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fiimdi Yürüyüfl’le tan›fl›yorlar... Sonra okumaya bafllayacaklar. Yürüyüfl’ten ö¤renecekler...
Yürüyüfl onlardan ö¤renecek... Bu yürüyüfl böyle sürecek... Bu yürüyüfl böyle büyüyecek...  

SSeevvggiillii YYüürrüüyyüüflflççüü ççooccuukkllaarr...... YYüürrüüyyüüflfl’’üünn ççooccuukkllaarr››,,
YYüürrüüyyüüflfl’’üünn bbaayyrraa¤¤››nn›› yyaarr››nn bbiizzlleerrddeenn ddeevvrraallaaccaakk oollaann
ççooccuukkllaarr››mm››zz;;
YYaabbaann OO¤¤llaakk ssiizziinn kkiittaabb››nn››zz.. 
OOkkuuyyuunn,, ookkuull aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››zzaa,, mmaahhaallllee aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››zzaa
ookkuuttuunn,, yyeettiinnmmeeyyiinn,, bbaabbaallaarr››nn››zzaa,, aannnneelleerriinniizzee ookkuuttuunn!!.... 

KÜÇÜKARMUTLU’DA
YABAN OO⁄LAK TT‹YATROSU

19 Temmuz günü Küçükarmutlu Cemevi’nde Yaban O¤lak Tiyatrosu oy-
nand›. Devrimci tutsak Ümit ‹lter’in hapishanede yazd›¤› “Yaban O¤lak Mis-
t›r Co’ya Karfl›” adl› kitab›ndan uyarlanan çocuk oyunu, ‹dil Tiyatro Atölyesi
taraf›ndan oynand›. Oyun öncesi çocuklar mahallede megafonla oyuna ça¤r›
yapt›lar. Yaban o¤laklar›n ve yaban keçilerinin Amerikal› avc›lara ve iflbirlik-
çilerine karfl› mücadelesinin anlat›ld›¤› oyun, müzikleri ve hareketlili¤iyle ço-
cuklar›n büyük ilgisini çekti. Yaklafl›k 70 kiflinin kat›ld›¤› tiyatro gösteriminde
kat›l›mc›lar Yaban O¤lak’la tan›flm›fl oldular. Büyüklerin de dikkatle izledi¤i
oyun sonunda, örgütlenme ça¤r›s›na çocuklar›n cevap vererek sahneye ç›kma-
s›n›n ard›ndan, oyun, devrimci sanatç›lar›n izleyiciyi selamlamas›yla sona er-
di.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
31 TTemmuz -- 66 AA¤ustos

Devrimci hareketin “Emperyalizme, Faflizme, Pahal›l›¤a
ve ‹flsizli¤e Karfl› Mücadele” kampanyas› çerçevesinde 1
A¤ustos 1979’da bir ya¤ kamyonunun kaç›r›larak
halka da¤›t›lmas› eyleminde polis taraf›ndan vurularak
katledildi. HHüüsseeyyiinn TTAAfifi

5 A¤ustos 1997’de Ordu Fatsa Çö-
teli Köyü yak›nlar›nda oligarflinin as-
keri güçleriyle ç›kan çat›flmada flehit
düfltüler. 
Ali Haydar Çakmak,  1973 Malatya
Arguvan do¤umluydu. Gazi’nin
gecekondular›nda büyüdü. Liseli Dev-
Genç’te görevler ald›. Gazi ayaklan-

mas›n›n genç önderlerinden biri oldu.
Bülent Pak, 1958 Eskiflehir do¤umluydu. Mücadelesi 1974’ten itibaren
devrimci hareketin tarihiyle içiçe geçmifl bir devrim emekçisiydi. Y›llarca
tutsak kald›. Son olarak 1995’de üç yoldafl›yla birlikte Buca Hapishane-
si'nin duvarlar›n› aflarak Sivas da¤lar›na ulaflt›. Ali Haydar ve Bülent Pak,
gerillay› ülkemizin tüm da¤lar›na yaymak için Karadeniz da¤lar›ndayd›lar.

A¤ustos
1977’de faflistler
taraf›ndan katledil-
di.

AAhhmmeett EERREEKKLL‹‹

A¤ustos 1979’da
‹stanbul Hisarüs-
tü’nde gecekondu
y›k›m›na karfl› di-
reniflte jandarma-
lar taraf›ndan kat-
ledildi. 

MM.. AAllii BBAALLOO⁄⁄LLUU

31 Temmuz 1993’de Mersin Silifke k›r-
sal alan›nda jandarma ile ç›kan çat›flmada
flehit düfltüler. 
1961 Adana Osmaniye do¤umlu Tar›k Ko-
ço¤lu, 12 Eylül öncesi mücadele saflar›na
kat›lm›flt›. Sonras›nda on y›ll›k tutsakl›k sü-
reci vard›. 1991’de tahliye oldu, flehit düfl-

tü¤ünde Akdeniz Bölgesi siyasi sorumlusuydu. 
1970 Dersim do¤umlu Mustafa Sefer, çocuk denilebilecek yaflta mücadeleye ka-
t›ld›. 1990’da kamp çal›flmalar›na yerald›. 92’de tutsak düfltü. 93 fiubat’›nda
Nevflehir Hapishanesi’nden özgürlük eylemiyle ç›kt›. fiehit düfltü¤ünde komutan
yard›mc›s›yd›.

12 Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde yerald›. Tutsak
düfltü. Hapishaneden ç›kt›ktan sonra da ‹stanbul ve Si-
vas'ta devrimci hareketin geliflip güçlenmesi için önemli
katk›lar› oldu. 4 A¤ustos 1993’de geçirdi¤i kalp kri-
zi sonucu aram›zdan ayr›ld›. AAllii KKAAÇÇAARR

‹stanbul Çeliktepe Sanayi Mahallesi’nde 4 A¤ustos
1980’de “Faflist Teröre Karfl› Mücadele Kampanyas›”
çerçevesinde gerçeklefltirilen bir eylem s›ras›nda flehit
düfltü. 

‹stanbul’da bulundu¤u evde bir kaza sonucu silah›n
atefl almas› sonucunda 4 A¤ustos 2003’de aram›z-
dan ayr›ld›. Henüz 17 yafl›nda devrimci bir liseliydi. O
yafl›nda kaç kez iflkencelerden geçmifl ve her seferinde
kavgaya devam demiflti.OOkkaann YYIILLDDIIRRIIMM

A¤ustos
1979’da
flehit düfltü. 

ÖÖmmeerr EERRMM‹‹fifi

31 Temmuz 1980’de
Aybast› Kabatafl’ta faflist-
ler taraf›ndan katledildi-
ler. Yusuf 1925, Adem
1941, Fatma ise 1945
do¤umluydu.FFaattmmaa ÖÖZZÇÇEELL‹‹KK

A¤ustos
1979’da
flehit düfltü. 

ZZeekkaaii BBÖÖLLÜÜKKBBAAfifiII

1820’de Almanya’da dünyaya gelen Engels,
teorisiyle, prati¤iyle proletaryan›n ö¤-
retmenlerinden biri oldu. 
‹lk komünist örgütlenmede, ilk Enternasyo-
nalin kuruluflunda ve dünya devrimcilerine
yüzelli y›ld›r yol gösteren eserlerde
Marks’la birlikte onun imzas› vard›r. 
5 A¤ustos 1895’de aram›zdan ayr›l›r-
ken, yüzy›llarca yolumuzu ayd›nlatacak bir
teori ve pratik b›rakt› arkas›nda. O, sosya-
lizmin hiç sönmeyecek meflalesidir. 

AAddeemm TTEECC‹‹MMYYuussuuff TTEECC‹‹MM

4 A¤ustos 1994’de ‹s-
tanbul Ba¤c›lar’da kufla-
t›ld›klar› üste 6.5 saat sü-
ren direnifl sonunda flehit
düfltüler.
Hüseyin ASLAN, 1972

Sivas Zara do¤umluydu. 90’da DEV-GENÇ’le tan›flt›. ‹stanbul’da mahalli bölge-
lerde görev ald›. Güner fiAR, 1969 do¤umluydu. 1988-89’da DEV-GENÇ’li ola-
rak illegal faaliyet yürüttü. Özlem KILIÇ, 1975 Sivas do¤umluydu. 1992’de
17 yafl›nda Ankara Liseli DEV-GENÇ yöneticileri aras›ndayd›. 93’de üçü de
halk›n adalet özlemlerine cevap olmak için yeni görevler üstlendiler. Görevlerini
sürdürürken ölümsüzlefltiler.

ÖÖzzlleemm KKIILLIIÇÇGGüünneerr fifiAARRHHüüsseeyyiinn AASSLLAANN

MMuussttaaffaa SSEEFFEERR AAllii TTaarr››kk KKOOÇÇOO⁄⁄LLUU 
AA.. TTuurrgguutt YYIILLMMAAZZ
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Kanser hastas›. T›bba
göre içeride tedavisi im-

kans›z, hukuka göre hemen
tahliye edilmeli. Ama edil-
miyor. Kanserin türü, a¤›z
kanseri, dama¤› al›nm›fl,
beslenemiyor. Bu koflullardaki
birinin bile tahliye edilmemesi,
flafl›rt›yor bir çok insan›. Düzenin,
baflka bir deyiflle, faflizmin perva-
s›zl›¤› karfl›s›nda çaresiz, umutsuz
bir ruh haliyle Çankaya’n›n merha-
metine, zalimlerin “af”f›na s›¤›nm›-
yor. fiafl›racak bir fley yok. Öncelik-
le bu bilinmeli. Bayrampafla
Hapishanesi’nde 6 kad›n› diri diri
yakan bu düzen de¤il mi? Nilüfer
Alcan’›, fiefinur Tezgel’i, Özlem
Ercan’›, Gülser Tuzcu’yu, Yazgülü
Güder Öztürk’ü, Seyhan Do¤an’›
kahkahalar atarak diri diri yakan
düzen, Güler Zere’yi neden gün
gün öldürmesin? Düzenin bunu
yapmak istemesine asla flafl›rmay›z
biz. Defalarca yapt›. Yine yapacak-
t›r. Yapmak isteyecektir. Bunu bili-
riz. Fakat bunu bilmemiz, bunlar›
kan›ksamam›z, do¤al görmemiz an-
lam›na gelmez. Tam tersine, mili-
tanca mücadelemizin nedeni iflte bu
gerçe¤i bilmek ve bu gerçe¤i de¤ifl-
tirmek içindir. Biz, faflizmin ne ka-
dar pervas›z, nas›l bir katliamc› ola-
bilece¤ini bildi¤imiz için, “merha-
met” deyip b›rakm›yoruz, tam tersi-
ne, ““GGüülleerr ZZeerree’’yyii zzuullmmüünn eelliinn--
ddeenn ççeekkiipp aallmmaa kkaarraarrll››ll››¤¤››yyllaa””
mücadele ediyoruz. Bilmek güçtür.
Bilmek, do¤ruluktur. Düzeni do¤ru
tan›mak, nas›l mücadele edilece¤ini
bilmektir. 

Adli T›p, t›bb›, hukuku ayak-
lar alt›na alan bir karar ver-

mifltir. Yine flafl›rm›yoruz. Çün-
kü Adli T›p, t›p ve hukuk ala-
n›nda ifl yapan bir kurum olsa
da, onun kararlar›, özellikle si-
yasal niteli¤i olan olaylara ve
kiflilere iliflkin kararlar›, yaln›z
t›bbi ve hukuki de¤il, ayn› za-
manda ssiiyyaassiiddiirr.. Bir devlet ya-
p›lanmas› içinde her kurumun
s›n›fsal bir niteli¤i vard›r; her
düzen kurumu, devletin s›n›fsal
niteli¤ine tabidir. Bugün Adli

T›p’›n “siyasallaflt›¤›ndan” söz
edilirken yanl›fl bir tan›mlama ya-
p›lmaktad›r. Adli T›p, her zaman si-
yasald›r, yyaarrgg›› nas›l siyasal ve s›-
n›fsal ise, onun bir parças› olarak
Adli T›p da öyledir. Bu niteli¤inin
döneme, koflullara, faflist devletin
ülkemizdeki flekillenifline göre öne
ç›k›p ç›kmamas›, temelde kurumun
niteli¤ini de¤ifltirmez. fiili’deki Ad-
li T›p, faflist diktatör Pinochet döne-
minde ““PPiinnoocchheett’’iinn kkaannll›› hhaavvlluu--
ssuu”” olarak an›lmaktayd›. Faflist dik-
tatörlü¤ün, Pinochet’in ve general-
lerinin tüm infazlar›, iflkenceleri,
katliamlar› Adli T›p arac›l›¤›yla ak-
lan›yordu çünkü. fiili faflist dikta-
törlü¤ü, kan içindeki ellerini Adli
T›p arac›l›¤›yla temizliyordu. Adli
T›p, y›llarca Pinochet’in aleyhine
olacak tek bir rapor vermedi. ‹flken-
celer, iflkenceden ölümler yoktu Pi-
nochet’in Adli T›p’›na göre. Ülke-
mizde faflizm, Adli T›p’a o kadar
görev yüklememifl; faflizmin aklan-
mas› iflini daha çok polisten baflla-
yarak, savc›lara, valilere, mahke-
melere vermifltir. ‹nfazlar, katliam-
lar, bu mekanizma içinde aklanm›fl,
devlet ve oligarflinin yöneticileri
korunmufltur. Adli T›p da bu meka-
nizma içinde kendine ifl düfltükçe,
üzerine düfleni yerine getirmifltir.  

Oligarflik düzen, halk›n ulusal ve
sosyal kurtulufl mücadelesini

engelleme ve bast›rma üzerine fle-
killenmifltir. Bu politikan›n oda¤›n-
da da ideolojik olarak düzenin tari-
hi aannttii--kkoommüünniizzmmii vard›r. Düzen,
devrimcilerin en çok geriledi¤i dö-
nemde bile devrimi bast›rma ama-
c›n›, hedefini hiç unutmaz. Ç›kard›-
¤› her yasada, oluflturdu¤u her ku-
rumda, bunu da gözetir. Adli T›p gi-
bi bir kurumun bunun d›fl›nda ol-
mas› düflünülemez. Devrimci tut-
saklar ve tutsak yak›nlar›, özellikle
1996 sonlar›ndan bu yana hapisha-
nelerde ““sseessssiizz iimmhhaa””dan söz edi-
yorlar. “Sessiz imha”, tutsaklar›n
görünürde ““hhaassttaall››kk”” nedeniyle ve
zamana yay›larak öldürülmesidir.
Bunu sa¤laman›n yolu ise, tutsakla-
r›n tedavilerini ne yap›p edip engel-
lemekti. F Tipi hapishaneler ve tec-
rit politikas›yla birlikte bu daha da
yayg›n bir politikaya dönüfltü. Ses-
siz imha, bir anlamda tecritin bir
parças› oldu. ‹flte bu politikan›n o
günden bu yana sürdürülmesinde
Adli T›p’›n önemli bir rolü vard›r. 

Onlarca a¤›r hasta var hapisha-
nelerde, Adli T›p, ço¤unda

adeta alay edercesine ““iinnffaazz››nnaa ddee--
vvaamm eeddiilleebbiilliirr”” kararlar› veriyor.

Bu kararlarda Nur Birgen gibi-
lerle faflist kadrolaflman›n etki-
si büyük elbette. Ama sorun
Birgenler’le s›n›rl› bir sorun
de¤il. Adli T›p, Birgen ve di¤er
faflist, gerici kadrolaflma nede-
niyle böyle de¤ildir. Tersine,
kurumun asli niteliklerinden
biri, devrimcilerin sindirilmesi-
ne ve cezaland›r›lmas›na kendi
cephesinden kat›lmak oldu¤u
için, kadrolar ve yöneticiler de
buna göre istihdam edilmekte-
dir. 

4 GÜNDEM 26 TTemmuz 22009

HHuukkuukk OOlliiggaarrflfliinniinn
HHuukkuukkuudduurr

““SSeessssiizz iimmhhaa””,, ttuuttssaakkllaarr››nn ggöörrüünnüürrddee
““hhaassttaall››kk”” nneeddeenniiyyllee vvee  zzaammaannaa
yyaayy››llaarraakk ööllddüürrüüllmmeessiiddiirr.. BBuunnuu
ssaa¤¤llaammaann››nn yyoolluu iissee,, ttuuttssaakkllaarr››nn

tteeddaavviilleerriinnii nnee yyaapp››pp eeddiipp  eennggeelllleemmeekkttii..
FF TTiippii hhaappiisshhaanneelleerr vvee tteeccrriitt ppoolliittiikkaass››yy--

llaa bbiirrlliikkttee bbuu ddaahhaa ddaa   yyaayygg››nn bbiirr
ppoolliittiikkaayyaa ddöönnüüflflttüü.. SSeessssiizz iimmhhaa,, bbiirr

aannllaammddaa tteeccrriittiinn bbiirr ppaarrççaass›› oolldduu.. ‹‹flflttee
bbuu ppoolliittiikkaann››nn oo ggüünnddeenn bbuu yyaannaa

ssüürrddüürrüüllmmeessiinnddee AAddllii TT››pp’’››nn öönneemmllii bbiirr
rroollüü vvaarrdd››rr..



Anti-komünizm üzerine flekille-
nen sistem, devrimcileri geri-

letmek, onlara fiziki ve moral dar-
beler vurmak veya onlardan düzene
karfl› eylemlerinin hesab›n› sormak,
intikam›n› almak için en temel ah-
laki de¤erleri, kendi yasalar›n› bile
çi¤nemekten geri durmam›flt›r. Her
vesileyle devrimcileri karalama,
her vesileyle onlar› cezaland›rma,
sistemin esas politikalar›ndan biri
olmufltur. ‹nfazlar, katliamlar, tut-
sakl›klar, iflkenceler, sürgünler,
okuldan atmalar, iflten ç›karma-
lar, komplo, provokasyon, teh-
dit, flantaj, hepsi devrimciler
içindir bu sistemde. ZZuullüümm
ddeevvrriimmcciilleerr iiççiinnddiirr.. Kuflku yok
ki farkl› muhalif kesimler de za-
man zaman sistemin bask›s›n›n,
keyfiliklerinin hedefi olmufltur.
Fakat bunlar daha tali ve geçici
özellikler gösterirken, devrimci-
lere karfl› uygulanan bask› poli-
tikalar›, sistem için de¤iflmeyen,
kesintisiz politikalar olmufltur.
Düzenin Güler Zere karfl›s›nda-
ki intikamc›l›¤›n›n aç›klamas›
da iflte buradad›r. 

Hukuk, temel olarak o toplum-
daki egemen s›n›f›n hizmetin-

dedir. O hukukun, halk için flu veya
bu ölçüde hak ve özgürlükler tan›-
yor olmas›, hukukun bu temel nite-
li¤ini de¤ifltirmez. Halk ve devrim-
ciler, mevcut hukukun kendilerine
sa¤lad›¤› k›smi haklar›n uygulan-
mas› için mücadele eder, düzeni bu
yönde zorlarlar. Keza demokratik
mücadelenin bir di¤er yan›, mevcut
hukukun s›n›rlar›n› da geniflletme
mücadelesidir. Ancak her iki du-
rumda da, yine hukukun temel nite-
li¤i de¤iflmez. Hukuk, hak ve öz-
gürlüklerin en genifl oldu¤u durum-
da bile, halâ ve yine egemenlerin
hizmetindedir. Bu noktada “huku-
ken” tamamen hakl›, meflru durum-
da olman›z bile bir fley de¤ifltirmez.
‹flte Güler Zere, tedavisi için tahliye
edilmesi talebinde hakl›d›r, meflru-
dur, ve bu talep, düzenin yasalar›na
da uygundur. Ama faflizmin hizme-
tindeki hukuk, faflizmin hizmetin-
deki düzen kurumlar›, flu veya bu

yasadan kendilerine dayanak bulup,
mevcut durumu sürdürmektedir. 

Bizim aç›m›zdan bu düzende
adaletin ne kadar mümkün olup

olmad›¤› aç›kt›r. Bu düzende ger-
çek ve tam anlam›yla bir adaletin
gerçekleflmeyece¤ini yüzde yüzlük
bir kesinlikle biliriz. Fakat bu, ada-
let talebiyle mücadelenin ne yanl›fl-
l›¤›n›, ne gereksizli¤ini gösterir. Bi-
rincisi, düzen içinde adaletin tam

ve gerçek anlam›yla gerçekleflme-
yece¤ini bizim bilmemiz yetmez,
bunu kitleler de görmelidir ve bunu
görmenin yolu da bizzat adalet için
mücadele prati¤inden baflka bir yer
de¤ildir. ‹kincisi, bu mücadele için-
de mevcut koflullar alt›nda mevzi
kazan›mlar da elde edebiliriz. Tecrit
sald›r›s›n› püskürtebiliriz, Güler
Zere’yi zulmün elinden çekip alabi-
liriz, di¤er Güler Zereler için, daha
olumlu koflullar yaratabiliriz. Bu
bir kavgad›r. Difle difl bir kavgad›r.
Bedeller ödenir bu kavgada. Huku-
ken, düzenin yasalar›na göre bile
mümkün olan bir hakk› kullanabil-
mek için, mesela bir dernek kura-
bilmek, bir sendika kurabilmek
için, veya mesela devrimci bir yay›-
n› sürdürebilmek için ne büyük be-
deller ödedi¤imiz aç›kt›r. 

Düzen, her konuda, her alanda
devrimci düflmanl›¤›yla ç›k›-

yor karfl›m›za. Kavga, yaln›zca
kanser hastas› bir tutsa¤›n yaflam
mücadelesi de¤ildir. Kavga düfl-

manla, devrimci tutsaklar aras›nda-
ki iirraaddee ssaavvaaflfl››dd››rr.. Kavga emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤› savununlarla, ba-
¤›ms›zl›k mücadelesi verenlerin
kavgas›d›r. Kavga sömürüyü, ada-
letsizli¤i dayatanlarla, halktan yana
bir düzeni savunanlar›n, adalet iste-
yenlerin kavgas›d›r. Bir tarafta fa-
flizm isteyenler, bir tarafta demok-
rasi isteyenler var. Bir tarafta kapi-
talizmi savunanlar di¤er ta rafta ba-
¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ül-

ke isteyenler var. Kavga ezenler-
le, ezilenlerin kavgas›d›r. Bu ne-
denle kanser de olsalar Gülerler
bu düzen için tteehhlliikkeelliiddiirr. Tarih-
sel kinlerini kusuyorlar. Boyun
e¤dirmek istiyorlar. Karfl›lar›nda
aman dileyen, af isteyen birilerini
bulamad›klar› için daha pervas›z-
ca sald›r›yorlar. 

Polisin yetkilerini artt›rarak,
terörle mücadele yasalar›nda de-
¤ifliklikler yaparak halka karfl› sa-
vafl› daha da t›rmand›r›yor. Bu ül-
kenin sokaklar›nda “dduurr iihhttaarr››nnaa
uuyymmaadd››¤¤››”” için insanlar öldürülü-
yor. AKP iflkencecilerin hamili¤i-

ni yapmakta, onlar› koruyup kolla-
makta Genelkurmay’la, “laikçi”
tüm kesimlerle ittifak halinde. 

Oligarflik düzende iki temel ke-
sim var; oligarfli ve halk. Egemen
olan s›n›f, iktidar›n sahibidir. Ve
devlet, egemen s›n›f›n di¤er s›n›f
üzerindeki bask› arac›d›r. Bugün bu
ülkede egemen olan oligarflidir.
Devlet onun devleti, hukuk onun
hukukudur. Mücadele meydanlar›,
tüm direnifl mevzileri bizimdir. Ha-
pishanede, hastanede veya d›flar›da,
oligarflinin dayatmalar›na boyun
e¤meyece¤iz. Her konuda, her
alanda, devrimci ilkelerimizle, ku-
rallar›m›zla, devrimci düflünceleri-
miz ve hedeflerimizle varolaca¤›z.
Gülerler öyle yaflad›, öyle yaflaya-
cak. Büyük direniflimizde oldu¤u
gibi, ölürsek de öyle ölece¤iz; dü-
flüncelerimizle, düflüncelerimiz u¤-
runa... Gülerler için yükseltece¤iz
sesimizi, Gülerler için kavga vere-
ce¤iz, Gülerler’in bizim için, Tür-
kiye halklar› için yapt›¤› gibi... 

Say›: 190 5GÜNDEM

BBuuggüünn bbuu üüllkkeeddee eeggeemmeenn oollaann
oolliiggaarrflfliiddiirr.. DDeevvlleett oonnuunn ddeevvlleettii,,

hhuukkuukk oonnuunn hhuukkuukkuudduurr.. MMüüccaaddeellee
mmeeyyddaannllaarr››,, ttüümm ddiirreenniiflfl mmeevvzziilleerrii
bbiizziimmddiirr.. HHaappiisshhaanneeddee,, hhaassttaanneeddee

vveeyyaa dd››flflaarr››ddaa,, oolliiggaarrflfliinniinn
ddaayyaattmmaallaarr››nnaa bbooyyuunn ee¤¤mmeeyyeeccee¤¤iizz..
HHeerr kkoonnuuddaa,, hheerr aallaannddaa,, ddeevvrriimmccii

iillkkeelleerriimmiizzllee,, kkuurraallllaarr››mm››zzllaa,,
ddeevvrriimmccii  ddüüflflüünncceelleerriimmiizz vvee
hheeddeefflleerriimmiizzllee vvaarroollaaccaa¤¤››zz..

GGüülleerrlleerr ööyyllee yyaaflflaadd››,, ööyyllee
yyaaflflaayyaaccaakk..



Adli T›p Kurumu Gü-
ler Zere’yle ilgili raporunu iki hafta
sonra aç›klad›. Adli T›p’›n raporu,
Güler ZERE'nin ““hhaassttaannee flflaarrttllaa--
rr››nnddaa yyaatt››rr››llaarraakk iinnffaazz››nnaa ddeevvaamm
eeddiillmmeessiinniinn uuyygguunn oolldduu¤¤uu””nu be-
lirtiyordu. 

Devlet, Güler’e; biz seni tahliye
etmeyece¤iz, seni yyaaflflaattmmaammaakk
iiççiinn ne gerekiyorsa yapaca¤›z diyor. 

Bu raporun alt›nda tan›d›k bir is-
min, Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Da-
iresi Baflkan› NNuurr BB‹‹RRGGEENN’in im-
zas› var. Kontrgerillan›n has elema-
n›, iflkence aklay›c›s›, mesle¤inin
yüz karas› Nur Birgen, flimdi de Gü-
ler’in ölümüne neden olacak bir ra-
por haz›rlayarak, tescilli devrimci
düflman› oldu¤unu bir kez daha gös-
terdi. 

Elbistan Cumhuriyet Savc›s›,
Çukurova Üniversitesi Adli T›p Ana
Bilim Dal› Baflkanl›¤›'n›n Güler’in
hapishane koflullar›nda tteeddaavviissiinniinn
mmüümmkküünn oollmmaadd››¤¤›› yönündeki ra-
porunu görmezden gelerek, onu ‹s-
tanbul Adli T›p Kurumu’na sevket-
tirdi. Elbistan savc›s› yeni bir rapor
istiyordu. Güler Zere’yi 55 ddaakkiikkaa
içinde “muayene” eden Adli T›p da,
Güler’in ölüm ferman›n› haz›rlad›.
Bu karar›n t›pla, bilimle, hukukla
yak›ndan uzaktan bir ilgisi yoktur.
MMeennggeellee art›¤› doktor müsvetteleri-
nin elinde t›p da, hukuk da faflizmin
hizmetinde, devrimci tutsaklara
karfl› kullan›lan bir silaha dönüfl-
müfltür. O nedenle de bu kararda
vicdan, ak›l, meslek ahlak›, bilimsel
namus aramak gereksizdir. 

Cezaevleri Genel Müdürlü¤ü,
Adalet Bakanl›¤›, Adli T›p Kurumu
elbirli¤iyle Güler’i öldürmekteler.
Kanser hastas› bir tutsak, kasten
ölüme mahkum ediliyor. Devlet ta-
ammüden adam öldürüyor. Bunu da
Adli T›p Kurumu’nun raporuna da-
yanarak yap›yor. 

Adli T›p Kurumu yasalara göre,
bilimin yard›m›yla yarg›ya yol gös-

termek ve adaletin tecellisini sa¤la-
mak amac›yla kurulmufl bir kurum-
dur. Yarg›, y›llarca, yüzlerce insan
hakk›nda bu kurumun verdi¤i ra-
porlara göre kararlar ald›. Ancak
Adli T›p’›n bugüne kadar verdi¤i
kararlara bak›ld›¤›nda, adaletin ye-
rine getirilmesi misyonu bir yana,
ço¤u kez adaletin tecellisini engel-
leyen bir konumda oldu¤u görülü-
lor. 

Bugün Cumhurbaflkan›’n›n ka-
rar›yla Devlet Denetleme Kurumu
taraf›ndan Adli T›p kararlar›n›n -o
da sadece son üç y›l›n›n- denetim-
den geçirilmesi hiçbir anlam ifade
etmemektedir. Adli T›pta ki usul-
süzlükler, yanl›fl kararlar ilk defa
gündeme gelmiyor. Devrimciler y›l-
larca bu kurumun ifllerini halka kar-
fl› savaflta üstlendi¤i rolü anlatt›lar.
Sorun tek bafl›na Hüseyin Üzmez ya
da Münevver Karabulut cinayetinde
yaflananlarla s›n›rl› de¤ildir. Adli
T›p Kurumu’nun suç dosyas› olduk-
ça kabar›kt›r. 

Kontrgerilla politikalar›n›n sü-
rekli politikalara dönüfltürülmesi,
ve buna ba¤l› olarak infazlar, iflken-
celer, katliamlar yo¤unlaflt›kça, Ad-
li T›p Kurumu’nu da bu politikalara
tabi k›lmak, kontrgerilla politikala-
ran›n ihtiyac›na cevap verir hale ge-
tirmek için, ffaaflfliisstt,, ggeerriiccii bbiirr kkaadd--
rroollaaflflmmaa politikas› uyguland›. Çok
say›da ilerici doktor tasfiye edildi. 

Nur Birgen de Adli T›p’a iflte bu
kadrolaflma çerçevesinde getirilmifl-

tir. Adli T›p’taki görevine, kontrge-
rilla fleflerinden Mehmet A¤ar’›n
Adalet Bakanl›¤› döneminde atand›.
getirdi. 

AAKKPP AAddllii TT››pp UUyyuummuu
AKP iktidar› da Adli T›p’taki fa-

flist ve gerici kadrolaflmay› sürdür-
müfltür. Nitekim bugüne kadar, bu
kurumun politikalar›na, kararlar›na
hiçbir itiraz› olmam›flt›r AKP’nin.
fiu anda da Adli T›p Kurumu’nun
yap›s›nda ya da niteli¤inde bir de¤i-
fliklik yapmaya niyetleri yoktur. 

‹nfazlar›n, iflkencelerin, faili
meçhullerin alabildi¤ine artt›¤›
1990 bafllar›ndan itibaren, Adli T›p
da daha özel bir görev üstlendi. Dü-
zen aç›s›ndan Adli T›p Kurumu’nu
önemli k›lan da, bu noktada üstlen-
di¤i misyondur. Kurumun as›l iflle-
vi, faflizmin suçlar›n› aklamakt›r.
Y›llarca devrimci, demokrat, ilerici
insanlar›n onlarca y›l a¤›r hapis ce-
zas› almas›n› sa¤layan raporlar ha-
z›rlad›lar. Bilimin, t›bb›n ne dedi¤i-
ni hiç dikkate almad›lar. Bu raporlar
sayesinde iflkencecileri aklad›lar.
Bu raporlar sayesinde Wernicke
Korsakoff hastas› ölüm orucu gazi-
lerini tekrar tutuklatt›lar. 

Vakit Gazetesi'nin 14 yafl›ndaki
k›z çocu¤una cinsel istismardan
yarg›lanan sap›k yazar› Hüseyin
Üzmez'i aklayan yeni bir rapor ve-
rilmek istenmesiyle, Adli T›p Kuru-
mu’nun iflkence aklay›c›l›¤›n›n ya-
n›nda ssaapp››kkll››¤¤›› da gözler önüne se-
rildi. Hat›rlanaca¤› gibi Nisan ay›n-
da Adli T›p Kurumu'ndaki görevin-
den istifa eden Psikiyatrist Doç. Dr.
Ayten Erdo¤an kurumun niteli¤i ve
kararlar›n nas›l al›nd›¤› hakk›nda
önemli aç›klamalarda bulunmufltu. 

Doktor Erdo¤an; “B.Ç. d›fl›nda
yüzlerce olayda yanl›fl raporlar ve-
rildi... Yanl›fl raporlar sayesinde
serbest b›rak›lan tutuklular, yeniden
çocuklar› istismar ederken tutuk-
land›.” diye anlat›rken; Adli T›p
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Halka Düflman Bir Kurum: ADL‹ TTIP
Bir Halk Düflman›: NUR BB‹RGEN

Mengele aart›¤› ddoktor
müsvettelerinin eelinde tt›p dda,

hukuk dda ffaflizmin
hizmetinde, ddevrimci

tutsaklara kkarfl› kkullan›lan
bir silaha ddönüflmüfltür. OO

nedenle dde GGüler Zere
karar›nda vvicdan, aak›l,

meslek aahlak›, bbilimsel nnamus
aramak ggereksizdir. 



Kurumu’nun sistematik olarak sa-
p›klar›n koruyuculu¤unu yapt›¤›n›
da gözler önüne seriyordu.

Erdo¤an bir noktaya daha dikkat
çekiyor: “Birçok hastan›n bir y›l gi-
bi randevu bekleyerek muayene
s›ras› gelmesine karfl›n bbaazz››llaarr››nn››nn
hiç bekletilmeden geldi¤i gün mu-
ayeneye al›nmas›, eflitlik ilkesine
ayk›r›d›r.” 

Adam› olan›n ppaarraayyllaa istedi¤i
raporu haz›rlatt›¤›, her türlü pisli¤in
örtbas edildi¤i, sap›kl›¤›n, kay›rma-
c›l›¤›n oldu¤u bir kurum. Sorum-
suzluk, ahlaks›zl›k, adaletsizlik diz
boyu.

‹flte iflkencecilerin hamisi bu ku-
rum, Güler Zere’yi ölüme terk eden
raporu haz›rlayan kurumdur. Kan-
ser hastas› tutuklu ‹smet Ablak’›
katleden bu kurumdur. Ergenekon
davas› san›klar› tek tek sa¤l›k ge-
rekçesiyle tahliye edilirken, kanser
hastas› devrimci tutsaklar her geçen
gün ölüme bir ad›m daha yaklafl›-
yorlar. 

Adli T›p Kurumu’nun ve özel-
likle de 3. ‹htisas Daire Baflkan› Nur
Birgen’in suç dosyas› oldukça ka-
bar›kt›r. 

1) Nur Birgen, Beyo¤lu Adli T›p
fiube Müdürlü¤ü’nde adli t›p uzma-
n›yken, 1133 TTeemmmmuuzz 11999955’de kay›p-
lar› protesto için YDH binas›n› iflgal
eden ve Taksim Devlet Hastane-
si’nde iflkence izleri tespit edilen 7
kifli hakk›nda ““iiflflkkeennccee ggöörrmmeemmiiflfl--
ttiirr”” raporu verdi. Bundan dolay› ‹s-
tanbul Tabib Odas› 66 aayy mmeesslleekktteenn
mmeenn cceezzaass›› verdi. Ama iflkence aakk--
llaayy››cc››ss››, devlete bu hizmetlerinden
dolay› ödüllendirilerek terfi ettirildi
ve Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dai-
re Baflkanl›¤›’na getirildi. 

Türk Tabipler Birli¤i cezan›n
uygulanmas› için Adalet Bakanl›-
¤›’na defalarca baflvurdu ancak ceza
uuyygguullaannaammaadd››.. Cezay› uygulatma-
yan Adalet Bakanl›¤›’yd›. 

Nur Birgen y›llarca en üst dü-
zeyde korundu, bizzat Adalet Ba-
kanl›¤› ve yarg› taraf›ndan himaye
edildi. Bugün devrimciler aleyhine
bu kadar pervas›zca karar almas›n›n
nedeni arkas›ndaki devlet deste¤i-
dir. Çünkü devlet ne istiyorsa Bir-
gen onu yap›yor. 

2) Susurlukçu ‹‹bbrraahhiimm fifiaahhiinn
2001 y›l›nda ‹stanbul DGM’de 6 y›l
ceza ald›. 2000 y›l›nda trafik kazas›
geçiren fiahin’e, Nur Birgen’in ba-
fl›nda oldu¤u Adli T›p Kurumu’nun
3. ‹htisas Dairesi 2002 y›l›nda
““öömmüürrbbooyyuu hhaaff››zzaa ssoorruunnuu yyaaflflaa--
yyaaccaa¤¤››,, iiyyiilleeflfleemmeeyyeeccee¤¤ii”” yönünde
rapor verdi. Dönemin Cumhurbafl-
kan› Necdet Sezer, bu raporla fia-
hin’in cezas›n› affetti. 

3) Nur Birgen ölüm orucundan
sonra, WWeerrnniicckkee KKoorrssaakkooffff hasta-
l›¤›na yakalanan Bekir Balyemez’e
““iiyyiilleeflfleebbiilliirr”” raporu verdi. ‹stanbul
Tabib Odas› bu rapor nedeniyle
2004 A¤ustosu’nda Birgen’i ““ggeerr--
ççeekk dd››flfl›› rraappoorr ddüüzzeennlleemmeekktteenn bbiirr
aayy ssüürreeyyllee ggeeççiiccii oollaarraakk mmeesslleekktteenn
aall››kkooyymmaa”” cezas›na çarpt›rd›.

4) Nur Birgen, önce Wernicke

Korsakoff raporu verdi¤i ölüm oru-
cu gazilerine daha sonra ““iiyyiilleeflflttii,,
iiyyiilleeflfleebbiilliirr ““ raporlar› vermeye de-
vam etti. Verdi¤i bu çeliflkili rapor
yüzünden bu kez de Türk Tabipler
Birli¤i ‹stanbul fiubesi taraf›ndan
2005 fiubat›’nda ““11 aayy mmeesslleekktteenn
mmeenn vvee 330000 mmiillyyoonn lliirraa ppaarraa cceezzaa--
ss››nnaa”” çarpt›r›ld›. Birgen’in verdigi
'cezaevinde yaflam›n› sürdürebilir'
raporlar›yla 1166 WWeerrnniicckkee KKoorrssaa--
kkooffff hhaassttaass›› ölüm orucu gazisi ye-
niden tutukland›. fiu anda F Tiple-
rinde yaflam savafl› veriyorlar. 

5) Avrupa Birli¤i’nin 2006 y›l›n-
da doktor, savc› ve hakimlerin ifl-
kenceye karfl› e¤itilmesi için uygu-
lamaya bafllad›¤› projenin bafl›na
atand›. Atamay› yapan AKP iktida-
r›yd›. 

Nur Birgen hangi parti iktidara
gelirse gelsin hep ödüllendirildi,
korunup, kolland›. O da bundan güç
alarak kontrgerillan›n ne kadar iyi
bir eleman› oldu¤unu göstermeye,
devrimciler aleyhine raporlar dü-
zenlemeye devam etti. 

6) Nur Birgen imzal› dikkat çe-
kici bir di¤er rapor da omurili¤i k›-
r›k, göbe¤inden afla¤›s› felçli ve vü-
cudunda çok say›da yara bulunan
tutuklu Emrah Aliflan hakk›nda bu
durumuna ra¤men ““cceezzaaeevviinnddee kkaa--
llaabbiilliirr”” raporu yüzünden hala Ali-
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Adli TT›p KKurumu
ve NNur Birgen;

-- GGüülleerr ZZeerree hhaakkkk››nnddaa yyaannll››flfl vvee
kkaass››ttll›› oollaarraakk ööllüümmee sseebbeebbiiyyeett vveerree--
cceekk flfleekkiillddee rraappoorr hhaazz››rrllaammaakkttaann,, 

-- kkaannsseerr hhaassttaass›› ttuuttssaakkllaarr››nn ttaahh--
lliiyyee oollmmaass››nn›› vvee tteeddaavviilleerriinnii eennggeell--
lleemmeekktteenn,, ööllüümmee sseebbeebbiiyyeett vveerrmmeekk--
tteenn,,

-- ddeevvrriimmccii,, iilleerriiccii iinnssaannllaarr hhaakk--
kk››nnddaa yyaannll›› vvee yyaannll››flfl rraappoorrllaarr vvee--
rriipp,, oonnllaarrccaa yy››ll cceezzaa aallmmaallaarr››nnaa nnee--
ddeenn oollmmaakkttaann,,

-- wweerrnniicckkee kkoorrssaakkooffff hhaassttaass››
ööllüümm oorruuccuu ggaazziilleerriinnee iiyyiilleeflfleebbiilliirr
rraappoorruu vveerriipp,, ttuuttuukkllaannmmaallaarr››nnaa
nneeddeenn oollmmaakkttaann,,

-- ssaapp››kkllaarr›› aakkllaayy››cc›› rraappoorrllaarr ddüü--

zzeennlleemmeekktteenn,, yyoozzllaaflflmmaayy›› kköörrüükkllee--
mmeekktteenn,, 

-- iiflflkkeenncceeyyii aakkllaayy››pp,, mmeeflflrruullaaflfltt››rr--
mmaakkttaann,,

-- hhiippookkrraatt yyeemmiinniinnii ççii¤¤nneemmeekk--
tteenn,, mmeesslleekkii yyeettkkiissiinnii kkööttüüyyee kkuull--
llaannmmaakkttaann,,

-- uussuullssüüzzllüükktteenn,, kkaayy››rrmmaacc››ll››kk--
ttaann,, rrüüflflvveetttteenn,, 

-- tt››bbbb›› vvee bbiilliimmii ffaaflfliizzmmiinn çç››kkaarr--
llaarr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa ddeevvrriimmcciilleerr
aalleeyyhhiinnee kkuullllaannmmaakkttaann,,

-- aaddaalleettiinn tteecceelllleessiinnii eennggeellllee--
mmeekktteenn,,

-- iilleerriiccii ddookkttoorrllaarr›› kkuurruummddaann
uuzzaakkllaaflfltt››rr››pp,, ggeerriiccii,, ffaaflfliisstt kkaaddrroollaaflfl--
mmaayyaa ggiittmmeekktteenn...... 

SUÇLUDUR!

Kontrgeril-
lan›n hhas
eleman›, 
iflkence
aklay›c›s›,
mesle¤inin
yüz kkaras› 



flan,  Adana Kürkçüler F Tipi Hapis-
hanesi’n de tutuklu bulunuyor.

7) Di¤er Adli T›p Kurumlar›’nda
da durum farkl› de¤il. Baflbakan
Tayyip Erdo¤an’› Diyarbak›r'da
protesto ettikleri için tutuklanan 1133--
1144 yyaaflfl aarraass››nnddaakkii 66 ÇÇOOCCUUKK ve
hakk›nda ““yapt›klar›n›n sonucunun
bilincinde de¤iller ise” dava aç›lma-
mas› gerekiyordu. Bunun için ço-
cuklar, Diyarbak›r Adli Kurumu'na
sevkedildiler. Adli T›p, 6 çocu¤un
““EEyylleemmiinn hhuukkuukkii aannllaamm vvee ssoonnuu--
ccuunnuunn bbiilliinncciinnddee oolldduu¤¤uu”” yönün-
de rapor haz›rlad›. Çocuklar halen
a¤›r hapis istemiyle yarg›lan›yor. 

