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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
31 Temmuz - 6 A ¤ustos

Okan YILDIRIM

Yusuf TEC‹M

Adem TEC‹M

Fatma ÖZÇEL‹K

31 Temmuz 1980’de
Aybast› Kabataﬂ’ta faﬂistler taraf›ndan katledildiler. Yusuf 1925, Adem
1941, Fatma ise 1945
do¤umluydu.

Ali KAÇAR
31 Temmuz 1993’de Mersin Silifke k›rsal alan›nda jandarma ile ç›kan çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtüler.
1961 Adana Osmaniye do¤umlu Tar›k Koço¤lu, 12 Eylül öncesi mücadele saflar›na
Mustafa SEFER Ali Tar›k KOÇO⁄LU kat›lm›ﬂt›. Sonras›nda on y›ll›k tutsakl›k süreci vard›. 1991’de tahliye oldu, ﬂehit düﬂtü¤ünde Akdeniz Bölgesi siyasi sorumlusuydu.
1970 Dersim do¤umlu Mustafa Sefer, çocuk denilebilecek yaﬂta mücadeleye kat›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›.

KÜÇÜKARMUTLU’DA
YABAN O⁄LAK T ‹YATROSU
19 Temmuz günü Küçükarmutlu Cemevi’nde Yaban O¤lak Tiyatrosu oynand›. Devrimci tutsak Ümit ‹lter’in hapishanede yazd›¤› “Yaban O¤lak Mist›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 iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadelesinin anlat›ld›¤› oyun, müzikleri ve hareketlili¤iyle çocuklar›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›kmas›n›n ard›ndan, oyun, devrimci sanatç›lar›n izleyiciyi selamlamas›yla sona erdi.

Sevgili Y ü r ü y ü ﬂ ç ü ç o c u k l a r... Y ü r ü y ü ﬂ ’ ü n ç o c u k l a r › ,
Yürüyüﬂ’ün bayra¤›n› yar›n bizlerden devralacak olan
çocuklar›m›z;
Yaban O¤lak sizin kitab›n›z.
Okuyun, okul arkadaﬂlar›n›za, mahalle arkadaﬂlar›n›za
okutun, yetinmeyin, babalar›n›za, annelerinize okutun!..

A¤ustos
1977’de faﬂistler
taraf›ndan katledildi.

Ahmet EREKL‹

A. Turgut YILMAZ

M. Ali BALO⁄LU

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.

5 A¤ustos 1997’de Ordu Fatsa Çöteli Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtüler.

A¤ustos
1979’da
ﬂehit düﬂtü.

Ömer ERM‹ﬁ
A¤ustos 1979’da
‹stanbul Hisarüstü’nde gecekondu
y›k›m›na karﬂ› direniﬂte jandarmalar taraf›ndan katledildi.

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

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

Hüseyin TAﬁ

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...

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

Ali Haydar Çakmak, 1973 Malatya
Arguvan do¤umluydu. Gazi’nin
gecekondular›nda büyüdü. Liseli DevGenç’te görevler ald›. Gazi ayaklanmas›n›n genç önderlerinden biri oldu.

Ali Haydar
ÇAKMAK (Veysel)
A¤ustos
1979’da
ﬂehit düﬂtü.

Zekai BÖLÜKBAﬁI

Bülent PAK
(Sinan)

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 Hapishanesi'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.

4 A¤ustos 1994’de ‹stanbul Ba¤c›lar’da kuﬂat›ld›klar› üste 6.5 saat süren direniﬂ sonunda ﬂehit
düﬂtüler.

Hüseyin ASLAN

Güner ﬁAR

1820’de Almanya’da dünyaya gelen Engels,
teorisiyle, prati¤iyle proletaryan›n ö¤retmenlerinden biri oldu.
‹lk komünist örgütlenmede, ilk Enternasyonalin kuruluﬂunda ve dünya devrimcilerine
yüzelli y›ld›r yol gösteren eserlerde