‹‹flflkkeenncceecciinniinn KKeennddiissiiyyllee
AAkkllaayy››cc››ss›› vvee HHaammiissii
AArraass››nnddaa FFaarrkk YYookkttuurr
Birgen, tescilli bir iflkencecidir;

o kadar ki, ‹nsan Haklar› ‹zleme Ör-
gütü (HRW), Uluslararas› Af Örgü-
tü (UAÖ) ve Birleflmifl Milletler gi-
bi kurumlar›n raporlar›nda Bir-
gen'in ad› ““iiflflkkeennccee kkaarrflfl››ss››nnddaa kköö--
ttüü hheekkiimm ttuuttuummllaarr››nnaa öörrnneekk”” ola-

rak gösteriliyor. 

Nur Birgen’in düzenledi¤i ra-
porlar, verdi¤i kararlar itibar›yla, bir
iflkenceciden, katliamc›dan fark›
yoktur elbette. Bu kadar pervas›z
kararlar alabilmesinin arkas›nda
devletin ve siyasi iktidarlar›n tam
deste¤i vard›r. ‹flkenceyi aklayacak,
hasta tutsaklar›n tecrit koflullar› al-
t›nda ölümünü h›zland›racak, dev-
rimcilerin daha çok ceza almas›n›
sa¤layacak bir Adli T›p, bütün ikti-
darlar için en ideal olan›d›r. 

Adli T›p Kurumu’nun kararlar›-
n›n meflrulu¤u yoktur. Bu kurum
katilleri, iflkencecileri, suçlular› ak-
larken devrimcilerin, ilericilerin
aleyhine kararlar almaya, devrimci-
leri katletmeye devam ediyor. 

AKP iktidar›n›n uygulad›¤› tec-
rit Güler’i hasta etti. fiimdi tahliye
etmeyerek onun ölümünü haz›rl›-
yorlar. AKP bu kararla yaln›zca Gü-
ler’i de¤il, ayn› durumda olan di¤er
kanser hastas› tutsaklar› da ölüme
terkediyor. Bu karar iirraaddii vvee ssiiyyaassii
bbiirr kkaarraarrdd››rr.. AKP, Güler hakk›nda-
ki bu karar›yla teeccrriittttee vvee ttuuttssaakkllaa--

rr›› sseessssiizz bbiirr flfleekkiillddee iimmhhaa eettmmeekkttee
nnee kkaaddaarr kkaarraarrll›› oldu¤unu bir kez
daha göstermifltir. 

Bu kadar suç ifllemifl, bu kadar
yozlu¤un ve adaletsizli¤in içine bat-
m›fl, devrimci düflman› Adli T›p Ku-
rumu la¤vedilmeli, vermifl oldu¤u
bütün raporlar iptal edilmeli ve bu
raporlara dayan›larak verilmifl bü-
tün mahkeme kararlar› geçersiz sa-
y›lmal›d›r. Nur Birgen derhal göre-
vinden al›narak yarg›lanmal›, dok-
torluk mesle¤inden men edilmeli-
dir. 

Adli T›p Kurumu’nu ve Nur Bir-
gen’i himaye etmekten, yanl›fl ve ta-
rafl› kararlar vererek, yarg›y› yan›lt-
mas›na göz yummaktan AAddaalleett BBaa--
kkaannll››¤¤›› ddaa ssuuççlluudduurr.. Nur Birgen
hakk›nda yap›lan suç duyurular›n›
dikkat almayarak, Birgen’in suçlar›n›
örtbas etmek, tarafl› ve adaletsiz ka-
rarlar vermekten YYaarrgg›› ddaa ssuuççlluudduurr.. 

Güler Zere herkesin gözü önün-
de her geçen gün biraz daha ölüme
yaklafl›yor. Sorumlusu tüm bunlara
izin veren ve bu sonu haz›rlayan
AAKKPP iikkttiiddaarr››dd››rr.. 
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Adli T›p Kurumu’nun Hüseyin
Üzmez’in taciz olay›na iliflkin verdi-
¤i iki ayr› rapor, Münevver Karabu-
lut cinayetindeki yanl›fl, “hatal›”
raporlar› ve son olarak Güler Zere
için verdi¤i rapor, Adli T›p Kuru-
mu’nun çok genifl kesimler taraf›n-
dan tart›fl›lmas›na neden oldu. 

Bunun üzerine Cumhurbaflkanl›-
¤› taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada; “son günlerde bas›n-
yay›n organlar›nda Adli T›p Kurumu
ile ilgili çeflitli iddialar›n s›kl›kla
gündeme getirilmesi üzerine, Devlet
Denetleme Kurulu’na; Adli T›p Ku-
rumu’nun 2007, 2008 ve 2009 faali-
yet ve ifllemlerinin mevzuata uygun
biçimde yerine getirilip getirilmedi-
¤inin denetlenmesi talimat› verilmifl-
tir” denilmekte. 

Adli T›p Kurumu devletin bir ku-
rumudur. As›l ifllevi faflizmin di¤er

kurumlar› gibi halka karfl›d›r. Ege-
menlerin ç›kar›n› gözetir. Ayn› za-
manda devletin di¤er kurumlar› gibi
çürümüfltür. Asli görevi olaylar› bi-
limsel yöntemlerle ayd›nlatmak de-
¤il, güçlü olan›n lehine karartmakt›r. 

Devrimcilere karfl› y›llard›r fa-
flizmin iflkencelerini, katliamlar›n›
aklayan bir rol üstlenmifltir. 

Bu yan›yla Adli T›p Kurumu’nun
çeflitli kesimler taraf›ndan güvenilir-
li¤ini yitirip tart›fl›l›r hale gelmesi,
faflist devletin tart›fl›lmas› demektir. 

Hep ayn› senaryo!

Faflizmin kurumlar›n›n çürümüfl-
lü¤ü, pislikleri ortaya ç›k›nca hemen
“araflt›rma komisyonlar›” kurulur.
Sorunun “münferit” oldu¤u, bütün
bir kurumun y›prat›lmamas› gerekti-
¤i söylenir. Konunun “incelenip
araflt›r›ld›¤›, sorumlular hakk›nda ifl-

lem yap›laca¤›” ilan olunur. Halk›n
tepkileri bu ve benzeri söylemlerle
yumuflat›l›p geçifltirilir. Cumhurbafl-
kanl›¤›’n›n flimde yapmak istedi¤i
de budur. Devlet Denetleme Kuru-
mu, araflt›rma ve soruflturmalar› “sü-
rüncemede” b›rakman›n kurumudur
ayn› zamanda. Y›llarca da sürebilir
onun araflt›rmalar›.  

Adli T›p Kurumu aç›s›ndan as›l
sorun “hatal› kararlar” sorunu de¤il-
dir. Adli T›p’›n kararlar›nda belirle-
yici olan yan, birincisi halka karfl›
sistemi koruyan kararlar olmas›,
ikincisi; yine halk›n de¤il egemen
güçlerin lehine karar vermesidir. En
basit adli davalarda bile söz konusu
olan bir zenginle halktan birisi ara-
s›ndan geçen bir olay ise, tamamen
suçlu da olsa karar zenginlerin lehi-
ne ç›kar. 

Devrimcilerle ilgili raporlar›nda

TTEEPPKK‹‹LLEERR‹‹ YYAATTIIfifiTTIIRRMMAA SSEENNAARRYYOOSSUU
Cumhurbaflkanl›¤› Adli T›p’› Denetleyecekmifl(!)
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Adana'da Balcal› Hastanesi
önünde “Güler Zere'ye Özgürlük”
talebiyle bafllat›lan oturma eylemi
devam ediyor. TAYAD’l›lar, kanser
hastas› olan devrimci tutsak Güler
Zere tahliye edilinceye kadar otur-
ma eylemlerine devam etmekte ka-
rarl›. 

Her gün Güler Zere’yi anlatan
aileler, yan›nday›z mesaj› veriyorlar
Güler Zere’ye. 

Eylemin her gününde hasta ya-
k›nlar›na bildiriler da¤›t›larak yan›-
bafllar›nda yaflan›lan insanl›k d›fl›

muamele anlat›l›yor. Buraya gelen
ziyaretçilerden Adalet Bakanl›¤›’n›
aray›p bu sorunun çözülmesini iste-
yenler oldu. 

Eylemin 6. gününde PSAKD
Adana fiube Baflkan› Metin Çelik ve
Genel Merkez Yöneticisi R›za Ayd›n
destek amaçl› ziyaret ettiler.

Güler Zere YYeniden
Hastanede

‹stanbul Adli T›p'taki heyetin ba-
fl›nda bulunan Nur Birgen’in verdi-
¤i rapor üzerine 20 Temmuz Pazar-
tesi günü Güler Zere tekrar Elbistan
Kapal› Hapishanesine sevkedildi.
Güler’in hapishaneden ailesini arat-
mas›yla ortaya ç›kan bu geliflmenin
ard›ndan Haydar Zere ve Adana
Haklar Derne¤i Baflkan› fiemsettin
Kalkan hastane yetkilileri ile görü-
flerek sevki sordu. “Hastanenin
KBB servisi yetkilileri Güler’e ‘se-
ni hapishaneye gönderelim. Baflka
hastalar› da tedavi ettirmemiz gere-
kiyor’ demifl. O da zaten konuflama-
d›¤› için bir fley diyememifl. Biz,
günlerdir hapishane önünde bekli-
yoruz, hiçbir flekilde haber verilme-
den hapishaneye göndermifller gece
yar›s›” diyerek bu uygulaman›n Gü-
ler Zere’yi öldürmek amaçl› oldu-
¤una de¤inerek tepki gösterdi. 

Tepki üzerine Güler Zere, Kara-
tafl Hapishanesi'nden yeniden hasta-
neye sevk edildi. Tedavisi aksat›l-
madan her gün düzenli sürdürülme-
si gereken bir hastay›, hapisheneye
göndermek, sadece katliamc›, infaz-
c› politikalar›n sonucu olabilir. 

“Adli TT›p BBilirkiflili¤i TTüm
Toplum NNezdinde
Güvenilirli¤ini KKaybetmifltir”

23 Temmuz günü Adli T›p’›n
vermifl oldu¤u kararlarla insanlar›
ölüme göndermesi üzerine Tabipler
Odas›’nda bir bas›n toplant›s› yap›l-
d›. TTB, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Derne¤i, Adli T›p Uz-
manlar› Derne¤i, T‹HV, ‹HD ve
ÇHD bir arada yapt›klar› toplant›da
Adli T›p’›n la¤vedilmesi gerekti¤i-
ne vurgular yap›ld›. TTB Baflkan›
Gencay Gürsoy Adalet Bakanl›¤›
taraf›ndan resmi bilirkifli olarak Ad-

li T›p’›n görülmesini elefltirdi. Bu
anlay›fltan kaynakl› ölümlerin ya-
fland›¤›n› vurgulayan Gürsoy, Adli
T›p’›n da¤›t›l›p yeni bir yap›lanma-
ya gidilmesi gerekti¤ini söyledi.

ÇHD Genel Baflkan› Av. Selçuk
Koza¤açl› da resmi bilirkiflinin ola-
mayaca¤›n› belirterek taraflar›n
kendi bilirkiflilerini seçme ve bilir-
kiflilerin tart›fl›lmas› hakk›n›n yarg›-
ya iade edilmesi gerekti¤ini söyledi.
Adli T›p Kurumu’ndaki uzmanlar›n
akademik olarak üniversite uzman-
lar›ndan üst seviyede olmad›klar›n›
belirten Koza¤açl›, tek farklar›n›n
Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› devlet
memuru olmak oldu¤unu söyledi.
Koza¤açl›; Adalet Bakanl›¤›’n›n bu
kurumla yarg›ya müdahalede bu-
lundu¤unu söyledi.

Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i
Baflkan› Serhat Gürp›nar ile Sa¤l›k
ve Sosyal Emekçiler Derne¤i’nden
Bedriye Yorgun, Adli T›p’› elefltirdi.
‹HD’den R›za Dalk›l›ç da hasta tut-
saklara mektup yazarak dikkatleri
çekmeye çal›flt›klar›n› fakat umduk-
lar›n›n olmad›¤›n› söyledi. Son ola-
rak konuflan T‹HV Baflkan› fiebnem
Korur Fincanc›; Adli T›p’› denetle-
menin olumlu bir ad›m olabilece¤i-
ni belirterek “Adli T›p’ta ba¤›ms›z-
l›k ve bilimsel standartizasyon sa¤-
lanmadan çözümün mümkün de¤il-
dir” diyerek bitirdi.Da¤›t›lan aç›kla-
mada Adli T›p bilirkiflili¤inin güve-
nilirli¤ini tüm toplum nezdinde
kaybetti¤i, üniversitelerden, bilim
insanlar›ndan ve bilimsel inceleme-
lerden destek almaks›z›n düzenle-
nen raporlar›n hukuksal olamayaca-
¤› vurguland›.

ise y›llard›r devletin iflkencelerini,
katliamlar›n› aklayan bir kurumu
olmufltur. 

Münevver Karabulut, Hüseyin
Üzmez, Güler Zere için verilen
kararlarda “ortak” bir yan var; o
da kararlar›n hiçbirinin bilimsel,
t›bbi ve hukuki olmamas›d›r. Adli
T›p her birinde farkl› kayg›lar güt-
müfltür ama bu kayg›lar›n içinde
bilim ve hukuk yoktur. 

Daha önce Adli T›p Kurumu’n-
da çal›flan ve “kurumdaki aksak-
l›klara dikkat çekmek” için istifa
etti¤ini söyleyen Doç. Ayten Erdo-
¤an 20 Temmuz tarihli Milliyet
Gazetesi’nde yay›nlanan röporta-
j›nda kurumun çürümüfllü¤ünü an-
lat›rken flöyle diyordu:“Münevver
vakas› meflhur bir vaka oldu¤u
için duyuldu. Yoksa hata çok olu-
yordur da bunun çok az› kamu-
oyuna yans›yordur.”  Böyle bir
kurumun “3 y›l›n›” incelemekle
gerçe¤e ulafl›labilir mi?

Yan›nday›z
Buraday›z!



Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Da-
iresi, 2 hafta geçtikten sonra Güler
Zere’nin ““hhaassttaannee mmaahhkkuumm kkoo¤¤uu--
flfluunnddaa kkaallaabbiilleeccee¤¤ii”” yönünde karar
verdi. Güler Zere, bir devrimci ol-
du¤u için ölüme mahkum edildi. 

Devlet, önce hapishanede uygu-
lad›¤› a¤›r tecrit koflullar›nda hasta-
lanmas›na neden oldu, sonra da te-
davisini engelleyerek yaflam hakk›-
n› elinden ald›. Bu dünyadaki sömü-
rünün, haks›zl›klar›n, adaletsizlikle-
rin devam etmesi için Gülerler’in
asl›nda hiç var olmamas›, Güler gi-
bi düflünenlerin hiç yaflamamas› ge-
rekiyor. Bu nedenle Güler’in katli
vaciptir!... 

Kanser hastas› Güler bile bu dü-
zen için tehlikelidir. Onlar›n dirile-
ri de, ölüleri de bu düzene korku sa-
l›yor. 

Devrimcileri teslim almak için
her yola baflvuruyorlar. Dayatt›klar›
ya teslimiyet ya ölümdür. Bu düflün-
celerle sizi yaflatmayaca¤›z diyor-
lar. Bizim düzenimizin bekas› için
sizlerin, sizin düflüncelerinizin yok
olmas› gerekiyor diyorlar. Bunun
için tek tek katletmeye devam edi-
yorlar. Bazen kuflat›lm›fl evlerde
katlettiler. Bazen iflkence tezgahla-
r›nda… Bazen bir mezar tafl›n› bile
çok gördüler. Kendi zindanlar›n› bi-
le yak›p y›kt›lar. Binlerce bomba
ya¤d›rd›lar. Kimyasal silahlarla kat-
lettiler. Ama yine de karfl›lar›nda
teslim olan, aman dileyen tek bir ki-
fli bulamad›lar. H›nçlar›, kinleri bü-
yük… 

Kanser hastas› bir tutsa¤› ölüme
terkedecek kadar zavall›lar. Güler
ne ilk ne de son olacakt›r. FF TTiipplleerrii--
nnii zaten bunun için yapt›lar. Bugü-
ne kadar hapishanelerden onlarca
tutsa¤›n cesedi ç›kt›. Do¤rudan ya-

da sessiz bir flekilde devrimcileri
iimmhhaa eettmmeeyyee devam ediyorlar. Ha-
len içerde Güler gibi 20’ye yak›n
tutsak ölümü bekliyor. Yüzlerce
tutsak kansere ya da a¤›r hastal›kla-
ra yakanlanma riski alt›nda. Yüzler-
cesi hasta. FF TTiipplleerrii ggüünnüümmüüzz NNaa--
zziilleerr’’iinniinn ttooppllaammaa kkaammppllaarr››dd››rr..
Orada tutsaklar› teslim almak, dü-
flüncelerinden vazgeçirmek, katlet-
mek için her yol denenir. Faflizmin
ne ahlak› ne de vicdan› vard›r. Bu
düzeni tan›mamakta ›srar edenler,
Gülerler ve Gülerler’i katletmek
için yemin etmifl olanlar aras›ndaki
kavgaya iyi bakmal›d›rlar. 

T›p raporlar› Güler Zere için
“ttuuttuukklluulluukk kkooflfluullllaarr››nnddaa tteeddaavviissii
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr”” diyor. Hukuk,
yani yasalar, ““iiyyiilleeflfleennee kkaaddaarr ccee--
zzaann››nn iinnffaazz›› ggeerrii bb››rraakk››llmmaall››dd››rr””
diyor. Ama buna ragmen Adli T›p,
““iinnffaazz››nnaa ddeevvaamm eeddiilleebbiilliirr”” karar›
verdi. Güler a¤›z kanseri ve hastal›-
¤› art›k son aflamalar›nda. Ameli-
yatlar geçirdi, dama¤› al›nd›. Hapis-
hanede tedavisi bir yana uygun bir
flekilde beslenmesi bile mümkün
de¤il. Doktorlar ›srarla hapishane
koflullar›nda tedavisinin mümkün
olmayaca¤›n›, yaflama flans›n›n öz-
gürlü¤üne kavuflsa bile yüzde 30 ol-
du¤unu söylüyorlar. Tüm bunlara
ra¤men Adli T›p Kurumu t›bb›, ya-
salar› ayaklar alt›na alarak Güler
hakk›nda ölüm karar› ald›. 

AAKKPP ‹‹KKTT‹‹DDAARRII KKEENNDD‹‹
YYAASSAALLAARRIINNAA UUYYMMUUYYOORR

Oligarflinin yasalar›, ““hhaappiisshhaa--
nnee kkooflfluullllaarr››nnddaa tteeddaavviissii mmüümmkküünn
oollmmaayyaann ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüülleerriinn
cceezzaass››nn››nn iinnffaazz››nn››nn eerrtteelleennmmeessiinnii””
öngörüyor. Üstelik yaflam hakk› her
insan›n en temel hakk›d›r. Bu hak

ulusal ve uluslararas› yasalarla ga-
ranti alt›na al›nm›flt›r. AKP iktidar›
ne yap›yor? Kendi yasalar›na göre
tahliye edilmesi gereken tutsaklar›
hapishane koflullar›nda ölüme terk
ederek, suç iflliyor. Kendi hukukunu
yok say›yor. 

AKP, ben devletim benim iflken-
ce yapma, katletme özgürlü¤üm var
diyor. Halbuki iflkence yapmak ya-
salara göre suçtur. Ancak bu devle-
tin bütün kurumlar› halka karfl›,
devrimcilere karfl› birer iflkence ma-
kinesine dönüflmüfltür. Hapishane-
lerde, emniyet müdürlüklerinde, en
küçük karakollarda bile iflkence tez-
gahlar› har›l har›l çal›fl›yor. Oralar-
dan yüzlerce insan›n cesedi ç›kt›.  

Devletin ordusu, polisi, M‹T’i,
mahkemeleri, Adli T›p Kurumu, va-
lileri hepsi halka savaflta iflbirli¤i
içinde... Bu ülkede kendi yasalar›n›
en çok DEVLET çi¤niyor. ‹ktidara
hangi parti gelirse gelsin bu sistem
ifllemeye devam ediyor. AKP’de ifl-
kence yapmaya, katletmeye canla
baflla devam ediyor. 

Kendi hukukunu bile çi¤neyen
bir siyasi iktidar AADDAALLEETTSS‹‹ZZ--
DD‹‹RR.. Adaletin olmad›¤› bir yerde
iflte bu nedenle halk›n kendi adaleti-
ni sa¤lama hakk› vard›r. Yaflam hak-
k› için mücadele, adalet için müca-
dele demokrasi mücadelesinin bir
parças›d›r, hem meflrudur hem de
zorunluluktur. Ama AKP hakk›n›
aray›p, hukuk mücadelesi verenlere,
çocuklar›na sahip ç›kan ailelere sal-
d›r›p, kafas›n› parçalayacak kadar
düflmand›r. Baflbakan Erdo¤an Os-
manl› padiflahlar› gibi halka tebas›
gözüyle bak›yor. Ben size ne kadar
hak verirsem ona raz› olacaks›n›z,
olmazsan›z katliniz vaciptir diyor.
AKP bu ülkede ne iflçi, ne memur,
ne ö¤renci ne de köylü hiç kimse

ADL‹ TIP 
GÜLER’‹N KATL‹NE 
KARAR VERD‹...
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sesini ç›kartmas›n, tüm sald›r›lara
boyun e¤sin istiyor. 

Siyasi iktidar›n kendisinin yasa-
lar› çi¤nedi¤i bir yerde ne hukukun
ne de o iktidar›n verdi¤i ve verece¤i
kararlar›n bir hükmü vard›r. Bu dü-
zenin devrimciler aleyhine verildi¤i
bütün kararlar ggaayyrrii--mmeeflflrruudduurr..

AKP, kanser hastas› tutsaklara
son nefeslerini verene kadar iflkence
yapacak kadar pervas›zd›r. Hep
böyleydiler. Bayrampafla
Hapishanesi’nde 6 kad›n› diri diri
yakarken bile onlar gülüyorlard›.
Onlar Engin’in koma halindeki be-
denini beton zeminlerde yat›racak,
ona bir sedyeyi bile çok görecek ka-
dar insanl›ktan ç›km›fllard›r. Onlar
‹smet’i morgun yan›nda yat›racak
kadar ahlaks›zd›rlar. ‹flte faflizm bu-
dur.

Güler Zere hakk›nda, Çukurova
Üniversitesi Adli T›p Ana Bilim
Dal› taraf›ndan verilen raporda:
“Tedavi (radyoterapi, kemoterapi)

kadar önemli olan iyi bak›m ve des-
tek ortam›n›n oldu¤u.... hastanenin
mahkum ko¤uflunun dahi yaflam ris-
ki oluflturaca¤›” belirtiliyor ve bu
nedenle de tahliyesi isteniyordu.
Buna ra¤men Adli T›p 3. ‹htisas Da-
iresi Güler’in 5 dakikal›k bir mu-
ayeneyle ““mmaahhkkuumm kkoo¤¤uuflfluunnddaa ttee--
ddaavviissiinniinn mmüümmkküünn oolldduu¤¤uu”” yö-
nünde karar verdi. 

Ergenekoncu J‹TEM fleflerinden
Arif Do¤an, Orgeneral fiener Eruy-
gur, Orgeneral Hurflit Tolon, ‹P Ge-
nel Baflkan Yard›mc›s› Ferit ‹lsever,
Prof. Dr. Erol Manisal›, Rektör
Mustafa Yurtkuran, çeflitli sa¤l›k
kurumlar›n›n sa¤l›k raporlar›yla
tahliye ettirildiler. Üstelikte hiçbiri-

sinin Güler gibi a¤›r bir hastal›¤› ol-
mamas›na ra¤men!... Kontrgerilla-
c›lar› tahliye eden düzenin yarg›s›
aç›kça ççiiffttee ssttaannddaarrttçç››dd››rr..

Analar, babalar o hapishaneler-
den ç›kan onlarca tabut omuzlad›-
lar.  

Gülerler’i öldürmekle bu tarihin
ak›fl›n› de¤ifltiremezsiniz. Güler’e
özgürlük isteyen sesimiz her yerde
kulaklar›n›z› parçalayacak. Nereye
baksan›z Güler’in yüzünü görecek-
siniz. Güler’in kavgas›n›n sesi olan-
lardan kurtulamayacaks›n›z. ‹ki eli-
miz yakan›zdad›r. 

Hapishaneden ç›kan cesetleri-
mizden da¤lar olufltu. O cesetlerin
alt›nda kalacaks›n›z. Adaletsiz dü-
zeniniz sizin sonunuz olacak. Siz-
den af dilemiyoruz. Suçlu olan siz-
siniz. Sizi yaln›zca yasalar›n›z› uy-
gulamaya ça¤›r›yoruz. Güler Ze-
re’nin ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜ ‹ST‹YO-
RUZ. YAfiAM HAKKINI GASP
ETMEKTEN VAZGEÇ‹N. 

HHaappiisshhaanneeddeenn çç››kkaann cceesseettllee--
rriimmiizzddeenn ddaa¤¤llaarr oolluuflflttuu.. OO

cceesseettlleerriinn aalltt››nnddaa kkaallaaccaakkss››nn››zz..
AAddaalleettssiizz ddüüzzeenniinniizz ssiizziinn

ssoonnuunnuuzz oollaaccaakk.. SSiizzddeenn aaff
ddiilleemmiiyyoorruuzz.. SSuuççlluu oollaann ssiizzssiinniizz..

SSiizzii yyaallnn››zzccaa yyaassaallaarr››nn››zz››
uuyygguullaammaayyaa ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz..

Say›: 190 11Güler Zere’ye Özgürlük! GÜLER ZERE

‹stanbul Adli T›p Kurumu 3. ‹h-
tisas Dairesi, Güler Zere’nin tahli-
ye olmadan hastane koflullar›nda
tedavi olabilece¤ine dair karar ve-
rerek ölümünün alt›na imza ataca-
¤›n› gösterdi.

Baflkanl›¤›n› Nur Birgen’in yap-
t›¤› 3. ‹htisas Daire Baflkanl›¤›’n›n
oybirli¤iyle ald›¤› bu karar hakk›n-
da ÇHD (Ça¤dafl Hukukçular Der-
ne¤i) Sultanahmet Adliyesi Cum-
huriyet Savc›l›¤›’na “adam öldür-
meye tam teflebbüs”den suç duyu-
rusunda bulundular. 

17 Temmuz’da, adliye önünde
toplan›p “Güler Zere, Yaflas›n” ya-
zan bir pankart açan hukukçular

ad›na önce Av. Sü-
leyman Gökten
bir aç›klama yap-
t›. 

Nur Birgen’in
daha önce vermifl
oldu¤u kararlarla
zaten flaibeli biri
oldu¤u vurgusunu

yapan Gökten’in ard›ndan
ÇHD ad›na Av. Bark›n Tim-

tik aç›klama yapt›. 

Aç›klamada Adli T›p’›n Nur
Birgen baflkanl›¤›nda; Ergenekon
san›¤› ve Susurluk hükümlüsü ‹bra-
him fiahin’e  ‘sürekli hastal›¤› var’
raporu vererek af yolunu açt›¤› ha-
t›rlat›lad›. Devam›nda ise ölüm
orucu sonrasi Wernicke-Korsakof
sendromuna yakaland›¤› için tahli-
ye edilen 16 tutuklu ve hükümlüye
‘cezaevinde kalabilir’ raporu vere-
rek onlar›n yeniden cezaevine gön-
derilmesine yol açt›¤› söylendi.

Timtik son olarak; “Güler Ze-
re’nin serbest b›rak›lmas› için baflta
siyasal iktidar›, Adalet Bakanl›¤›’n›
ve Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› Adli
T›p Kurumu’nu hiçbir mazarete s›-
¤›nmaks›z›n görevlerini yapmaya,
suç ifllemeye son vermeye ça¤›r›-
yoruz” dedi.

Aç›klaman›n ard›ndan eyleme
kat›lan hukukçular suç duyurusun-
da bulunmak üzere adliye binas›na
girdiler.

Adli T›p’›n vermifl oldu¤u rapo-

ru TAYAD ve Halk›n Hukuk Büro-
su’de yapt›klar› yaz› aç›klamalarla
protesto ettiler.

“Nur Birgen ve heyetteki di¤er
doktorlar›n Güler Zere’nin ölüm
ferman›n› imzalad›¤› belirtilen
aç›klamada “Muhtemelen flimdi el-
lerini o¤uflturup Güler’in ölümünü
izlemektedirler” diyen TAYAD,
Güler Zere’yi onlara öldürtmeye-
ceklerini söyledi. 

Halk›n Hukuk Bürosu’da; “Nur
Birgen ve Ekibi Suçlar›na Yenisini
Ekliyor” bafll›¤›yla yapt›klar› yaz›l›
aç›klamada; demokratik kitle ör-
gütlerini, hukuk örgütlerini, sendi-
kalar› ve tüm halk›m›z› Mengele
mant›¤› ile hareket eden, adaletini,
vicdan›n› ve de akl›n› yitirmifl kurul
ve kurul karar›na karfl› mücadele
etmeye ça¤›rd›. 

HHB; aç›klamas›nda Adli T›p
bilirkiflili¤inin raporlar›na hiçbir
insan›m›z›n güveninin kalmad›¤›n›
belirterek gelinen noktada tek çö-
zümün Adli T›p Kurumu’nun tama-
men ortadan kalkmas› oldu¤unu
söyledi.

ÇHD’den Suç Duyurusu
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AKP iktidar› tecrit politikas›yla
tutsaklar› öldürmeye devam ediyor.
Her hafta tecrit politikalar›n›n so-
nuçlar›n›, tecritin neden oldu¤u
ölümcül hastal›klar› ve ölümleri ya-
z›yoruz. Geçti¤imiz haftalarda ‹s-
met Ablak için hastanenin bodrum
kat›nda morgun yan›ndaki hücrede
ölüme terkedildi¤ini yazm›flt›k.
Kanser hastas› olan ‹smet Ablak’›n
3 y›ld›r tedavisi yap›lm›yordu. Son
günlerinde kendi ihtiyaçlar›n› karfl›-
layamaz duruma gelmiflti. ‹‹ssmmeett
AAbbllaakk 19 Temmuz günü ÖÖLLDDÜÜ..
Hay›r ölmedi, ÖÖLLDDÜÜRRÜÜLLDDÜÜ!! Da-
ha do¤ru ve tam bir ifadeyle KKAATT--
LLEEDD‹‹LLDD‹‹!!

PKK davas›ndan yarg›lanan ‹s-
met Ablak, 40 yafl›ndayd›; 1994 y›-
l›nda tutuklanm›fl ve ard›ndan mü-
ebbet hapis cezas›na çarpt›r›lm›flt›.
Tutuklu bulundu¤u Erzurum H Tipi
Hapishanesi'nde üç y›l önce kkaannssee--
rree yakaland›. Ancak tedavi olmas›
engellendi. Tedavi olabilmesi için
infaz› ertelenmedi. Ölümünden 38
gün önce durumunun kötüleflmesi
üzerine Erzurum Araflt›rma Hasta-
nesi'ne sevk edildi. ‹nsana hiçbir
de¤er vermeyen bu düzen, ‹smet’i
hastanenin bodrum kat›nda, morgun
yan›ndaki bir odada, askerlerin gö-
zetimi alt›nda ölüme terk etti. ‹s-
met’in son günlerini geçirmek zo-
runda b›rak›ld›¤› yer, günefl görme-
yen, havaland›rmas› ve penceresi
bulunmayan bir bodrum kat› oldu.

Susurlukçu ‹brahim fiahin, Adli
T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi tara-
f›ndan verilen raporla tahliye olur-
ken, 3. Daire Baflkan› iflkenceci Nur
Birgen ‹smet’in tahliyesi için rapor
vermeyerek, ölümünü haz›rlad›.

‹smet’in ailesinin Adalet Bakan-

l›¤› ve Cumhurbaflkanl›¤›'na
‹smet’in serbest b›rak›lmas› için
baflvuruda bulunmas›na ra¤men ne
Adalet Bakanl›¤› ne de Cumhurbafl-
kanl›¤› bu baflvurular› dikkate alma-
d›. Çünkü devletin bütün kurumlar›
‹smet’i katletmek için sözleflmifl
gibiydiler. Ama zaten sözleflmeleri-
ne gerek yoktu; faflist politikalar›
uygulamak, hepsini ayn›laflt›r›-
yordu. 

Adli T›p iflkencecileri aklarken,
kontrgerillac›lar›n tahliyesini sa¤-
layan raporlar verirken, devrimciler
söz konusu oldu¤unda bir ölüm ma-
kinesine dönüflüyor. Devrimcileri
katletmek için bütün düflmanl›¤›yla
sald›r›ya geçiyor. 

- ‹smet’in ÖLÜM RAPORUNA
imza atan Adli T›p Kurumu 3. ‹hti-
sas Dairesi Baflkan› NNuurr BB‹‹RRGGEENN,

‹smet’i kasten öldürmekten SUÇ-
LUDUR.

- TECR‹T POL‹T‹KASINDA ›s-
rar ederek, tutsaklar›n hastalanma-
s›na neden olan, hastaland›klar›nda
tedavilerini engelleyen, a¤›r hasta
durumda olan tutsaklar›n tahliyesini
öngören YASALARI UYGULA-
MAYAN AADDAALLEETT BBAAKKAANNLLII⁄⁄II
‹smet’in ölümüne neden olan koflul-
lar› haz›rlamaktan ve kasten adam
öldürmekten SUÇLUDUR. 

- ‹smet’i tecrit koflullar›nda, sa¤-
l›ks›z bir ortamda tutarak, tedavisini
engelleyen, ilerlemifl hastal›¤›na
ra¤men onu morg yan›ndaki “mah-
kum ko¤uflu”nda tutarak katledil-
mesine ortak olan EERRZZUURRUUMM HH
TT‹‹PP‹‹ HHAAPP‹‹SSHHAANNEESS‹‹ iiddaarreessii ve
CCEEZZAAEEVVLLEERR‹‹ GGEENNEELL MMÜÜ--
DDÜÜRRLLÜÜ⁄⁄ÜÜ SUÇLUDUR. 

‹smet Ablak’›n ve di¤er hasta
tutsaklar›n ölüme terkedilerek
KATLED‹LMES‹, AAKKPP iikkttiiddaarr››--
nn››nn S‹YAS‹ B‹R KARARIDIR.
Tecrit politikas›n› sürdürmekte ›srar
eden, 10 saatlik sohbet hakk›n› uy-
gulamayan, hasta tutsaklar›n tedavi-
lerini engelleyen, tahliye edilmesi
yönündeki yasalar› çi¤neyen AKP,
kasten ölüme sebebiyet vermekten
SUÇLUDUR. 

Devlet kas›tl› olarak hasta tut-
saklar› ölüme terkediyor. F Tipi
hapishanelerde bir ço¤u, “ölümün
efli¤inde” olarak tan›mlanabilecek
düzeyde a¤›r hasta 19 tutsa¤›n du-
rumlar› flöyledir:

-GGÜÜLLEERR ZZEERREE: AA¤¤››zz kkaannsseerrii.
Çukurova Üniversitesi Adli T›p Ana
Bilim Dal› taraf›ndan haz›rlanan ra-
porlara göre hayati riski oldu¤u ve
tedavisinin hastanenin mahkum ko-

TECR‹T ‹fiKENCEL‹ ÖÖLÜMDÜR! 

TEDAV‹S‹ ENGELLENEN KANSER
HASTASI ‹SMET ABLAK, 
TECR‹TTE KATLED‹LD‹!

‹smet’i Morg’un yan›nda
yat›ran ahlak “Nazi”
Ahlak›’d›r

‹smet ölmeden önce günlerce
hastanenin  morgunun yan›ndaki
penceresiz, havas›z bir odada tu-
tuldu. Bafl›nda askerler nöbet tuttu.
Kanser hastas› bir tutsa¤› morgun
yan›nda tutmak insanl›¤›n›, vicda-
n›n› yitirmenin art›k son nokta-
lar›ndan biri olsa gerek. ‹flte bu fa-
flizmin ahlak›d›r. Katiller tutsaklar›
bir an önce öldürmek için her fleyi
bir iflkenceye dönüfltürüyorlar. ‹s-
met’e son ana kadar psikolojik, fi-
ziksel iflkence yapmaya devam et-
tiler. AKP iktidar›n›n sakatlar›,
hasta ve özürlüleri gaz odalar›nda
katleden NNaazziilleerr’’ddeenn bir fark›
yoktur... 

Onu Zulmün Elinden Alal›m!



¤uflunda mümkün olmad›¤›, bir an
önce serbest b›rak›lmas› gerekti¤i
belirtilmesine ra¤men, Adli T›p 3.
‹htisas Dairesi taraf›ndan haz›rlanan
raporla ölüme mahkum edildi.

-AA.. SSAAMMEETT ÇÇEELL‹‹KK: K›r›klar 2
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hü-
kümlü. KKaann kkaannsseerrii..

-AAYYNNUURR EEPPLL‹‹: BBaa¤¤››rrssaakk kkaann--
sseerrii nedeniyle Diyarbak›r'da tedavi
görüyor.

-BBEEKK‹‹RR fifi‹‹MMfifiEEKK: Edirne F Ti-
pi Hapishanesi’nde hükümlü. WWeerr--
nniicckkee KKoorrssaakkooffff hastas›. Adli T›p
3. ‹htisas Dairesi taraf›ndan hapis-
hanede tutulamayaca¤› ancak hasta-
nede infaz›n›n devam edebilece¤ine
dair rapor verildi. 

-EERROOLL ZZAAVVAARR: Sincan 1
No’lu F Tipi’nde tutsak. MMeessaannee
kkaannsseerrii. Otuza yak›n ameliyat ge-
çirdi. Tecrit koflullar› hastal›¤›n›
ölümcül düzeye tafl›d›¤› gibi daha
önce geçirdi¤i tüberkülozu tekrarla-
d›, safra kesesi al›nd›. 

-GGAAZZ‹‹ DDAA⁄⁄: Antalya E Tipi
Hapishanesi’nde tutuklu. BBeellddeenn
aaflflaa¤¤››ss›› ffeellççllii ve iyileflme flans› bu-
lunmuyor. Bu duruma ra¤men tah-

liye edilmiyor.

-GGÜÜLLEEZZAARR AAKKIINN:
Ad›yaman E Tipi Hapisha-
nesi’nde tutuklu. Beyindeki
ssaallgg›› bbeezziinnddee ttüümmöörr var. 

-HHAALL‹‹LL GGÜÜNNEEfifi: Di-
yarbak›r D Tipi Hapishane-
si’nde tutuluyor. Keemmiikk
kkaannsseerrii..

-HHAALL‹‹LL YYIILLDDIIZZ: An-
talya L Tipi Kapal› Hapis-
hanesi’nde hükümlü. 8822
yyaaflfl››nnddaa, yafl ve sa¤l›k so-
runlar› nedeniyle baflkalar›n›n yar-
d›m› olmadan yaflam›n› sürdüremi-
yor. 

-‹‹NNAAYYEETT MMEETTEE: K›sa bir süre
önce kkaallpp aammeelliiyyaatt›› oldu, s›k s›k
kriz geçiriyor. Ayr›ca ssiirroozz hhaassttaass››,
vücudunun her taraf›nda derin yara-
lar aç›l›yor.

-‹‹SSMMEETT AAYYAAZZ: Ad›yaman E
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde yakla-
fl›k 10 y›ld›r ÇÇööllyyaakk hastas› ve ken-
di ihtiyaçlar›n› karfl›layam›yor.

-‹‹ZZZZEETT TTUURRAANN: Diyarbak›r D
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde. AA¤¤››rr
bbiirr rroommaattiizzmmaall hhaassttaall››¤¤››,, mide ül-
seri, kemik erimesi, bbööbbrreekk yyeett--

mmeezzllii¤¤ii var.

-MMEENNDDUUHH KKIILLIIÇÇ: K›r›klar 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutu-
luyor ve aa¤¤››rr ssiirroozz hhaassttaass››..

-MMUUSSTTAAFFAA GGÖÖKK: Sincan 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hü-
kümlü. WWeerrnniicckkee KKoorrssaakkooffff hasta-
s›.

-NNEESS‹‹MM‹‹ KKAALLKKAANN: Mersin
Silifke M Tipi Hapishanesi’nde. Ya-
kaland›¤› ÇÇööllyyaakk hastal›¤› nedeniy-
le hiçbir ihtiyac›n› tek bafl›na karfl›-
layam›yor.

-NN‹‹ZZAAMMEETTTT‹‹NN AAKKAARR: Mufl E
Tipi Hapishanesi’nde iken gg››rrttllaakk
kkaannsseerriinnee yakaland›. fiu anda An-
kara Numune Hastahanesi mahkum
ko¤uflunda bulunuyor. Bu koflullar-
da tedavi olmas› imkâns›z. 

-RRAASS‹‹MM AAfifiAANN: Adana Kürk-
çüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuk-
lu. Heeppaattiitt BB hhaassttaass›› ve yak›nlar›n›
dahi tan›mayacak kadar ileri dere-
cede ssiinniirr hhaassttaass››..

-RREEMMZZ‹‹ AAYYDDIINN: Kocaeli 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde. TTee--
kkeerrlleekkllii ssaannddaallyyeeyyee mahkum. Hak-
k›nda A‹HM’in 20 fiubat 2007 ta-
rihli "tutukluluk süresi makul süreyi
aflm›flt›r" yönünde karar var. 

-YYUUSSUUFF KKAAPPLLAANN: Elaz›¤ E
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde. 8855
yyaaflfl››nnddaakkii Kaplan’›n vücudunun %%
7799''u ffeellççllii. Vücudunun yüzde
79'unu kullanamaz oldu¤una dair
raporu var.

‹smet’i, ‹smetler’i katleden AKP
iktidar›d›r. Devletin tecrit politika-
s›d›r. Baflka ölümler yaflanmadan
bütün hasta tutsaklar derhal tahliye
edilmelidir.

Say›: 190 13TECR‹T

Hapishanelerde son 6 ayda ölen tutsaklar : 
- MMuussttaaffaa EElleellççii, Mersin E Tipi Hapishanesi'ne konulduktan 11 saat

sonra öldü. SSaarraa hhaassttaass›› oldu¤unu hapishane yönetimine bildirmesine
ra¤men ilaçlar› verilmeyen Elelçi nöbet geçirdi ve öldü.

- Diyarbak›r D Tipi Cezaevi'nde kalan kkaann kkaannsseerrii HHaassaann KKeerrtt ile
bbööbbrreekk yyeettmmeezzllii¤¤ii rahats›zl›¤› bulunan BBeeflfliirr ÖÖzzeerr,  Adalet Bakanl›¤› ve
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu'na yap›lan baflvurulara ra¤-
men tahliye edilmediler ve  gerekli tedavileri yap›lmad›.  Dicle Üniversi-
tesi Hastanesi'nin mahkûm ko¤uflunda yaflamlar›n› yitirdiler. 

- KKaann kkaannsseerrii 1199 yyaaflfl››nnddaakkii GGuurrbbeett MMeettee,  Diyarbak›r E Tipi
Hapishanesi 'ne konuldu. Durumunu hapishane yönetimi ve mahkemeye
bildirmesine ra¤men tedavi edilmedi. 4 ay cezaevinde kald›ktan sonra tah-
liye edilen Mete, 4 ay sonra öldü.

- Batman Cezaevi’nde 14 y›ld›r tutuklu bulunan RReecceepp ÇÇeelliikk hastane-
ye sevki olmas›na ra¤men götürülmedi, fenalaflt›¤› halde hastaneye götü-
rülmeyerek katledildi. Ailesine intihar etti¤i söylendi. 

- Siirt E Tipi Kapal› Cezaevi'nde tutuklu iken kkaarraaccii¤¤eerr kkaannsseerrii oldu-
¤u teflhis edildi¤i halde, tahliye baflvurular›na cevap verilmeyen 7777 yyaaflfl››nn--
ddaakkii AAllii ÇÇeekkiinn katledildi.

- Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde adli bir dava nedeniyle tu-
tuklu olan MMuussttaaffaa DDeemmiirr,, 24 May›s 2009 günü hücresinde öldü. 

Tecrit iflte böyle katletmeye devam ediyor.

Güler Zere’ye Özgürlük!



Aç›klama NNo: 55 

Tarih: 119 TTemmuz 22009

- Adli T›p, kanser hastal›¤›-
n›n 4. aflamas›nda olan, a¤›z kan-
seri oldu¤u için dama¤› al›nan ve
bu nedenle hapishanede tedavi bir
yana, “beslenme” koflullar› bile
olmayan Zere için “hapishanede
yatabilir” karar› verdi!

- Kendi yasalar›n› çi¤neyen
yöneticiler, yetkililer suçludur.
Kendi yasalar›n› çi¤neyerek ka-
rarlar veren bir sistem, gayri-mefl-
rudur.

Kendi ç›kard›¤› yasalara uymak,
herhangi bir devletin meflrulu¤u
için tarihsel ve siyasal flartlardan bi-
ridir. Kendi yasalar›n› uygulamak,
herhangi bir sistemi meflru k›lmaya
yetmez, ama kendi yasalar›n› uygu-
lamamak, o sistemi ggaayyrrii--mmeeflflrruu
hale getirmeye yeter. 

DEVLET KEND‹
YASALARINI
UYGULAMIYOR!

Oligarflinin sömürü ve zulüm
düzeni, gayri-meflrudur. Çünkü ge-
nellikle kendi yasalar›n› dahi uygu-
lamaz. Oligarflinin yasalar›nda “ifl-
kence yapmak suç”tur. Ama bilinir
ki, ülkemizde iflkenceciler ceza al-
maz. Oligarflinin yasalar›nda devle-
tin, hapishanelerdeki tutuklu ve hü-
kümlülerin can güvenli¤inden so-
rumlu oldu¤u yaz›l›d›r. Bilinir ki,
onlarca tutuklu ölür, öldürülür, can
güvenlikleri yok edilir ve kimse
bundan sorumlu tutulmaz. Oligarfli-
nin yasalar›na göre, devletin “yasa-
d›fl›” bir ifli, eylemi olamaz. Ama bu
ülkede devlet kendi yasalar›n› çi¤-
neyerek kontrgerilla örgütlenmeleri
oluflturmufl, devlet “rutin d›fl›na”
ç›km›fl, binlerce infaz, kaybetme,

faili meçhul gerçeklefltirmifltir. Bili-
nir ki, bunlardan dolay› da kimse
cezaya çarpt›r›lmam›flt›r. ‹flte bütün
bunlar, oligarflik iktidarlar› gayri-
meflru k›lar. 

Güler Zere’yle ilgili Adli T›p’›n
verdi¤i karar da, böyle bir karard›r. 

Oligarflinin yasalar›, “hapishane
koflullar›nda tedavisi mümkün ol-
mayan tutuklu ve hükümlülerin ce-
zas›n›n infaz›n›n ertelenmesini” ön-
görür. 

Devlet, buna uygun davranmaya-
rak, kendi yasalar›n› çi¤nemektedir. 

ADL‹ TTIP’IN KKARARI
TIBB‹ VVE HHUKUK‹
DE⁄‹LD‹R!

‹stanbul Adli T›p Kurumu 3. ‹h-
tisas Dairesi, kanser hastas› devrim-
ci tutsak Güler Zere hakk›nda, “ha-
pishanede infaz›na devam edilmesi-
nin uygun oldu¤una” ooyybbiirrllii¤¤ii ile
karar verdi. 

Zere’nin durumunun t›bbi aç›-
dan ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz bu-
rada. Ama flu t›bbi raporlar, onun
kanser hastal›¤›n›n sondan önceki
aflamas›nda oldu¤unu gösteriyor.
Hapishane koflullar›nda yaflam›n›
uzatacak bir iyileflme ihtimali hiç
yok. Tahliye edilmesi halinde ise bu
ihtimal en az›ndan yüzde 30 düze-
yinde mevcut. Güler Zere hakk›nda,
daha önce verilen t›bbi raporlar da
“tedavisinin hapishane koflullar›nda
yap›lamayaca¤›n›, iyileflinceye ka-
dar hapis cezas›n›n infaz›n›n erte-

lenmesinin uygun olaca¤›n›” söylü-
yor. 

Adli T›p’›n elinde baflka bir t›bbi
veri yok. Çünkü Adana ‹stanbul ara-
s›nda 28 saatlik bir iflkence yolculu-
¤u yapt›r›lm›fl olmas›na ra¤men, ‹s-
tanbul Adli T›p’›n Zere’yi muayene
etmesi sadece ve sadece 55 ddaakkiikkaa
sürmüfltür. Peki öyleyse Adli T›p,
bu karar› nas›l, neye göre verdi? 

Bu karar› hhuukkuukkllaa aç›klamak
mümkün de¤ildir. Bu karar› bbiilliimmllee
aç›klamak mümkün de¤ildir. Bu ka-
rar›n tek aç›klamas›, Adli T›p yöne-
timinin, onlar› oraya atayan AKP
iktidar›n›n devrimci düflmanl›¤›d›r.
Anti-komünistli¤idir. 

‹fiKENCEC‹LERE,
KONTRGER‹LLACILARA
H‹MAYE, DDEVR‹MC‹LERE
DÜfiMANLIK!

Adli T›p, iflkencecilerin,
kontrgerillac›lar›n, sap›klar›n, teca-
vüzcülerin dostudur. Onlar›n hami-
sidir. Onlar için verdi¤i himaye ka-
rarlar› da hukuka bilime göre veril-
mifl kararlar de¤ildir. Yani, Adli T›p,
her durumda, hukuku, bilimi kaale
almayan bir kurumdur. 

Bu kurumun bafl›ndaki Haluk ‹n-
ce ve Nur Birgen gibi kiflilerin öönn--
cceelliikkllii ss››ffaattllaarr››, doktorluklar› de¤il,
faflistlikleri, anti-komünistlikleri,
devlet savunuculu¤udur. OOnnllaarr öönn--
ccee ddookkttoorr ddee¤¤iill,, öönnccee ffaaflfliissttttiirrlleerr..
ÖÖnnccee aaddaalleettiinn ddee¤¤iill,, öönnccee ddeevvlleettiinn
hhiizzmmeettiinnddeeddiirrlleerr.. Hat›rlanacakt›r,
oligarflinin hukukçular› bir süre ön-
ce “devletin ç›karlar›yla hukuk kar-
fl› karfl›ya geldi¤inde, bizim için
devlet önce gelir” diyorlard›. Adli
T›p’taki faflist kadrolaflma, bu man-
t›¤›n doktorlar içindeki temsilcile-
rinden oluflmaktad›r. Onlar için de
bilimden, t›ptan önce, ““ddeevvlleett”” gel-
mektedir. 

hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookkrraassiiii--
cciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoommHHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii

AKP ve Adli T›p, Hukuka, Bilime Göre De¤il;
DEVR‹MC‹ DÜfiMANLI⁄IYLA Karar Veriyorlar

ÖÖllüürrüüzz.. TTeekk bbaaflfl››mm››zzaa ddaa
ööllüürrüüzz.. ‹‹flflkkeennccee aalltt››nnddaa,, tteeccrriitt
aalltt››nnddaa ççookk ööllddüürrüüllddüükk.. AAmmaa,,
mmeerrhhaammeett ddiilleemmeeddiikk.. GGüülleerr--
lleerr’’ee aammaann ddiilleettttiirreecceekklleerriinnii

ssaannaannllaarr,, hheepp yyaann››lldd››llaarr
vvee yyiinnee yyaann››llaaccaakkllaarr.. 
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Güler Zere’yi tahliye etmemele-
rinin nedeni budur. 

Güler Zere devrimcidir. Emper-
yalizme ve oligarfliye karfl›, ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelesinde yeralm›flt›r. Oligarfli,
onu yarg›larken de, hapishanede
tecrit alt›nda tutarken de ve flimdi
kanserle mücadele ederken tahliye
etmezken de, ondan intikam alma,
mücadele eden herkes için “ibret
oluflturma” düflüncesiyle hareket et-
mektedir. 

J‹TEM fleflerinden AArriiff DDoo¤¤aann,
Orgeneral fifieenneerr EErruuyygguurr, Orgene-
ral HHuurrflfliitt TToolloonn, ‹P Genel Baflkan
Yard›mc›s› FFeerriitt ‹‹llsseevveerr, Prof. Dr.
EE rrooll MMaanniissaall››, Rektör MMuussttaaffaa
YYuurrttkkuurraann; isimlerini sayd›klar›-
m›z, Ergenekon Davas›’n›n san›kla-
r› aras›ndayd›lar. Tutukluydular. Ya-
k›n zamanda “sa¤l›k nedenleri”yle
tahliye edildiler. Hiçbiri Güler Zere
gibi a¤›r hasta de¤ildi. Ama AKP
iktidar› ve düzenin di¤er hukuki,
t›bbi kurumlar›, onlar› tahliye etti.
Çünkü onlar, sisteme “büyük hiz-
metleri” olmufl kiflilerdir. AKP ikti-
dar›yla Ergenekon davas›ndaki
kontrgerilla flefleri, birbirlerini yi-
yor gibi görünseler de, onlar asl›nda

müttefiktir ve ayn› saftad›rlar. 

AAKKPP’’nniinn bir yandan “darbe kar-
fl›tl›¤›” flovlar› yaparken, bir yandan
KKeennaann EEvvrreenn’i Çankaya’da a¤›rla-
mas› örne¤inde oldu¤u gibi, birbir-
lerini korur ve kollarlar. 

Bu mücadele, oligarfliyle halk
aras›nda sürüyor. Oligarfliyle halk
aras›ndaki mücadelenin bir yan› da
adalet mücadelesidir. 

Güler Zere’nin babas› tek bir so-
ru soruyor: “O yasalar› kendiniz
yapt›n›z. Uygulamayacaksan›z niye
yapt›n›z?” Faflizmin bu soruya ve-
recek cevab› yoktur. 

Adli T›p’›n karar›n›n anlam›
aç›kt›r: Ölsünler, hem de ac› çeke-
rek ölsünler. Yanlar›nda tek bir yol-

dafllar›, yak›nlar› olmadan “TEC-
R‹T ALTINDA” ölsünler! 

Ölürüz. Tek bafl›m›za da ölürüz.
‹flkence alt›nda, tecrit alt›nda çok
öldürüldük. Ama, merhamet dile-
medik. Gülerler’e aman dilettire-
ceklerini sananlar, hep yan›ld›lar ve
yine yan›lacaklar. 

Merhamet de¤il, adalet istiyo-
ruz!

Diyoruz ki, kendi yasalar›n›za
uyun. Yasalar› çi¤nemek madem ki
suçtur, o halde SSUUÇÇLLUUSSUUNNUUZZ!!
Kendi yasalar›n›za uymad›¤›n›z her
gün suç ifllemeye devam ediyorsu-
nuz. Güler Zere’yi tedavisi için tah-
liye etmedi¤iniz her gün suç iflliyor-
sunuz. 

Kendi yasalar›na uymayan bir
düzene karfl›, her türlü direnme ve
hesap sorma meflrudur. 

Diyoruz ki, kendi yasalar›n›za
uyun: GGÜÜLLEERR ZZEERREE’’YYEE ÖÖZZ--
GGÜÜRRLLÜÜKK!!

Talebimiz, hakl› ve meflrudur:
GGÜÜLLEERR ZZEERREE’’YYEE ÖÖZZGGÜÜRR--
LLÜÜKK!!

KKeennddii yyaassaallaarr››nn››zzaa uuyyuunn..
KKeennddii yyaassaallaarr››nn››zzaa

uuyymmaadd››¤¤››nn››zz hheerr ggüünn ssuuçç
iiflfllleemmeeyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorrssuunnuuzz..

GGüülleerr ZZeerree’’yyii tteeddaavviissii iiççiinn
ttaahhlliiyyee eettmmeeddii¤¤iinniizz hheerr ggüünn

ssuuçç iiflfllliiyyoorrssuunnuuzz.. 
KKeennddii yyaassaallaarr››nnaa uuyymmaayyaann
bbiirr ddüüzzeennee kkaarrflfl››,, hheerr ttüürrllüü
ddiirreennmmee vvee hheessaapp ssoorrmmaa

mmeeflflrruudduurr.. 

- YY››lldd››rr››mm TTüürrkkeerr ;;

“... Güler Zere’nin ... ko¤uflta,
bafl›nda uza¤a bakan bir polisle, can
çekiflerek ölümüne karar verildi .

Karar vereni çok iyi tan›yoruz.
Kendisini takip ediyoruz nicedir.
Hat›rlayal›m:... Nur Birgen... ‹flken-
cecilerin, ölüme tapanlar›n kahra-
man mele¤i. ... Memleketimizde,
yarg›-devlet-t›p kolkolal›¤› içinde
kimi insanlar›n hayat› kurtar›lmaya
de¤er bulunuyor, kimilerininki bu-
lunmuyorsa, vahflet hüküm sürüyor
demektir.”( 20 Temmuz 2009, Radi-
kal)

fifieebbnneemm KKoorruurr FFiinnccaanncc››;;

““Güler Zere’nin Adli T›p Kuru-
mu’na sevkinden söz etmifltik. ...
Cezaevleri, 2000 y›l›nda 32 insan›n
hayata dönemedi¤i o korkunç sald›-

r›, ard›ndan t›p biliminin insanl›¤a
zarar kullan›m›, her gün yeniden ta-
n›flt›¤›m›z hastalar ile bellekleri-
mizde yer edenler gözlerimizin
önünde resmi geçit yapmaktalar.”
(Evrensel, 20 Temmuz 2009)

MMuussttaaffaa ÖÖzzggeenn ; Petrol-‹fl Sen-
dikas› Ankara fiube Baflkan›

“Son günlerde onunla ilgili nere-
deyse her gün bir haber var gazete-
lerde. Haberin yan› bafl›na konmufl
gülümseyen resmini her gördü¤üm-
de içim burkuluyor. Öyle güzel ba-
k›yor ki gazetedeki resimden kendi-
siyle ilgili haberi okuyan okuyucu-
ya... ‹nsan olmak, Güler Zere’nin
yaflamas›n› savunmakt›r.” (Evren-
sel, 17 Temmuz 2009)

DDoo¤¤aann TT››ll››çç ;;

“Cezaevlerine ölsünler diye
konmam›fl” mahkumlar›n, kanser

gibi hastal›klardan ad›m ad›m ölü-
me yaklaflmalar›na göz yumuluyor.
Abdülsamet Çelik ve Güler Zere
hapishane koflullar›nda düzenli te-
davileri yap›lamad›¤› için ölüme
yaklaflan mahkumlardan son ikisi...
Cezaevinde ölümlere göz yummak,
adaletin de ölümüne göz yummak
demek.” (Birgün, 18 Temmuz
2009)

DDeerryyaa SSaazzaakk ;;

“  Güler Zere karar›

14 y›ld›r cezaevinde olan bir
kanser hastas›n› Adli T›p Kurumu
raporuyla ‘ölüme mahkum etmek’
insan haklar› liginde defalarca kü-
me düflen Türkiye ad›na utanç veri-
ci son örnektir.

Ça¤dafl avukatlar bu ac›mas›zl›k
karfl›s›nda ‘Güler Zere yaflas›n’ diye
pankart açm›fllard›” (Milliyet) 

BBaass››nnddaann::

Say›: 190 15Güler Zere’ye GÜLER ZERE

HHaallkk CCeepphheessii



‰Yürüyüfl: Güler Zere'nin
hukuki durumu nedir flu anda? Adli
T›p'›n Raporu konusundaki durum
nedir? Güler ile ilgili hukuki süreç
nas›l geliflecek? Bu noktada neler
yapmay› düflünüyorsunuz? 

‰HHB: Güler ZERE’nin öz-
gürlü¤ünden mahrumiyeti, kesin-
leflmifl bir mahkeme karar›na daya-
n›yor. Güler hükümlü statüsünde
bulunuyor. 

‹lk olarak flunu belirtmek gerek.
Adli T›p Kurumu bir bilirkiflilik ku-
rumu. Adli süreçlerde uzmanl›k is-
teyen meselelerde hâkimler, savc›-
lar teknik, bilimsel, uzmanl›k iste-
yen konular› bilirkiflilere sorarlar.
Güler ZERE de çok a¤›r bir hasta-
l›kla yüz yüze ve hükümlü. Hüküm-
lü olmas› iflin aaddllii k›sm›, hasta ol-
mas› da tt››bbbbii yan›, yani iflin uzman-
l›k isteyen k›sm›. Biz Güler’in avu-
katlar› olarak müvekkilimizin bu
a¤›r hastal›kla infaz›n›n devam etti-
rilmesini hukuken, vicdanen ve ah-
laken kabul edilemez buldu¤umuz
için infaz›n›n ertelenmesi için El-
bistan Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
baflvuruda bulunduk. Bu baflvuruyla
süreç bafllad›. ‹lk baflvurumuz kay-
bedildi. ‹kinci kez baflvuru yapt›k.
Savc›l›k tedavi gördü¤ü Çukurova
Üniversitesi Balcal› E¤itim ve Arafl-
t›rma Hastanesi Adli T›p Anabilim
Dal› Baflkanl›¤›’na sordu; “Bu kifli
infaz›n› hapishanede çekebilir mi
çekemez mi?”

Ç.Ü Adli T›p Anabilim Dal› net
bir cevap verdi. Güler Zere, kanser
hastas› ve kanser 4. evrede. HHaappiiss--
hhaanneeddee kkaallmmaass›› ssaa¤¤ll››¤¤›› iiççiinn cciiddddii
rriisskk oolluuflflttuurruurr,, iinnffaazz››nn››nn eerrtteelleenn--
mmeessii uuyygguunndduurr dedi. Elbistan sav-
c›s› bunu yeterli görmedi. Ek bir ra-
por daha istedi. “Peki, hastanenin
mahkûm ko¤uflunda da kalamaz
m›?” diye sordu. Yine ayn› net ce-

vap geldi. HHaayy››rr,, hhaassttaanneeddee ddee kkaa--
llaammaazz!!

Bu raporlar›n Adli T›p Kuru-
mu’na onaylat›lmas› için Güler, 2288
ssaaaattlliikk bir ‹stanbul yolculu¤una ç›-
kar›ld›. Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu
Güler’i 55--1100 ddaakkiikkaa gördü. Biz ku-
rulun kap›s›n›n önündeydik, bekli-
yorduk. Bu “görme” üzerine Adli
T›p, aradan yaklafl›k 2 hafta geçtik-
ten sonra ‘‘cceezzaann››nn iinnffaazz››nn››nn hhaassttaa--
nneeddee ddeevvaamm›› uuyygguunndduurr’’ dedi. 

Çukurova Üniversitesi Adli T›p
Anabilim Dal› ise bunun uygun ol-
mad›¤›n› söylüyor. HHaassttaanneenniinn kkoo--
flfluullllaarr››nn›› ddaa,, hhaassttaayy›› ddaa bbiilleenn,, tet-
kik ve muayene eden Çukurova
Üniversite Hastanesi. Bizim için
geçerli olan da bu hastanenin görü-
flüdür. Adli T›p Kurumu’nun verdi-
¤i raporun kkaabbuullüü mmüümmkküünn ddee¤¤iill.. 

BBiirriinncciissii, Adli T›p Kurumu Ada-
let Bakanl›¤›’na ba¤l› bir kurum.
Ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› üzerin-
de hakl› flflüüpphheelleerr var. ‹‹kkiinncciissii,, 3.
‹htisas Kurulu ve bu kurulun baflka-
n› da flflaaiibbee alt›ndad›r. Sadece bas›na
yans›m›fl bulunan onlarca skandal
raporun alt›nda Nur Birgen’in ismi
bulunmaktad›r. ÜÜççüünnccüüssüü,, 3. ‹hti-
sas Kurulu Güler’i ayr›nt›l› tetkik
ve muayeneden geçirmedi¤i için sa-
dece daha önce verilmifl raporlar›n
de¤erlendirmesini yapabilirdi. 3. ‹h-
tisas Kurulu raporunda ilk raporu
yani ‘hapishanede kalamaz’ raporu-
nu de¤erlendirmifl; ikinci raporu ya-
ni ‘hastanede kalamaz’ raporunu

görmezden gelmifl. Raporda
bundan hiç bahsedilmiyor. Za-
ten ihtisas kurulu üyeleri ara-
s›nda GGüülleerr’’iinn hhaassttaall››¤¤››nn››nn
uuzzmmaann›› oollaann bbiirr hheekkiimm ddee
yyookk.. Bu da AAddllii TT››pp KKuurruummuu
KKaannuunnuu’’nnaa aayykk››rr››ll››kk teflkil
ediyor. 

‘‘GGüülleerr hhaakkkk››nnddaa vveerriilleenn kkaa--
rraarr››nn ppoolliittiikk nneeddeennlleerrllee vveerriillddii--
¤¤iinnee kkuuflflkkuu dduuyymmuuyyoorruuzz..’’

‰Yürüyüfl: Bu ayk›r›l›¤› hu-
kuken dile getirdiniz mi?

‰HHB: Raporlar aras›ndaki
çeliflki ve yukar›da sayd›¤›m›z ge-
rekçelerle Elbistan Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na itirazlar›m›z› ilettik.
Güler Zere’nin sa¤l›k durumuna
iliflkin dosyan›n Adli T›p Genel Ku-
rulu’nda incelenmesini istiyoruz.
Ayn› zamanda flu an A‹HM önünde
de Güler’e iliflkin bir dosya var.
Acil baflvuru yapm›flt›k. Oradan da
bir karar ç›kabilir. Ama aslolan bu
de¤il. Güler hakk›nda verilen kara-
r›n politik nedenlerle verildi¤ine
kuflku duymuyoruz. Bu ülkede t›-
kanm›fl yollar› açman›n yolu sürek-
li, kararl›, ›srarl› mücadeleden geçi-
yor. Meselenin hiç gündemden düfl-
memesi gerekiyor. Yoksa Güler ZE-
RE’nin sessizlik için bo¤ulmas›na
izin vermifl oluruz. 

‰Yürüyüfl: Okurlar›m›z› so-
mut olarak bilgilendirmek aç›s›ndan
flunu da ö¤renmek istiyoruz: Gü-
ler'in cezas›n›n ertelenmesi için ya-
salar ne diyor? Siz hangi yasaya,
hangi maddesine dayanarak Gü-
ler'in cezas›n›n ertelenmesini isti-
yorsunuz?

‰HHB: 5275 say›l› Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hak-
k›nda Kanun’un 16/2. maddesi, Gü-
ler durumundaki bir hasta hükümlü-
nün infaz›n›n mmuuttllaakk ssuurreettllee eerrttee--
lleennmmeessii ggeerreekkttii¤¤iinnii söylüyor. “Ha-
pis cezas›n›n infaz›n›n hastal›k ne-
deni ile ertelenmesi” bafll›¤›n› tafl›-
yan yasa maddesi tam olarak flöyle:
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Halk›n Hukuk Bürosu:
‘Adli T›p Kurumu’nun verdi¤i

raporun kabulü mümkün de¤il’

MMeesseellee tteekk bbaaflfl››nnaa ssaavvcc››nn››nn,,
AAddllii TT››pp’’ ››nn yyaa ddaa NNuurr

BB‹‹RRGGEENN’’ iinn kkööttüü nniiyyeettii,,
iihhmmaallii,, kkuussuurruu,,

ssüürrüünncceemmeeddee bb››rraakkmmaass››
mmeesseelleessii ddee¤¤iill.. BBuu bbiirr ddeevvlleett

ppoolliittiikkaass››.. 

Onu Zulmün Elinden Alal›m!



16/2 –“Di¤er hastal›klarda (ak›l
hastal›¤› d›fl›ndaki -bizim notumuz)
cezan›n infaz›na, resmi sa¤l›k kuru-
lufllar›n›n mahkûmlara ayr›lan bö-
lümlerinde devam olunur. Ancak bu
durumda bile hapis cezas›n›n infaz›,
mmaahhkkûûmmuunn hhaayyaatt›› iiççiinn kkeessiinn bbiirr
tteehhlliikkee tteeflflkkiill eeddiiyyoorrssaa mahkûmun
cezas›n›n infaz› iyileflinceye kadar
geri b›rak›l›r.”

‰Yürüyüfl: Peki bu yasalar,
bu kadar yoruma aç›k m›d›r? Örne-
¤in Elbistan Savc›s› raporlar olma-
s›na ra¤men infaza ara vermedi.
Böyle bir hakk› var m›?.. Ergene-
kon'daki kontra flefleri, oligarflinin
sad›k bürokratlar› nas›l tahliye edi-
liyor, onlara hani yasalar, hangi hu-
kuk uygulan›yor? Kontrgerilla flef-
lerinden Arif Do¤an nerdeyse jet h›-
z›yla tahliye edildi. Adli T›p Güler
için raporu günlere yayd› oysa. Peki
bunlar için iflin hukuki k›l›f› nas›l
uyduruluyor? Bu bir çifte standart
de¤il mi? 

‰HHB: Bu emredici bir hü-
kümdür. ‹lgili yasa maddesi savc›l›-
¤a takdir hakk› tan›m›yor. “Uygun
görürsen b›rakabilirsin” DEM‹-
YOR. Yani yoruma aç›k bir taraf›

yok. Öncelikle flunu belirtelim.
Maddenin amac› hasta hükümlüyü
korumakt›r. Kendini bir “hukuk
devleti” fleklinde  tarif eden devletin
baflka türlü anlama flans› olamaz, ol-
mamal›d›r. Bu pratik, asl›nda bize
devletin kendisini tart›flt›r›yor. Has-
ta olan bir insana infaz›n› çekecek-
sin demek iinnssaannll››kkllaa bbaa¤¤ddaaflflaaccaakk
bir durum de¤il. Ama tam da bunu
diyorlar. 

Az önce Güler’in politik düflün-
celerinden ötürü böyle bir kararla
karfl›laflt›¤›m›z› söylemifltim. Erge-
nekoncular da yine politik nedenler-
le serbest b›rak›l›yor. Biz flimdiye
kadar a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis
cezas› istenen bir müvekkilimizin,
yani bir devrimcinin, bir sosyalistin
sa¤l›k nedeniyle tahliye edildi¤ini
görmedik. Sa¤l›k nedeniyle tahliye
mevzusu neredeyse Ergenekon so-
ruflturmas›yla hukuk literatürüne
girdi denilebilir. Demek ki ‘‘PPaaflflaa ooll--
mmaakk’’ gerekiyor, ‘‘ddeevvlleett iiççiinn kkuurrflfluunn
ss››kkmmaakk’’ gerekiyor, yine ‘‘bbiirr ggüünn
ggeerreekkeebbiillmmeekk’’ gerekiyor. Herkesin
bu çifte standart› görmesi gerekiyor.
Hasta bir kiflinin tedavi olmas› la-
z›m. Hastal›¤›n›n iflkence haline
dönmesinin izlenmemesi laz›m.

Okurlar›n›z için flu ayr›ma dik-
kat çekmek istiyoruz. Baflta söyle-
di¤imiz gibi ttuuttuukklluulluukk ile hhüü--
kküümmllüüllüükk iki ayr› hukuki statü. Er-
genekon san›klar› henüz yarg›lan›-
yorlar. Yarg›lama aflamas›nda sa¤l›k
problemleri gerekçesiyle tahliye
ediliyorlar. Güler Zere için kesin-
leflmifl bir mahkeme karar› var.
Onun için derhal uygulanmas› gere-
ken yasa maddesi var. Belki flunu da
belirtmek gerekir. Mesele tek bafl›-
na savc›n›n, Adli T›p’ ›n ya da Nur
B‹RGEN’ in kötü niyeti, ihmali, ku-
suru, sürüncemede b›rakmas› mese-
lesi de¤il. Bu bir ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››..
Devletin intikamc› anlay›fl›n›n bir
tezahürü. AKP hükümeti de bu an-
lay›fla uygun davran›yor. 

Nur B‹RGEN’i hakk›ndaki tüm
flaibelere, hakk›nda meslekten men
karar› bulunmas›na ra¤men 3. ‹hti-
sas Kurulu’nun bbaaflfl››nnaa aattaayyaann
kkiimm?? Nur B‹RGEN’i tüm iktidarlar
için vazgeçilmez k›lan ne? Hangi
t›bbi, bilimsel baflar›s›? Yap›lan tüm
suç duyurular›na kovuflturmaya yer
olmad›¤›na dair kararlar veren, me-
murlar›n yarg›lanma yolunu kapat-
mak için soruflturma izni vermeyen
kim? Bunun bir tek adresi var, o da
hepimizin malumu...

Say›: 190 17Güler Zere’ye Özgürlük!

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) 22 Temmuz 2009, Çarflamba
günü, vermifl olduklar› kararlarla
hasta olan siyasi tutsaklar› ölüme
mahkum eden Adli T›p Kurumu'nu
protesto ettiler.

‹stanbul Yenibosna'da bulunan
Adli T›p Kurumu önünde bir araya
gelen hukukçular burada Adli T›p'›n
kap›s› önüne gelerek siyah çelenk
b›rakt›lar.

Eylemde ilk olarak konuflan Av.
Taylan Tanay y›llard›r hukuk örgüt-
leri olarak Adli T›p'a itirazlar›n›n
hep yok say›ld›¤›n›, flimdi gelinen
noktada ise Adli T›p’›n ölüm üreten,
skandallar üreten bir mekanizmaya
dönüfltü¤ünü söyledi. “En son, Er-
zurum Hapishanesi'nde ‹smet Ablak
kanser hastas›yd›, 30 kez ameliyat

oldu buna ra¤men b›rak›lmad›”
diyen Tanay, Ergenekoncular'a, Su-
surlukçular'a özgürlüklerini bahfle-
den Nur Birgen ve ekibinin, ne ya-
z›k ki siyasi tutuklu ve hükümlüleri
ölüme mahkum etti¤ini söyledi.

Ard›ndan Av. Murat Çelik ÇHD
ad›na, haz›rlanan bas›n aç›klamas›-
n› okudu. Aç›klamaya "‹smet Ab-
lak'› Öldürdünüz. fiimdi S›ra Kim-
de?" diyerek bafllayan Çelik; siyasal
iktidar›n emri ve denetimi alt›nda
çal›flan, her gün yeni skandala ve
yol açt›¤› ölüme tan›kl›k ettikleri
için Adli T›p'›n önünde olduklar›n›
söyledi.

Güler Zere'nin de Adli T›p'›n
ölüme mahkum etti¤i tutsaklardan
biri oldu¤unu söyleyen Çelik; "Bi-
limselli¤ini, tarafs›zl›¤›n› ve güve-

nilirli¤ini tamamen kaybetti¤i aç›k
olan Adli T›p Kurumu ‹htisas Ku-
rullar›'n›n faaliyetleri derhal durdur-
mal›d›r" dedi.

50 kiflinin kat›ld›¤› eylemde; "‹s-
met Ablak'› Öldürdünüz Güler Ze-
re'yi Öldürtmeyece¤iz" yazan bir
pankart ve "Ba¤›ms›z Adli T›p ‹sti-
yoruz, Nur Birgen ve Ekibi Da¤›t›l-
s›n, Adli T›p Kurumu Kapat›ls›n"
yazan dövizler tafl›nd›.
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- Murat GGevrek: 
““KKaarraannttiinnaaddaa ‘‘bbeennii ddöövvddüülleerr’’

ddeeddii.. YYeemmeekk yyiiyyeemmiiyyoorrdduu,, ssüürreekkllii
kkuussuuyyoorrdduu.. ÇÇeebbeerr aayyaa¤¤aa kkaallkkaa--
rraakk,, ssaayy››mm vveerrmmiiyyoorrdduu.. BBuunnuunn
üüzzeerriinnee ggaarrddiiyyaannllaarr ÇÇeebbeerr’’iinn kkaa--
ffaass››nnaa vvuurrmmaayyaa bbaaflflllaadd››......””

- GG›yasettin fifiakiro¤lu:
““BBaaflflggaarrddiiyyaann AAppaayydd››nn,, ÇÇee--

bbeerr’’iinn eennssee kköökküünnee vvuurrdduu.. BBiizzii
yyuukkaarr›› çç››kkaarrdd››llaarr.. EEnnggiinn’’ii bbaahhççee--
ddee ddöövvmmeeyyee ddeevvaamm eettttiilleerr......””

- AAhmet AAksu:
““ÇÇeebbeerr iiflflkkeennccee ggöörrddüü¤¤üünnee ddaa--

iirr bbiirr mmeekkttuubbuu bbaannaa vveerrddii.. BBeenn ddee
aayyaakkkkaabb››mmddaa ssaakkllaadd››mm,, ssoonnrraa
ssaavvcc››yyaa vveerrddiimm......””

Engin Çeber’in iflkencede katle-
dilmesi ile ilgili davan›n 5. durufl-
mas›, 22 Temmuz’da Bak›rköy 14.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›.

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
üyesi avukatlar, Engin Çeber’in ba-
bas› ve ablas›, Engin Çeber’in arka-
dafllar›, Halk Cepheliler oradayd›lar
yine. Adalet istekleriyle oradayd›-
lar. Paylaflmak, dayan›flmak için
oradayd›lar. 

Sabah 10.00 s›ralar›nda Bak›r-
köy Adliyesi önünde toplanan Halk
Cepheliler, "Adalet ‹stiyoruz", "‹n-
sanl›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek",
"‹flkence Yapmak fierefsizliktir",
"Güler Zere Serbest B›rak›ls›n",

sloganlar›yla dile
getirdiler talepleri-
ni. 

Adliye önünde
Halk Cephesi ad›na
Cavit Akbu¤a tara-
f›ndan yap›lan
aç›klamada, bask›-
lara, insanl›k d›fl›
yapt›r›mlara boyun
e¤meyenlerin; va-
tan›n›n ba¤›ms›zl›-
¤›, halk›n›n özgür-
lü¤ü için sömürüye
ve zulme karfl› mü-

cadele edenlerin kurflunland›¤›na,
zulüm gördü¤üne vurgu yap›larak,
flöyle denildi:

"BBiizz öözzüürr ddee¤¤iill,, mmeerrhhaammeett ddee--
¤¤iill,, aaddaalleett iissttiiyyoorruuzz.. ‹‹flflbbiirrlliikkççii
AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn kkeennddii yyaassaallaarr››nn››
uuyygguullaammaass››nn››,, GGüülleerr ZZeerree''nniinn
ddeerrhhaall sseerrbbeesstt bb››rraakk››llmmaass››nn››,, FFeerr--
hhaatt''›› vvuurraannllaarr››nn,, EEnnggiinn''ii kkaattllee--
ddeennlleerriinn cceezzaallaanndd››rr››llmmaass››nn›› iissttii--
yyoorruuzz.."" 

Evet, Engin Çeber için oradayd›-
lar, ama AKP’nin tecritte gün gün,
hücre hücre katletti¤i Güler Zere de
onlar›n “gündemi”nden önce, be-
yinlerine, bilinçlerine, yüreklerine
girmiflti. Adliye önündeki eylemde
Güler Zere’nin tahliye edilmesi ta-
lebine de sahip ç›k›ld›.  

Duruflmaya 6’s› tutuklu, 15 tu-
tuksuz san›k kat›ld›. Engin Çeber ile
ayn› ko¤uflta kalan ve sonra tahliye
olan 5 kifli ise tan›k olarak dinlendi.

Bu duruflman›n belki de en
önemli anlar›, bu tan›klar taraf›ndan
iflkencenin bir kez daha belgelen-
mesi, Engin Çeber’in iflkence ile
katledilmesine iliflkin tan›klarca ya-
p›lan anlat›m ve tteeflflhhiisslleerrddii.. 

Tan›kl›k yapanlardan Ahmet Ak-
su, Engin'in savc›l›¤a gönderilmek
üzere yazd›¤› ve yaflad›¤› iflkencele-
ri anlatt›¤› mektubunu güvenlik ge-
re¤i ayakkab›s›nda saklad›¤›n› ve
daha sonra savc›l›¤a verdi¤ini söy-
ledi. 

Tan›k G›yasettin fiakiro¤lu ise,
2. Müdür’ün daha önce örtbas edil-
meye çal›fl›lan tehdidini aç›k seçik
bir biçimde anlat›yordu:

“BBaaflflggaarrddiiyyaann AAppaayydd››nn,, ÇÇee--
bbeerr’’iinn eennssee kköökküünnee vvuurrdduu.. BBiizzii
yyuukkaarr›› çç››kkaarrdd››llaarr.. EEnnggiinn’’ii bbaahhççee--
ddee ddöövvmmeeyyee ddeevvaamm eettttiilleerr.. KKoo¤¤uuflfl
ppeenncceerreessiinnddeenn ggöörrddüümm.. CCeezzaaeevvii
iikkiinnccii mmüüddüürrüü FFuuaatt KKaarraaoossmmaa--
nnoo¤¤lluu,, ‘‘SSaayy››mmddaa kkaallkkmmaayyaannllaarr
bbööyyllee cceezzaallaanndd››rr››ll››rr’’ ddeeddii..”” 

fiakiro¤lu, bunlar› anlat›rken,
eliyle de hapishane 2. Müdürü FFuuaatt
KKaarraaoossmmaannoo¤¤lluu’’nnuu gösteriyordu.

Tan›k Murat Gevrek ise durufl-
mada flunlar› anlatt›: 

""PPoolliiss aasskkeerree tteesslliimm eeddeerrkkeenn;;
‘‘bbuunnllaarr tteerröörriisstt,, bbuunnllaarr ddaa¤¤ddaa
aaddaamm ööllddüürrüüyyoorrllaarr’’ ddeemmiiflfl.. AAsskkeerr--
lleerr ddee ddöövvmmüüflfl.. KKaarraannttiinnaaddaa ddaa
ddöövvmmüüflfllleerr.. KKoo¤¤uuflflaa ggeellddii¤¤iinnddee
mmoossmmoorrdduu vvee üüssttüü ss››rr››llss››kkllaammdd››..
EEnnggiinn bbiizzee nneeddeenn aayyaakkttaa ssaayy››mm
vveerrmmeeddii¤¤iinnii aannllaatttt››...... EEnnggiinn’’iinn
hhaassttaanneeyyee kkaalldd››rr››lldd››¤¤›› ggüünnüünn ssaa--
bbaahh›› oonn--oonnbbeeflfl ggaarrddiiyyaann kkoo¤¤uuflflaa
ggiirrddiilleerr.. BBiizz yyuukkaarr›› çç››kktt››kk.. EEnnggiinn’’ii
aaflflaa¤¤››ddaa kkoommppoossttoo eettttiilleerr.. AAflflaa¤¤››--
ddaann ppaatt››rrtt›› kküüttüürrttüü ggeelliiyyoorrdduu..
AAflflaa¤¤›› iinnddii¤¤iimmiizzddee EEnnggiinn bbaayygg››nn
hhaallddee yyeerrddee yyaatt››yyoorrdduu.. ""

Murat Gevrek de, Engin Çeber’e
iflkence yapanlardan bbaaflflggaarrddiiyyaann
SSeellaahhaattttiinn AAppaayydd››nn’’›› tteeflflhhiiss eettttii..

Engin Çeber’in ablas› fierife Çe-
ber, iflkenceci baflgardiyan Selahat-
tin Apayd›n’›n yüzüne tükürerek,
Engin’i iflkence ile katledenleri la-
netliyordu.

Daha sonra ara kararlar aç›kla-
narak mahkeme 5 Ekim 2009 tarihi-
ne ertelendi.

Duruflman›n ard›ndan Av. Taylan
Tanay bas›na bir aç›klama yapt›. Ta-
nay; iflkence suçundan yarg›lanan-
lar›n yasa gere¤i özel güvenlikli ha-
pishanelerde tutulmas› gerekti¤ini
ancak söz konusu san›klar›n Pafla-
kap›s› Hapishanesi'nde tutuldu¤u-
nu, mahkemenin bu konuyla ilgili
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na müza-
kere yazma karar› ald›¤›n› söyledi.

Çeber’e ‹‹flkencenin TTan›klar› AAnlat›yor, MMetris ‹daresi’nin YYalanlar› ÇÇöküyor!

‘‘‹flte Say›mda Kalkmayanlar Böyle Cezaland›r›l›r’



Gomedi dergisi, yaklafl›k bir y›l
önce, Güler Zere’yle bir röportaj yap-
t›.  Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapisha-
nesi’ndeki Özgür Tutsaklar’›n yay›n-
lad›¤› Gomedi’nin May›s 2009 tarih-
li say›s›nda yay›nlanan bu röportaj›
sunuyoruz.

tGomedi: Sevgili Güler mer-
haba! Öncelikle röportaj tekli-

fimizi kabul etmene çok sevindi¤imi-
zi belirtmek isteriz... Röportaj yapt›-
¤›m›z kifliyi okurlar›m›z›n da tan›ma
hakk› var de¤il mi? O halde bizlere
kendini tan›t›r m›s›n?

Güler: Merhaba! Kendimi tan›ta-
y›m! ‹nan ki bu çok zor bir soru. fiöy-
le bir fley desek; Aslen Dersimli’yim.
Suran afliretindenim... Pardon! Buna
gerek yoktu. Önceleri Dersim patika-
lar›nda dolaflmaktayd›m. Elbette sev-
dam patikalara de¤ildi, umudayd›... 3
y›l flu patika senin, bu patika benim,
flu doruk senin bu doruk benim dolafl-
t›m. Sonras›?.. Sonras› iflte 13 y›ld›r
Özgür Tutsak Cephesi’ndeyim.

tGomedi: Sa¤l›k sorunlar› ya-
flad›¤›n› biliyoruz. Bu nedenle

öncelikle Gomedi ailesi olarak geç-
mifl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Te-
davi süreci halen devam ediyor olma-
l›. Bu konuda yaflanan geliflmeler
hakk›nda bizleri de bilgilendirirseniz
seviniriz.

Güler: Geçmifl olsun dilekleriniz
için teflekkür ediyorum. Evet tedavi
sürecim halen devam ediyor. Nere-
deyse 11 yy››ll olacak bu tümör oluflumu.
Teflhisin konmas› ise 22,,55 aayy oluyor.
Ameliyatla tümörün bulundu¤u yer
al›nd›. Görünüfl itibariyle “temiz”
al›nd› ama yine de sonucu patoloji
verecek... Bu sonuca göre ›fl›n tedavi-
si görece¤im herhalde, öyle demifller-
di. Belki baflka bir tedavi flekli olur.
Bilemiyorum. Ayr›ca bir de protez
damak ve protez difl egzersizleri var.

fiimdilik geçici protez damak tak›yo-
rum. 6 ya da 10 ay sonra as›l proteze
geçilecek ki bunda etken, yaran›n iyi-
ye gitmesi olacak.

tGomedi: Bizlerin altedeme-
yece¤i, yenemeyece¤i hiçbir

zorluk yoktur, öyle de¤il mi Güler?

Güler: Evet... dedi¤iniz gibi biz-
lerin altedemeyece¤i, yenemeyece¤i
hiçbir zorluk yoktur. UUmmuuddaa sseevvddaall››
bbiirr yyüürreekk olarak, bu zorlu¤un karfl›-
s›nda sizlerle beraber duruyorum.
Sizlerle diyorum. Bunu mütevaz›l›k
olarak alg›lamay›n. De¤il çünkü. Gö-
rünüfl itibariyle “ben” olabilirim bu
zorlu¤un karfl›s›nda. Bu, görünen ta-
raf. Görünmeyen yüzünde ise sizler
vars›n›z. BBuu ddaa ““aaiillee”” oollmmaann››nn,, bbüü--
yyüükk bbiirr aaiillee oollmmaann››nn ggüüzzeellllii¤¤ii!! Ben
bunu çok yak›ndan hissettim, gör-
düm, o ilk zor günlerde de, sonras›n-
da da. Ben tek olsayd›m belki bu zor-
lu¤un karfl›s›nda duramazd›m. Ama
sizlerin parmaklar›n› parmaklar›m›n
aras›nda hissedince, yürek at›fllar›m›-
z›, kendi yürek at›fllar›m›n yan›nda
bulunca ve bu at›fllar birbirine kar›-
fl›nca... ‹flte o zaman dimdiktim illetin
karfl›s›nda... Ve Day›m›z, onun gözle-
ri hep üzerimizde...

tGomedi: Ayr›ca sa¤l›k so-
runlar›ndan dolay› geçici ola-

rak Elbistan’dan Adana Karatafl Ha-
pishanesi’ne sevk edilmiflsin. Elbis-
tan’da birlikte kald›¤›n Gülay ve Be-
sime’den ayr› kald›¤›n en uzun süre
olmal›! Ki istihbarat kaynaklar›m›z
bu ayr›l›k nedeniyle yo¤un bir özlem
yaflad›¤›n›z› bildirdi. 

Güler: Evet, Elbistan’da 3 kifliy-
dik, Besime ve Gülay... Burada gülü-
yorum asl›nda. Bu biraz da buruk bir
gülüfl. Çünkü, yarama bast›n›z! Yok
can›m ameliyat yaras›na de¤il! Yüre-
¤imdeki yaraya. Hani ad›na hhaassrreett,,
öözzlleemm dedikleri... ‹flte biliyorsunuz.

‘UUmmuuddaa sseevvddaall›› bbiirr yyüürreekk olarak
bu zorlu¤un karfl›s›nda sizlerle

beraber duruyorum.’

BBeenn tteekk oollssaayydd››mm bbeellkkii bbuu
zzoorrlluu¤¤uunn kkaarrflfl››ss››nnddaa

dduurraammaazzdd››mm.. AAmmaa ssiizzlleerriinn
ppaarrmmaakkllaarr››nn››

ppaarrmmaakkllaarr››mm››nn aarraass››nnddaa
hhiisssseeddiinnccee,,

yyüürreekk aatt››flflllaarr››mm››zz››,, kkeennddii
yyüürreekk aatt››flflllaarr››mm››nn yyaann››nnddaa

bbuulluunnccaa...... ‹‹flflttee oo zzaammaann
ddiimmddiikkttiimm iilllleettiinn

kkaarrflfl››ss››nnddaa...... VVee DDaayy››mm››zz,,
oonnuunn ggöözzlleerrii hheepp

üüzzeerriimmiizzddee......

Say›: 1190 19GÜLER ZERE



Sabah›n köründe fiubat so¤u¤unda
s›ms›k› bir kucaklaflma sonras› beni
u¤urlad›lar buraya. ‹flin ciddiyetini
bilmiyorduk... O sabah havaland›r-
ma kap›s›n›n bir yan›nda onlar di¤er
taraf›nda ben kald›¤›mda içim yan-
d› o anda. Özledim! Ve en çok da
“mahkum ko¤uflu” dedikleri hücre-
de bunu hissettim. Besime ile 2 y›l-
l›k “patika” paylaflm›fll›¤›m var. Ay-
n› patikada yürüdük. Ayn› yürüyüfl
kolunda. Doruklarda en çok solu¤u-
nu hissetti¤im silah arkadafl›m.
Sonra Malatya Hapishanesi’nde be-
raberli¤imiz var. Beraber Malat-
ya’dayd›k. Sonras› Elbistan süreci
ve biz 3 kifli, 4 y›l tektik. Birbirimi-
zi en yak›n›m›zda hissetti¤imiz za-
manlar. Güldü¤üm, güldürdü¤üm,
k›zd›¤›m, k›zd›rd›¤›m, ayn› anda
mutlu oldu¤umuz, öfkelendi¤imiz,
ac›lar›m›z› beraberce onard›¤›m›z,
türküler söyledi¤imiz, omuz omuza
halaya durdu¤umuz zamanlar...
YYoollddaaflfl iflte! Ben flimdi anlatsam

sayfalar sürer. Gomedi bunu kald›-
ramaz. Sonra Gomedi okuyucular›
bizim hasretimizin bitmesi için ça-
reyi baflka fleyler yapmakta bulur,
bunun ad› suça teflvik olur... 2,5 ay-
d›r ayr›y›m onlardan. Özledim ama
yetmiyor de¤il mi bu kelime? Bana
da yetmiyor. Sat›rlar›yla her zaman
yan›mdalar, her hafta, ama ben yine
de yaflam› paylaflmak istiyorum on-
larla... En iyisi burada nokta koya-
y›m...

tGomedi: Uzun bir süredir
Özgür Tutsak Cephesi’nde

yer al›yorsun. Bu süre zarf›nda seni
en çok etkileyen olaylar nedir diye
sorsak, ne dersin?

Güler: Özgür Tutsak Cephe-
si’nde beni en çok etkileyen... Zor
bir soru daha... Akl›ma hemen “96
karanfilleri” geldi. Temmuz’un s›-
ca¤›nda arka arkaya düflen karanfil-
lerimiz. Tutsakl›¤›m›n ilk y›l›yd›.
Henüz gecenin bir vakti nöbet de¤i-
flimini bekledi¤im, elimi at›p karan-
l›kta silah›m› arad›¤›m zamanlar...
Ölümlere tan›k olup birfley yapama-
mak zordu. Çok üzülmüfltüm. Se-
vindiren de yine “96” diyece¤im;
ZAFER... Kalbimin deli deli çarpt›-
¤›n› o zaman farkettim. Öfkelendi-
ren ise o Ulucanlar’da yap›lanlard›!
Sadece bir örnek verdim, ilk akl›ma
gelenleri...

tGomedi: Unutmadan he-
men flunu da soral›m. Da¤la-

ra olan sevdan› biliyoruz. Bu sevda-
n›n nereden geldi¤ini de... Bize o
günlerden anlatmak istedi¤in bir
an›n var m›?

Güler: Da¤lara olan sevdam...
Nisanday›z ya, akl›ma 12’ler gel-
di... Eyleme gitmeden önce s›ms›k›
bir kucaklaflma ve son bir bak›fl. Bu
bak›fl nas›ld›r bilir misiniz? Hani
içinde birfleyler kopar, hani dersin
ki ya bir daha göremezsem! Kendin
için düflünmezsin ölümü. Öyle bir
kucaklars›n ki içine katmak istersin
u¤urlad›¤›n›. O anda etinizle, kemi-
¤inizle birbirine kar›flmas›n› ister-
sin... Köye gittik. Çat›flma dediler,

ölüm dediler, 12’ler dediler, inana-
mad›k, yürümeye bafllad›k. Ad›mla-
r›m›z tonlarca a¤›rl›ktayd›. Bu yol-
dafl ac›s›n›n a¤›rl›¤›yd›. Arazide ge-
ce güne evrildi, flafak do¤du. ““DDoo¤¤--
rruu,, eevveett”” denildi. Gözümüzden yafl-
lar boflanm›flt›. Sonra karfl›m›zdaki
köye 2 tabut geldi. ‹ki can, iki amca
çocu¤u. AAbbiiddiinn ve EEyylleemm... Gözü-
müzün önündeydiler ama dokuna-
m›yorduk. “Keflke ben” dedi¤iniz
anlardan. “Ölüm menzilini neden
flafl›rd›n ki” diye öfkeyle sordu¤u-
muz anlardan... Ve sonras› yeni ka-
t›l›mlar›n coflkusu... Hiç zaman
kaybetmeden hem de... Ben Abi-
din’in ismini almak istiyorum, ben
Eylem, ben Cengiz, Haydar ben,
Selvi!.. dolmufltu yerleri... Bereket
olmufltu 12’ler. 

tGomedi: Peki kitaplarla
aran nas›l? Gerçi bu da soru

mu, elbette ki çok iyidir. O halde
bizlere en be¤endi¤in kitaplar› söy-
ler misin?

Güler: Okumay› severim elbet-
te. Ama çok seçiciyim. En çok da¤-
larla ilgili kitaplar› severim. En be-
¤endi¤im kitaplar: Seni Halk Ad›na
Ölüme Mahkum Ediyorum... K›z›l
Kayalar... Moskova Önlerinde...

tGomedi: Son sorular›m›za
geliyoruz... Söylemek istedi-

¤in son birfley var m› diye soray›m?

Güler: Son söz yerine ne diye-
lim? Herkese sizin arac›l›¤›n›zla te-
flekkürler. Beni sat›rlar›yla yaln›z
b›rakmayan tüm canlara... Umuda
sevdal› tüm yüreklere... Çünkü ben
o yüreklerin hepsini yan›mda his-
settim, hissediyorum. Ve diyorum
ki, sizleri ÇOK SEV‹YORUM!

tGomedi: Güzel bir sohbet
oldu. Teflekkür ediyoruz.

Umudumuzun coflkusu ve karanfil-
lerimizin s›cakl›¤›yla kucaklay›p,
öpüyoruz, kendinize iyi bak›n...

Güler: Ben teflekkür ediyorum.
Bu zevkli röportaj için umuda, Da-
y›’ya, karanfillere ve sizlere selam
olsun!!!

YYaallvvaarrmm››yyoorruuzz
HHaayykk››rr››yyoorruuzz
GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk!!
TToopprraa¤¤››nn ttaaflflttaann iisstteeddii¤¤iinnii 

iissttiiyyoorruuzz
SSaanncc››ss››nn›› ççeekkeenn aannaann››nn 

aadd››nn›› vveerreenn bbaabbaann››nn
iisstteeddii¤¤iinnii iissttiiyyoorruuzz
üüçç mmeettrreekkaarreeyyii ppaayyllaaflfltt››¤¤››
yyoollddaaflfl››nn››nn

ggeelleecceekk ggüünnlleerree iinnaannaannllaarr››nn 
iisstteeddii¤¤iinnii iissttiiyyoorruuzz

AAll››nn tteerriimmiizziinn kkaarrflfl››ll››¤¤›› kkaaddaarr
AAnnaamm››zz››nn aakkssüüttüü kkaaddaarr hheellaall
oollaann aaddaalleettii iissttiiyyoorruuzz
SSaannmmaayy››nn aallmmaayy››zz hhaakkkk››mm››zz››
ddiivvaannaa bb››rraakkmmaayy››zz aanndd››mm››zz››

BBiilliiyyoorruumm
ddüüflflmmaannll››¤¤››nnddaann vveerrmmiiyyoorrssuunn
ddüüflflmmaann ddaa oollssaann zzaalliimm ddee 
bbiinnlleerrccee yy››llll››kk ffiirraavvuunn ddaa oollssaann
aallaaccaa¤¤››zz ggüülleenn ggöözzllüü
GGüülleerriimmiizz’’ii
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� Artvin fifiavflat’ta 113 BBent-
ten 77’si yy›k›ld›. SSele kkap›lan 44
kifli ööldü 

� Selde, OOrdu PPerflembe’de
iki kkifli, SSinop’ta bbir kifli ööldü. 

� Zonguldak ÇÇaycuma’da
sel! BBelde eekmeksiz, ssusuz vve
elektriksiz kkald›.

� Bart›n 111 yy›l ssonra yyine ssu-
lar alt›nda...

� Giresun’un yyüzde ssekseni
sular alt›nda kkald›, bbinin üüze-
rinde aaraç ddenize ddöküldü, bbir
kifli yyaflam›n› yyitirdi... 

� Bolu’da AAbant yyolu ggöçtü

� Üç ggünde sselden öölenlerin
say›s› 99’a yyükseldi...

““SSeell ffeellaakkeettii”” diye veriyor tele-
vizyonlar haberlerde. Ölenlerin sa-
y›s› 9’a yükseldi. Binlerce ev sular
alt›nda kald›, binlerce araç sele ka-
p›ld›,  eflyalar› kullan›lmaz halde...

Ya¤mur devam ediyor ve tele-
vizyonlar yeni “felaket” haberleri
veriyor. 

Selde can›n› mal›n› kaybeden
halktan  itirazlar yükseliyor;

“Bentler göçmeseydi sel basma-
yacakt›, insanlar ölmeyecekti” 

- “Dere ›slah edilseydi taflmaya-
cakt›”

- “11 y›l önce sel bast›, önlem
al›nsayd› flimdi böyle olmayacakt›” 

- “Altyap› sa¤lam olsayd› evler
sular alt›nda kalmayacakt›”

- Okullar›n genellikle “dere ya-
taklar›na” yap›ld›¤›, köprülerin “ha-
tal›” oldu¤u, yap›laflman›n “çarp›k-
l›¤›”, “sel felaketi”ne ya¤murun de-
¤il al›nmayan önlemlerin sebep ol-
du¤u aç›¤a ç›kt›. 

Hem SSuçlu HHem YYüzsüz

Halk›n AAc›s› UUmurlar›nda
De¤il.

Sel bask›nlar›n›n oldu¤u bölge-
lere AKP hükümeti heyetler gönder-
di. Halk›n ac›lar›ndan bihaber ha-
masi nutuklar att›lar. Halk›, ““ffeellaa--
kkeett”” oldu¤una inand›rmaya çal›fl›-
yorlar. Elden birfley gelmeyece¤ini,
böyle felaketlerin 100 y›lda, 500
y›lda bir olaca¤›n› söyleyerek ““ttee--
sseellllii”” etmeye çal›flt›lar. 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an;
“bentlerin sa¤lam olmad›¤›ndan y›-
k›ld›¤›” haberlerine k›zarak “Hiçbir
zaman idare, yürütme bu tür afetle-
rin karfl›s›nda olmazsa olmaz bir ça-
re de¤ildir. 'Dünyada bunun yeri
yoktur' diyemezsiniz. 'Dünyan›n flu
ülkesi bunu baflarm›fl', yoktur... Her-
kes haddini bilecek. Do¤al afetler
karfl›s›nda yerini bileceksin” diye-
rek sorumlulara tepki gösterenlere
““hhaaddddiinnii”” bildirdi. “Amerika’da
da bu tür felaketlerde insanlar ölü-
yor” dedi. 

Felaket DDe¤il CCinayettir
Sorumlusu SSel DDe¤il
‹ktidarlard›r. 

Artvin fiavflat’ta dere önlerine
DS‹ taraf›ndan yapt›r›lan 13 bentten
7’si göçünce ilçe sular alt›nda kald›.
Bentlerin y›k›lma sebebinin ise mü-
teahhitin h›rs›zl›¤› oldu¤u ortaya ç›-

k›yor. Yüzde 53 k›r›mla ifli alan fir-
man›n, bentlerin yap›m›nda deniz
kumu kulland›¤› ortaya ç›k›yor. 

Bart›n’da ise, 11 y›l önceki sel
bask›n›ndan sonra bafllanan proje-
ler, geçen onca y›la ra¤men “öde-
nek yoklu¤u” gerekçesiyle tamam-
lanmad›¤› için, flehri bir kez daha
sel bast›. 

Sel afetini yaflayan di¤er bölge-
lerde de seli afete dönüfltüren ne-
denler, Bart›n’dan, fiavflat’tan çok
farkl› de¤il. 

fiimdi bu sel bask›nlar›na “do¤al
afet” denilebilir mi? Göz göre göre
bir cinayet de¤il de nedir bu? Ya¤an
ya¤mur suyunu tutmayacaksa, o
bentler niçin yap›ld›? 

Bentlerin göçme nedeni müteah-
hitlerin deniz kumu kullanmas›, de-
mirden, çimentodan çalm›fl olmas›,
yanl›fl proje hesab› olabilir. Göçme
nedeni ne olursa olsun as›l neden
sistemin kendisidir. Bir bent, nnaass››ll
oolluuyyoorr ddaa,, bu kadar çürük yap›labi-
yor? NNaass››ll oolluuyyoorr ddaa bunlar denet-
lenemiyor? NNaass››ll oolluuyyoorr ddaa halk›n
can güvenli¤i bu kadar alçakça ve
namussuzca hiçe say›labiliyor? ‹flte
“düzen” bu sorular›n cevab›d›r.
Halka de¤er vermeyen, tek de¤eri
çal›p ç›rpma olan, tek de¤eri para
olan düzendir sorular›n cevab›. 

Onbinlerce insan ma¤dur oluyor,
mal›n›, can›n› kaybediyor, bakanla-
r›n, baflbakan›n yapt›¤› aç›klamala-
ra bak›n... Dünyan›n baflka yerlerin-
de de bu tür felaketler oluyor, insan-
lar ölüyor, 8-10 insan ölmüfl abart-
may›n demek istiyorlar. 

Bu anlay›flla sel bask›nlar›na ön-
lemler al›nabilir mi? 

Kimdir fiavflat’ta, Ordu’da, Gi-
resun’da ölenlerin sorumlusu?

Ya¤mur mu? Sel mi?

Sorumlu, ne ya¤mur ne seldir.
Sellere karfl› önlem almayan, üç
günde y›k›lan bentleri yapan ya¤ma
ve talan düzenidir.

Say›: 190 21YA⁄MA

Bentleri çökerten ‘deniz kumu’ de¤il, 
AKP’nin ya¤ma ve talan politikas›d›r!

‘Sorumlular
Yarg›lans›n!’

Artvin’in fiavflat ilçesinde ge-
çen hafta yaflanan sel bask›n› ile il-
gili olarak, selden zarar görenler,
sorumlu olanlar›n yarg›lanmas›n›
istedi. 5 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i,
çok say›da evin zarar gördü¤ü
fiavflat’ta, selden zarar görenler,
kaymakaml›k önünde aç›klama
yapt›lar.

Giresun



Hakim ve savc› atamalar›, bu y›l,
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kuru-
lu (HSYK) ile AKP aras›nda,  bir
irade çat›flmas›na dönüfltü. Oligarfli
içinde “laiklik-fleriat” çerçevesinde
süren çeliflki, bu kez yarg›da ortaya
ç›kt›. HSYK’n›n AKP’nin istekleri-
ne tabi olmamas› biçiminde yans›-
yan çat›flma üzerine, bir yandan
AKP hükümeti, bir yandan da is-
lamc› bas›n, HSYK’ya karfl› y›prat-
ma sald›r›s›na geçti. Ve iflte o za-
man, ak›llar›na, HSYK üyeleri için-
de eelllleerrii eenn kkaannll›› ““hhuukkuukkççuu””llaarr--
ddaann biri olan Ali Suat Ertosun geldi. 

‹slamc› bas›n, Ali Suat Erto-
sun’nun kim oldu¤unu adeta yeni-
den “keflfetti”.

19 Temmuz tarihli Yeni fiafak,
““HHaayyaatt ssöönnddüürreenn ooppeerraassyyoonnuunn
mmiimmaarr››”” bafll›kl› haberinde ““AAllii
SSuuaatt EErrttoossuunn''uunn ggeeççmmiiflfliinnddeenn
kkaannll›› ssaayyffaallaarr çç››kktt››”” diye yazd›.
““HHSSYYKK üüyyeessii EErrttoossuunn’’uunn ddeerriinn
iilliiflflkkiilleerr aa¤¤››”” bafll›¤›n› atm›flt› 20
Temmuz tarihli Zaman’da.

Yeni fiafak’›n haberine bakarsa-
n›z, ssaannkkii Ali Suat Ertosun hiç ta-
n›nmayan birisi ve Yeni fiafak onu
keflfetmifl, hiç bilinmeyen yanlar›y-
la halka anlat›yor. Ama hay›r. Ali
Suat Ertosun’u burjuva bas›n yay›n›
da, islamc›lar da, halk›m›z da çok
iyi tan›maktad›r. 

AAllii SSuuaatt EErrttoossuunn KKiimmddii?? 
Onu, “eli kanl›, katil” gibi keli-

melerle anlatmak yetersiz kal›r.
Devletin en sad›k bürokratlar›ndan
biridir. Halk ve devrimci düflmanl›-
¤› her üst düzey bürokrat gibi onun

da karakteristik özelli¤idir. Ve fakat
o bu konuda, meslektafllar›n›n ço-
¤unu geride b›rak›r. O¤lu F Tipinde
intihar etmifl bir babaya ““eevveett oo¤¤lluu--
nnuu bbeenn ööllddüürrddüümm”” diyebilecek ka-
dar insanl›ktan ç›km›fl bir katliamc›-
d›r. Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü-
dürü olduktan sonra hapishanelerde
katledilen her tutsa¤›n ölümünden
do¤rudan sorumludur. 

19-22 Aral›k 2000’de gerçeklefl-
tirilen ve 28 tutsa¤›n katledildi¤i
katliamdan, Bayrampafla’da 6 kad›n
tutsa¤›n diri diri yak›lmas›ndan,
tecrite karfl› direniflte 122 insan›m›-
z›n flehit düflmesinden do¤rudan so-
rumludur Ali Suat Ertosun. 

F Tipi Hapishanelerin mimarla-
r›ndan ve tecrit politikalar›n›n bafl
sorumlular›ndand›r. 

Ve iflte oligarfliye hizmetteki bü-
tün bu “baflar›”lar›ndan dolay›, sü-
rekli sürekli takdir edilmifl, terfi et-
tirilmifltir. EEnn bbüüyyüükk ööddüüllüü ve eenn
üüsstt tteerrffiiyyii de bugün onu yerden ye-
re vuran AKP hükümeti vermifltir. 

2003 A¤ustos ay›nda AKP hükü-
meti, Ali Suat Ertosun’a ““DDeevvlleett
ÜÜssttüünn HHiizzmmeett MMaaddaallyyaass››”” verme-
ye karar verdi. Madalya, 10 Mart
2004’te Bülent Ar›nç taraf›ndan tö-
renle Ertosun’a tak›ld›. 

Madalya verilmesini öneren Ce-
mil Çiçek’ti. Madalya, tüm Bakan-
lar Kurulu’nun onay›yla verildi. 

Ali Suat Ertosun’nun kim oldu¤unu
hepsi çok iyi biliyordu. Hapishane-
lerde onlarca kiflinin katledilmesi
emrinin alt›nda onun imzas› vard›.
AKP, hükümet olur olmaz,  devletin
birçok kurumuna kendi kadrolar›n›
yerlefltirirken, Ertosun’u de¤ifltirmek
bir yana, o AKP’nin Adalet Bakanl›-
¤›’n›n da en önemli kadrolar›ndan
biri oldu. Nitekim bir süre sonra da
sözü edilen madalyay› verdiler ona. 

Adalet Bakan› Cemil Çiçek, Er-
tosun’a devlet üstün hizmet madal-
yas› verilmesi için Bakanlar Kuru-
lu’na öneride bulunurken gerekçesi-
ni de ““bbaaflflttaa FF ttiippii cceezzaavvlleerriinniinn
aaççııllmmaassıı oollmmaakk üüzzeerree,, cceezzaaeevvlleerrii--
nnee iilliiflflkkiinn ‘‘ççaallııflflmmaallaarrıı’’ nneeddeenniiyyllee””
diye aç›kl›yordu. 

Bugün AKP yalakas› islamc› ba-
s›n Ertosun’un “19-22 Aral›k ope-
rasyonunun mimar›” oldu¤unu ya-
z›yor. AKP, Ali Suat Ertosun’a za-
ten bu mimarl›¤›ndan dolay› ver-
miflti o madalyay›. 

Bugün bulundu¤u makama da
AKP getirdi onu. O günlerde AKP
cephesinden kimse Ali Suat Erto-
sun’un bu rolünden söz etmiyordu.
Yeni fiafak’tan Zaman’a kadar is-
lamc› bas›n da kimse onun 19 Ara-
l›k mimarl›¤›’ndan, derin iliflkile-
rinden söz etmiyordu. Tam tersine
Yeni fiafak, Zaman F Tiplerini ve
onun mimarlar›n› öve öve bitiremi-
yorlard› haber ve yorumlar›nda. Ni-
tekim, Ali Suat Ertosun HSYK’ya
atand›¤›nda da islamc› bas›n yay›n
organlar›nda Ali Suat Ertosun’un
“dürüstlü¤ü, demokratl›¤›, ilkeli
davran›fllar›, meslektafllar›n›n tak-
dirini toplayan kiflili¤i” üzerine öv-
güler dizilmiflti. 

Dolay›s›yla bugün Yeni fiafak,
Zaman, Vakit baflta olmak üzere is-
lamc› bas›nda Ertosun üzerine yaz›-

Ali 
Suat
Ertosun

Neden Madalya Vermifllerdi? 
fiimdi Neden Elefltiriyorlar? 

DDüüzzeenn iissllaammcc››llaarr››,, ddüünn ddee bbuuggüünn ddee hhaappiisshhaanneelleerrddeekkii
zzuullüümm ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn ssaavvuunnuuccuussuu oollmmuuflflllaarrdd››rr!!

BBiirr aannddaa ““1199 AArraall››kk
kkaarrflfl››tt››”” kkeessiilleenn
iissllaammcc›› bbaass››nn,,
hhaappiisshhaanneelleerrddee hhaalleenn
ssüürreenn tteeccrriitt zzuullmmüünnüü,,
ZZeerreelleerr’’iinn
kkaattlleeddiillmmeessiinnii
ggöörrmmeezzddeenn ggeelliiyyoorr.. 
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lanlar, kopkoyu bir R‹YAKARLIK-
TAN ve SAHTEKARLIKTAN bafl-
ka bir fley de¤ildir. 

KKoollttuukk ‹‹ççiinn KKaavvggaa EEddeerrkkeenn
DDeevvrriimmcciilleerree DDüüflflmmaannll››kkttaa 
BBiirrlliikktteelleerr

Düzen islamc›l›¤›, demokrasiyi
de, özgürlü¤ü de sadece kendileri
için istemektedirler. Kendi d›fllar›n-
da hiçbir demokratik talebin, özgür-
lüklerin savunucusu olmam›fllard›r.
Devletin devrimcilere, halka karfl›
sald›r›lar›na, katliamlar›na, her türlü
faflist uygulamalar›na destek ver-
mifl, hatta birçok durumda devlete
yaranmak için ortak olmufllard›r.
Birçok kez devrimcilere karfl› yürü-
tülen kontrgerilla faaliyetlerinin, pi-
sikolojik savafl›n arac› olmufllard›r.

19-22 Aral›k katliam›nda da,
tecrite karfl› süren direnifl boyunca
da, bugün de bu anlay›fllar› de¤ifl-
memifltir. 

Kontrgerillan›n, M‹T’in polisin
devrimcilere karfl› ne kadar yalan,
karalama haberleri varsa önce Va-

kit, Zaman, Yeni fiafak gibi gazete-
lerde yay›nlan›r. 

Bu da sizin ne kadar riyakar,
sahtekar oldu¤unuzu gösteriyor.
Utanm›yorsunuz da, dün devrimci-
leri katletti¤i için devletin en üstün
fleref madalyas›yla ödüllendirdi¤i-
nizi bugün sanki katliamc›l›¤›n› ye-
ni ö¤reniyormuflsunuz gibi yaz›yor-
sunuz. Halk Ali Suat Ertosun’un
kim oldu¤unu çok iyi biliyor. 

Bizzat Ertosun’un iste¤i üzerine
veya dikte ettirdi¤i haberlerle, F
Tiplerine iliflkin say›s›z ggüüzzeelllleemmee
haberi yapm›fllard›r. Peki hal buy-
ken, flimdi neden “Ali Suat Erto-
sun'un geçmiflinden kanl› sayfalar

ç›kt›” diye yaz›yorlar? Bu “de¤i-
flim”, oligarfli içi ç›kar çeliflmesinin
seyrine ba¤l› bir de¤iflimdir. 

Hapishanelerdeki katliamlara,
“Hayata Dönüfl” ad› verilen operas-
yona  karfl› ç›kt›klar›ndan de¤il, Er-
tosun oligarfli içi çat›flmada karfl›la-
r›nda yer ald›¤› için ona böyle sald›-
r›yorlar k›sacas›. 

De¤ilse, düzen islamc›l›¤›n›n
katliamlara ve onun bugünkü deva-
m› olan tecrit politikas›na karfl› ç›k-
t›klar› yok. Hapishanelerde tecrit
sürüyor. AKP, devrimci tutsaklar›
tecritle katletmeye devam ediyor.
Haftalard›r devrimci tutsak Güler
Zere’nin tedavisinin yap›lmas› için
sokaklarda eylemler yap›l›yor. Ama
islamc› bas›n›n halen Adalet Bakan-
l›¤›’nda ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü koltu¤unu iflgal eden yyeennii
AAllii SSuuaatt EErrttoossuunn’’aa tek bir kelime
söyledi¤i duyulmufl de¤il. 

Düzen islamc›lar›n›n da as›l düfl-
manl›¤›, Ali Suat Ertosunlar gibi,
devrimcileredir. Ergenekon dava-
s›ndan kontrgerilla flefleri sa¤l›klar›
gerekçe gösterilerek bir bir tahliye
ettirilirken Güler Zereler ölüme
mahkum ediliyor. HSYK’daki ha-
kim savc› atamalar› meselesinde
AKP ve “laik” yarg›çlar birbirini
yerken, devrimcilere karfl› kararlar
almada, yine hemfikirler, bu nokta-
da aralar›nda en küçük bir çeliflki ve
çat›flma yok. 

Günlerdir burjuva bas›nda dahi
Güler Zere’nin haberi yer al›rken
AKP yalakas› islamc› bas›n Zere’yi
görmezden geliyor. 

Sonuç olarak Ali Suat Ertosun,
eli onlarca devrimcinin kan›na bu-
lanm›fl tescilli bir katildir. Ona en
büyük ödülü de, AKP iktidar› ver-
mifltir. Ertosun’nun “mimar›” oldu-
¤u katliam ve tecrit politikalar›n›
aynen devam ettirmektedir AKP. 

AKP’nin bu politikalar›na hiçbir
ses ç›kartmayan, onaylayan düzen
islamc›lar›n›n da bu katliamlarda
bafl›ndan beri sorumluluklar› vard›r. 

Ali Suat Ertosun gibi tescilli kat-
liamc›lar› “elefltiriyor” görünerek
kendilerini aklayamazlar. 

HHSSYYKK’’ddaakkii hhaakkiimm ssaavvcc››
aattaammaallaarr›› mmeesseelleessiinnddee AAKKPP
vvee ““llaaiikk”” yyaarrgg››ççllaarr bbiirrbbiirriinnii
yyeerrkkeenn,, ddeevvrriimmcciilleerree kkaarrflfl››
kkaarraarrllaarr aallmmaaddaa,, yyiinnee
hheemmffiikkiirrlleerr,, bbuu nnookkttaaddaa
aarraallaarr››nnddaa eenn kküüççüükk bbiirr
ççeelliiflflkkii vvee ççaatt››flflmmaa yyookk.. 

ERTOSUN’u, onun
katliamc›l›¤›n› unutmufl görü-

nen R‹YAKARLARA
‹fllerine gelince “hayata dön-
dürdü” diyerek Ertosu’na ma-
dalya tak›p,  ifllerine gelme-
yince onun “hayat söndürdü-
¤ünü” keflfeden

SAHTEKARLARA
ithaf olunur!
Afla¤›daki diyalog, o¤lu Kand›ra F ti-
pinde intihar eden NNiiyyaazzii AA¤¤››rrmmaann
ile CCeezzaa vvee TTeevvkkiiffeevvlleerrii GGeenneell MMüüddüü--
rrüü AAllii SSuuaatt EErrttoossuunn aras›nda
geçmifltir:

AA¤¤››rrmmaann;; Peki benim o¤lum niye öl-
dü? 
EErrttoossuunn;; Onlar teröristti. 

AA¤¤››rrmmaann;; Hay›r onlar halk çocu¤uy-
du. Terörist de¤il. 
EErrttoossuunn;; Bunda anlaflal›m, onlar te-
rörist. 
AA¤¤››rrmmaann;; Hay›r ne o¤lum, ne karde-
flim terörist de¤ildir. Onlar siyasidir.
EErrttoossuunn;; Biz bitirdik. Bir daha ör-
gütlenmelerine izin vermeyece¤iz.
AA¤¤››rrmmaann;; Onun için mi 19 Aral›k
operasyonunda 28 insan› öldürdü-
nüz? 
EErrttoossuunn;; Öyle olmas› gerekiyordu.
Örgütlenmeyi bitirmemiz gerekiyor-
du. 
AA¤¤››rrmmaann;; Operasyon zaman› da sen
görevdeydin. Bayrampafla Cezaevin-
de 6 bayan› diri diri yakt›n›z.
EErrttoossuunn;; Yak›lmas› gerekiyordu.
AA¤¤››rrmmaann;; O¤lumu kim öldürdü? O
zaman o¤lumun katili sensin. 
EErrttoossuunn;; Evet, ben katilim. O¤lunu
da ben öldürdüm. Var m› bir diyece-
¤in. fiimdi ç›k buradan. 
AA¤¤››rrmmaann;; Benim o¤lumu öldürenle
konuflmama gerek yok... 

Say›: 1190 23ERTOSUN
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Son zamanlarda hemen her olay-
da karfl›m›za iflkencecilerin, infazc›-
lar›n, halka karfl› terör uygulayanla-
r›n bafl hamisi olarak Valiler ç›k›yor.
Ve bu da bize gösteriyor ki, halka
karfl› uygulanan terör, devletin hi-
mayesindedir. Çünkü, “VVaallii ddeevvlleett--
ttiirr””..

55444422 SSaayy››ll›› ‹‹ll ‹‹ddaarreessii KKaannuu--
nnuu’nda Valilerin görev ve yetkileri
flöyle belirlenmifltir:

“Madde 9: Vali, ilde Devletin ve
Hükümetin temsilcisi ... bunlar›n
idari ve siyasi yürütme vas›tas›d›r.
C) Vali ... Bakanl›klar›n talimat ve
emirlerini yürütmekle ödevlidir.
Madde 11 : Vali, il s›n›rlar› içinde
bulunan genel ve özel bbüüttüünn kkoolllluukk
kkuuvvvveett vvee tteeflflkkiillaatt››nn››nn aammiirriiddiirr.. 

Madde 13 Vali: (Dördüncü mad-
denin son f›kras›nda belirtilen adli
ve askeri daireler hariç) Bakanl›k-
lar ve tüzelkiflili¤i haiz genel mü-
dürlüklerin ile teflkilat›nda çal›flan
bütün memur ve müstahdemlerinin
en büyük amiridir. ”

Bu yasal tan›mlamadan da anla-
fl›laca¤› gibi Vali, illerde ddeevvlleettiinn
en üst düzeydeki yetkilisidir. Bu ko-
numlar› itibar›yla da ilde, halka kar-
fl› estirilen terörün, devrimcilere,
ilericilere karfl› gerçeklefltirilen ope-
rasyonlar›n bafl sorumlular›ndand›r.
Nerede halka karfl› ifllenmifl bir suç
varsa, suçu iflleyen mekanizman›n
bir yerinde mutlaka bir vali vard›r.
Dahas› nerede bir adalet aray›fl› var-
sa, o aray›fl›n KKAARRfifiIISSIINNDDAA da
mutlaka bir vali vard›r. 

Görevlerini nas›l icra ettiklerini
anlatabilmek için son zamanlarda
çeflitli biçimlerde gündeme gelen bir
kaç örne¤i hat›rlatmak yeterlidir…

-‹stanbul Valili¤i, Bayrampafla
Hapishanesi’nde 6 kad›n›n diri diri
yak›ld›¤›, 12 tutsa¤›n katledildi¤i
19 Aral›k katliam›n› gerçeklefltiren-

ler hakk›nda 6 y›l boyunca sorufltur-
ma aç›lmas›na izin vermedi. 

‹stanbul Bölge ‹dare Mahkeme-
si’nin Valilik karar›n› 3 kez bozma-
s›na ra¤men, Valilik soruflturma izni
vermemekte direndi.. 

- 1 May›s 2008’de halka karfl› te-
rör estiren polisin hamisi yine ‹‹ss--
ttaannbbuull VVaalliillii¤¤ii’ydi. Polis terörüne
karfl› yap›lan suç duyurular› ‹‹ssttaann--
bbuull VVaalliillii¤¤ii’nin soruflturma izni
vermemesi nedeniyle “takipsizlik-
le” sonuçland›. 

- Kuddusi Okk›r adl› tutuklunun
hastal›¤›n›n geç teflhis edilmesi ne-
deniyle ölmesi üzerine ailesinin Ha-
seki, Bak›rköy Ruh ve Sinir Yediku-
le Hastanelerindeki doktorlar hak-
k›nda soruflturma aç›lmas› talebi ‹‹ss--
ttaannbbuull VVaalliillii¤¤ii’’nnccee rreeddddeeddiillddii.. Te-
kirda¤’daki hastaneler için sorufltur-
ma talebi de ayn› flekilde TTeekkiirrddaa¤¤
VVaalliillii¤¤ii’’nnccee kabul edilmedi. 

- Trabzon Valisi, Hrant Dink ci-
nayetinde sorumluluklar› alenen or-
tada olan Trabzon Emniyet Müdürü
Reflat Altay, ‹stihbarat Daire Baflka-
n› Ramazan Akyürek, 4 Emniyet
Müdürü ve 2 polis hakk›nda ssoorruuflfl--
ttuurrmmaa aaçç››llmmaass››nnaa iizziinn vveerrmmeeddii..
Valiye göre ad› geçenler, “görevle-
rini yerine getirmifllerdi ve cinayet-
te kusurlar› yok”tu! 

- Hrant Dink’in katledilmesiyle
ilgili hakk›nda soruflturma aç›lmas›
istenen ‹stanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah için de, ‹stanbul
Valisi MMuuaammmmeerr GGüülleerr sorufltur-
ma izni vermedi. 

-- TTrraabbzzoonn VVaalliissii,, 2006’da sokak
ortas›nda öldürülen Ça¤dafl ve Mus-
tafa Eyüpo¤lu’nun katil zanl›lar›n›
korudu¤u iddias›yla, hakk›nda so-
ruflturma aç›lmas› istenen AAllbbaayy AAllii
ÖÖzz hakk›nda da soruflturma izni
vermedi. 

-Ankara’da Dr. Zekai Tahir Bu-

rak Kad›n Sa¤-
l›¤› E¤itim ve
A r a fl t › r m a
Hastanesi’nde
iki haftada 27
bebek öldü,
ölen bebekler
ailelerine herhangi bir eflyay-
m›fl gibi kutu içinde teslim edildi.
AAnnkkaarraa VVaalliillii¤¤ii, hastane baflheki-
mi, klinik flefi ve iki doktor hakk›n-
da ssoorruuflflttuurrmmaa iizznnii vveerrmmeeddii..

Valiler alenen yarg›ya mühadale
etmekte, katilleri, suçlular› koru-
makta, ard›ndan kendileri de doku-
nulmazl›k elde etmektedirler. Zaten,
““yyaarrgg››”” üzerinde de ddeevvlleettiinn tteemm--
ssiillcciissii oollaarraakk yetkileri vard›r. 5442
Say›l› ‹l ‹daresi Kanunu’nda Valile-
rin görevleri belirtilirken flöyle de-
nilmektedir: “Madde 10 : A) Vali,
adalet dairelerinde görülmekte olan
ifllerin gecikti¤ini haber ald›¤› vakit
gecikme sebeplerini Cumhuriyet
savc›lar›ndan yaz›l› olarak sorabi-
lir, Cumhuriyet savc›lar› bu sebep-
leri verece¤i cevapta aç›klar.” 

Valiler kendi kanunlar›n› çi¤ne-
mektedirler. De¤il adalet dairelerin-
de gecikmifl iflleri h›zland›rmak;
kendileri adaletin gecikmesinin, so-
rumlusu durumundad›rlar. Sorufltur-
malar› engellemek, yarg›y› sürüncü-
mede b›rakt›rmak, mahkemelerin
istedi¤i belge ve bilgileri y›llarca
göndermemek, valiliklerin rutin ifl-
lerindendir. 

Valisiz kkontrgerilla 
olmaz

Valiler, ““ddeevvlleettiinn tteemmssiillcciissii””
olarak, kontrgerilla politikalar›n›n
uygulanmas›nda da her dönem
önemli roller üstlenmifllerdir. Bir an-
lamda kontrgerilla politikalar›n›n
organizasyonunu, çeflitli birimler
aras›nda görev da¤›l›m›n› sa¤layan,

Kontrgerillan›n illerdeki örgütleyicisi ve sorumlusu
‹flkencecilerin infazc›lar›n bafl› Valiler: 

“BEN DDEVLET‹M!” 



ayn› zamanda tüm infazlar›n, kat-
liamlar›n, linç sald›r›lar›n›n avu-
katl›¤›n› üstlenendirler. Yine bir
kaç örne¤i hat›rlayal›m:

- Mardin’de Ahmet Kaymaz
ve 12 yafl›ndaki o¤lu U¤ur Kay-
maz’›n özel timler taraf›ndan ev-
lerinin önünde infaz edilmesinin
ard›ndan MMaarrddiinn VVaalliissii Temel
Koçaklar, güvenlik güçlerinin “dur
ihtar›na uyulmad›¤›” için çat›flma
ç›kt›¤›n› ve 2 teröristin öldü¤ünü”
aç›klad›!!!

- TTrraabbzzoonn VVaalliissii Hüseyin Ya-
vuzdemir, TAYAD’l›lara yönelik
linç giriflimini alenen savunurken,
TAYAD’l›lar› suçlay›p“hiç kimse-
nin yüce Türk milletinin huzurunu
bozmaya da hakk› yoktur.” diyerek
sald›rganlar› savunuyordu. 

- Ve yine çarp›c›d›r; Sakar-
ya’dan Eskiflehir’e Bilecek’e kadar
sonraki tüm linç sald›r›lar›nda da
Valiler; linççi güruhun avukat› ol-
mufl, sald›r›ya u¤rayanlar› suçlam›fl,
polisin linç sald›r›lar›n›n orta¤› ol-
mas›n› örtbas etmifllerdir. 

Denilebilir ki, faflizmin inflas›yla
birlikte, Valiler sürekli böyle bir
misyon yüklenmifllerdir. Tüm katli-
amlarda böyle bir rolleri vard›r.
1977 1 May›s’›nda ‹stanbul Valisi
olan Nam›k Kemal fientürk, Taksim
Meydan›’ndaki katliam›n üzerinden
32 y›l geçtikten sonra bile “Ölenler
için üzüldüm ama asla vicdan azab›
çekmedim” diyor ve ekliyordu:
“D‹SK’de enteresan bir kurulufltur.
Olaylar› tetiklemifl olabilir.”

Karfl›m›zdaki ddeevvlleettttiirr iflte. Ha-
la katledilenleri suçlamakla meflgul-
dur. Vicdan azab› çekmemifltir ger-
çekten, çünkü o katliam›n sorumlu-
lar›ndan biridir zaten. Öncesinde ve
sonras›nda halka karfl› ifllenen o su-
çun bir yerindedir mutlaka. 

Sivas’da, Marafl’ta, Çorum’da
halka yönelik tüm sald›r›larda, bü-
tün kitle katliamlar›nda Valiler de
birinci dereceden sorumludur. Gazi
katliam›na bakal›m, görevdeki Vali
eski Emniyet Genel Müdürü HHaayyrrii
KKoozzaakkçç››oo¤¤lluu’dur. ‹flkenceci, katli-
amc› polis fleflerinin terfi ettirilip
Vali yap›ld›¤› yerde, Valilerden
“halk›n can güvenli¤i” ad›na bir fley
beklemek mümkün olabilir mi?

Diyebiliriz ki, Valiler, esas ola-
rak bulunduklar› illerin kkoonnttrrggeerriill--
llaa flfleefflleerriinnddeenn birisidirler. Emniyet
Müdürleriyle Valilerin bu kadar içi-
çe olmas›, bu iki makam aras›nda
sürekli bir ggeeççiiflfl olmas›, TTEESSAADDÜÜ--
FF‹‹ de¤ildir. Bu sürekli geçiflin d›fl›n-
da, yine bir çok Vali ve polis flefi,
birlikte an›lmaktad›r. Bu birliktelik,
bu “ekip” flekillenifli, esas olarak
SSUUÇÇ OORRTTAAKKLLII⁄⁄IIDDIIRR..

Emniyet Müdürlü¤ünden Valili-
¤e atananlar›n listesi, bu nedenle ol-

dukça kalabal›kt›r; en yeni örnek
olarak, ‹stanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah y›llarca ‹stanbul
halk›na karfl› sald›r›lar›n›n mükafa-
t›n› Osmaniye Valili¤i’ne atanarak
ald›. Emniyet Genel Müdür Yard›m-
c›s› Ali Kolat, Sivas Valili¤i’ne
atand›. Orhan Taflanlar ‹stanbul ve
Ankara Emniyet Müdürlükleri yap-
t›ktan sonra BBuurrssaa VVaalliillii¤¤ii’ne atan-
d›. Kemal Yaz›c›o¤lu Sakarya, ‹z-
mir, ‹stanbul Emniyet Müdürlükle-
rinden OOrrdduu VVaalliillii¤¤ii’ne atand›.
Ünal Erkan, ‹stanbul Emniyet Mü-
dürlü¤ü’nden Edirne Valili¤ine
atand›. Hasan Özdemir ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü’nden sonra va-
li yap›ld›, Ardahan’a atand›.

Emniyet Genel Müdürü Kemal
Önal, Adana Valisi oldu. Mehmet
A¤ar ise Emniyet Müdürlü¤ü’nden
Valili¤e, Bakanl›¤a kadar yükseldi.

Hepsi onlarca katliama kat›lm›fl,
katliam emirleri vermifl, infaz ope-
rasyonlar›n› bizzat yönetmifllerdir.
Ard›ndan Valilik, Bakanl›k gibi gö-
revlere getirilmifllerdir. Ellerinden
kan akan, haklar›nda onlarca infaz,
kay›p, katliamdan dolay› suç duyu-
rusu bulunan VAL‹LER‹N, baflka
infazlar, katliamlar, suçlar hakk›nda
soruflturma izni vermesi beklenebi-
lir mi? Devletin bütün Valileri, oli-
garflinin ç›karlar› neyi gerektiriyor-
sa onu yap›yorlar. 

Valiler, devrimcilere, vatanse-
verlere, ilerici hareketlere karfl› sür-
dürülen tüm operasyonlar›n içinde,
yönetim karargah›nda yeralmakta-
d›rlar. ‹nfazlarda, kaybetmelerde,
iflkencelerde, devrimcilere karfl› dü-
zenlenen komplolarda hepsinde rol-
leri vard›r. Bu rollerinin devam› ola-
rak da, halka karfl› ifllenen tüm suç-
larda, iflkencecilere, infazc›lara kkooll
kkaannaatt ggeerrmmeekktteeddiirrlleerr.. 

Devletin tüm kurumlar›; ordusu,
polisi, M‹T ’i, yarg›s›, hapishanele-
ri, Emniyet Müdürleri, Valileri, Ba-
kanlar›, Baflbakanlar› hepsi halka
karfl› savaflta iflbirli¤i içindedirler.
Valiler de bu savafl›n önemli bir
aya¤›n› oluflturmaktad›rlar. ‹flte bu
nedenle Valiler düzenin has adamla-
r›d›r, bu nedenle dokunulmazd›rlar.

Say›: 190 25VAL‹LER

OOnnllaarr,, hheerr zzaammaann,, hheerr yyeerrddee 
aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn aarrkkaass››nnddaa,, 

aaddaalleett iisstteeyyeennlleerriinn kkaarrflfl››ss››nnddaa..
OOnnllaarr,, hheepp ddeevvlleettiinn yyaann››nnddaa 

hhaallkk››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa..
OOnnllaarr,, zzaalliimmiinn mmeemmuurruu,, 

hhaallkk››nn bbüürrookkrraassiiddeekkii cceellllaattllaarr››..

Sivas ÇÇetinkaya’da
Ray FFestivali

17 Temmuz günü Sivas’›n Çetin--
kaya beldesinde RAY festivali dü--

zenlendi. Malatya Haklar Derne¤i
de açt›¤› stantla festivalde yer ald›.
Hapishaneden gelen el ürünlerinin,
Yürüyüfl ve Tav›r dergilerinin, Bo--
ran Yay›nevi’nden ç›kan kitaplar›n
sat›fl›n›n ve tan›t›m›n›n yap›ld›¤›
stantta ayr›ca gün gün ölüme giden
kanser hastas› Güler Zere içinde im--
zalar topland›. Haklar Derne¤i im--
zal› “Yozlaflmaya Ve Yoksullu¤a
Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir“ pan--
kart› ast›. Ayr›ca Yürüyüfl önlükleri
giyilerek festival alan›nda dergi ta--
n›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.
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“‹yi fleyler olacak”, “tarihi f›r-
sat yakaland›” tart›flmalar›ndan
sonra oligarflinin sözcüleri ““bbiirreeyy--
sseell hhaakkllaarr’’’’ddaann söz etmeye baflla-
d›lar. Yine buna paralel olarak gerek
PKK cephesinden, gerekse de hü-
kümet cephesinden yeni çözüm
planlar›n›n aç›klanmas› gündemde.
AKP ad›na Tayyip Erdo¤an taraf›n-
dan 22 Temmuz’da yap›lan aç›kla-
mada, bir hafta önce MGK bünye-
sinde Kürt sorunuyla ilgili bir çal›fl-
ma bafllat›ld›¤› aç›kland›. 

Bu politikan›n çeflitli yönlerine-
tekrar de¤inece¤iz ama en baflta flu-
na iflaret etmeliyiz ki; söz konusu
bas›n toplant›s›nda Erdo¤an’›n
“Kürt” kelimesini bile a¤z›na alma-
y›p “bölge halk›” diye geveleyip
durmas›, oligarflinin “çözüme ne
kadar yak›n” oldu¤una dair önemli
bir gösterge olsa gerek. 

Emperyalizm ve oligarfli, Kürt
sorununda her dönem ezmeyi, bas-
t›rmay› esas almakla birlikte, bunun
baflar›ya ulaflmad›¤›n› ve ulaflama-
yaca¤›n› görmüfl olman›n sonucun-
da, her dönem farkl› yöntemleri de
gündeme getirmifltir. Bu yöntemler-
de ise amaç tektir: flu veya bu bi-
çimde ezilen ulus konumundaki
Kürt halk›n›n mücadelesi ve örgüt-
lenmelerini tasfiye etmek. “Bireysel
haklar” çözümü olarak adland›r›lan
çözüm de bu amaçla gündeme geti-
rilmifl yöntemlerden biridir. 

Emperyalizm, ‘Bireysel Haklar’
Ad›na, Halk ve S›n›f Gerçe¤ini
Tasfiye Etmek ‹stiyor

Kürt Sorununa “bireysel haklar’’
çerçevesinde çözüm bulmak, em-

peryalizmin uzun süredir günde-
minde olan bir yaklafl›md›r. Soruna
emperyalizmin bak›fl aç›s›ndan ba-
kan, özellikle Avrupa Birli¤i politi-
kalar›na yedeklenmifl kesimler aç›-
s›ndan oligarflinin de “bireysel hak-
lar” çözümünü telaffuz etmesi
önemli bir ad›md›r. 

Bu politikan›n da bir önemi var-
d›r kuflkusuz; ama bu önem, onun
Kürt sorununu çözmenin arac› ol-
mas›ndan de¤il, Kürt sorununu çö-
zümsüzlü¤e mahkum etmenin arac›
olmas›ndand›r. Ulusal bir soruna
“Bireysel Haklar”la çözüm buluna-
bilece¤ini ileri sürmek, tarihi, bi-
limsel gerçeklere ayk›r›d›r. Bu poli-
tikan›n özü fludur ki, Kürt sorununa
“Bireysel Haklar” çözümünü dayat-
mak, KKÜÜRRTT HHAALLKK GGEERRÇÇEE⁄⁄‹‹NN‹‹
‹‹NNKKAARR EETTMMEEKK demektir. Oligar-
flinin politikalar› ony›llard›r Kürt
halk›n›n varl›¤›n› ‹NKAR etmek
üzerine flekillenmifltir. “Bireysel
Haklar” politikas› da, inkar›n baflka
bir biçimidir.  

Bu ne demektir? 

Emperyalizmin çözümüne göre,
insanlar›n kendi dilini konuflma
hakk› vard›r ama bu bireysel bir
hakt›r. ‹nsanlara bireysel olarak öz-
gürlükleri tan›nd›¤›nda ulusal so-
runlar kendili¤inden ortadan kalkar.
Bireysel haklar formülünün özeti
budur.  

“Bireysel Haklar”a indirgenmifl
“çözüm”lerle, Kürt halk›n› sinsi  bi-
çimde teslim almak istemektedir
oligarfli. Oligarflinin, on y›llard›r
Kürt sorunu karfl›s›ndaki tavr› inkar
ve imhad›r. Bu politikada köklü bir
de¤iflim, köklü bir kopufl yoktur.

Ancak gerek Kürt halk›n›n mücade-
lesi, gerekse de emperyalizmin böl-
geye yönelik politikalar› gere¤i, oli-
garfli, bu özü de¤ifltirmeden Kürt
politikas›na yeni bir flekil vermeye
çal›flmaktad›r; bireysel haklar for-
mülü de bu çerçevede gündeme gel-
mifltir. Bu politikan›n arkas›nda, as›l
olarak Amerikan ve Avrupa emper-
yalistleri vard›r. 

Emperyalistlere göre, herhangi
bir ülkenin “iç sorunu” diye bir fley
yoktur; onlar hangi ülkede olursa
olsun, her soruna müdahale etme
hakk›n› kendilerinde görürler. Da-
has›, her sorunun en iyi çözümünü
de mutlaka onlar bilir! Tüm dünya-
n›n da bunu böyle kabul etmesini is-
terler. ‹ster ve dayat›rlar. 

O çözüm modellerini, önerilerini
sunarken, emperyalist amaçlar›n›
gizleyip sanki tüm bu müdahaleleri
“insan haklar›” ad›na, “demokrasi”
ad›na, “ulusal sorunlar›n çözümü”
ad›na yapt›klar› düflüncesini olufl-
turmaya çal›fl›rlar. Ki nitekim bu
düflünceye inananlar da ç›kar; hem
genifl kitleler aras›nda, hem refor-
mist sol kesimlerde. 

Sistemin ç›karlar›n› korumak
için düzen aç›s›ndan tehlikeli ola-
cak her gücü etkisiz k›lmak amac›y-
la de¤iflik yöntemler gelifltiriliyor.
Kimi güçlere karfl› aç›kça fiziki im-
ha yöntemleri uygulan›rken, kimi
güçler “terör listeleri” gibi araçlarla
tehdit edilip belli bir yöne itiliyor.
Sistemi kabul etmeye daha aç›k ke-
simler üzerinde ise daha yo¤un ola-
rak diplomatik, politik manevralar
uygulan›yor.  

Halk ve s›n›f gerçe¤ini yok sa-
yan çözümleri de, bu politikalar›n
bir parças› olarak görmek gerekir.
“Bireysel haklar” çözümü hem po-
litik bir tasfiye, hem ideolojik an-
lamda burjuva ideolojisinin dayat›l-
mas›d›r. Halk gerçe¤ini, s›n›f gerçe-
¤ini reddedip halklar› atomlar›na
kadar bölmeye çal›flan politika, bir

ÇÖZÜMSÜZLÜK KKISIR DDÖNGÜSÜ:
* Emperyalizmin Bireysel HHaklar Dayatmas›

* AKP’nin Aç›l›mlar›
* Kürt mmilliyetçili¤inin ‘çözüm eeflikte’ beklentisi

KKüürrtt SSoorruunnuu ‘‘BBiirreeyysseell HHaakkllaarr’’
SSoorruunnuu DDee¤¤iill,, UUlluussaall BBiirr SSoorruunndduurr



yan›yla burjuvazinin
devrimci güçleri fiziki
olarak tasfiyesi, di¤er
yan›yla, burjuva bireyci-
lik, bencillik anlay›fl›n›n
hakim k›l›nmas› önün-
deki engellerin temiz-
lenmesi politikas›d›r. 

Kürt sorununda “Bi-
reysel Haklar” çözü-
müyle, iflçi s›n›f›na yönelik olarak
uygulanan “esnek çal›flma, özel
toplu sözleflme” gibi yöntemler, bir-
birini tamamlayan politikalard›r.
Her ikisi de halk ve s›n›f gerçe¤ini
yok say›p, toplumu bireylerden olu-
flan bir ““kkaallaabbaall››kk”” haline getirme-
yi amaçl›yor. Karfl›s›nda örgütlü
güç istemeyen burjuvazi, “toplu
sözleflme” yerine “bireysel görüfl-
meler” sistemini, iflçiyi asgari dü-
zeyde örgütlü k›lan sendikalar yeri-
ne de “birey”i koymak istemektedir. 

Yani bu politikalarda sorun salt
örgütsüzlefltirmenin ötesindedir.
Amaç, ttaarriihhsseell,, ssoossyyaall vvee ssiiyyaassaall
anlam›yla halk ve s›n›f gerçe¤ini
yoketmektir.  

“Kürt sorununun çözümünü iste-
yenler, Kürt halk›n›n ulusal haklar›-
na kavuflmas›n› isteyenler, AABB’’ccii,,
AABBDD’’ccii ççöözzüümm formüllerini terket-
meli ve reddetmelidirler. TÜS‹AD’›n,
Genelkurmay’›n ve hiçbir düzen par-
tisinin Kürt sorununu çözmeyece¤i
art›k anlafl›lm›fl olmal›d›r.” (Yürü-
yüfl, 4 Aral›k 2005, say›: 29)

Çünkü say›lan bu kesimlerin
amac›, bizim gibi ülkelerde ulusal
sorunu hak k›r›nt›lar›na indirgeyip,
“bireysel haklar” ad›na mücadele
dinamiklerini köreltmektir. Bu, bu-
gün aç›kça söylenir hale gelmifltir.  

‘Bireysel Haklar’ Çözümü 
Ulusal Haklar›n Gasb›d›r

Oligarfli, emperyalizmin “birey-
sel haklar” politikas›n› sahiplenir-
ken, öncelikle karfl›s›ndaki “örgütlü
gücü” tasfiye amac›ndad›r. Yukar›-
da da belirtildi¤i gibi, y›llard›r sür-
dürdü¤ü politikalarla Kürt halk›n›n
mücadelesini yok edemeyen oligar-
fli, farkl› manevralarla ayn› amaca -
tasfiyeye- ulaflmaya çal›flmaktad›r. 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’dan,
Genelkurmay Baflkan› ‹lker Bafl-
bu¤’a kadar oligarflik yönetim bu
amaçta hemfikirdir. Kürt halk›n›n
uulluussaall kkiimmllii¤¤ii vvee ttoopplluummssaallll››¤¤››yyllaa
varolma hakk›n› inkar etme anlam›-
na gelen “bireysel haklar” formü-
lünde de bu nedenle hemfikirdirler. 

Tan›nan haklar, “Kürt halk›na”
de¤il tek tek bireylere tan›nm›fl ola-
cakt›r. Hiç kimse ““bbiizz”” diyemiye-
cek, Kürt halk› olarak, bir bütün
olarak, hiçbir talepte bulunamaya-
cakt›r... 

Cunta y›llar›n›n yayg›n ve klasik
bir uygulamas› vard›r hat›rlanaca¤›
üzere: ““‹‹kkii kkiiflfliiddeenn ffaazzllaa bbiirr aarraayyaa
ggeellmmeekk yyaassaakktt››rr..”” Avrupa emperya-
lizminin ulusal topluluklar›n veya
Aleviler gibi, çeflitli aç›lardan tarih-
sel bir bütünlü¤e sahip olan halk ke-
simlerinin sorunlar›n› “bireysel
haklar” dayatmas›yla çözme politi-
kas›, cuntalar›n bu anlay›fl›n›n poli-
tik düzeyde ve biraz daha inceltil-
mifl olarak sürdürülmesinden çok
farkl› de¤ildir.  

Emperyalizmin ve oligarflinin
“bireysel haklar” politikas›, örgütlü
halktan korkular›n›n da bir ifadesi-
dir. “Bireysel hak” kavram› ile oli-
garfli topla tüfekle yapamad›¤›n›
yapmak istemektedir. Hak k›r›nt›la-
r›yla, düzen içi siyasete kabul etme
manevralar›yla sürdürülmektedir
tasfiye politikas›. 

Bireysel haklar karfl›l›¤›nda
uluslar›n kendi kaderini tayin hak-
k›ndan vazgeçmek dayat›lmaktad›r.
fiuras› aç›k ki, “bireysel haklar te-
melinde çözüm” olarak ortaya ko-
nulan politika, bir burjuva demok-
rasisine de denk düflmemektedir ve
düflmesi de iihhttiimmaall ddaahhiilliinnddee ddee--
¤¤iillddiirr.. Faflizmle yönetilen bir ülke-
de “bireysel haklar” dedikleri burju-

va demokrasisi de-
¤il, hak k›r›nt›lar›n-
dan baflka bir fley
olamaz. 

Hak k›r›nt›lar›n›
vermeyi önerirken
de koflul konmakta-
d›r. Bu koflul “bir
ulus, bir halk” ol-
maktan vazgeç-

mektir. Herfley “birey” hakk› olarak
gündeme getirilece¤i için, Kürt hal-
k› olarak, bir ulus ve halk olman›n
tarihsel meflruiyeti içinde herhangi
bir ulusal hakka sahip olunamaya-
cakt›r. Kürt halk› yönetimde her-
hangi bir hakka sahip olamayacak-
t›r. Kendi ulusal kimli¤iyle yerala-
bildi¤i yönetim organlar›na sahip
olamayacakt›r. K›sacas›, dayat›lan,
çeflitli haklar tan›n›yor görünümü
alt›nda, tan›nmas› gereken as›l hak-
lar›n gasbedilmesidir. 

AKP, Hayal K›r›kl›¤›n›n Yeni Ad›
Olacak Ama Son Olmayacakt›r!

Tayyip Erdo¤an, 22 Temmuz’da
yapt›¤› aç›klamada, Kürt sorununa
iliflkin yeni baz› aç›l›mlardan söz
ederken, yapt›klar›n›n örne¤i olarak
Kürtçe TV’nin aç›ld›¤›n›, üniversi-
telerde de Kürtçe bölümü aç›laca¤›-
n› söylüyordu. AKP’nin “çözüm”
çerçevesi burada bitmektedir. AKP
esas olarak bu konuda tamamen gü-
nü birlik hareket eden, sorunu esas
olarak yads›yan fakat emperyalist
ve iflbirlikçi tekellerin ç›karlar› do¤-
rultusunda da gereken “ad›mlar›”
atan bir politikan›n izleyicisidir.
AKP’ye bundan fazla bir misyon
yükleyenlerin hayal k›r›kl›¤›na u¤-
ramas› kaç›n›lmazd›r. Ancak Kürt
milliyetçi hareketin beklentileri hiç
bitmiyor. En s›radan aç›klamalar-
dan, tav›rlardan olmayacak sonuçlar
ç›kar›yorlar. ‹flte bunun bir örne¤i:

“Bir fleyler mi oluyor?
Özkök... yaz›s›nda Kürt sorunu-

nun çözümünde Abdullah Öcalan
faktörüne vurgu yap›yor, çözümde
rol almas› gerekti¤ine iflaret ediyor-
du. ... Dün de Akflam gazetesinde
AKP’nin Diyarbak›r milletvekille-
rinden ‹hsan Arslan ile bir röportaj
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Oligarfli, oony›llard›r
inkar ve iimha ppolitikas›n›n

yan›s›ra KKürt hhalk›nda 
çeflitli bbeklentiler yaratmak 

üzere ççeflitli vvaatler, 
manevralar gündeme 

getirdi. OOluflan hher düzen 
içi bbeklenti, mmücadeleyi 
zay›flatt›, eemperyalizme 

ve ooligarfliye nnefes aald›rd›.  
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yay›nland›.
Bu röportaj-
da Arslan,
‘Kürt soru-
nunun çözü-
mü için Öcalan muhatap
al›nmal›’ diyor. 

... Manfletten verilen bu iki ha-
ber adeta birbirinin devam› niteli-
¤inde. ... çözüme iliflkin yap›lan tes-
pitler ggeeççmmiiflflee oorraannllaa oolldduukkççaa iilleerrii
bbiirr ddüüzzeeyyii teflkil ediyor. 

... E¤er tart›flma düzeyi böyle
olursa, herkes sa¤duyulu bir yakla-
fl›mla sorunun çözümüne yo¤unla-
fl›rsa, kkeessiinnlliikkllee ççöözzüümm iiççiinn iiyyii bbiirr
zzeemmiinn oorrttaayyaa çç››kkmm››flfl oolluurr.” (20
Temmuz 2009, Özgür Politika)

Bir gazetecinin ve bir milletve-
kilinin iki sözünden hareketle bu
kadar büyük beklentilere girmek,
kuflku yok ki siyasal aç›dan bir zor-
lanman›n ifadesidir. Sorun Kürt
milliyetçi hareketinin tamamen dü-
zen içi beklentilere ba¤lanm›fl ol-
mas›d›r. Emperyalizmin ve oligarfli-
nin çözüm paketinden iki fley ç›ka-
cakt›r: BBiirr,, kültürel hak k›r›nt›lar›,
iikkii,, Kürt halk›n›n mücadelesinin
tasfiyesi. Egemen s›n›flar›n günde-
minde baflka birfley yoktur ve olma-
yacakt›r. 

Kürt Milliyetçi Hareketin 
Beklentilerindeki Gel-Gitler

Emperyalizmin ve oligarflinin
ardarda gündeme getirdi¤i aç›kla-
malar, manevralar Kürt milliyetçi
hareket saflar›nda ve ayd›n kesimde
de tekrar belli bir beklentiye yolaç-
t›. Ama bu beklenti, kkaarr››flfl››kk bir ruh
halini de beraberinde getirmifltir. 

Gerek “bireysel haklar” çözümü,
gerekse de Abdullah Gül’ün ortaya
att›¤› “bir f›rsat var, çözüme çok ya-
k›n›z” türünden söylentiler, bu ke-
simlerde belli bir beklenti yaratt›.
Ama geliflmelerin seyri de s›k s›k
bu beklentilerle çeliflen bir görünüm
arzediyordu. ‹flte bu noktada denile-
bilir ki, adeta günü birlik olarak
““ççöözzüümmüünn eeflflii¤¤iinnddeeyyiizz”” söylemiyle
““ddee¤¤iiflfleenn bbiirr flfleeyy yyookk”” söylemi ara-
s›nda gidilip gelinmektedir. Oligarfli
cephesindeki her fleyden, her aç›kla-

madan her operasyondan en uç nok-
tada sonuçlar ç›kar›lmakta, o uç
noktadaki yorumlar üzerinden poli-
tikalar oluflturulmaktad›r. Fakat bu
politika ve söylemler, bir kaç gün
sonra ayn› h›zla tam tersine döne-
bilmektedir.     

“Bireysel haklar” çözümünün
Kürt halk›n› inkar ve gerçek çözü-
mün gündemden ç›kar›lmas› oldu¤u
son derece aç›kt›r. Öcalan da bu
öneri üzerine flunu söylüyor: 'Say›n
Gül, Say›n Erdo¤an, Say›n Baflbu¤,
Siz bireye, ‘sen vars›n' diyeceksin
ama toplumun yoktur. Böyle bir fley
olur mu? ... Bireyin toplumu vard›r,
toplumu olmayan birey yok olur,
yok olmaya mahkûmdur, Bize bunu
dayat›yorlar. ” (26 Haziran 2009,
Aktüel Bak›fl)

Bunun görülmemesi mümkün
de¤il elbette. Ama mesele görmekle
bitmiyor. “Bireysel haklar” diye çö-
züm olarak ortaya at›lan bu politika,
bbiirr ddaayyaattmmaadd››rr.. BBiirr hhaallkk››nn kkeennddii
kkiimmllii¤¤iinnddeenn vvaazzggeeççmmeessii,, kkeennddiinnii
iinnkkaarr eettmmeessii ddaayyaattmmaass››dd››rr.. Bunun
“dayat›ld›¤›” yerde ne yap›lacak?
Mesele bu soruya verilecek cevapta.
“Bireysel Haklar” formülüne karfl›
önerilen nedir? 

Oligarfli, ony›llard›r inkar ve im-
ha politikas›n›n yan›s›ra Kürt hal-
k›nda çeflitli beklentiler yaratmak
üzere çeflitli vaatler, manevralar
gündeme getirdi. Bunda çeflitli dü-
zeylerde etkili de oldu. Beklentiler,
Kürt halk›ndan çok, Kürt milliyetçi
hareketi nezdinde olufltu. Bir yerde
Kürt halk›n› beklentiye sokan da
bizzat Kürt milliyetçi hareketi oldu.
““BBuu sseennee ççöözzüümm yy››ll››...... öönnüümmüüzzddeekkii
aalltt›› aayyddaa ççöözzüümmee ççookk yyaakkllaaflflmm››flfl
oollaaccaa¤¤››zz...... ÇÇöözzüümm kkaapp››ddaa...... ÇÇöözzüümm
yyoolluunnaa ggiirriillddii”” fleklindeki tespit ve
söylemler, Kürt milliyetçi hareketin
gündeminden hiç ç›kmad›, belli pe-
riyodlarla tekrarlan›p durdu. fiuras›
aç›k ki, oluflan her düzen içi beklen-
ti, mücadeleyi zay›flatt›, emperya-

lizme ve oligarfliye
nefes ald›rd›. 

‹ki Çözüm Vard›r;
Halk›n Çözümü,

Egemenlerin Çözümü
Kürt sorununda bir çözüm for-

mülü olarak “Bireysel haklar›n ta-
n›nmas›” ortaya at›ld›¤›nda, bunu
flöyle de¤erlendirdik: “... burjuvazi-
nin toplumun ‘s›n›flar’dan olufltu¤u
gerçe¤ini de¤ifltirmek, s›n›fsal, ulu-
sal oluflumlar› tasfiye etmek, halk›n
her kesimini örgütsüzlefltirmek ola-
rak özetleyebilece¤imiz politikas›-
n›n ‘ulusal sorun’ alan›ndaki teza-
hürüdür. ” (Yürüyüfl, 1 Temmuz
2007, say›:111)

Burjuvazi, tüm dünyada s›n›f
gerçe¤inin ve çeliflkilerin s›n›fsal
karakterinin yok say›lmas›n› genel
bir ideolojik dayatma olarak sürdür-
mektedir. Böylelikle tarihin as›l
motoru olan s›n›flar mücadelesi
perdelenerek, olan bitenler baflka
sebeplerle aç›klanacakt›r. 

Hiçbir ulusal sorunun çözümü
“bireysel haklar” temelinde sa¤lan-
mam›flt›r bugüne kadar. Sa¤lanmas›
da sorunun niteli¤inden dolay› za-
ten mümkün de¤ildir. 

Kürt sorununu, “Bireysel Hak-
lar” sorununa indirgemek de, kültü-
rel bir soruna, dil sorununa indirge-
mek de yanl›flt›r ve asl›nda sorunu
çözümsüzlü¤e mahkum etmektir.
Çözümün yolu ise, herfleyden önce
ve en baflta, emperyalizmin ve oli-
garflinin çizdi¤i çerçevelerin d›fl›na
ç›kmaktan geçer.  Kürt sorununun
özü, Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin hakk›d›r ve bunun böyle for-
müle edilmedi¤i yerde, halk›n çözü-
mü yoktur. Bunun böyle formüle
edilmedi¤i yerde, bunun d›fl›ndaki
tüm çözümler, egemenlerin çözü-
müdür. 

Kürt halk›, “bireysel hak” ad› al-
t›nda sürdürülen ve varl›¤›n›  inkar
eden bu sald›r›lar karfl›s›nda elbette
çaresiz de¤ildir. Çözüm ad›na orta-
ya konulan bu yok saymalar, inkar-
lar, gasplar, egemen s›n›flar›n Kürt
sorununa çözümünün olmad›¤›n›
gösterir, baflka bir fley de¤il. 

ÇÖZÜM: Kürt HHalk›n›n KKendi KKaderini
Tayin HHakk›d›r ve ÇÇözümün YYolu,
Anti-Emperyalist, AAnti-Oligarflik

Devrimdir



‹‹mmrraall›› HHaappiisshhaanneessii’’nnee yyeennii
hhüüccrreelleerr yyaapp››llaaccaa¤¤››,, ttuuttssaakk ssaayy››ss››--
nn››nn aarrtt››rr››llaaccaa¤¤›› aaçç››kkllaanndd››.. BBaaflflttaann
bbeelliirrtteelliimm kkii,, yyeennii hhüüccrreelleerr vvee ttuutt--
ssaakk ssaayy››ss››nn››nn aarrtttt››rr››llmmaass››,, ““iiyyiilleeflfl--
ttiirrmmee”” ddee¤¤iill,, tteeccrriittttee ››ssrraarr eettmmeekk--
ttiirr.. 

‹mral› Hapishanesi 1999’da Ab-
dullah Öcalan’›n tutsak düflmesi ile
tek kiflilik tecrit hapishanesi olarak
aç›ld›. Aç›ld›¤›ndan bu yana da tec-
rit politikas› sürdürüldü. Tecriti pe-
kifltirecek çeflitli yasaklar bask›lar
uyguland›. 

‹mral› Hapishanesi ilk aç›ld›¤›n-
da yeni oluflturulmak istenen bu tec-
rit statüsünün kabul edilmemesi ge-
rekti¤ini belirttik. Yap›lmas› gere-
ken bu statünün tamamen reddi üze-
rine bir mücadele ve direnifl gelifltir-
mekti. “‹mral› statüsü”, “tek kiflilik”
tecrit ve rehin hapishanelerinin önü-
nün aç›lmas›, bunun meflru hale ge-
tirilmesiydi.

As›l sorun tecritti. Tecrit kabul
edilemez, meflrulaflt›r›lamazd›. 

Ancak süreç farkl› geliflti. ‹mral›
statüsü belli ölçülerde kabul edildi.
Zaman zaman ‹mral›’daki tecrite
karfl› ç›k›lsa da, statünün kendisine
yeterince net bir biçimde karfl› ç›k›l-
mad›. Bugün de, bu statü ve tecrit
devam etmektedir. Oligarfli, flimdi
10 y›ld›r ‹mral›’da sürdürdü¤ü tecrit
politikas›na yeni bir biçim vermeye
çal›flmaktad›r.

Bunun için ‹mral›’ya yeni hücre-
ler yap›lmakta, yeni tutsaklar›n sev-
ki ile ‹mral› Hapishanesi’nin “tek
kiflilik hapishane” olmaktan ç›kar›-
laca¤› söylenmektedir. 

Bu durum tecrit gerçe¤ini de¤ifl-
tirmiyor. ‹mral›’ya de¤il 9 tutsak,
99 tutsak da götürülse bu durum
‹mral›’n›n statüsünü, tecrit gerçe¤i-
ni ortadan kald›rmaz. 

Tersine, bu politika, tecritte ›srar
edildi¤ini göstermektedir. Tutsak

say›s›n› art›r›p buna “iyilefltirme”
demek, herkesi aptal yerine koy-
makt›r.

Bundan sonra ‹mral› bu kez 10
kiflilik tecrit hapishanesi olacakt›r.
Ortada “iyilefltirme” yoktur. AAKKPP
iikkttiiddaarr›› aaçç››ss››nnddaann bunu bir iyilefl-
tirme olarak sunmak bir ikiyüzlü-
lük, ddeemmookkrraattiikk ggüüççlleerr aaçç››ss››nnddaann
ise, bunu bir iyilefltirme olarak ka-
bul etmek, ‹mral›’daki statüyü ve
tecriti meflrulaflt›rmakt›r. 

‹mral› Hapishanesi kapat›lma-
d›kça ortada bir iyileflme olmaya-
cakt›r. Tersine, yeni sevkler ile ‹m-
ral› Hapishanesi kal›c›laflacakt›r.
Tecrit ve iflkence böylece daha sis-
temli hale getirilerek sürdürülecek-
tir. ‹mral› konusunda do¤ru talep,
“‹mral›’n›n kapat›lmas›” talebidir.
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‹MRALI KAPATILMALIDIR!

Kutsiye BBozoklar
fiehit DDüfltü
At›l›m gazetesi yazar› Kutsiye Bozoklar (Ifl›k

Kutlu), 16 Temmuz’da, 56 yafl›nda flehit düfltü. Bo-
zoklar, y›llard›r kanserle mücadele ediyordu. 

1970’lerin bafl›ndan bu yana mücadele içinde
yeralan Bozoklar, 36 y›l önce polis taraf›ndan kur-
flunlanm›fl ve bunun sonucunda da felç olmufltu.
Bozoklar buna ra¤men o günden bu yana mücade-
lesini sürdüren bir devrimciydi. 

18 Temmuz günü Bozoklar’› son yolculu¤una
u¤urlamak için Ankara Karfl›yaka Mezarl›¤›’na gelen 1000’den fazla ki-
fli, 1. kap›dan Bozoklar’›n mezar yerine kadar kortej oluflturarak yürüdü. 

“fiehitlere Devrim Sözümüz Var”, “Kutsiye Bozoklar Kavgam›zda Ya-
fl›yor”, “Kutsiye Bozoklar Ölümsüzdür” sloganlar›yla mezar› bafl›na ge-
lindi. Bozoklar’›n defnedilmesinden sonra yoldafllar› ve dostlar› O’nu
anlatt›lar mezar› bafl›nda.

Halk Cephesi, DTP, DHF, Partizan, 78’liler, Halkevleri, EHP, ‹HD
Ankara fiubesi ve di¤er siyasi yap›lardan çeflitli demokratik kitle örgüt-
leri, son yolculu¤unda Bozoklar’›n yan›ndayd›lar.

Ruhi Sular’›
Öldüremezsiniz!

1985 y›l›nda aram›z-
dan ayr›lan Ruhi Su'nun
mezar› bafl›nda bulunan
an›t geçti¤imiz hafta
kurflunlanm›flt›. Sald›r›-
n›n duyulmas›n›n ard›n-
dan Ruhi Su'nun ailesi
ve dostlar›, mezar› ba-
fl›nda toplanarak bir an-
ma töreni düzenledi. Ruhi
Su'nun o¤lu Ilg›n Su, babas›n›n
mezar›na yap›lan sald›r›y› bas›n
mensuplar›na gösterdi. Anma
töreninin ard›ndan Ruhi Su'nun
dostlar› Bayburt türküsü ve Ye-
men türküsünü seslendirdiler. 

Mezar›n› kurflunlayarak Ru-
hi Su’yu ve onun halk› için üret-
tiklerini yok edeceklerini sa-
nanlar›n karfl›s›ndaki sahiplen-
me Ruhi Sular’›n ölümsüzlü¤ü-
nü anlat›yordu bir kez daha. 
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Çanakkale’de yap›lan Gençlik
Federasyonu Kamp›’n› adeta kufla-
tan, her an›n› gözetleyen, gençleri
tehdit eden, tacizde bulunan polis,
‹stanbul Park’taki “Rock Kam-
p›”nda neredeydi acaba?

17-19 Temmuz günlerinde, Coca
Cola’n›n sponsorlu¤undaki düzen-
lenen Rock’n Coke konseri vard›.
Konser için, ‹stanbul-Kurtköy’de,
dev bir kamp alan› oluflturulmufl,
yüzlerce çad›r kurulmufltu. 

18 ma¤azal›k çarfl› alan›, yiye-
cek ve içecek standlar›, otopark, uz-
man doktorlar›n görev yapt›¤› bir
hastane, postane, lunapark ve inter-
net cafe, 165 mobil tuvalet, 24 adet
el-yüz y›kama ünitesi, sa¤l›k hizme-
ti için dijital röntgen otobüsü ve
dört ambulans... ve ddaahhaa nneelleerr yyookk--
ttuu kkii kkaammpp aallaann››nnddaa?? Binlerce
gencimizi bu yoz ortama katmak
için herfleyi yapm›flt› sponsorlar!..

Akflam’a kadar ‹‹EETTTT otobüsle-
ri, sonra da özel servisler gençlerin
hizmetindeydi.. Bu seneki Rock’n
Coke festivaline aralar›nda TTüürrkk
KK››zz››llaayy››,, VVooddaaffoonnee,, GGaarraannttii BBaann--
kkaass››,, TTooyyoottaa,, MMaavvii,, AAppppllee,, AAnnaaddoo--
lluu SSaa¤¤ll››kk MMeerrkkeezzii,, EEffeess PPiillsseenn,,
PPoowweerr FFMM’in de bulundu¤u emper-
yalist ve iflbirlikçi flirketler destek
vermiflti. 

Bir yanda devrimci gençli¤in ya-
l›n, mütevaz› kamp›, bir yanda bu
flaflaa... Hiç kuflku yok ki, bu büyük
fark›n büyük bir anlam› var. 

Devam edelim; Kurtköy’de, hheerr
türlü yozluk serbestti... ‹çki, uyufltu-
rucu serbestti... Buna ra¤men, Genç-
lik Federasyonu kamp›n› hergün bir
kaç kez “kuflatan” jandarman›n aksi-
ne, Rock kamp›ndaki çad›r bölgesin-
de tek bir polis, “bizim iflimiz bu”
diyen tek bir jandarma yoktu.

Konser yeri ve çad›r kurulacak
alan seçilirken, “yer vermeyin” diye

bask› yapan tek bir
devlet yetkilisi de
yoktu.

Konsere kat›la-
caklar› takip eden,
tacizde bulunan, a-
raçlar›n› durdurup
keyfi bir biçimde
bekletip, kimlik
kontrolü yapan, ne-
densiz ceza kesen
ne bir trafik ekibi, ne polis vard›. 

Rock kamp›nda içkiler su gibi
içilirken, uyuflturucular ortal›kta do-
lafl›rken, onlar› gözetleyen, orda
“geceleyen” tek bir polis, tek bir
jandarma yoktu ortalarda...

Günde bir kaç kez gelip, sorun
ç›karan, tehdit eden, gözalt›na al-
makla tehdit eden tek bir polis ya da
jandarma yoktu kamp civar›nda...

”Aranmas› olan” bir tek kifliyi o
konserlerden, düzenin aynas› olan o
“çad›r kent”ten al›p götürmediler.
Tutuklamad›lar. Tam da sormalar›
gereken yerde “18 yafl›ndan küçük-
ler var m›?”, diye sormad›lar. 

Ne dersiniz, yoksa ‹stanbul’un
göbe¤indeki, bu v›c›k v›c›k çürü-
müfllük kokan kampdan haberi mi
olmam›flt› polis ve jandarman›n?

Elbette haberleri vard›. 

Ama bu kamp baflkayd›, Çanak-
kale’deki baflka. Bu kamp, bekçili-
¤ini yapt›klar› efendilerinin sponsor
oldu¤u, destekledi¤i bir kampt›..
Nas›l dokunabilirlerdi oraya?

Bu öyle bir “kamp”t› ki, devlet
ve tekeller eliyle teflvik ediliyordu
iflte. Yozluk kokan bu kamp›n rek-
lamlar›, burjuva bas›n ve televizyon-
larda günlerce yay›nlanm›flt›. Genç-
lik ›srarla “davet” edilmiflti bu yoz
ortama. Ne için? Sorunun cevab›n›
bilmek için, bu organizasyonu yapan
ve destekleyenlere, yani Coca-Co-
la’ya, Garanti Bankas›’na, Toyo-

ta’ya, Vodafone’ye...
bakmak yeterlidir.

Tekellerin teflvik
etti¤i bu tür yoz faali-

yetlerde polise ve
jandarmaya düflen de
yyoozzllaaflflmmaann››nn ggüüvveenn--
llii¤¤iinnii aallmmaakk,, olan

bitene “hoflgörüyle”
bakmakt›r.

Kurtköy’de yyoozzllaaflfl--
mmaann››nn bbeekkççiillii¤¤iinnii vvee
uuflflaakkll››¤¤››nn›› yyaappaannllaarr,,
Gençlik Federasyo-
nu’nun kamp›n› tama-
men keyfi gerekçelerle
kuflatarak, bask› yapa-
rak, kamp› da¤›tmaya
çal›flanlard›.. ‹ki kam-

pa bak›n; devletin nas›l bir gençlik
yaratmak istedi¤ini görürsünüz... 

Birinci kampta, halk›n yaflad›k-
lar›ndan uzakta, kendilerini içki ve
uyuflturucu ile uyutan bir gençlik
var... Ve para babalar›n›n masraftan
kaç›nmayarak, yaratt›klar› sahte
cennet var.

‹kinci kampta, Gençlik Federas-
yonu’nun kamp›nda ise, paylaflma-
n›n, kardeflli¤in, e¤lencenin en saf
olan›, sayg›n›n, sevginin içi dolu
olan›, ülkesinin, halk›n›n sorunlar›-
na ilgili bir gençlik var...

Gençlik Federasyonu kamp›nda,
seyyar hastaneler, al›fl-verifl merkez-
leri, çarfl›lar, otoparklar, gösteriler
için dev çad›rlar yoktu. Ama bunla-
r›n hepsine bedel bir ortak yaflam
vard› orada. Oyunlar da oynand›, bir-
likte denize de girildi, türküler de
söylendi. Sohbetler yap›ld›. Paran›n
de¤il, yaflam›n paylafl›ld›¤›, ortak fa-
aliyetlerin örgütlendi¤i, güzel ve an-
laml› bir kampt› bu. Daha lisede olan
kampa ilk kez kat›lan genç k›z›n
“düzenden farkl› bir ortamda” bu-
lunmak diye özetledi¤i düflünce bu
kamp›n da özetidir asl›nda...

Devlet, istiyor ki, bütün gençlik
Park Orman’daki gençlik gibi ol-
sun! Paylaflmay› unutsun, sayg›y›,
emek vermeyi, sevgiyi, bir yana b›-
raks›n. Halk›n sorunlar›na gözlerini
kapas›n, kör olsun, sa¤›r olsun, çü-
rüsün tepeden t›rna¤a...

‹ki Kamp 
‹ki Gençlik



TTeehhddiitt,, fifiaannttaajj,, TTaacciizz

Polis SSuç ‹‹flliyor!
Düzenin anayasas›ndan yasalar›-

na kadar tüm yasal düzeni faflist ni-
teliklidir. Ama bu faflizmin bekçile-
rine yine de yetmiyor. Ve faflist ya-
salar› bile çi¤neyip, bask›da, zulüm-
de, keyfilikte yasalar›n›n da ötesine
geçiyorlar.  

“Yasalar› uygulamak”la görevli
olan polis, kendi yasalar›n› çi¤neye-
rek gençli¤in karfl›s›na “yasad›fl›”
yöntemlerle ç›k›yor. Yeri geldi¤inde
yasalara s›¤›narak sald›r› ve tehdit-
lerini yasal k›l›flara uydurarak ya-
pan polis, bu k›l›flar› uyduramad›-
¤›nda yasalar› elinin tersiyle itmek-
tedir.

T›pk› Gençlik Federasyonu üye-
si Gökhan Gelegen isimli ö¤renciye
yapt›klar› gibi...

Gökhan Gelegen için aç›lm›fl bir
soruflturma ya da polis’in muhatap
olaca¤› bir iddia yoktur ortada. 

Ama buna ra¤men polis yasad›fl›
ve keyfi davranarak Gökhan Gele-
gen’i Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤›r-
maktad›r.

Polis yasad›fl› davranarak, genç-
li¤i flantaj ve tehdit politikalar› ile

hizaya sokmak istemektedir. Bunla-
r›n yeterli olmad›¤› zamanlarda ise
iflin içine yine para ve ifl bulma va-
atleri  girmektedir.

Gençli¤in kifliliksiz olmas›n›, üç
kurufl için kendi arkadafllar›n› “göz-
den ç›karacak” kadar gözü dönmüfl
olmas›n› istemektedir polis...

Tehditler, flantajlar, yalanlar tüm
bunlar içindir. Çürüyen ve halka
ac›dan baflka bir fley vermeyen bu
düzeni ancak böyle ayakta tutabile-
ceklerdir.

Gençli¤i yalanlarla, tehditlerle,
muhbirli¤e zorlamakla, emniyet
müdürlü¤ünün i¤renç odalar›na ta-
fl›makla sonuç alamazlar.

Polis bunlar› yaparken ayn› za-
manda ne kadar zavall› ve düflkün
oldu¤unu da göstermektedir.

Aç›kça, “gelin pislik içinde ya-
flay›n” diyorlar. “Tüm de¤erleriniz-
den soyunun”, “üç kurufl için na-
mussuz olun” diyorlar.

Polis, telefon ederek, diyalog
kurup, yalanlarla etkilemeye çal›fla-
rak, tehdit ederek sonuç alamaya-
cakt›r.

PPoolliiss’’iinn,, KKoorrkkuuttmmaa,, TTeehhddiitt,,
AAjjaannllaaflfltt››rrmmaa SSaalldd››rr››llaarr›› SSüürrüüyyoorr!!

Yürüyüfl’ün 186. say›s›nda ““PPoo--
lliiss YYöönntteemmlleerrii;; KKoorrkkuuttmmaa,, SSiinn--
ddiirrmmee,, AAjjaannllaaflfltt››rrmmaa”” bafll›kl› ya-
z›m›zda polisin sald›r›lar›ndan söz
etmifl ve örnekler vermifltik. Genç-
lik Federasyonu’ndan bir lise ö¤-
rencisi ve Marmara Üniversite-
si’nden bir ö¤renci telefonla Emni-
yet Müdürlü¤ü’ne ça¤r›larak,
ajanl›k, muhbirlik tekliflerine
maruz kalm›fl, tehdit edilmifllerdi. 

Bunlardan biri vard› ki, unutulur
gibi de¤ildi. Polis, 12 yafl›ndaki
Melisa Deliboran’› ve annesini, Ar-
mutlu Pir Sultan Abdal Kültür Der-
ne¤i’nin faaliyetlerine kat›ld›¤› için
emniyete ça¤›rd›. Melisa Deliboran
ve annesini emniyette tehdit edecek
kadar acizdi polis.

“Yasalar› uygulamak”la görevli
olan polis, kendi yasalar›n› çi¤neye-
rek yasad›fl› davranmaya devam
ediyor.

Yeri geldi¤inde, sald›r› ve tehdit-
lerini yasal k›l›flara uydurarak yapan
polis, bu k›l›flar› uyduramad›¤›nda
yasalar› elinin tersiyle itmektedir.

Tehdit ve flantaj sald›r›s›yla bu
kez Gençlik Federasyonu üyesi
Gökhan Gelegen karfl›laflt›.

Gökhan Gelegen’e yönelik polis
terörü ile ilgili olarak, Gençlik Fe-
derasyonu da 18 Temmuz 2009’da
bir aç›klama yapt›. “BU S‹ND‹R-
ME OYUNLARIYLA H‹Ç B‹R
YERE VARAMAYACAKLAR”
bafll›¤›yla yap›lan Federasyon aç›k-
lamas›nda, “Yaratmaya çal›flt›klar›-
n›n korku ve y›lg›nl›k oldu¤unu bili-
yoruz.”  denilerek, bu bask›lar karfl›-
s›nda y›lmayacaklar› vurguland›. 

Polis, 12 yafl›ndaki ö¤rencileri
tehdit edecek kadar acizdir. Tehdit-
leri yasad›fl› ve haks›zd›r. Bu tehdit-
ler karfl›s›nda gençlik geri ad›m at-
mayacakt›r.

“Marmara Üniversitesi ‹ktisat bölümü ö¤rencisiyim. Gençli¤in, halk›n
sorunlar›na duyarl› bir gencim.

17 Temmuz 2009 tarihinde akflam saatlerinde polis oldu¤unu söyleyen
bir kifli beni arayarak ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nden arad›¤›n› ve ora-
ya gitmem gerekti¤ini söyledi. GGiittmmeeyyeeccee¤¤iimmii bbeelliirrttmmeemmiinn aarrdd››nnddaann,,
kkoonnuuflfluullaaccaakk ççookk flfleeyyiimmiinn oolldduu¤¤uunnuu,, eelllleerriinnddee bbaannaa aaiitt ffoottoo¤¤rraaffllaarrddaann
vvee vviiddeeoollaarrddaann oolluuflflaann bbiirr ddoossyyaann››nn oolldduu¤¤uunnuu,, üünniivveerrssiitteellii ggeennççlleerrllee bbuu
flfleekkiillddee iillggiilleennddiikklleerriinnii ssööyylleeddii.. 

Ayr›ca istersem ailemle veya arkadafllar›mla gidebilece¤imi söyledi.
Gitmeme konusundaki kararl›l›¤›m karfl›s›nda sinirlenen polis an›nda üslu-
bunu de¤ifltirerek ‘buras› emniyet, gel diyorsam geleceksin, nas›lsa gele-
ceksiniz buraya’ dedi.

Yaratmaya çal›flt›klar›n›n korku ve y›lg›nl›k oldu¤unu daha önce de ara-
nan ve rahats›z edilen 3 okul arkadafl›m›zdan biliyoruz. 

Bizler okudu¤umuz üniversitelerde demokratik mücadele yürüten ve
haks›zl›klara karfl› mücadele eden gençler olarak bu bask›lar karfl›s›nda y›l-
mayaca¤›z ve mücadelemize devam edece¤iz.” 

Gökhan GGELEGEN, 118 TTemmuz 22009

““GGeennççllii¤¤iinn kkaaffaallaarr››nnaa iinneenn ccooppllaarr,,
ggöözzaalltt››llaarr,, ttuuttuukkllaammaallaarr vvee ddüüzzeenniinn
hheerr yyeerriinnee yyeerrlleeflflttiirrddiikklleerrii uuyyuuflflttuurruuccuu,,
iiççkkii vvee ddii¤¤eerr ppiisslliikklleerrllee ddoolluu ççuukkuurrllaarr››
yyeettmmiiyyoorr oollaaccaakk kkii ppoolliiss bbööyyllee uuccuuzz
nnuummaarraallaarraa ss››kk ss››kk bbaaflflvvuurruuyyoorr..””

Say›: 190 31POL‹S TEHD‹T‹



32 GENÇL‹K 26 TTemmuz 22009

Haziran ay›nda yap›lan
ÖSS’de otuz bin kiflinin s›f›r al-
d›¤› aç›kland›. 

Üniversite harçlar›na %
500’lere varan zamlar yap›ld›. 

Ve ‹stanbul Valisi 22 okulun
sat›laca¤›n› aç›klad›. 

Yukar›da s›ralanan üç haber,
bizlere AKP’nin ve onun hamisi
YÖK’ün e¤itim politikas›n›, e¤iti-
me bak›fl aç›s›n› yeterince aç›k-
lamaktad›r. ÖSS’ye giren 1 mil-
yon 350 bin 197 aday›n yaklafl›k
otuz bini s›navdan s›f›r puan al›-
yor. Yani flimdiye kadar okul-
dan–dershaneden ald›¤› e¤itim-
le hiçbir soruya do¤ru cevap ve-
rememifl ya da cevaplar›n ezici
ço¤unlu¤u yanl›fl ç›km›flt›r. Bu
durum bir iki ö¤renci için de¤il,
otuz bin kifli için geçerlidir. Ya-
ni mevcut sistemin verdi¤i e¤i-
timle bu insanlara neredeyse
hiçbir fley ö¤retilememifltir. Ve
zaten bu sonuç, insanlar› yete-
nekleri, becerileri ve ülkesinin
ihtiyaçlar›na göre e¤itmeyen
ezberci bir sistemden beklenile-
cek kaç›n›lmaz bir sonuçtur. 

S›f›r alanlar haliyle üniversi-
teye gidemeyecekler. Peki ka-
zan›p da bir üniversiteye gide-
cek olanlar› çok güzel fleyler mi
bekliyor? Onlar çok flansl› diye-
bilir miyiz? Hay›r diyemeyiz.
Çünkü üniversitelerde 2009–
2010 akademik y›l› katk› pay›
yani har(a)ç miktarlar›na birinci
ö¤retimlere % 8, ‹kinci ö¤retim-
lere % 100 ile % 500 oran›nda
de¤iflen zamlar yap›ld›. 

Buna göre (‹kinci ö¤retimler)
Veteriner Fakülteleri için 1976
TL’den 5 bin 276 TL’ye, Devlet
Konservatuar› 3 bin 952’den 6
bin 935 TL’ye, Engelliler Yükse-
kokulu bin 782’den 8 bin 605
TL’ye ç›kar›ld›. 

Buna soygun demek bile ha-
fif kalacakt›r. Ortaö¤renim bo-
yunca dershanelere y›¤›nla para

verenler, flimdi de üniversitelere
para ödemek zorundalar. ‹kinci
ö¤retimlere yap›lan zamlara
bakt›¤›m›zda özel üniversiteler-
de al›nan har(a)ç miktarlar›n›
aratmayacak durumdad›r. Bu
haliyle de özel üniversitelerin
teflvik edildi¤ini, paral› e¤itime
do¤ru daha büyük ad›mlar›n
at›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Y. Ziya
Özcan, % 500’lere varan zamlar
konusunda tepkileri yat›flt›rmak
için topu flimdilik Bakanlar Ku-
rulu’na atmakta. Fakat biz Öz-
can’›n daha önceki demeçlerin-
den paras› olmayan›n okumas›
gerekmedi¤ini söyledi¤ini de bi-
liyoruz. Bu har(a)ç zamm›n›n ar-
kas›nda YÖK de vard›r. Hem
YÖK, hem de Milli E¤itim Bakan-
l›¤› (MEB), özel okul ve üniversi-
telerin önünü açmak için elle-
rinden geleni yapmaktad›rlar.
AKP’nin iktidara geldi¤i dönem-
de Baflbakan Erdo¤an, “e¤iti-
min paral› olmas› gerekti¤i-
ni” söyleyip, “kamuyu bu yük-
ten kurtaraca¤›z” demiflti. O
günden bu yana bunu gerçek-
lefltirmeye çal›fl›yorlar. 

Har(a)çlara yap›lan bu zamlar
ortadayken, asgari ücretin 527
TL oldu¤u bir ülkede, yoksul bir
ailenin çocu¤unu üniversiteler-
de okutabilmesi ne kadar müm-
kündür art›k siz düflünün. Elbet-
te bu, iflin sadece bir yan›n›
oluflturmakta. Di¤er bir taraftan
da har(a)çlara yap›lan zamlar›,
son günlerde flekere, benzine ve
suya yap›lan zamlarla beraber
düflündü¤ümüzde AKP’nin eko-
nomi politikas›n›n bütününden
ba¤›ms›z olmad›¤›n› da söyle-
mek gerekir. 

AKP iktidar› paraya doymad›-
¤› için, “yüksek rant getiren”

bölgelerdeki 22 okulu da satma-
ya haz›rlan›yor. AKP, IMF’den al-
d›¤› talimatlarla, “babalar gibi
satmaya” devam ediyor. 

S›navda s›f›r alan on binleri,
har(a)çlara yap›lan fahifl zamlar›,
sat›l›¤a ç›kar›lan okullar› birlikte
düflündü¤ümüzde AKP iktidar›-
n›n e¤itim politikas›n› daha net
görebiliriz. Onlar için önemli
olan insanlar›n e¤itimi de¤il, on-
lardan gelecek paralard›r. Biz
onlar›n gözünde ö¤renci de¤il
müflteriyiz. Okullar ve e¤itim
onlar için bir pazar. Dershane
ücretleri 15 bin TL’ye dayanm›fl
durumda. 

Onca soyguna karfl›n bize,
de¤il bir gelecek en basit bir ifl
bile sa¤layamayan bir düzenle
karfl› karfl›yay›z. Yar›n›m›z belir-
siz. Ço¤u ö¤renci okulu bitirince
ne yapaca¤›n›n tedirginli¤ini ya-
fl›yor. Bize de¤er vermeyen bir
düzenle karfl› karfl›yay›z. 

S›navdan s›f›r ald›ran bir e¤i-
tim sistemi bizleri e¤itememek-
tedir.

Üniversiteler, har(a)çlarla
halk çocuklar›na tamamen ka-
pat›lmaktad›r. 

Okullar, kar u¤runa sat›l›¤a
ç›kar›lmaktad›r. 

Bunlar› engelleyebilmemizin
sadece bir yolu var. Bu har(a)çla-
r› nas›l ödeyece¤imizi ya da
ödeyemeyince ne yapaca¤›m›z›
düflünmek yerine, onlara nas›l
geri ad›m att›raca¤›m›z› düflün-
mek. Biz bu soygunu durdurabi-
liriz. Birlikten kuvvet do¤ar. Ve
onlar bu pervas›zl›¤›, gençli¤in
örgütsüz ve dolay›s›yla güçsüz
oluflundan al›yorlar. E¤er tek
bafl›m›za kal›p çaresizli¤imizi
yaflamak yerine bir araya gelir-
sek, birlikte çözüm üretebiliriz. 

BU SOYGUNA 
DUR DEMEL‹Y‹Z 



‹ s t a n b u l
Emniyet Mü-
d ü r l ü ¤ ü ’ n e

Hüseyin Çapk›n’›n atanmas›n›n ar-
d›ndan yap›lan düzenlemelerde ‹s-
tanbul polisinde iki yeni flube daha
kuruldu. Bunlardan birincisi gizli
tan›klar›n korunmas› için TTaann››kk
KKoorruummaa fifiuubbee MMüüddüürrllüü¤¤üü,, ikinci-
si de Çapk›n’›n daha önce ‹zmir’de
uygulad›¤› belirtilen TToopplluumm DDeess--
tteekkllii PPoolliisslliikk fifiuubbee MMüüddüürrllüü¤¤üü...

fiubelerden ilki iittiirraaffçç››ll››¤¤››nn,,
ikinci ise, mmuuhhbbiirrllii¤¤iinn kurumlaflt›-
r›lmas› için oluflturulmufltur. “Delil-
den san›¤a”ym›fl, ça¤dafl yöntem-
lermifl, bunlar›n hepsi masald›r. Fa-
flizmin polisi bir yan›yla iflkenceye,
infazlara; di¤er yan›yla da itirafç›la-
ra, muhbirlere, komplolara, provo-
kasyonlara dayan›r... 

Polis itirafç›lar› y›llard›r kullan-
maktad›r. Ancak bugün bu kullan›m
çok daha yayg›nlaflm›fl ve kurum-
sallaflt›r›lm›flt›r. Bugün art›k polis
fezlekeleri üzerine haz›rlanan iddi-
anamelerin bir ço¤u “gizli tan›k”
ifadelerine dayanmaktad›r. Fafliz-
min hukukuna yeni eklenmifl olan

gizli tan›klar, faflizmin itirafç›laflt›r-
ma politikas›n›n en yasallaflt›r›lm›fl
ve kurumsallaflt›r›lm›fl halidir. 

Gizli tan›klar zaten bir açmaz›n
itiraf›d›r. fiimdi de oligarflinin poli-
si, itirafç›laflt›rd›klar›na koruma
sa¤lanmak için bu ifle özel flubeler
oluflturuyor. Ama bu da bir aldatma-
c›d›r. Polis itirafç›lar› kullan›r, ç›-
karlar› gerektiriyorsa korur, ama ar-
t›k ondan bir yarar sa¤layam›yorsa,
deflifre olmuflsa kurtulman›n yolla-
r›n› arar. Bu nedenle de ka¤›t üze-
rindeki koruma programlar›n›n bi-
zim ülkemizde ne kadar geçerlili¤i-
nin olaca¤› tart›flmal›d›r. 

Bugüne kadar polis binlerce in-
san› tehditle, flantajla, komplo ve
provokasyonla itirafç›l›¤a, muhbir-
li¤e zorlam›flt›r. Kendilerine yeni
ajanlar, iflbirlikçiler, muhbirler, iti-
rafç›lar yaratmaya çal›fl›yorlar. Ne-
redeyse 11-12 yafl›nda çocuklar› bi-
le iflbirlikçileri haline getirmek için
çabal›yorlar. Çapk›n’dan önce Cer-
rah da benzer bir uygulamay› haya-
ta geçirmeye çal›flm›flt›. Onun hede-
finde de ilk elde emekliler vard›:
"Emekliler oturduklar› pencereden,

sokakta dolafl›rken
gördükleri olaylar›
polise bildirmeli"
diyerek halk› muh-
birlefltirmek isti-
yordu. 2002 y›l›n-

da Ankara Emniyet Müdürlü¤ü de
muhbirlere “muhbir kimlik kart›”
da¤›tm›flt›. Yine Ankara’da taksi flö-
förlerinin muhbirlefltirme giriflimi
hat›rlanacakt›r. Bunlar polisin y›l-
lard›r de¤iflmeyen yöntemleridir. 

MMuuhhbbiirrlliikk fifiuubbeessii’nin ad›n›
“toplum destekli” diye koyarak
muhbirli¤i “toplumun deste¤i” gibi
göstermeleri de demagojinin bir di-
¤er biçimidir. Hay›r, halktan hiçbir
destekleri yoktur. Bu topraklarda
yaflayan halklar, tarihin hiçbir döne-
minde muhbirleri, itirafç›lar›, hain-
leri sevmediler ve sevmeyecekler.
Bu tür isimlendirmeleri olmayan›
vvaarrmm››flfl ggiibbii göstermek için seçiyor-
lar. Amaç muhbirli¤i yayg›nlaflt›ra-
rak, meflrulaflt›rmak ve kan›ksat-
makt›r. 

Polis itirafç›l›¤a ve muhbirli¤e
çok bel ba¤lam›flt›r. Ama on y›llar-
d›r bunlardan bekledikleri sonuçlar›
alamad›lar. Korkudan veya kiflisel
ç›karlardan dolay› böyle unsurlar
ç›ksa da sonuçta halk içinde bunlar›
meflrulaflt›ramad›lar ve bundan son-
ra da meflrulaflt›ramayacaklar!

Say›: 190 33MUHB‹RL‹K

‹stanbul Emniyetinde 
Muhbirlik Örgütlenmesi

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, Grup Yorum’un Ri-
ze ve Samsun konseri öncesi Trabzon ve Samsun'da tu-
tuklanan dernek üyelerinin serbest b›rak›lmas› için her
hafta yapt›¤› eylemlere bu hafta da devam etti. 

19 Temmuz günü Samsun Süleymaniye geçidinde
gerçeklefltirilen eylemde “Gözalt›lar, tutuklamalar, bas-
k›lar bizi y›ld›ramaz”, “Adalet istiyoruz!”, “Konser ne-
deniyle tutuklananlar serbest b›rak›ls›n!” sloganlar› at›l-
d›. Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri ayr›ca;
“Konser Düzenlemek Suç De¤ildir! Grup Yorum Kon-
seri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n!” talebiyle sürdürdükleri kampanya çerçevesinde
imza topluyor, 5 haftad›r düzenledikleri eylemlerle ya-
flanan hukuksuzlu¤u teflhir ediyorlar.

Eylemde Utku Aykar taraf›ndan yap›lan aç›klamada

yaflanan hukuksuzluk tekrar an-
lat›ld›. “Tutuklamalar›n as›l
amac› Grup Yorum’un Karade-
niz turnesini engellemek, haklar
ve özgürlükler mücadelesine
yeni bir darbe daha indirmekti.
Baflaramad›lar, çünkü Grup Yo-
rum türkülerin mayas›n› halktan
al›yordu.’Türküler Susmaz Ha-
laylar Sürer’ fliar›yla dernekleri-
ni sahiplenen Yorum dinleyen-
leri konserleri coflkuyla gerçeklefltirdiler” denilen aç›k-
lamada ayr›ca tutuklanan dernek üyelerinin hapishane-
lerde  gördü¤ü bask›lara de¤inildi. Samsun ve Erzurum
Hapishaneleri’ndeki tutsaklara yönelik bask›lar›n, tecri-
tin sonucu oldu¤u belirtilerek, Elbistan Hapishanesi’nde
14 y›ld›r tutsak olan Güler Zere’nin Kanser hastal›¤›na
yakalanmas›n›n da bu politikan›n sonucu oldu¤u vurgu-
land›. 

Samsun’da Hukuksuzlu¤u
Protestoda 55.. HHaaffttaa
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F›nd›k, y›llard›r
Karadeniz’de

halk›n en
önemli ge-
çim kaynak-

lar›ndan biri oldu. Bu nedenle de
f›nd›k bir bak›ma Karadeniz ile an›-
l›r olmufltur. Ancak AKP hükümeti
f›nd›k üreticisine büyük bir darbe
indirdi. fiu anda y›ll›k 770000 bbiinn ttoonn
olan f›nd›k üretiminin 2012 y›l›na
kadar y›ll›k 440000 bbiinn ttoonnaa düflürüle-
ce¤i aç›kland›. 

Nedenine gelince; IMF’nin ta-
r›m alanlar›n›n s›n›rland›r›lmas›na
ve tar›m›n tasfiyesine yönelik poli-
tikalar›n›n uygulanmas› böyle
gerektiriyor çünkü. 

2001 y›l›nda IMF ile imzalanan
anlaflmada flöyle deniyordu: “BBiirr--
lliikklleerrii öözzeerrkk hhaallee ggeettiirrmmee,, destek-
leme al›mlar›n› oorrttaaddaann kkaalldd››rr--
mmaakk,, stok yaratan tar›m ürünlerinde
aallaannllaarr››nn ddaarraalltt››llmmaass››nn›› ssaa¤¤llaammaakk
vvee aalltteerrnnaattiiff üürrüünn pprroojjeelleerriinniinn ggee--
lliiflflttiirriillmmeessii......”

‹mzalanan anlaflma hükümlerine
göre, f›nd›k da üretimi azalt›lacak
ürünlerden biriydi. Bu do¤rultuda
da, DDüünnyyaa BBaannkkaass››''ndan 116600 mmiill--
yyoonn ddoollaarrll››kk kredi al›nd›. Üreticiye
f›nd›k a¤açlar›n›n sökülmesi için
teflvik(!) verildi. Bir zamanlar “ta-
r›m ülkesi” olmakla övünen ülke,
flimdi, IMF talimat›yla tar›m alanla-
r›n› elden ç›kar›yor.

Tar›m› gelifltirmek, desteklemek
yerine tasfiyeye gidiliyor. Dünya

açl›ktan k›r›l›rken, g›da ürünlerinin
fiyatlar› yükselirken ülkemizde ttaa--
rr››mm yyookk eeddiilliiyyoorr.. AKP, iflbirlikçili-
¤inin bir sonucu olarak IMF progra-
m›n› hayata geçiriyor.

Türkiye'de y›lda 700 bin hektar-
l›k alanda f›nd›k üretimi yap›l›yor.
Tüketim, 100 bin ton civar›nda. ‹h-
racat ise 220 bin ton. Halk›n ve ül-
kenin ihtiyaçlar›na göre bir düzen-
leme yap›lmad›¤› ve tek ölçü olarak
kkâârr say›ld›¤› için, her y›l 300-400
bin tonluk ssttookk sorunu yaflan›yor. 

AKP hükümeti bu stoklar› de¤er-
lendirmek, ürünü ifllemek, tüketimi-
ni art›rmak yerine bunu üreticiye
karfl› bir koz olarak kullanarak, ay-
larca elindeki ürünü alm›yordu.
Sonras›nda ise Fiskobirlik ve Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) arac›l›¤›yla
en düflük fiyatla ürünü piyasadan
topluyor ve ödemeleri de aylar son-
ra taksitle yap›yordu. Üretici, ürünü-
nü maliyetinin alt›nda bir fiyata sat-
mamak için pazara ç›kar›yordu.

Bu durum küçük üreticinin, tüc-
car›n sömürü ve insaf›na terkedil-
mesiydi. Yani üretici aç›s›ndan du-
rum, “afla¤› tükürsen sakal, yukar›
tükürsen b›y›k” haline gelmiflti. 

Uzun bir süredir devam eden bu
politika çerçevesinde, AKP hükü-
meti geçen hafta da ““yyeennii ff››nndd››kk
ssttaatteejjiissii””nnii aç›klad›. Fakat asl›nda
ortada bir ssttrraatteejjiiddeenn çok,
IIMMFF’’nniinn bbuuyyrruukkllaarr››nnaa ggöörree hhaarree--
kkeett eeddiipp,, ff››nndd››kk üürreettiimmiinnii ttaassffiiyyee
ççaabbaallaarr›› vvaarr..

Buna göre; ekim alanlar› azalt›-
lacak, tasfiye edilecek, alternatif
ürün projeleri ad› alt›nda yeni ürün-
ler ektirilecek. Art›k TMO ALIM
YAPMAYACAK. (Özet bir karfl›-
laflt›rma yap›ld›¤›nda aç›klanan bu
‘strateji’nin maddelerinin 2001 y›-
l›nda IMF’ye yap›lan taahhütlerin
ayn›s› oldu¤u görülür.) 

Dünyan›n en fazla f›nd›k üreti-
len bölgesi olan Karadeniz’de, 173
bin hektar alandaki f›nd›¤›n sökül-
mesini kararlaflt›rd› AKP hükümeti.
Sadece OOrrdduu’’ddaa, 66 bin 940 hek-
tarl›k alandaki f›nd›¤›n sökülece¤i,
bundan 30 bin üreticinin ma¤dur
olaca¤› belirtiliyor. 

GGiirreessuunn,, TTrraabbzzoonn,, SSaammssuunn,,
SSaakkaarryyaa,, ZZoonngguullddaakk,, DDüüzzccee’de de
binlerce üretici ma¤dur edilecek.

“F›nd›¤› tasfiye stratejisi” ilk so-
nucunu da verdi; AKP’nin bu kara-
r›yla birlikte, 4 TL’den al›m yapan
ttüüccccaarrllaarr,, fiyat› hemen 3.1 TL’ye
indirdi. Ve kuflku yok ki, as›l fiyat
düflürmeler önümüzdeki y›ldan iti-
baren bafllayacak. 

IMF politikalar›n›n en büyük
darbesini yiyen küçük üreticilerdir.
Tar›m›n tasfiyesi ile topraklar›n›
kaybederek, flehirlere göçe zorlan›-
yorlar. Y›llarca ürünleri ucuza al›n-
d›, destekleri kesildi ve tüccar›n in-
saf›na terkedildiler. Bir yanda f›nd›-
¤› ucuza kapatmaya çal›flan AAvvrruuppaa
ççiikkoollaattaa tteekkeelllleerrii,, al›c›lar› ve di¤er
yanda onlar›n Türkiye’deki iflbirlik-
çisi Cüneyt Zapsu’nun bafl›n› çekti-
¤i tüccarlar; yeni f›nd›k “stratejisi”
esas olarak iflte bunlar›n çç››kkaarrllaarr››nn››
gözetmektedir. Daha tam bir deyifl-
le, AKP köylüye düflman, tekelci
patronlara ve tüccarlara dosttur. 

IMF ve AKP’nin tar›m politika-
lar› sonucunda f›nd›k üreticisi de
açl›¤a sürüklendi. 

F›nd›k üreticileri daha önce 100
bin kifliyle AKP iktidar›n›n karfl›s›-
na dikilmiflti. fiimdi de dikilebilir ve
dikilmelidir. Emperyalistler ve on-
lar›n iflbirlikçilerine karfl› topra¤›n›,
a¤ac›n› savunmak, art›k anti-emper-
yalist mücadelenin bir parças›d›r. 

Tar›mda IMF Program› Yürürlükte

“S‹T Alanlar›n› Ya¤malatmayaca¤›z!”
KESK’e ba¤l› Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikas› 16 Temmuz’da

Ankara Ulus’taki eski Say›fltay binas› önünde yapt›klar› eylemle hüküme-
ti toplu sözleflmeye ça¤›rd›. Emekçiler “Yaflas›n Grevli Toplu Sözleflme,
Kütüphanelerin ve Müzelerin Devrine Hay›r, S‹T Alanlar›n› Ya¤malatma-
yaca¤›z” önlükleri giyerek k›sa süre toplu sözleflmeyle ilgili bildiri da¤›-
t›m› yapt›lar.

Kültür Sanat-Sen Genel Baflkan› Yavuz Demirkaya eylemde okudu¤u
bas›n aç›klamas›nda; “Gelece¤imizi masa bafl›nda yap›lan dan›fl›kl› görüfl-
melerle de¤il, taleplerimiz üzerinden yürütece¤imiz grevli ve toplusözlefl-
meli mücadele ile belirlemek istiyoruz” sözlerine yer vererek grevli-toplu
sözleflmeli sendikal mücadeyi vermeye devam edeceklerini vurgulad›.



Geçen hafta bir yandan
Güler Zere’ye destek ey-
lemleri yap›l›rken, dev-
rimci tutsaklar sahiplenir-
ken öte yandan devrimci
düflman› Nur Birgen ve
Adli T›p teflhir edildi. Hal-
k›n birçok kesimi Adli T›p
halk düflmanl›¤› yap›yor,
çifte standart uyguluyor,
adaletli ve etik de¤il siyasi
kararlar veriyor demesine
ra¤men ne Adli T›p için, ne
insanlar› infaz etmekten ade-
ta zevk alan Nur Birgen için
AKP iktidar› taraf›ndan her-
hangi bir giriflimde bulunulmad›, ne
de kanser hastas› Güler Zere tüm
tepkilere ra¤men serbest b›rak›lma-
d›. Haklar ›srarl›, kararl› mücadele
sonucu kazan›l›r. Ki Yaflam hakk›
da bu haklar aras›ndad›r. Yap›lan
eylemlerde bu kararl›l›¤›n ve ›srar›n
vurgusu hakim. 
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Halk Cephesi üyesi iki kifli, 18
Temmuz’da ‹stanbul Yenibosna’da-
ki Adli T›p Kurumu önünde yapt›k-
lar› eylemle Güler Zere’nin serbest
b›rak›lmas›n› isteyip Adli T›p Kuru-
munu protesto ettiler. Halk Cephesi
üyeleri Mehmet Güvel ve Müslüm
Gönül AAddllii TT››pp KKuurr uummuu’’nnuunn kkaa-
pp››ss››nnaa kkeennddiilleerriinnii zziinncciirrlleeyyeerreekk
vveerrddiikklleerrii rraappoorrllaa GGüülleerr ZZeerree’’nniinn
ööllüümm ffeerrmmaann››nn›› iimmzzaallaayyaann AAddllii
TT››pp kkuurruummuu 33.. iihhttiissaass iiddaarreessiinnee
tteeppkkii ggöösstteerrddiilleerr.. 

“Hapishanelerde Tecrit Öldürü-
yor/Kanser Hastas› Güler Zere Ser-
best B›rak›ls›n” pankart› açan Halk
Cepheliler, Güler Zere hakk›nda
Adl› T›p Kurumu
3. ‹htisas Daire-
si’nin verdi¤i, “Ha-
pishanede kalabi-
lir” raporunun, Gü-
ler Zere için adeta
bir ölüm raporu ol-
du¤una dair bir ko-
nuflma yap›ld›. Ad-
li T›p önünde bek-
leyen kalabal›¤a
Adli T›p’› teflhir

eden konuflmalar yapan Halk Cep-
heliler gözalt›na al›nd›. “Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n” slogan›n› atan
eylemcilere biber gaz› s›k›ld›. Kül-
tür Sanat Yaflam›nda Tav›r dergisi
muhabiri Dilan Balc›’ya da sald›ran
polis foto¤raf makinas›n› almak is-
tedi. 
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20 Temmuz günü DDeevvrriimmccii AAllee-
vvii KKoommiitteessii vvee HHaallkk CCeepphheessii ‹s-
tanbul Taksim Tramvay Dura¤›’nda
ardarda eylem yaparak Adli T›p’›n
verdi¤i raporla Güler Zere’yi ölüme
mahkum etmesini protesto ettiler. 

“Adli T›p Güler Zere’yi Ölüme
Mahkum Etti, Güler Zere’in Katle-
dilmesine ‹zin Vermeyece¤iz” pan-
kart› açan Devrimci Alevi Komitesi
ad›na ‹skender Göçmen bir aç›kla-
ma yapt›. Göçmen aç›klamas›nda;
“Bizler Pir Sultanlar’›n gelene¤in-
den geliyoruz. Bu gelenekte boyun
e¤mek yoktur. Zalimin yasalar›na
da, zulmüne de biat etmek yoktur.
Direneceksin Güler Zere” dedi. 

Ard›ndan Halk Cephe-
liler eylem yapt›. “Hapis-
hanelerde Tecrit Öldürüyor,
Kanser Hastas› Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n” yazan
bir pankart açan Halk Cep-
heliler Güler Zere’nin re-
simlerini tafl›d›lar. Devletin
kendi ç›kard›¤› yasalara da-
hi uymad›¤› vurgulanan ey-
lemde Adli T›p’›n karar›n›n

hukuki olmad›¤› vurguland›. 

“Güler Zere’ye Özgür-
lük” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde Taksim’de Güler
Zere’yi anlatan bildiriler da-

¤›t›ld›.
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‹stanbul Adli T›p Kurumu'nun
kanser hastas› Güler Zere'nin "tu-
tukluluk koflullar›nda kalabilir" ra-
poruna karfl› AAddaannaa// BBaallccaall›› HHaass-
ttaanneessii öönnüünnddee 18 Temmuz’da Adli
T›p protesto edildi. "Güler Zere
Gün Gün Ölüme Gidiyor, Yaflamas›
‹çin Senin de Yapabilece¤in Bir fiey
var! Güler Zere'ye Özgürlük-TA-
YAD'l› Aileler" ve "Albaylara Tah-
liye Gülerlere Ölüm Karar› Adalet
‹stiyoruz- TAYAD'l› Aileler" pan-
kart›n›n aç›ld›¤› aç›klamada Nur
Birgen ve Adli T›p’›n tamamen si-
yasi bir kararla Güler Zere’yi tahli-
ye etmediklerine de¤inildi. Eyleme
ÖDP, E¤itim-Sen Adana fiube Bafl-
kan› ile SES Adana fiube Baflkan›
kat›ld›.

Adana’da aralar›nda TTAAYYAADD’’ ll››
AAiilleelleerr’’iinn ddee bbuulluunndduu¤¤uu ddeemmookk-
rr aattiikk kkuurruummllaarr biraraya gelerek
Güler Zere ve hasta tutsaklar için

tahliye ça¤r›s›n-
da bulunuldu. 22
Temmuz’da ‹HD
binas› önünde
yap›lan  eylemde
“‹stanbul Adli
T›p Kurumu Ölü-
me Mahkum Etti.
Cumhurbaflkan›
ve Adalet Bakan›
S e y r e d i y o r ! ”
pankart› aç›ld›.
Güler Zere’nin

Say›: 190 35GÜLER ZERE

“Güler Zere’yi
Öldürtmeyece¤iz”

TTAAKKSS‹‹MM

‹‹SSTTAANNBBUULL AADDLL‹‹ TTIIPP ÖÖNNÜÜ

Güler Zere’ye Özgürlük!



foto¤raflar›n›n yan› s›ra “Güler Ze-
re’ye Özgürlük, Erol Zavar’a Öz-
gürlük,  Adli T›p m› Siyasi T›p m›”
dövizleri tafl›nd›. 16 Temmuz günü
Baraj yolu üzerinde as›lan pankartla,
17 Temmuz günü ise Denizli Mahal-
lesi, Ziyapafla Bulvar›’na, Atatürk
Caddesi’ne, U¤ur Mumcu Meyda-
n›’nda afifllerle destek ça¤r›s› yap›l-
d›. Yurt Mahallesi’nde bulunan ‹bo
Osman Caddesi üzerinde, Denizli,
Yefliloba, PTT Evleri, fiakirpafla ma-
hallelerinde afifller as›ld›, bildiriler
da¤›t›ld›. 
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TAYAD’l›lar AAnnkkaarr aa Yüksel
Caddesi’nde bir eylem gerçeklefltir-
di. 18 Temmuz günü yap›lan eylem-

de Semiha Eyilik Adli T›p’› teflhir
eden konuflmalar yapt›. Eyleme
DHG, DGP, EHP Gençli¤i, ÖEP,
SGD, Kurtulufl Yolunda Dev-Genç,
TÜM-‹GD, YGD de kat›ld›.
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DDeerrssiimm’de Güler Zere'ye Öz-
gürlük talebi devam ediyor. Hafta
boyunca Dersim Çarfl› Merkezi'nde,
iflhanlar›na, kafelere ve çay bahçe-
lerine Güler Zere için afifller yap›l-
d›. Ali Baba, Esentepe, Yeni Mahal-
lelerde imzalar toplan›larak bildiri-
ler da¤›t›ld›. 21 Temmuz günü ak-
flam saatlerinde Munzur k›y›s›nda
bulunan Mavi Köprü’ye pankart
as›ld›. Dersim’de yap›lan eylemler-
le Güler Zere’ye destek art›yor. 
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MMaallaattyyaa’da 16 Temmuz günü
Emeksiz, K›flla, ‹stasyon ve ‹nönü
caddelerinde afifllemeler yap›ld›.
20 Temmuz günü ö¤le saatlerinde
Cemalgürsel Mahallesi’ne; üzerin-
de Güler Zere’nin resminin oldu¤u
“Tecrit Öldürüyor Güler Zere Tahli-
ye Edilsin” yazan Halk Cephesi im-
zal› bir pankart as›ld›.
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‹‹sskkeennddeerruunn Haklar Derne¤i ça-
l›flanlar› 20 Temmuz günü Boyac›-
lar Çarfl›s› Park›’nda Güler Zere’nin
Adli T›p’la ilgili raporunu halka ve
bas›na anlatt›. Eylemde Adli T›p’›n,
t›p bilimini çarp›tt›¤› ve hapishane-

36 GÜLER ZERE 26 TTemmuz 22009

Kanser hastas› olan ve doktor ra-
porlar›na ra¤men tahliye edilmeyip
katledilmek istenen Güler Zere'nin
tahliye edilmesi talebiyle ‹stan-
bul’da birçok yere pankartlar as›ld›. 

13 Temmuz’da AAlliibbeeyykkööyy’ün
Karadolap ve Akflemsettin mahalle-
lerine pankartlar as›ld›. Halk Cephe-
si imzal› pankartlarda “Hapishane-
lerde Tecrit Öldürüyor! Kanser Has-
tas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n”
talebi yer ald›. 17 Temmuz günü ise,
Eyüp yolu üzerine 1,5x5m ebat›nda
pankartla da Halk Cepheliler, Güler
Zere serbest b›rak›l›ncaya kadar ça-
l›flmalar›na devam edeceklerini be-
lirttiler.

GGaazzii Mahallesi'nde 17 Temmuz
günü Güler Zere ile ilgili pankartlar
as›ld›. Kanser hastas› Güler Zere’nin

serbest b›rak›lmas› talebinin bulun-
du¤u pankartlar 6 ayr› bölgeye as›l-
d›. 

18 Temmuz günü, SSaarr››ggaazzii De-
mokrasi Caddesi’ne “Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n” afiflleri ve  “Ha-
pishanelerde Tecrit Öldürüyor! Kan-
ser Hastas› Güler Zere Serbest B›ra-
k›ls›n” Halk Cephesi imzal› bir pan-
kart as›ld›.

Adli T›p 3. ‹htisas Dairesi’nin,
Güler Zere hakk›nda verdi¤i “hastane
flartlar›nda yat›r›larak infaz›na devam
edilmesinin uygun oldu¤u” karar›, 18
Temmuz’da OOkkmmeeyyddaann››’ndaki ifl-
yerlerinin camlar› Güler Zere’nin
afiflleri as›larak protesto edildi. 

Kanser hastas› olan devrimci tut-
sak Güler Zere'nin tahliye edilmesi
için yap›lan kampanya KKüüççüükkaarr-

mmuuttlluu'da da sürüyor. Mahalle girifli-
ne ve mahalle içine as›lan pankart ve
afifller Güler Zere içindi. 

Halk Cepheliler, 18 Temmuz gü-
nü fifiiiflflllii EEttffaall HHaassttaanneessii girifline ve
YYTTÜÜ GGeeççiiddii’ne “Hapishanelerde
Tecrit Öldürüyor. Kanser Hastas›
Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” pan-
kart›n› asarak Güler Zere’ye sahip
ç›kmaya devam ediyorlar. fiiflli Et-
fal’de as›lan pankart uzun süre as›l›
kal›rken pankart› izleyenlere Güler
Zere hakk›nda bilgi verildi. 

Güler Zere’ye özgürlük kampan-
yas› EEsseennyyuurrtt’ta afifl, pankart ve
imza toplanmas› gibi çal›flmalarla
sürdürülüyor. 20 ve 21 Temmuz
günleri, Esenyurt’un Fevzi Çakmak
Caddesi’nde, Yeflilkent ve Talat Pafla
mahallelerinde pankartlar ast› ve
afifllemeler yapt›.

21 Temmuz günü GGüüllssuuyyuu Hey-
kel Dura¤›’na Güler Zere’nin ser-
best b›rak›lmas› için pankart as›ld›

‹stanbul’da Güler Zere ‹çin Pankartlar 

fifi‹‹fifiLL‹‹ EETTFFAALL GGÜÜLLSSUUYYUUKKÜÜÇÇÜÜKKAARRMMUUTTLLUU
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lerde tedavisi mümkün olmayan
hastalara ve Wernike Korsakof has-
talar›na hapishanede kalabilir rapo-
ru verdi¤i; di¤er taraftan Ergenekon
tutuklar›n›n Susurlukçu ‹brahim fia-
hin gibi 1000 operasyona kat›lanla-
ra hapishanede yatma koflulu yoktur
raporu verdi¤i; ald›¤› siyasi karar-
larla hiçbir güvenilirli¤i olmad›¤›
vurguland›. Eyleme DTP ve ‹HD
temsilci düzeyinde destek verdi.

���

‹‹zzmmiirr’de Güler Zere için eylem-
ler devam ediyor. 17 Temmuz günü
‹zmir Kemeralt› Girifli’nde Halk
Cephesi bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Eylemde Grup Gün›fl›¤› “Özgür
Tutsak” marfl›n› seslendirdi. 

Ayr›ca P›narbafl›, Alt›nda¤, Yur-
to¤lu, K›r›klar Yolu, Sarn›ç, Kuru-
çeflme, Buca, Çevik Bir Mahalle ve
Semtlerinde yap›lan afifllemelerle
de kampanya çal›flmalar› sürdü. ‹z-
mir'in Do¤ançay Mahallesinde Halk
Cepheliler 17 Temmuz’da Köy
Meydan›’na pankart as›ld›. Halk
Cephesi üyeleri, 19 Temmuz günü
Karfl›yaka Çarfl› içinde Güler Ze-
re’nin serbest b›rak›lmas›n› isteyen
bildiriler da¤›tarak duyarl›l›k ça¤r›-
s› yapt›. 

���

15 Temmuz günü MMeerrssiinn'de Gü-
ler Zere'ye Özgürlük afifllemeleri
yap›ld›. Halkkent, Güneykent ve
Serinevler Mahalleleri'nde "Kanser
hastas› Güler Zere' nin tahliye edil-
mesini istiyorum. Ça¤r›ma sende
kat›l" ifadelerinin yer ald›¤› afiflle-
meler halk taraf›ndan ilgi gördü. 16
Temmuz’da Demirtafl Mahalle-

si'nde afifl asarken gözalt›na al›nan
Sezgin Büyüktatl› ve Hüseyin Gü-
ler, Yumuktepe Karakolu’na götü-
rülerek hiçbir ifllem yap›lmadan
keyfi bir flekilde 2 saat karakolda
tutuldular. 17 Temmuz’da TA-
YAD’l› Aileler’den Melek Güçlü
Sancak SUN TV ile röportaj yapt›.
18 Temmuz’da Mersin Merkez ve
Hastane ve ‹stiklal Caddesi'nde
1500 bildiri da¤›t›ld›. 

���

AAnnttaallyyaa Halk Cephesi 17 Tem-
muz’da K›fllahan Meydan›'ndayd›-
lar. 1000 bildiri da¤›t›l›rken 18
Temmuz günü de Mevlana Kavfla-
¤›ndan, Varsak mahallesine kadar
bilbordlara afiflleme yap›ld›. 18
Temmuz günü Adli T›p Kuru-
mu’nun Güler Zere için “hapishane-
de tedavisi yap›labilir” fleklinde
verdi¤i raporu protesto etmek için
bir eylem yapt›. K›fllahan Meyda-
n›’nda yap›lan eyleme Sosyalist
Parti ve ÇHD’de destek verdi. Ayfle
Alkurt taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da ““DDeevvrriimmccii oolldduu¤¤uu iiççiinn ttaahhlliiyyee
eeddiillmmeeyyiipp ööllüümmee ssüürrüükklleenneenn GGüü-
lleerr ZZeerree’’yyee ssaahhiipp çç››kk››yyoorruuzz vvee
hhaallkk ddüüflflmmaannllaarr››nnaa ööllddüürrttmmeeyyeeccee-
¤¤iizz”” dedi.

Antalya’n›n Gebizli, Sinan ma-
hallelerinde de afifller as›larak Güler
Zere sahiplenilmeye devam edildi. 

���

HHaattaayy’da TAYAD’l› Aileler 20
Temmuz günü Antakya Ulus Mey-
dan›’nda Güler Zere’ye Özgürlük
talebi ile ilgili bir eylem yapt›.
“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Öz-
gürlük” pankart› açan TAYAD’l›lar

ad›na Seval Arac› yapt›¤› aç›k-
lamada “Af de¤il Adalet istiyo-
ruz” sözlerine yer verdi.  

���

EEllaazz››¤¤ Halk Cephesi 15
Temmuz günü Hozat garaj›nda
Güler Zere'nin serbest b›rak›l-
mas› için bir bas›n aç›klamas›
yapt›. Elbistan E Tipi Hapisha-
nesi’nde bulunan Gülay Efen-
dio¤lu'nun Güler Zere için yaz-

d›¤› mektup okundu. 14 Temmuz
günü ise Halk Cepheliler fiehit ‹l-
hanlar Caddesi ve Feyzi Çakmak
Kanal üstünde “Devrimci Tutsak
Güler Zere 14 Y›ld›r Tutuklu Kan-
ser Hastas›, Güler Zere' nin Tahliye
Edilmesini ‹stiyorum Ça¤r›ma Sen-
de Kat›l” afifllerini ast›lar. Ayr›ca
Tecrit ve Güler Zere ile ilgili bir
dosya haz›rlayan Elaz›¤ Halk Cep-
hesi dosyay› bas›na ve sendikalara
da¤›tt›.

���

ÇHD BBuurrssaa fiubesi 15 Temmuz
günü Bursa Baro Evi’nde, Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas› tale-
biyle ilgili bir bas›n toplant›s› dü-
zenledi. ÇHD Bursa fiubesi ad›na
Av. Asl› Evke Yetkin’in yapt›¤›
aç›klamada; “‹ktidar› ve Yarg›y› gö-
reve ça¤›r›yoruz. Güler ZERE baflta
olmak üzere, a¤›r sa¤l›k sorunlar›
bulunan tüm tutuklu ve hükümlüler
aç›k yasa hükümleri dikkate al›na-
rak derhal serbest b›rak›lmal›d›r.”
denildi. Toplant›ya, BAT‹S/BA-
M‹S, EMEP, ÖDP, SDP, BDSP,
TKP, KESK’de temsilci düzeyde
destek verdi.

18 Temmuz günü BBuurrssaa’’ddaa,,
AAKKPP GGeemmlliikk ‹‹llççee bbiinnaass›› öönnüünnddee
TAYAD’l› Aileler eylem yapt›.
“Tecrit öldürüyor Kanser hastas›
Güler Zere Tahliye Edilsin! TA-
YAD’l› Aileler” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Hücrelerde yaln›zlaflt›r›-
l›p, hasta yata¤›nda ölüme terk edi-
lenler biziz. Bundan dolay› da adalet
iste¤imiz bütün halk›m›z içindir”
denildi. Pazar Caddesi boyunca Gü-
ler Zere’nin tahliye edilmesini isti-
yorum, ça¤r›ma sende kat›l bildirile-
rinin da¤›t›lmas›yla eylem sona erdi.

���

TTrraakkyyaa KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii 16
Temmuz günü Güler Zere’ye sahip
ç›kma gereklili¤ini vurgulayan bir
yaz›l› aç›klama yapt›. 

Say›: 190 37GÜLER ZERE
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Güler Zere’ye Özgürlük!



Güler Zere’ye Özgürlük kam-
panyas› yurtd›fl›nda tüm h›z›yla sü-
rüyor. Her hafta yap›lan eylemlerde
Güler Zere anlat›l›yor, destek ça¤-
r›lar› yap›l›yor. 

HHoollllaannddaa Özgürlük Komitesi
16 Temmuz günü Güler Zere’nin
tahliye edilmesi için imza toplad›.
Hollanda’n›n Rotterdam kent mer-
kezindeki büyük çarfl›n›n de¤iflik
noktalar›nda kanser hastas› olan
Güler Zere’nin tutsakl›k koflullar›n-
da tedavi edilmesinin mümkün ol-
mad›¤›, verilen raporlara ra¤men
halen tecrit koflullar›nda tutuldu¤u,
bunun için insan›m diyen herkesin
yapabilece¤i bir fleyler oldu¤u an-
lat›ld›. 

Özgürlük Komitesi taraf›ndan
18 Temmuz günü FFrraannssaa’n›n bafl-
kenti Paris’in Belleville, Bastille,
Gare Du Nord, Gare De l’Est,

Strasbourg Saint Denis, Bonne
Novel, Sentier, Chatlet Les Hal-
les, Opera-Place Vandome ve

Sacre Coeur semtlerinde Güler Ze-
re’ye özgürlük isteyen 40.000 adet
kufllama yap›ld›. 19 Temmuz’da da
Paris’in Roissy En Brie banliyösü-
nün dört mahallesinde kufllamaya
yap›lmaya devam edildi. Ayr›ca
Pontault-Combault- Emerainville
flehirlerinin pazarlar›nda da toplam
1000 adet da¤›t›laraka Zere’nin öz-
gürlü¤üne kavufluncaya ve tedavi
edilinceye kadar her haftasonu ey-
lemlerine devam edece¤ini duyur-
du. 

BBeellççiikkaa Özgürlük Komitesi ta-
raf›ndan 17 Temmuz günü Brük-
sel’in Borsa Binas› önünde Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas› için
stand kurularak, imza topland›. K›-
z›l Yard›m (Secours Rouge)’›n dan
da bir grup eyleme kat›larak destek
verdi. Belçika’da faaliyet yürüten
PPaarrttii CCoommmmuunniissttee isimli örgütün

yay›n organ› olan ““LLee DDrraappeeaauu
RRoouuggee””da, Güler Zere’nin durumu
hakk›nda “Hapishanede ölmek,
Türkiye’de ölmek” bafll›kl› bir ha-
ber yay›nlad›. 

AAvvuussttuurryyaa Yefliller Partisi mil-
letvekili ve Avusturya Parlamento-
su Yefliller Grubu Baflkan› Alev
Korun, Güler Zere’nin durumu ile
ilgili, Türkiye Büyükelçisi Selim
Yenel’e hitaben soru mektubu gön-
derdi. Mektupta 2008 y›l›nda 39
tutsa¤›n bu sebepten dolay› -a¤›r
hastal›klar›na ra¤men tahliye edil-
medi¤i için- hayat›n› kaybetti¤i
vurgulanarak Zere’nin neden tahli-
ye edilmedi¤ini sordu.  
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Yurtd›fl›nda Güler Zere’ye
Destek Sürüyor

Kent A.fi.’de
Direnifl Sürüyor

30 Nisan’da iflten at›lan 276
Kent Afi iflçisi 80 gündür Kent
Afi’de çal›flmakta olanlara “‹s-
tifa et” bask›s›na ra¤men sürü-
yor. ‹flçileri iflten atan ‹zmir
Karfl›yaka Belediye Baflkan›
Cevat Durak’›n “S›n›rlar›m›z
küçüldü, iflçi fazlal›¤› do¤du”
gibi bahanelerinin bir kez daha
gerçek d›fl› oldu¤u ortaya ç›kt›.

Kent Afi direnifli ile ilgili
geçti¤imiz günlerde 56 kuru-
mun bir araya geldi¤i toplant›-
da al›nan kararla kurulan “Kent
Afi Komisyonu” da çal›flmala-
r›na bafllad›. Öte yandan her
türlü olumsuz koflula ra¤men,
flantiye önünde kurduklar› ça-
d›rlarda direnifl yapan iflçiler,
son olarak Foça Belediyesi ile
Bayrakl› Belediyesi’nin düzen-
lemifl oldu¤u panel ve festival
gibi organizasyonlara kat›larak
seslerini duyurmaya çal›fl›yor.

HHIIDDIIRR AATTEEfifi’’‹‹ KKAAYYBBEETTTT‹‹KK

1978 y›l›ndan beri Nurte--
pe’de oturan H›d›r Atefl aram›z--
dan ayr›ld›. 1950 Erzurum H›n›s
do¤umlu olan H›d›r amca Nurte--
pe’de gecekondu direnifllerinde
devrimcilerle beraber yeralm›fl bir dev--
rimci dostuydu. Gecekondu mahallesini
oluflturulmas›nda eme¤i olan H›d›r Am--
ca 11 Temmuz günü hayat›n› kaybeden
H›d›r Amca’n›n cenaze yeme¤i Nurtepe
Haklar Derne¤i’nde; yedi yeme¤i ise
Hüseyin Aksoy Park›’nda verildi. 

Ailesi ve sevenlerine baflsa¤l›¤› dili--
yoruz. 

Okmeydan› Halk Kitapl›¤›’nda
Sünnet Yeme¤i

‹stanbul Okmeydan› Halk Kitapl›¤›
etraf›ndaki yoksul ailelerin çocuklar›n›
sünnet ettiren Halk Cephesi, dayan›fl--
man›n ifadesi olarak kitapl›kta  bir ye--
mek düzenledi. fiölenin yap›laca¤›n›
duyan çocuklar bir gün öncesinden ha--
z›rl›klar›n› yapmaya bafllad›lar. Türkü--
lerin söylenip halaylar›n çekildi¤i ye--
me¤e 65 kifli kat›ld›. 

Emekli Sen:
“Hakk›m›z› ‹stiyoruz”

‹stanbul’da Emekli-Sen üyeleri
AKP’nin yapt›¤› 11 TL’lik zamm› protes-
to etmek için bir eylem gerçeklefltirdiler.
Sütlüce’de toplanan yaklafl›k yüz emekli
“Hakk›m›z› ‹stiyoruz” pankart›n› açarak
AKP il binas›na yürüdüler. “Maafl Kuy-
ru¤unda Ölmek ‹stemiyoruz, ‹laç Kuyru-
¤unda Ölmek ‹stemiyoruz, Banka Önle-
rinde Ölmek ‹stemiyoruz” yaz›l› kefen-
lerle yürüyen emekliler AKP’ye 50 met-
re kala polislerce durduruldular. Polis ba-
rikat›n›n önünde bir aç›klama yapan
emekliler, üniversitelerde okuyan çocuk-
lar›n›n harçlar›na yüzde 100 zam yap›l›r-
ken, kendi maafllar›na yüzde 1.83 zam
yap›lmas›n›n adaletsizli¤in oldu¤unu,

söylediler. 
Güler Zere’ye

desteklerini belir-
ten Emekli-Sen’li-
ler aç›klaman›n so-
nunda AKP’ye ça¤-
r› yap›larak toplu
sözleflme masas›na
oturmas› istendi. 

BBRRÜÜKKSSEELL
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Merhamet ya da adalet istemek,
iki farkl› cepheden bakman›n ürü-
nüdür. Burada akla belki hemen iki
cephe derken devrim ve karfl›-dev-
rim cephesinden sözetti¤imiz gele-
cektir. Ama hay›r, sözünü etti¤imiz
ayr›m onun ayr›m› de¤ildir. Sadece
devrimciler de¤il, düzende yer alan-
da adalet isteyebilir ve istemelidir.
Buradaki ayr›m, hhaakkll››ll››kk vvee mmeeflflrruu--
lluukk bbiilliinncciiyyllee davranmakla, ddüüzzeennee
ss››¤¤››nnmmaa ttaavvrr›› aras›ndaki ayr›md›r. 

AAddaalleett, hakl› ve meflru olman›n
bilincine, güvenine sahip olanlar›n
talebi, mmeerrhhaammeett ise, hakl›l›¤a ve
meflrulu¤a inanc›n› kaybetmifl, dü-
zenin vicdan›na, insaf›na s›¤›nm›fl
olanlar›n talebidir.   

Güler Zere’nin durumunu çok
k›saca özetleyelim: Kanser hastas›
devrimci tutsak Güler Zere için
““hhaappiisshhaannee kkooflfluullllaarr››nnddaa tteeddaavviissii--
nniinn yyaapp››llmmaass›› mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr””
diyen raporlar var. 5275 Say›l› Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›
Hakk›ndaki Kanun, bu durumdaki
tutsaklar›n infaz›n›n ertelenip tahli-
ye edilmesini emreder. Buna ra¤-
men Güler Zere tahliye edilmiyor.
Tedavisi engellenerek ölüme mah-
kum ediliyor. Ortada tam bir hukuk-
suzluk var. 

Bu noktada, zulme, iflkenceye
karfl› ç›kan, kendini demokrat ola-
rak gören herkesin bu hukuksuzluk
karfl›s›nda hukuk istemesi, mevcut
çifte standart karfl›s›nda aaddaalleett iste-
mesi, zalimane politika ve kararlar
karfl›s›nda insanca yaflam tale-
binde bulunmas›, en hakl›, en
meflru taleptir. Bunun için bu dü-
zene karfl› mücadele ediyor ol-
mak, gerekmiyor, bunun için
devrimci olmak gerekmiyor. De-
mokrat olmak, insan olman›n
onuruna ve bilincine sahip ol-
mak yeterlidir. 

Devletin çifte standart›, kendi
yasalar›na dahi uymayan hukuk-
suzlu¤u bu kadar aleniyken “hu-

kuk ve adalet” istemeyip “merha-
met” dilemek ise, tüm bunlar›n iinn--
kkaarr››dd››rr. Hak talep edemeyen, in-
sanca yaflam talebini ortaya koya-
cak insanl›k onuru ve haklar› bilin-
cinden yoksun, meflruluk bilincin-
den uzak bir tutumdur. 

Merhamet dileyen tav›r, esas ola-
rak sömürücü egemen s›n›fa her fle-
yiyle ttaabbii ve tteesslliimm olmufl, hakl›l›k,
meflruluk gibi kavramlar› literatü-
ründen silmifl, kendine, halka hiçbir
güveni kalmam›fl, tüm varoluflunu
egemen s›n›flar›n insaf›na, icazetine
s›¤›nmakta bulanlar›n tavr›d›r.

Evet, MMerhamet DDe¤il 
ADALET ‹stiyoruz!.. 

Taraf Gazetesi, bu tarif etti¤imiz
kesimin en tipik temsilcilerinden bi-
risidir. O, iflkencecilere karfl› ç›k›-
yor gözükürken de, darbecilere kar-
fl› ç›k›yor gözükürken de bunu, s›r-
t›n› hep bir yere dayayarak yapabi-
lir. S›rt›n› dayad›¤› yer Avrupa em-
peryalizmidir, oligarflinin çeflitli ke-
simleridir. Arkas›nda onlar›n olma-
d›¤› konularda ve zamanlarda, sesi-
ni ç›karmaz. 

Onlar›, merhamet dilencili¤i
karfl›s›nda adalet talebini öne ç›kar-
mam›z iflte bu yüzden rahats›z et-
mifltir. Hakl›l›k, meflruluk, kendine
güven temelindeki adalet talebi, on-
lar›n acizli¤ini zavall›l›¤›n›, iflbir-
likçili¤ini, icazetcili¤ini ortaya ser-
mektedir. Onlar›n ddeemmookkrraattll››kkllaarr››--

nn››nn kkoofflluu¤¤uunnuu göstermektedir. Ra-
hats›zl›klar›, “adalet” talebine karfl›
sald›rgan bir üslup benimsemeleri,
bundand›r. 

Taraf yazarlar›nda Melih Alt›-
nok, 17 Temmuz günkü “Merha-
metsiz devrim” bafll›kl› yaz›s›nda
adalet talebine karfl› ç›k›p, bize
““mmeerrhhaammeett ddiilleenncciillii¤¤ii”” öneriyor.
Bunu da burjuvaziden al›nm›fl dev-
rimcilere düflman bir üslupla yap›-
yor. Devrimcilere düflmanl›¤›n›n
özel bir nedeni var m› bilmiyoruz,
ama köfle sahibi oldu¤u yer, bunun
için yeter bir neden zaten. Melih
Alt›nok, k›sa süre öncesine kadar
BBiirrggüünn yazar›yd›. ‹lerici bir gazete-
den burjuvazinin, Avrupac›lar›n
gazetesine nas›l geçti, bilmiyoruz,
ama flunu kesin olarak biliyoruz ki,
burjuvazi, o köfleleri, babas›n›n
hayr›na vermiyor; o köflelerin diye-
ti, burjuvaziye flu veya bu biçimde
hizmet etmektir. Alt›nok, o köfleyi
haketmenin en k›sa ve kesin yolunu
erken bulmufl: Devrimcilere haka-
ret, sald›r›... Burjuvazinin gözüne
girmek için bundan iyi yol yoktur. 

Sonra, Tercüman, Türkiye gibi
gerici faflist gazetelerin ve bütün ik-
tidarlar›n y›llard›r devrimcilere kar-
fl› kulland›¤› demagojileri tekrarla-
y›p, “Devrimcilerin derdi Güler’i
kurtarmak de¤il” diye yaz›nca, Al-
t›nok’a bir de k›rm›z› kurdele takar-
lar.  

Bunu k›saca not düfltükten son-
ra, yazar›n merhamet dilencili¤i

tavsiyesine bakal›m tekrar. 

“Adalet” talebimiz için:
“Politik olarak gerçekten de
cazip bir söylem. Ama ya istedi-
¤iniz adaleti, yasaya uygun
prosedürleri gerekçe göstererek
a¤›rdan al›rlarsa...” diyor. Ne
yapmak gerekir o zaman. Mer-
hamet mi dilenmeli? Aman flu
yasal prosedürleri a¤›rdan al-
may›n diye a¤lay›p, yalvar›p
yakarmal› m›? Demokratl›k bu

Say›: 190 39ADALET

MMEERRHHAAMMEETT YYAA DDAA AADDAALLEETT 
‹K‹ FFARKLI TTERC‹HT‹R

OO,, iiflflkkeenncceecciilleerree kkaarrflfl›› çç››kk››yyoorr
ggöözzüükküürrkkeenn ddee,, ddaarrbbeecciilleerree kkaarrflfl››

çç››kk››yyoorr ggöözzüükküürrkkeenn ddee bbuunnuu,,
ss››rrtt››nn›› hheepp bbiirr yyeerree ddaayyaayyaarraakk
yyaappaabbiilliirr.. SS››rrtt››nn›› ddaayyaadd››¤¤›› yyeerr

AAvvrruuppaa eemmppeerryyaalliizzmmiiddiirr,, oolliiggaarrflflii--
nniinn ççeeflfliittllii kkeessiimmlleerriiddiirr.. AArrkkaass››nnddaa

oonnllaarr››nn oollmmaadd››¤¤›› kkoonnuullaarrddaa vvee
zzaammaannllaarrddaa,, sseessiinnii çç››kkaarrmmaazz.. 



mu? Ayd›n olmak bu mu? Hak böy-
le mi istenir?

Hay›r, AKP iktidar› “aa¤¤››rrddaann”
alm›yor, tecrit politikas›n› sürdürü-
yor. Tecrite karfl› ç›km›yorsan, Gü-
ler’in yaflam›n› ve tecrit alt›ndaki
yüzlerce Güler’in yaflam hakk›n› sa-
vunmufl olmazs›n. Alt›nok, Güler
Zere meselesini kiflisel ve münferit
bir sorun gibi ele alarak zaten, bafl-
tan ggeerrççee¤¤iinn dd››flfl››nnaa düflüyor. 

AAddaalleett DDeemmookkrraattiikk BBiirr
TTaalleeppttiirr VVee ÜÜllkkeemmiizzddee 
BBeeddeell ÖÖddeemmeeyyii GGöözzee 
AAllmmaaddaann DDeemmookkrraatt DDaa 
OOlluunnaammaazz!!

Bugün hiç kimse, adalet meka-
nizmas›n›n bafl›nda bulunanlar dahi
adalettin varl›¤›ndan bahsedemiyor.
Tam aksine; adaletin siyasi iktidar-
lar›n arac› haline geldi¤inden, ada-
letin vicdan ile cüzdan aras›na s›k›fl-
t›¤›ndan yak›n›yorlar. 

Adalet istemek demokratik ta-
leptir, bu mücadeleye herkes kendi
anlay›fl›yla kat›l›r. Demokratik mü-
cadele de zaten böyle flekillenir.
Ekonomik, demokratik bir hakk›
devrimciler baflka türlü talep eder,
reformistler, liberaller, sosyal de-
mokratlar, ayd›nlar baflka biçimde
ifade eder. Güler Zere’nin tedavisi
için yap›lmas› gerekenleri talep et-
mekte de farkl› biçimler, farkl› söy-
lemler olabilir. 

Fakat Taraf’›n derdi bu de¤il.
Taraf bu nesnel durumu da kabul et-
miyor. Taraf diyor ki hheerrkkeess bbiizziimm
ggiibbii eeggeemmeennlleerree ss››¤¤››nnss››nn.. HHeerrkkeess
bbiizziimm ggiibbii mmeerrhhaammeett ddiilleennssiinn!! 

Melih Alt›nok’un düflmanl›k ku-
san her kelimesine cevap verecek
de¤iliz. Alt›nok, oligarfli içi iktidar
savafl›nda Avrupa emperyalistleri-
ne, iflbirlikçi AKP’ye yaslanarak
demokrat kesilen Ahmet Altan-
lar’›n, Yasemin Çongarlar’›n iyi bir
ö¤rencisi olarak devrimcilerin dü-
flüncelerini çarp›tmay› da ö¤renmifl
hemen. Küçük akl›yla “‘sübjektif
koflullar’ oluflsun diye devrime ka-
dar insanlar›n birer birer tükenme-

sine ses ç›kartmayal›m m›” diye
saçmal›yor. 

‹nsanlar›n birer birer ölmemesi
için hangi sesi ç›kartt›n bugüne ka-
dar Alt›nok? Ö¤retmenlerin, Ta-
raf’taki fleflerin hangi sesi ç›kartt›?
‹nsanlar› birer birer öldüren kim?
Kim diyor sana ses ç›kartma diye?
Buyur, cesaretin varsa ba¤›r, hay-
k›r! Ama AKP’nin tecrit zulmünü
görmezden gelip, sonra bir kifli için
merhamet dilenmeyi “ses ç›kart-
mak” san›yorsan yan›l›yorsun. Sen
ddiizzlleerriinniinn üüssttüünnddee ssüürrüünnüüyyoorrssuunn..
Belki vicdan›n›n sesini bast›rmak,
köflene verdi¤in “solaç›k” ad›na
uygun olsun diye biraz “solculuk”
yapmak istiyorsun ama onu da iflte
sesini ç›kararak de¤il, merhamet di-
lenerek yapabiliyorsun ancak. Mer-
hamet dilenmek, sesini ç›kartmak
de¤il, sesini ç›kartamay›p yalvar-
makt›r. 

GGüülleerr ZZeerreelleerr AABB’’cciilleerriinn 

UUmmuurruunnddaa DDee¤¤iillddiirr
“Devrimcilerin derdi Güler de-

¤il” diye yazan aymazl›k ve haddi-
ni bilmezlik, önce nneerreeddee oldu¤una
bakmal›.  AB’cilerin mi derdi Gü-
lerler? Hücrelerde tecrit zulmü al-
t›ndakilerin birer birer ölmesi, Ta-
raf’›n, AB’nin, ne kadar derdi? 

Taraf’›n yazarlar›, hapishaneler-
de 112222 GGüülleerr ZZeerree ölürken nere-
deydiler? Kimi zulümden korkmufl-
tu, kimi Avrupa Birli¤i, F Tiplerini
destekledi¤i için konuyu gündemin-
den tamamen ç›kartm›flt›. Melih Al-
t›nok’un ve ayn› sayfalar› paylaflt›¤›
Altanlar’›n, Çongarlar’›n 112222 GGüü--
lleerr ZZeerree için yazd›¤› 112222 kkeelliimmee
var m› acaba?

AB’cili¤in, bafl›n› çeken Ahmet
Altan, Avrupa Birli¤i’nin deste¤i ve
teflvikiyle aç›lan F Tipi hapishanele-

rin ve ““hhüüccrree--tteeccrriitt”” ssttaattüüssüünnüünn
savunucusu olmufllard›. 19-22 Ara-
l›k katliam›na tek elefltirileri AB gi-
bi, fliddetin ““aaflfl››rr›› ddoozzaajjddaa”” kulla-
n›lm›fl olmas›yd›. Güler Zere ve on-
larca a¤›r hasta, iflte bu katliamlar›n,
iflte bu tecritin sonucudur. AB’ciler,
Güler için bir fley (merhamet veya
adalet) iisstteemmeeddeenn öönnccee, ondan ve
tüm tutsaklardan tecrit zulmündeki
sorumluluklar›ndan dolay› özür di-
lemelidirler. 

AB’ciler, AKP’ciler, ve tüm dü-
zen güçleri, Gülerler’i, oligarfli içi
çat›flmada kullan›lacak bir malzeme
olark görürler. Mesela, Hakimler
Savc›lar Yüksek Kurulu’yla çeliflki
ç›kt›¤›nda, bir anda 19 Aral›k’› ve
Ertosun’un suçlar›n› hat›rlamalar›-
n›n nedeni iflte budur. Adli T›p veya
herhangi baflka bir konudaki muha-
lefetleri de çifte standartl›, hesapl›-
d›r. Kiflisel düzeyde bu tavr› gerçek-
ten bir duyarl›l›k olarak ortaya ko-
yan ç›kmaz m›? Ç›kabilir elbette.
Ama bu Taraf gibilerinin niteli¤ini
ifllevini de¤ifltirmez. Taraf’›n Güler
Zere’yi manflet yapmas› da de¤ifltir-
mez bu niteli¤i.  

Bir, manfletin kendisi Güler Zere
ad›na, Güler Zere’nin kabul etme-
yece¤i bir düflünceyi formüle et-
mektedir, bu nedenle yanl›flt›r.
AB’ci ayd›n›n kendini be¤enmiflli-
¤ini, dayatmac›l›¤›n› ifade eder.
‹kincisi, Alt›nok’a göre, me¤er Gü-
ler Zere onlar›n manfletiyle günde-
me gelmiflmifl! Sen kimden duy-
dun? Siz kimden duydunuz? Çok
mu ilgileniyordunuz tutsaklarla?
Taraf, hapishanelerde 9 y›ld›r süren
dirnenifli, halen sürmekte olan tecri-
ti, 10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n gas-
b›n› ne kadar haber yapm›fl acaba?
Küçük burjuva ayd›n›, kendisini
hep dünyan›n merkezi görür ya. On-
lar›n ki de öyle. 
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Merhamet dileyen tav›r, esas olarak sömürücü
egemen s›n›fa her fleyiyle tabi ve teslim olmufl,

hakl›l›k, meflruluk gibi kavramlar› literatüründen
silmifl, kendine, halka hiçbir güveni kalmam›fl,
tüm varoluflunu egemen s›n›flar›n insaf›na, ica-

zetine s›¤›nmakta bulanlar›n tavr›d›r... T›pk›
AB’ci Taraf yazar› Melih Alt›nok’un tavr› gibi... 



Alt›nok bir de ukalal›k yap›p,
“devirmek’ istedi¤iniz düzenden ni-
çin adalet talep ediyorsunuz... Siz-
den merhametini bile esirgeyen ‘za-
lim’ size karfl› niçin adil davran-
s›n?” diye sorarak akl› s›ra devrim-
cileri kendileriyle çelifltirecek; hem
ukala, hem cahil. Hem kekeme hem
geveze. Melih Alt›nok hiç merak et-
mesin, devrimciler bu düzenden ne-
yin istenip neyin istenmiyece¤ini
çok iyi bilirler. Gazete köflesinden
ahkam kesece¤ine devrimcilerin
adalet nedir nas›l gerçekleflir üzeri-
ne yazd›¤› yüzlerce yaz›dan birkaç›-
n› okusa daha iyi olur. 

Alt›nok “Gandici pasif direnifli
pek bir “pasif’ buldu¤umuzu da bi-
liyormufl...” Bilmedi¤i bir fley
yok(!) Gandi gibi pasif direniflin
alas›n› da devrimciler yapt› bu ülke-
de. Açl›k grevlerinin, ölüm oruçlar›-
n›n destan›n› yazd›k. Sen “Gandici
pasif direnifli” do¤ru buluyordun da

bir gün oturup açl›k grevi mi yapt›n,
ne yapt›n? Siz hiç bir fley yapamaz-
s›n›z. GGaannddii kkaaddaarr ddaa oollaammaazzss››--
nn››zz.. Bir gün aç kalamaz, hiçbir
inanç için, serçe parma¤›n›z›n t›rna-
¤›n› dahi feda edemezsiniz. 

Tecrit politikalar›yla tutsaklar›
katleden AKP’dir. AKP’ye toz kon-
durmuyorsunuz. Güler Zereler’i
suçlu bulup “hasta bir tutukluya
merhamet etmesini” istiyorsunuz. 

Adaletin “A”s›n›n olmad›¤› bir
ülkede adalet istemek, hukuk iste-
mek demokratik mücadelenin ta
kendisi de¤il mi? Keflke mücadele
verseniz. Keflke darbecilere karfl›
ç›ksan›z. SSiizz ddaarrbbeecciilleerree ddee kkaarrflfl››
çç››kkmm››yyoorrssuunnuuzz.. S›rt›n›z› dayad›¤›-
n›z AKP, darbecilerin flefi Kenan
Evren’le birlikte kurdale kesip aç›-
l›fllar yap›yor. Merhamet dilendi¤i-
niz Cumhurbaflkan› Abdullah Gül
cuntac›lar› köflkte a¤›rl›yor. Oligarfli

içi iktidar kavgas›n› halka “demok-
rasi mücadelesi” diye yutturmaya
kalk›flmay›n. Avrupa emperyalistle-
rinin belirledi¤i çerçevenin d›fl›nda
tek bir demokratik talebi militanca,
bedel ödemeyi göze alarak savuna-
mazs›n›z. Demokrasi mücadelesini
veren yine biziz. Faflizmin hüküm
sürdü¤ü bir ülkede demokrasi mü-
cadelesi “en pasifinden” de olsa be-
deller ödemeden verilmiyor. Ger-
çekten adalet için, demokrasi için
mücadele edip de bedel ödememek
mümkün mü? Madem bu kadar de-
mokrasi mücadalesi veriyorsunuz
neden hiç bedel ödemiyorsunuz?
Bunda bir terslik yok mu?

Terslik, adalet istenmesi gereken
yerde merhamet istemenin tersli¤i-
dir. Terslik, adalet için difle difl dö-
¤üflmek gerekirken, dizlerinin üs-
tünde sürünüp “demokratl›k” oyna-
maktad›r. 

Say›: 190 41ADALET

13 Haziran'da gerçeklefltirilen
‹MO Küçük Kurulu'nda yaflananlar
çarpt›larak TMMOB etkin yöneti-
minin yönlendiricili¤inde ‹vme'ye
dönük siyasi bir linç giriflimi baflla-
t›lm›fl, bu siyasi linç 11 Haziran'da-
ki Küçük Kurul'da fiziki linçe dö-
nüflmüfltü. 11 Haziran'da ço¤unlu-
¤unu mühendis olmayanlar›n olufl-
turdu¤u yaklafl›k 100 kiflilik bir
grup Küçük Kurul üyesi 10 arkada-
fl›m›za sald›rm›fl, bu grup taraf›nda
b›çaklar›n da kullan›ld›¤› sald›r›da
arkadafllar›m›z yaralanm›flt›.
TMMOB YK baflkan›n›n da gözle-
ri önünde gerçeklfletirilen ve kendi-
sinin de müdahale etmedi¤i bu sal-
d›r›n›n ard›ndan ‹MO etkin yöne-
tim anlay›fl› polis barikat› arkas›nda
bir Küçük Kurul toplant›s› yaparak
TMMOB tarihinde bir ilke imza at-
m›flt›.

TMMOB ve ‹MO etkin yönetim
anlay›fllar›n›n ‹vme'ye dönük -ve
ayn› zamanda tüm devrimci, de-
mokrat, muhalif unsurlara dönük
oldu¤unu düflündü¤ümüz- tecrit ve

tasfiye girflimlerine karfl› bafllatm›fl
oldu¤umuz "Demokrasi Nöbeti" 4.
haftas›na girdi. 20 Temmuz Pazar-
tesi'de TMMOB önünde bulunan
yay›n kurulu üyelerimiz "Gerçekler
Aç›klans›n, Adalet ‹stiyoruz" bafl-
l›kl› ‹vme'nin 27 nolu aç›klamas›n›
da¤›t›rken, TMMOB Önünde De-
mokrasi Nöbetinin 4. Haftas›nda
taleplerini yinelediler.

* ‹MO'daki tüm bu süreçle il-
gili tarafs›z bir araflt›rma komisyo-
nu kurulsun

* Bu süreçle ilgili gerçekler
tüm devrimci demokrat kamuoyu-
na aç›klans›n

* Örgüt içi demokrasiyi tar-
t›çmak üzere TMMOB demokraT
üye toplant›s› yap›ls›n 

talepli imza kampanyas›n› sür-
dürdü.

Demokrasi Nöbeti 4. haftas›n›
bitirirken TMMOB etkin yönetim
anlay›fl›n›n suskunlu¤u ise devam
ediyor. Yaz›n en s›cak günlerinde

kap›s›n›n önünde demokrasi tale-
biyle bekleyen üyelerini görmez-
den gelen etkin yönetim anlay›fl›
sorunun çözülmesine dönük en
ufak bir ad›m atmamakta ›srar edi-
yor.

Odalardan maddi ya da sosyal
herhangi bir rant beklentisi olma-
yan, TMMOB içinde ilkeli politika-
lar ad›na muhalefet yapan devrimci,
demokrat mühendisler, kendilerine
yöneltilen hakaret, küfür ve fliddete
boyun e¤meyecek, geri ad›m atma-
yacak ve bu yok sayma tavr›na kar-
fl› gerçekleri tüm kamuoyuna yayma
görevlerini yerine getireceklerdir.

Mühendislik Mimarl›k ve
Planlamada +‹VME

TMMOB Önündeki Demokrasi Nöbeti
4. Haftas›nda
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Devrimcili¤imizi büyütme-
nin, inanc›m›z› diri tutman›n
yollar› çok karmafl›k de¤ildir.
Abart›l› önlemler, gerçek d›fl›
kararlar da gerekmiyor.

Üç konuda ken-
dimizi disipline
edersek, aya¤›m›z›
sa¤lam yere bast›-
¤›m›z› k›sa sürede
anlar›z. 

1- Kendi e¤itimi-
mizi süreklilefltir-
meliyiz.

2- Halktan ö¤re-
nip, halka ö¤retme-
liyiz. 

3- Elefltiri-öze-
lefltiriyi yaflam›m›-
z›n ayr›lmaz parças›
haline getirmeliyiz.

Ö¤retmek ve ö¤-
renmek devrimci bir
görevdir. 

Hep tekrarlad›k;
devrimcilik, bir ruh,
coflku ve bir yurtse-
verlik duygusudur. 

E¤itim de bu ru-
hun, bu coflkunun
bir gere¤i olarak bi-
rinci görevimizdir. 

Kendimizi e¤ite-
ce¤iz, bu e¤itimi sü-
rekli k›laca¤›z. 

Halk› e¤itece¤iz,
bu e¤itimi sürekli
k›laca¤›z. 

Ve halktan ö¤re-
nip halka ö¤retece-
¤iz. 

Ve bu süreklilik
bizi diri, dinamik tu-
tacakt›r. 

Bu süreklilik,

devrimcili¤i büyütecek-
tir.

E¤er bunun, yani
ö¤renmenin ve ö¤ret-
menin, e¤itmenin-e¤itil-

menin birinci görevimiz oldu-
¤unu bilerek davran›rsak, 

bunun bir ruh, coflku ve
yurtseverlik duygusu oldu¤u-
nu bir an akl›m›zdan ç›kart-

mazsak, 
ancak o zaman 
e¤itim ka¤›t üzerinde kal-

maz. 
Ancak o zaman e¤itim,

bürokratik kararlar olmaktan
ç›k›p somut günlük e¤itim bi-
çimine dönüflür.

Bu e¤itim bize ne ö¤retir? 
Bu e¤itim ken-

dimizi tan›m›z›
sa¤lar.

Bu e¤itim bize 
düflman ›m›z ›

tan›may› ö¤retir. 
Bu e¤itim, 
halk›m›z› ve

halk›m›z›n gücünü
tan›may› ö¤retir. 

Bu e¤itim bize,
devrimi nas›l ya-
paca¤›m›z› ö¤re-
tir. 

Bu e¤itim bize,
örgütümüzü tan›-
may› ö¤retir. 

Bu e¤itim bize
dava adam› olma-
y› ö¤retir. 

Dava adam› ol-
mak: 

Dava adam› ol-
mak, halk›n› ve
vatan›n› büyük bir
duygu ile sev-
mektir. 

En önde ol-
makt›r, ön aç-
makt›r. 

Dava adam› ol-
mak, lokomotif
olmakt›r. 

Dava adam› ol-
mak tereddütsüz,
koflulsuz örgütünü
ve yoldafllar›n› sa-
hiplenmektir. 

Dava adam› ol-
mak, örgütü ile

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

DEVR‹MC‹L‹⁄‹M‹Z‹ SÜREKL‹
BÜYÜTMEN‹N  VE 

‹NANCIMIZI D‹R‹ TUTMANIN
TEK YOLU 

DAVA ADAMI OLMAKTIR. 

“Görülüyor ki kadrolaflma hareketinde, kiflinin teorik for-
masyon durumu çok önemli rol oynamaktad›r. Kadronun,

y›¤›nlar›n önderi olarak do¤ru çizgide eylem yapmas›,
ba¤›ms›z örgütçü olarak çal›flmas›, bu niteli¤ine s›k› s›k›ya

ba¤l›d›r. E¤itimin temel yükünün bireylerin omzunda
olmas› kaç›n›lmazd›r.

Ö¤retmenin, ö¤renme için etkin bireysel çal›flman›n
devrimci bir görev oldu¤u unutulmamal›d›r. Devrimcili¤in
statik, mekanik bir ifl, genel anlam›yla bir meslek de¤il, bir

ruh, bir coflku, bir yurtseverlik duygusu oldu¤u
ç›kmayacak biçimde kafam›za kaz›nmal›. E¤itimin, bu

ruhun, bu coflkunun bir gere¤i olarak birinci görev oldu¤u,
benlikte biçimlenmeli. Ancak o zaman devrimci e¤itimin

temelini oluflturan bireysel çal›flmalar aksat›lmadan
yürütülebilir. Ancak o zaman ka¤›t üzerindeki devrimci
e¤itim, üzerine ald›¤›m›z kararlar, bürokratik kararlar
olmaktan ç›kar, somut günlük e¤itim biçimine döner.

"Yürüyen devrim arabas›na ben de omuz vereyim, benim
de pay›m olsun iflte" biçimindeki tutum tümü ile mekanik
bir tutumdur. Bu tutum kifliyi edilgenli¤e iter. Zor anlarda

ise dönekli¤e götürür. Sorun araban›n itilme eylemine
kat›lma durumu de¤il, sorun tüm olanaklar›n seferberli¤i

ve devrim için sorumluluk yüklenebilme sorunudur. Bu da
bir yerde devrimci coflkuyu, karfl›-devrimci güçlere karfl›

zorlu¤u, h›nc› gerektirir. Uzun devrim günlerinde bizi
ayakta tutan y›k›c› gücün, bu devrimci coflku ve h›nç

oldu¤unu bilelim, nas›l silah›n› yitiren ordu, orduluk nite-
li¤ini yitirirse, yurtsever coflkusu tafl›mayan devrimci de

devrimcilik niteli¤ini yitirir...”

(Mahir Çayan, Bütün Yaz›lar, s. 28, Boran Yay›nevi)
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bütünleflmektir.
Dava adam› olmak, bir

ortak ruh ve kültürel fle-
killenifltir. 

Dava adam› olmak B‹Z
olmakt›r. 

Dava adam› olmak
““bbeenn vvaarrssaamm öörrggüütt vvaarr--
dd››rr”” diyebilmektir. 

Dava adam› olmak her
türlü yanl›fla karfl› cephe-
den savaflabilmektir.

Dava adam› olmak,
elefltirmekten ve elefltiril-
mekten korkmamakt›r. 

Dava adam› olmak,
yoldafllar›na ve flehitlerine
toz kondurmamak de-
mektir. 

Dava adam› olmak, in-
tikam duyusunu asla yi-
tirmemektir.

S›radan devrimcilik ile
dava adam›n› ay›ran en
önemli noktalard›r bunlar. 

""YYüürrüüyyeenn ddeevvrriimm aarraa--
bbaass››nnaa bbeenn ddee oommuuzz vvee--
rreeyyiimm,, bbeenniimm ddee ppaayy››mm
oollssuunn iiflflttee"" fleklindeki
devrimcilik, öncelikle s›-
radanlaflt›r›r devrimciyi. 

Giderek edilgenlefltirir
ve zor anlarda DDÖÖNNEEKKLL‹‹--
⁄⁄EE götürür. Kaç›n›lmaz
son budur. E¤er devrimci-
li¤i büyütmezsek, e¤er
dava adam› olmazsak,
zor zamanlarda döneklik
kaç›n›lmaz sondur.

Sadece arabay› itmek
ile devrimcilik olamaz;
her fleyi ile,  beyni, yüre¤i
ile, devrim için her türlü
sorumlulu¤u alabilmektir
dava adam› olmak. 

Dava adam› olmak
kavgan›n tam ortas›nda
olmakt›r.

“Devrimci Sol
Ana Davas›nda
Derhal Beraat
Karar› Verilsin”

1243 kiflinin yarg›land›¤›
Devrimci Sol Anadavas›’na devam edildi. Mahkemede 2’si baflka davadan tu-
tuklu olmak üzere 16 “san›k” ve 16 avukat haz›r bulundu. 28 y›ld›r süren da-
vada esasa iliflkin savunma yapan savunma avukatlar›, 12 Eylül yarg›lamala-
r›ndaki hukuksuzlu¤a ve iflkencede al›nan ifadelere de¤indi. Herhangi bir ka-
rar ç›kmayan dava 15 Aral›k tarihine ertelendi. 

Davaya kat›lan “san›klardan” flu an baflka davalardan tutuklu bulunan
Mehmet Akdemir ve Ali Osman Köse; Güler Zere’nin hukuksuz bir flekilde
tahliye edilmeyip hapishanede ölüme mahkum edilmesi yönünde rapor veren
Adli T›p Kurumu hakk›nda suç duyurusunda bulundular.

Mahkeme sonras›nda adliye önünde “12 Eylül Hukuksuzlu¤u Devrimci
Sol Davas›yla Sürüyor” yazan bir pankart açan TAYAD’l› Aileler yaflanan hu-
kuksuzlu¤u protesto etmek için eylem yapt›lar. 

Eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na Mehmet Güvel bas›na bir aç›klama yap-
t›. 12 Eylül cuntas›n› art›k Kenan Evren’in bile savunamad›¤›n› söyleyen Gü-
vel, Kenan Evren’in “sadece ben suçlu de¤ilim, benim emrim alt›nda hareket
eden tüm subay, astsubay ve erler de sorumludur” sözlerini dile getirdi. “1243
san›kl› dava ülkemizde hak alma mücadelesinin nas›l verilece¤inin de ö¤ret-
mektedir. Tek tip elbiseyi kabul etmedikleri için, direndikleri için iflkence gö-
ren tutsaklar›n ödedikleri bedeller bu dava evraklar›n›n her sat›r›ndad›r. Kim-
se bunu silemez” diyen Güvel, mahkemenin yarg›lamay› zaman afl›m›yla de-
¤il, beraat ile bitirmesi gerekti¤ini söyledi. 50 kiflinin kat›ld›¤› eylemin
sonunda flunlar söylendi:

““AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz DDeevvrriimmccii SSooll AAnnaa DDaavvaass››nnddaa DDeerrhhaall
BBeerraaaatt KKaarraarr›› VVeerriillssiinn!!””

Her ne kadar bu dosyan›n bir k›sm› kay›p da olsa yine silinemeyecek bir
tarih kaz›nm›flt›r. fiimdi dava karar aflamas›ndad›r. 12 Eylül hukuku devam
etti¤i için bu davada beraat karar› verilememektedir. ‹flkence görenler, infaz
edilenler bu davan›n yarg›lananlar›d›r. “Asmay›p ta besleyelim mi?” diyerek
tüm halka gözda¤› verenler, her yap›lan iflkenceden, infazdan sorumludurlar.
As›l yarg›lanmas› gerekenler onlard›r. Tarih hükmünü vermifltir. Mahkeme bu
hükmü yaz›l› hale getirecektir, getirmelidir. Mahkeme nerede ise 30 y›la
yaklaflan yarg›lamay› zaman afl›m› karar› ile de¤il BERAAT karar› ile
sonland›rmal›d›r.”

Engin ÇÇeber Futbol TTurnuvas›
‹stanbul Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i tara-

f›ndan düzenlenen Engin Çeber Futbol Turnuvas› 11
Temmuz Cumartesi günü yap›lan aç›l›fl maç›yla bafl-
lad›. 

Gülsuyu toprak sahas›nda bafllayan turnuvada sa-
haya Engin Çeber’in foto¤raf› ve turnuvaya kat›lan
bir tak›m›n haz›rlad›¤› “Engin Çeber Ölümsüzdür”
yaz›l› bir pankart as›ld›. Gülsuyu ve Maltepe’den
toplam 26 tak›m›n kat›ld›¤› turnuva  2 ay sürecek.
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Devrimci Sol Ana Davas› ve
Devrimci Yol Ana Davas›.... 12 Ey-
lül hukukunun toplu davalar açma
mant›¤›n›n sonucu ortaya ç›kan iki
ana dava...

12 Eylül faflist cuntas› y›llar›nda
yüzlerce ilerici, yurtsever, devrimci
hukuki dayana¤› olmayan ayn› iddi-
anamelerde bir araya getirilerek,
“toplu davalar” oluflturuldu. 

Bu toplu davalar›n en bilinenle-
rinden olan Devrimci Yol ve Dev-
rimci Sol Ana Davalar› aras›nda,
ikisinin de “ana dava” olmas›n›n,
davalarda yüzlerce ilerici, yurtsever
ve devrimcinin “yarg›lan›yor” ol-
mas›n›n d›fl›nda “ortak” bir yan bul-
mak mümkün de¤ildir.

Devrimci Yol Ana Davas›nda

Yarg›tay, mahkeme karar›n› geçen
hafta bozdu.

Devrimci Sol Ana Davas› ise ‹s-
tanbul Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mah-
kemesi’nde karar aflamas›ndad›r. 

29 y›ld›r devam eden bu iki dava
bir çok aç›dan de¤erlendirilebilir.
Kuflkusuz en baflta 29 y›ld›r bu da-
valar›n sürüyor olmas›, faflizmin
adalet anlay›fl› ile ilgili bir sorundur.
Ancak bizim burada daha çok üze-
rinde duraca¤›m›z yan, bu iki dava-
n›n 29 y›ll›k geçmifllerine neyi, na-
s›l s›¤d›rd›klar› ve geriye ne b›rak-
t›klar›d›r. 

Bu iki davaya sonuçtan, 29 y›l
sonra mahkeme salonlar›ndan bak-
t›¤›m›zda görülen tablo çarp›c›d›r.
Ve 2 ayr› tavr›n, iki ayr› ruh halinin,
2 ayr› dünya görüflünün yans›mala-
r›n› tüm ayr›nt›larda görebiliriz.

Oligarflinin devrimcilere uzun
tutsakl›k y›llar› yaflatmas›, tutsakl›k
y›llar›nda iflkence ve bask›larla, tes-
lim almaya çal›flmas›, oligarflinin
bilinen politikalar›ndand›r.

Uzun tutsakl›k y›llar›nda, cunta-
n›n, ideolojik-fiziki ve psikolojik
sald›r›lar›na cevap veremeyenler,
bir direnifl hatt› yaratamayanlar,
devrimi sahiplenemeyenler kaç›n›l-
maz olarak savrulurlar.

Bu ideolojik-politik olarak tü-
kenmek, tasfiye olmak anlam›na
gelir. Nitekim 12 Eylül faflist cunta-
s› y›llar›nda sosyalizmi, devrimcili-
¤i savunamayanlar, bunun için be-
del ödeyemeyenler tasfiye oldular. 

Devrimci Yol Ana Davas›’nda
y›llar sonra faflizmin yarg›s›n›n ka-
rarlar›n›, hele y›llarca iflkence gö-
rüp, tutsakl›k yaflad›ktan sonra aall--
kk››flflllaayyaaccaakk noktaya gelinmifl olma-
s› bu tablonun sonucudur.

Mahkeme salonlar›n›, art›k bü-
yümüfl olan o¤ullar›n›n dü¤ün dave-

tiyeleri peflinde koflan ana-babala-
r›n, ifladamlar›n›n doldurmufl olma-
s› flafl›rt›c› de¤ildir.

Askeri hapishanelere girerken
bugünkünden daha ileri düflünceler
tafl›yanlar, 29 y›l sonra düzeniçi dü-
flüncelerin sahibi olmufl, eski dü-
flüncelerini bir kenara itmifllerdir.
Devrimci düflünceleri, cunta mah-
kemelerinde savunmamak, hapisha-
nede direnmemek bu tabloyu yarat-
m›flt›r.

Cunta YY›llar›
Devrimcili¤in SS›nand›¤›
Y›llard›r

Bir zamanlar düzene karfl› yanl›fl
bak›fl aç›s›yla da olsa mücadele
edenler, y›llar sonra ““ççooccuu¤¤uumm,,
eevviimm,, iiflfliimm,, aarraabbaamm”” anlay›fl›na, dü-
zen yaflam tarz›na dönmüfllerdir.
Oligarflinin mahkemesine alk›fllar,
iflte bu dönüflümün ifadesiydiler. 

Öte yandan 12 Eylül faflist cun-
tas›n› “Cunta, 45 milyon halk› tes-
lim alamayacak” diyerek, mücadele
ile karfl›layanlar, hapishanede ve
mahkemelerde de teslim olmam›fl,
düflünceleri için direnerek ölüme
gitmifllerdir. Arkalar›nda ise her
sayfas› onurla yaz›lm›fl, koca bir ta-
rih b›rakm›fllard›r.

“Çünkü, en zor koflullarda, dev-
rimciyim, Marksist-Leninistim de-
menin, örgütü ve davay› savunma-
n›n can ve kan pahas› bir bedeli ge-
rektirdi¤i koflullarda, örgütümüzü,
davam›z› ve geçmiflimizi savunmufl,
gelece¤e olumlu bir miras b›rak-
m›flt›k.” (Bir Savafl, Bir Dava Ve
Zafer, syf: 178)

En zor koflullarda bile, “örgütü
savunmak”, “davas›n› savunmak”,
sosyalizm için bir milim sapmadan
mücadele etmek... Devrimci Sol da-
vas›n›n mücadeleye katt›¤› bu de-
¤erler o zor koflullar›n afl›lmas›n›
sa¤lam›flt›r. 

Devrimcilik uzun soluklu bir ifl-
tir. Bir yaflam biçimidir. Bu zor ve
onurlu yaflam içinde tutsakl›k, ifl-
kenceler, zorluklar, flehitlikler kaç›-
n›lmazd›r.

Mücadelenin gerçekleri bilince

‹K‹ DAVA
Alk›fllanan Teslimiyet
Direnen Devrimcilik

29 yy›l ssonra ssorun ““dava
san›klar›”n›n yyafllar›n›n iilerlemesi,
“torun ssahibi oolmalar›” de¤ildir.

29 yy›lda nnereden nnereye ggelindi¤i,
bu yy›llar boyunca mmücadeleye nne
b›rak›ld›¤›, hhangi dde¤erlerin
yarat›ld›¤›d›r.

Halk vve ddevrimciler bu 229 yy›ldan
ne çç›karacakt›r? NNeler, nnas›l
kazan›lm›fl, nneler nas›l
kaybedilmifltir? SSorulmas›
gerekenler bunlard›r... 



ç›kar›lmad›¤›nda, bedel ödemek gö-
ze al›nmad›¤›nda, ideolojik-politik
olarak geriye düflmek kaç›n›lmaz
hale gelir.

Hapishanelerde devrimci dü-
flüncelerden verilen tavizler, sald›r›-
lar karfl›s›nda devrimcili¤in savu-
nulmamas› bugün karfl›m›za ç›kan
düzen içi yaflamlar›n aç›klamas›d›r.

Faflizm karfl›s›nda bir direnifl
çizgisi gelifltiremedikleri, emperya-
lizmin kuflatmas› alt›nda sosyalizmi
savunamad›klar› için, silahl› müca-
deleden, görünürde de olsa THKP-
C savunuculu¤undan, düzen içi gö-
rüflleri savunan reformist bir çizgiye
dönüfl yapabilmifllerdir. 

Devrimci Sol Ana Davas›ndan
uzun y›llar tutsak kalm›fl Sinan KU-
KUL bu gerçe¤i flöyle aç›klamak-
tayd›:

“Uzun tutsakl›k y›llar›na karfl›n,
direniflin kurmaylar› ve savaflç›lar›
teslim al›namam›fl, kavga ‘d›flar›’
tafl›nm›flt›r.

Onlar halklar›na ba¤l›l›klar›n›
kan, can pahas›na gösterirken oligar-
flinin tüm politikalar›n› da bofla ç›-
kard›lar. Metris direnifl tarihi ve
onun devam› olan ‘d›flar›’daki kav-
ga, bugünkü kuflaklara bu yan›yla da
örnek olacakt›r.” (Bir Direnifl Oda¤›
METR‹S, Sinan Kukul, syf: 8)

12 Eylül y›llar›nda cuntaya karfl›
mücadele edenler, “içerde” idealle-
rine ba¤l› kald›lar hep. “D›flar›” ç›k-
t›klar›nda ise kavgalar›n› omuzlaya-
rak yollar›na devam ettiler.

Dursun Karatafllar’›n, Niyazi
Ayd›nlar’›n, Sinan Kukullar’›n, ‹b-
rahim Erdo¤anlar’›n, Cavit Özkaya-
lar’›n ve daha onlarca isimsiz dev-
rimcinin yaflam› bu yan›yla da ör-
nektir.

Onlar, “d›flar›” ç›kt›¤›nda, “iflim,
evim, eflim” diyerek de¤il, kavgay›
sahiplenerek, “kkaavvggaamm,, hhaallkk››mm vvee
hhaallkk››nn ggeelleeccee¤¤ii” diyerek mücadele-
nin tüm yüklerini omuzlad›lar.

Bu tavr›n kökeni devrimcilik an-
lay›fl›ndad›r. Halk ve vatan sevgi-
sindedir. Ama bu cüreti, kararl›l›¤›
yaratan da, “içeri”de atefl çemberin-
den geçmekte yatmaktad›r.

O nedenle iki dava birbirinden
çok farkl›d›r. Bafltan beri, farkl› iki
kanalda ak›p gelen iki davayd› bu.
Davan›n ilk gününden, ilk saniye-
sinden itibaren ortaya ç›kt› bu fark-
l›l›k. Mahkemenin her aflamas›nda,
her tav›rda bunu görebilir herkes.
Zira öylesine belirgindir tav›rlar.

As›l olarak da, oligarflinin tem-
silcileriyle karfl› karfl› olunan o sa-
londaki tav›rlara damgas›n› vuran
duyguda, düflüncede, farkl› yakla-
fl›mlar›n savunulmufl olmas›yd›. 

Düzen vve DDevrim!
Amerikanc› faflist cuntan›n halk›

teslim almas›n›n öncelikli yolu ön-
cülerin, devrimcilerin, yurtseverle-
rin teslim al›nmas›ndan geçiyordu.

Bu yan›yla cunta ile her alanda
k›yas›ya bir irade çat›flmas› yürütül-
dü. Hapishaneler ve mahkemeler bu
çat›flman›n belki de, en zorlu s›nav
yerleri idi.

Bir önder, bir savaflç›, bir örgüt,
bir parti. Cunta y›llar› gibi dönem-
lerde kayg›larla, küçük hesaplarla
hareket edemezdi. Söz konusu olan
devrimin gelece¤i idi.

Ya tüm bedeller ödenecek ve sa-
vafl›lacakt› ya da rezil bir yaflam ter-
cih edilip teslim olunacakt›.

Devrimci hareketin önderi Dur-
sun Karatafl daha ana davan›n ilk
duruflmas›nda kürsüde kendisine
sorulan “mesle¤iniz” sorusuna
“devrimcilik” cevab›n› verirken,
sanki daha sonra yaflanacak tüm y›l-
lar› ve tav›rlar› özetler gibiydi.

Kimliklerin sorulmas›ndan,
mesle¤iniz sorusunun cevab›na, tu-
tuklular›n mahkeme salonundaki
oturufllar›na kadar her fley ama her
fley farkl›yd›. Kürsülerde okunan
savunmalar, iki farkl› tav›r›n ifade-
siydi. ‹ki savunman›n dilleri, özü
k›sacas› anlatt›klar› birbirinden çok
farkl›yd›. 

Devrimci Yol davas›nda ise en
baflta devrimcili¤i savunmak göze
al›nmad›, al›namad›. ‹lginçtir; dava-
da, “mesle¤iniz?” sorusuna, sadece
ve sadece bir kifli “devrimcilik” di-
ye cevap veriyordu. Örgütü savun-

mak yerine dergi savunuculu¤u ya-
p›ld›. Örgüt yok, dergi vard›. Dev-
rim hedefi de yoktur, inkar ediliyor-
du; “faflist sald›r›lar karfl›s›nda ken-
dimizi savunduk” anlay›fl› ile cunta
kürsülerinde “az ceza alman›n” he-
saplar› yap›l›yordu. 

Kendini koruyan, devrimcili¤i
bir yana b›rakan bu anlay›fl Ma-
mak’ta ise direnmeme çizgisi sonu-
cu bugün düzene, düzen yaflam›na
ve düzen içi politikalara dönüflü do-
¤urdu.

‹ki davan›n ziyaretçileri, iki da-
van›n san›k-hakim diyaloglar› ve iki
davan›n d›flar›daki yans›malar›, hep
farkl›yd›... Çünkü iki davaya yön
veren düflünceler, anlay›fllar farkl›y-
d›. Çünkü iki davadaki amaçlar
farkl›yd›... 

Mahkemede, hapishanede kendi-
lerini koruyacaklard›. Di¤er davan›n
“san›klar›” ise ortaya canlar›n› koy-
mufllard›. “Varsa cesaretiniz as›n” di-
yorlard›... Demekle kalm›yor, yeri
geldi¤inde devrimci düflünceleri sa-
vunmak için yaflamlar›n› ortaya koy-
maktan çekinmiyorlard›.

“Türkiye solunun tarihine, bur-
juvazinin mahkemelerinde, davas›-
n›, eylemlerini savunma anlam›nda
iz b›rakacak, ders al›nacak bir sayfa
ekledi¤imize inan›yorduk. Bu say-
fay› yazabilmek için bir bedel öden-
mesi gerekti¤i bilinciyle, sözümüzü
sak›nmas›z kulland›k. Eylemlerimi-
zi savunurken kulland›¤›m›z her
sözcü¤ün, hakk›m›zda verilecek
idam kararlar›na birer 'delil' olaca-
¤›n› bilerek hareket ettik. Devleti
y›kmak, Devrimci Halk iktidar›n›
kurmak için mücadele etti¤imizi ve
bundan sonra da edece¤imizi hay-
k›rd›k. (Bir Savafl, Bir Dava Ve Za-
fer, syf: 178) 

‹ki dava ve iki tav›rdan söz eder-
ken, iki tavr›n biribirinden nas›l ve
neden ayr› oldu¤u böylesine nettir
iflte.

29 y›l sonra ise iki davadan gü-
nümüze kalanlara bak›ld›¤›nda dü-
zeni ve devrimi görürüz. Tarihi ya-
zanlar devrimi büyütmeye devam
ediyorlar. 

Say›: 190 45‹K‹ DAVA
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Askerler taraf›ndan kurulmufl
olan, “fiovrim fi›tika” (Sessizli¤i
Bozmak) isimli örgüt, Gazze katli-
am›na kat›lm›fl olan 26 askerin ifa-
delerinin yer ald›¤› bir rapor yay›n-
lad›.

Askerlerin ifadeleri, bu y›l›n,
2009’un bafl›nda, 3-18 Ocak günle-
rinde Gazze’ye karfl› düzenlenen
katliam sald›r›s›n›n nas›l bir kafa
yap›s›yla, nas›l bir kültürle gerçek-
lefltirildi¤ini anlat›yor. Anlat›lanlar
Siyonist katliamc›l›¤›n nas›l flekil-
lendi¤ini, katillerin nas›l yönlendi-
rildi¤ini gözler önüne seriyor. 

‹srail’de, her ‹srail vatandafl›, Fi-
listin düflmanl›¤› ile yetifltirilir. As-
kerlerin anlat›mlar›nda, o “yetifltir-
me”nin sonuçlar› da görülüyor. Kat-
liam sald›r›s›na kat›lan bir askere, 

“bu operasyonda yer almak na-
s›l bir duyguydu?” diye sorulunca
asker flu cevab› veriyor:

“O gücü hissedebiliyordum. Na-
s›l biliyor musun? BBüüyyüütteeççllee ooyy--
nnaarrkkeenn kkaarr››nnccaallaarr›› yyaakkaann bbiirr ççoo--
ccuukk ggiibbii hhiisssseeddiiyyoorrdduumm..
CCiiddddeenn 2200 yyaaflfl››nnddaa bbiirr ççoo--
ccuukk iinnssaannllaarraa bbööyyllee flfleeyylleerr
yyaappmmaammaall››..””

Filistinli denilince akl›-
na “büyüteçle yak›lan ka-
r›ncalar” gelen ‹srailliler!..
Filistinli denilince akl›na
sadece “öldürülmeleri ge-
reken” canl›lar gelen ‹srail-
liler... Gazze’de ve tüm Fi-
listin’de on y›llard›r, Filis-
tin halk›, böyle düflündür-
tülmüfl, insanl›ktan ç›kar›l-
m›fl bu askerler taraf›ndan
katledildiler.

T›pk› Afganistan halk›n›  bom-
balayan Amerikal› bir pilotun “bir
futbol oyunundaym›fl gibiydim” de-
mesi gibi...

Katlettikleri Filistinliler’in kim
oldu¤unun, kad›n, çocuk, yafll› olup
olmad›¤›n›n hiç önemi yoktur. 

Askerlerin itiraflar›ndan baz› bö-
lümleri aktarmaya devam edelim:

Her katliam sonras›, ordu kendi
askerine; “Hamas’›n 3 füze ekibini
vurdunuz” diye yalan söyleyerek,
katliam› yapan askerleri hem moti-
ve etmekte, hem de katliamlar› nor-
mal hale getirmektedir.

Askeri hahamlar, askerlere Tev-
rat’tan al›nt› yaparak, “‹srail halk›-
n›n dört düflman› oldu¤unu, bunlar
içinde Filistinliler ve Hamas’›n da
oldu¤unu” anlatarak,  katliama tefl-
vik edip, hedef gösteriyorlard›.

““uunnuuttmmaayy››nn ççooccuukkllaarr,, 
ggöövvddeeyyee nniiflflaann aallaaccaakkss››nn››zz””.. 

Askerlerin itiraflar›nda neler yok
ki?  Gazze’nin d›fl›ndaki bütün ma-
hallelerin, köylerin ve mülteci
kamplar›n›n “Hamas savaflç›lar›”
saklanmas›n, gerekçesiyle “düm
düz” edildi¤ini, sa¤lam tek bir ev
b›rak›lmad›¤›n› da anlat›yorlard› as-
kerler.

Evlere Filistinli “av”›na giren bir
askerin “evin çekmecelerine büyük
tuvaletini” yapm›fl olmas›  ordunun
ruh halini aç›klamaktad›r.

Filistin halk›na yap›lanlar unutu-
lacak gibi de¤ildir. Böyle bir devlet,
“Ortado¤u’nun en geliflmifl demok-

rasisi” olarak lanse edildi hep. 

Oysa, ›rkç›l›k ve dini kullanarak,
Filistin halk›na sald›rarak, halk› ya-
lanlarla bir arada tutuyorlar. ‹sra-
il’de demokrasi arayanlar yan›l-
maktad›r.

Kendi halk›n› yalanlarla ve afla-
¤›layarak yöneten, katliama  ortak
eden, halklar›n düflman› bir devlet-
tir ‹srail.

Emperyalizmin ç›karlar›n› savu-
nan, y›k›lmas› gereken bir devlettir.
Siyonizm, bu yan›yla sadece 3-5
katliamla da aç›klanamaz. Siyonist
devlet, kurulufluyla halklara karfl›
bir oluflumdur, varl›¤›yla halklara
karfl› bir emperyalist mevzi duru-
mundad›r. Bu nedenledir ki, kendi
içinde sürekli olarak böyle bir katli-
amc›l›k kültürünü üretmektedir. Yu-
kar›daki itiraflar, ‹srail’de belki
yüzlerce defad›r tekrar eden itiraf-
lard›r ve asla münferit de¤ildir; ‹s-
rail’in varl›¤›, bu kültürle flekillen-
mifltir... 

Bizler kar›ncalar kadar çokuz...
M‹LYARLARIZ... S‹Z-
LER B‹R AVUÇ-
SUNUZ...

Vurmakla  tüketemez-
siniz, siz, vurdukça yok
oluyorsunuz. Bizler, yeni-
den do¤uyoruz her öleni-
mizle. Filistin’de her ço-
cuk flehit analar›n›n, baba-
lar›n›n ard›ndan kinle do-
luyor. ‹flte bu kindir, öfke-
dir sizin sonunuzu haz›rla-
yacak olan... Siz öyle bir
nefret büyüttünüz ki... Be-
fliktekinden mezara kadar
her Filistinli bir savaflç›d›r

art›k. Öldürdünüz, iflkencelerden
geçirdiniz ama direnifli, kurtulufl ve
zafer umudunu tüketemediniz. 

fiairin dedi¤i gibi 

“Tanr›m bu ne zor bilmece 

Öldükçe ço¤al›yor adamlar

Ben tükenmekteyim öldürdükçe”

‹srailli AAskerler KKatliam› AAnlat›yor: 
‘BBüüyyüütteeççllee kkaarr››nnccaallaarr›› yyaakkaann bbiirr ççooccuukk ggiibbiiyyddiimm’’

‹flgalci ve Katliamc› ‘Kültür’, ‹srail’in Varolufl Temelidir
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Berlin’de 22 yafl›nda
anti-faflist bir genç 4 Ne-
o Nazi taraf›ndan bilinci
yitirilinceye kadar dö-
vüldü. Anti-faflist Al-
manlar’›n duruma tepki

göstermesi üzerine, 4 fa-
flist tutukland›. 

18 Temmuz günü beli
k›r›lan gencin komaya girmesi üzerine sald›r›y› k›n›-
yan bir yürüyüfl düzenlendi. 5000 kiflinin kat›ld›¤› yü-
rüyüfl, Kreuzberg-Friedrichshain’den sald›r›n›n yap›l-
d›¤› yere kadar devam etti. Neo Nazilerin toplanma
yeri olan Jeton isimli büyük diskonun önüne gelindi-
¤inde polis yürüyüflçüleri buradan geçirmek istemedi
ve yola barikat kurdu. Polisle yaflanan tart›flmalar›n ar-
d›ndan yürüyüfle devam edildi. Eylem, Neo Nazilere
karfl› birlikte mücadele etme ça¤r›s›yla son buldu 

Yürüyüfle Berlin ‹KAD da kat›ld›.

BAHKEM:  “Çocuklar Bizim
Gelece¤imizdir” 

Belçika’da çal›flmalar›n› sürdüren BAHKEM Der-
ne¤i 17 Temmuz’da tatil yapma olana¤› olmayan ço-
cuklar için e¤lence düzenledi.

“Çocuklar Bizim Gelece¤imizdir” diyerek çocuk-
lar›m›za sahip ç›kmak ve onlarla zaman geçirmek için
çocuklarla Limburg bölgesinde bulunan Beringen’de
bir parka gidildi.

Çocuklara geleneksel çocuk oyunlar› tan›t›ld›. Çu-
val yar›fl›yla oyuna bafllayan çocuklar mendil kapma-
ca, “ya¤ satar›m bal satar›m” oyunuyla flark›lar söyle-
yip e¤lendiler. Daha sonra elma yeme ve yo¤urt yar›fl-
malar› yap›ld›. 

Berlin: “Devrimci Tutsaklara
Özgürlük!” 

Özgürlük Komitesi 19 Temmuz günü Berlin’de
“Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük, Tecrit Öldürü-
yor, Kanser Hastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” ya-
z›l› Almanca, Türkçe pankart ve dövizlerin aç›ld›¤› bir
eylem düzenledi. 

Eylemde yüzlerce Türkçe ve Almanca bildiri da¤›-
t›ld›. “Güler Zere’ye Özgürlük, Güler Zere’yi Öldürt-
meyece¤iz, Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük, Dev-
rimci Tutsaklara Özgürlük” slo-
ganlar› at›l›rken, bildirilerden bel-
li bölümler Almanca ve Türkçe
yüksek sesle okunarak, tutsaklar
hakk›nda bilgilendirme yap›ld›.

Komite, emperyalizmin ve fa-
flizmin sald›r›lar›na karfl›, devrim-
cileri sahiplenmeye ve onlar›n sesi
olmaya devam edeceklerini duyu-
rarak, eylemini sona erdirdi.

Özgürlük Ça¤r›s›
27. Haftas›nda

Özgürlük Komitesi’nin Almanya’n›n Köln flehrinin
Dom Kilisesi önünde “Nurhan’a, Cengiz’e, Ahmet’e
Özgürlük” slogan› ile devam eden özgürlük ça¤r›s› 27.
haftas›na girdi.

18 Temmuz  2009’da yap›lan eylemde, Nurhan Er-
dem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun resimleri-
nin oldu¤u pankart aç›larak bildiri da¤›t›ld›. Tutukla-
nanlarla ilgili bilgilendirme yap›larak Alman devleti-
nin hukuksuzlu¤u ve 129b yasas› teflhir edildi. 

‹ngiliz Askerlerinin ‹flkenceci
ve Tecavüzcü Oldu¤u
Belgelendi

‹ngiltere’de 3 ‹ngiliz askerinin 6 y›l önce Irak’ta
katledilen Baha Musa’n›n ölümüyle ilgili yarg›land›k-
lar› mahkemede video kamerayla kaydedilmifl iflkence
görüntüleri ortaya ç›kt›. 

Görüntülerde ‹ngiliz askerlerinin kafas›na çuval
geçirdikleri Irakl› bir tutsa¤› sürükleyerek duvara da-
yamaya çal›flt›klar›, bir di¤er tutsa¤› dans etmeye zor-
lad›klar›, üçüncü bir tutsa¤›n üzerine idrar›n› yapt›kla-
r› ve tutsaklar› ba¤lad›klar› görülüyor. ‹flkenceci asker-
ler 2003 May›s ay›nda Basra yak›nlar›nda gözalt›na
ald›klar› tutsaklar› cinsel iliflkiye zorlamakla ve teca-
vüzle de suçlan›yorlar. Emperyalistler Irak’a iflte böy-
le bir ahlak ve demokrasi getirdiler. Yeni Irak Ordusunu E¤itmek

‹çin 14 Bin Amerikan Askeri...
ABD, Irak’ta aç›k iflgalden gizli iflgale geçiyor.

Irak’› yeni sömürgelefltirmek, iflbirlikçi bir ordu-polis
gücü oluflturmak için gerekli haz›rl›klar›n› yap›yor. 

ABD de, Irak’a sonbaharda 14 bin askerden oluflan
yeni bir birlik gönderece¤ini aç›klad›. Bu birli¤in gö-
revinin, A¤ustos 2010’da ABD askerlerinin çekilme-
sinden önce Irak ordusuna e¤itim vermek ve dan›fl-
manl›k yapmak olaca¤› bildirildi. Irak’ta 2010 yaz›n-
dan sonra 50 bin ABD askerinin kalmas›, 2011’den
sonra da ABD askerlerinin tamam›yla çekilmesi plan-
lan›yor. Bu sürede ABD, Irak ordusuna ve polisine ge
rekli e¤itimleri verecek. ‹flgali sürdürme görevini ad›m
ad›m iflbirlikçi orduya devredecek. Böylece ABD,
Irak’› yeni-sömürgelefltirme görevini tamamlam›fl ola-
rak ayr›lacak. 

Irkç› Sald›r›
Protesto Edildi 



Kim KKimi
Tafl›yacak!
‹stanbul’un trafik

sorununu çözsün diye
dünyan›n paras› verilerek
Hollanda’dan otobüsler al›n-
m›fl. Otobüsler daha çok ‹s-
tanbullu’yu tafl›yacakt›. Ne
kadar tafl›d› bilmiyoruz ama
görünen o ki s›k s›k tersi olu-
yor. 

Metrobüsler, o kadar s›k
bozulmaya bafllad› ki yolda
kald›klar›nda, otobüsteki-
lerin inip koskoca metrobüsü
itmeye bafllad›¤› görüntüler
nerdeyse do¤allaflt›. Art›k ‹s-
tanbul’da, metrobüs halk› de-
¤il halk metrobüsü tafl›yor!
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değin elerm YYaannll››flfl›› ggöörreenn
vvee öönnlleemmeekk

iiççiinn eell
uuzzaattmmaayyaann,,

yyaannll››flfl›› yyaappaann
kkaaddaarr ssuuççlluudduurr

KK››zz››llddeerriillii
AAttaassöözzüü

Tayyip’in AAilesi
‹talya Baflbakan› Berlusco-

ni’nin ahlaks›zl›klar› malum. 

G-8 zirvesi nedeniyle gitti¤i
‹talya’da Tayyip Erdo¤an’la yap›-
lan röportajlardan birinde gazeteci,
Erdo¤an’a “ ‹talya Baflbakan›’n›n
çapk›nl›klar› hakk›nda ne düflün-
dü¤ünü” soruyor; bak›n Tayyip’in
cevab›na:

““OO bbiirr ddoosstt,, aaiilleeddeenn bbiirrii,,
öözzeelliinnee ggiirrmmeemm..""

Ne güzel bir sözdür o; “bana
dostunu söyle, sana kim oldu¤unu
söyleyeyim”. 

Berlusconi gibi bir ahlaks›z›
“aileden” sayan, öyle bir ahlaks›z›
“dost” diye ba¤r›na basan adam,
nas›l ortada elhamdülillah müslü-
man›m, muhafazakar›m diye gezi-
nebilir, o da hayret vericidir!!!

Burjuvaziye ssap›kl›k öözgürlü¤ü!
71 yafl›ndaki tekelci burjuva, TÜS‹AD üye-

si, “hay›rsever” ifladam› Halis Toprak, 17 yafl›n-
daki Nazl›can Tagizade ile evlenmifl. 

Evlendi¤i k›z, reflit olmad›¤› için evlilik, k›-
z›n babas›n›n izniyle gerçekleflmifl. O iznin, do-
larlar, eurolar karfl›l›¤›nda nas›l al›nd›¤›n› tah-
min etmek zor de¤il. 

Burjuvaziye her türlü sapk›nl›k serbest; para
olduktan sonra. Halis Toprak’›n sap›kl›¤›, Hü-
seyin Üzmez’in sap›kl›¤›ndan, “Hz. Muham-
med de evlenmiflti” diye çocuklarla evlenen sa-
p›k fleyhlerden farks›z... Egemen s›n›flar cephe-
si, sap›kl›¤› nas›l da k›l›f›na uyduruyor; kimi
dolarlarla, kimi dualarla... 

ARTIfi!
TTüürrkkiiyyee’’ddee ‘‘TTeemmiizz eell--

lleerr’’ iiççiinn iillkk aadd››mm aatt››ll››--
yyoorr......mmuuflfl.. (16 Temmuz
2009, Sabah)

EElllleerrii kkiirrlleennddiikkççee,, bbuu
ttüürr hhaabbeerrlleerr ddee aarrtt››yyoorr.. 
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ACARKENT AYRICALI⁄I
72 milyonun gözü önünde, halk›n kon-

dular›n›, yüzlerce polis, panzerler eflli¤inde
y›kmaktan çekinmezler. Okullara, evlere
gaz bombalar› atarlar. Lakin ‹stanbul Acar-
kent’in kap›s›n›n önünden izinsiz geçemez-
ler. 

Mahkeme, orman›n ortas›n› oyarak ka-
çak yap›lan Acarkent villalar›n›n y›k›lma-
mas›na karar vermifl. 

‹stanbul’un ormanlar›n› yok ederek,
sosyeteye, eski bakanlara, burjuvalara villa
yap›p, kent kuranlara ne yarg›, ne polis,
kimse dokunam›yor. 

‹stismar›n
Daniskas›

Tayyip Erdo-
¤an’›n o¤lu, Bilal Er-
do¤an ppaarraass››nn›› vveerriipp
askerli¤ini yapm›fl. 

Topu topu 21 gün
kalm›fl birli¤inde. 21
günün sonunda “terhis” olurken de ““2211
ggüünnllüükk ssüürree ggüüzzeell ggeeççttii.. VVaattaannii ggöörreevviimmii--
zzii ttaammaammllaadd››kk..”” diyor utan›p s›k›lmadan.
VATAN, Bilal’in 21 günlük paral› askerli-
¤ine kalm›flsa, yanm›fl. 

Bunu da bir yana b›rakt›k, bir de terhis
olurken s›rt›na bayra¤› ba¤lam›fl, maçtan
ç›kar gibi ç›k›yor askeri birlikten. Babas›-
n›n dedi¤i gibi, bu da istismar›n DAN‹S-
KASI olsa gerek. 

Söz OOla BBafl› KKestire... 
AKP’liler dikkat; a¤z›n› açan›n bafl›

tehlikede... 

Kürt “aç›l›m›” diyerek, bol bol dema-
goji yapan Erdo¤an, herkese “demok-
rat”l›k dersi verirken, asl›nda nas›l bir
demokrat oldu¤unu da partisi içinden
“farkl› sesler ç›kartan” milletvekilleri
hakk›nda konuflurken ortaya koyuverdi. 

Erdo¤an, milletvekillerinin bu konu-
da konuflmamas›n› isterken ekledi: SSöözz
oollaa bbaaflfl›› kkeessttiirree...... Tehdidin bundan aç›¤›
olmaz herhalde.   

Kimbilir yine neye
a¤l›yor Ar›nç...

Ar›nç gibi, Fethullah
gibi, nas›l da kolay-

ca a¤l›yor bu
islamc›lar.. 

“Sabah-ATV grevi
devam edecek”

Sabah-ATV grevinin mahkeme
karar›yla durdurulmas›, grevdeki
bas›n emekçileri taraf›ndan her haf-
ta Cumartesi günü yapt›klar› eylemle protesto edildi. 18 Temmuz gü-
nü Taksim Tramvay dura¤›nda bir araya gelen grevciler, mahkemenin
durdurma karar›n›n sadece ‹stanbul ve Ankara’daki üç ifl yerini kap-
sad›¤›n› alt› ildeki grevlerin iflyerlerinde devam etti¤ini belirttiler.
Mahkeme karar›na itiraz edeceklerini belirten grevciler, 154 gündür
süren grevin sendikal haklar kazan›lana, toplu ifl sözleflmesi imzala-
n›ncaya kadar devam edilece¤i söylendi. Eylem yap›lan aç›klamalar-
la bitirildi.

KESK ‹zmir fiubeler Platformu
tutuklamalar› protesto etti

KESK ‹zmir fiubeler Platformu, 21 Temmuz
günü Bayrakl› Adliyesi’nde gerçeklefltirdi¤i ey-
lemle tutuklu KESK’lilerin serbest b›rak›lmas›-
n› istedi. Yap›lan aç›klamada, KESK’e ba¤l›
sendikalar›n karfl› karfl›ya kald›¤› bask›lara de-
¤inilirken, 58 gündür tutuklu bulunan 22 sendi-
ka yönetici ve üyesinin haz›rl›k soruflturmas›n›n gizli olarak yürütül-
mesine ve belgelerin incelenmesinin k›s›tlanmas›na tepki gösterildi.
Eylem “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!”, “Yaflas›n Örgütlü Mücadele-
miz!”, “KESK’li Tutsaklar Onurumuzdur!”, “KESK’li Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n!” sloganlar›n›n at›lmas›yla bitirildi.

BTS: Pamukova cinayetinin
sorumlular› hala yarg›lanmad› 

BTS, 5 y›l önce Pamukova’da yaflanan “h›zland›r›lm›fl tren” faci-
as›yla ilgili bir aç›klama yaparak, demiryollar›nda yeni facialar›n ya-
flat›laca¤›na dikkat çekti. Aç›klamada “5 y›l önce yaflanan faciada 41
kifli ölürken yüze yak›n kifli de yaraland›. As›l sorumlular ise hala yar-
g›lanmad›.” denilirken bilim kurulu raporuna göre 4/8 oran›nda suç-
lu bulunan kurum yöneticilerinin hala mahkemeye ç›kar›lmad›¤› be-
lirtildi. Katliama dönüflen kazalar›n ve gelinen aflamada sorumlulu¤u-
nun AKP iktidar›na ait oldu¤u ifade edilen aç›klamada, bu zihniyetle
yeni kazalar›n yaflanaca¤›n›n alt› çizildi.

Erzincan’da keyfi gözalt›
Erzincan’da 17 Temmuz günü Cumhuriyet Mahallesi’nde Gençlik

Gelecektir dergisinin sat›fl›n› yapan Gençlik Dernekli Ö¤renciler po-
lis taraf›ndan keyfi olarak gözalt›na al›nd›lar.Yaklafl›k bir saat sokak
ortas›nda bekletildikten sonra gözalt›na al›nd›lar. Polise karfl› direnen
ve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek”
sloganlar› atan ö¤renciler zorla sivil polis otosuna bindirilip götürül-
dükten yaklafl›k dokuz saat sonra serbest b›rak›ld›lar.



BBuurrssaa:: 21–22 Temmuz günle-
ri, Teleferik ve Kestel'de Yürüyüfl
Dergisi’nin sat›fl› yap›ld›.

Befl Yürüyüfl okuruyla yap›lan
dergi tan›t›m›nda, 57 dergi halka
ulaflt›r›ld›. 

AAddaannaa:: Yürüyüfl okurlar› 22
Temmuz günü yapt›klar› toplu
sat›flla Yürüyüfl Dergisi’nin 189.
say›s›n› halka ulaflt›rd›lar.
Karfl›yaka Süleyman Vahit Caddesi
üzerinde yap›lan toplu sat›flta 23
dergi halka ulaflt›r›ld›.

HHaattaayy:: 21 Temmuz günü,
Antakya Yayl›ca beldesinde
Yürüyüfl Dergisi’nin sat›fl› yap›ld›.
Güler Zere’nin ölüme
terkedildi¤inin anlat›ld›¤› dergi
sat›fl›nda 50 dergi halka ulaflt›r›ld›.

MMaallaattyyaa: 20 Temmuz günü Pa-
flaköflkü Mahallesi’nde Yürüyüfl
Dergisi’nin tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.

Güle Zere’nin resmini dergi ka-
pa¤›nda gören insanlar Güler’in du-
rumu ile ilgili Yürüyüfl okurlar›yla

sohbet ettiler.

MMeerrssiinn:: 18 Temmuz günü Yü-
rüyüfl okurlar› E¤riçam mahallesi
sokaklar›nda dergi sat›fl› yapt›lar.
Güler Zere’nin hastal›¤› anlat›ld›¤›
dergi sat›fl›nda 21 dergi sat›ld›.

‹‹zzmmiirr:: Uzundere de yap›lan
Yürüyüfl sat›fl›nda bu hafta 14 y›ld›r

tutuklu ve kanser hastas› Güler Zere
anlat›ld›. Dergimizin sat›fl›n›
hazmedemeyen polis dergi sat›fl›
için gidilen evleri tek tek dolaflarak
“siz dergi al›yor musunuz? Dergiye
para veriyor musunuz?” gibi sorular
sorup insanlar› tedirgin etmek is-
tedi. Polisin pervas›zl›¤›na ra¤men
yap›lan ve iki buçuk saat süren sa-
t›flta toplam 80 dergi sat›ld›.

AAnnttaallyyaa:: Yürüyüfl okurlar›, 23
Temmuz günü Gebizli
mahallesindeydiler. Ayn› mahallede
daha önce yunus polislerinin
sald›r›s›na u¤rayan Yürüyüfl
okurlar›n› gören  mahalleliler
dergiyi sevinçle ald›lar. 1,5 saat
süren dergi sat›fl›nda 30 tane dergi
halka ulaflt›r›ld›.

EEllaazz››¤¤:: 21 Temmuz Sal› günü
okurlar Hozat Garaj›’ndan
bafllayarak Hastaneler Caddesi’nde
Yürüyüfl Dergisi’nin tan›t›m ve
sat›fl›n› yapt›lar. ‹ki saat süren dergi
sat›fl›nda 35 adet dergi halka
ulaflt›r›ld›.
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Yürüyüfl Dergisi 5. y›l›nda! Yürüyüflümüz Sürüyor
sergisi halk›m›za gerçekleri sunmaya devam ediyor.
Sergi geçti¤imiz günlerde 1 May›s Mahallesi'ndeydi. 

5 Temmuz günü Yürüyüfl Dergisi'nin aç›klamas›yla
bafllayan sergi, Kutsal Evcimen Müzik Merkezi'nin
müzik grubunun dinletisi ile devam etti.1 May›s Ma-
hallesi 3041. Sokak'a aç›lan sergi mahallenin çeflitli so-
kak ve caddelerine de aç›ld›.

Son günde fiükrü Sar›tafl Park›'na aç›lan Yürüyüfl
Sergisi  ailelerin yo¤un ilgisi ile 19 Temmuz'da sona er-
di.

YYüürrüüyyüüflfl SSeerrggiissii
SSaarr››ggaazzii’’ddee

21 Haziran günü
Sar›gazi festival ala-
n›na Yürüyüfl sergisi
aç›ld›. Umut
Ya¤muru’nun kon-
seriyle bafllayan aç›-
l›flta Yürüyüfl Dergi-
si’nin geçmifli halka
anlat›ld›. Konuflmada Yürüyüfl Dergisi da¤›tt›¤› için ifl-
kenceyle katledilen Engin Çeber ve polis kurflunuyla
sakat b›rak›lan Ferhat Gerçek kat›lanlara anlat›ld›. Aç›-
l›fla 150 kifli kat›ld›.

Yürüyüfl sergisi
Sar›gazi ve 1 May›s’ta

Yürüyüfl Anadolu’nun Her Yerinde
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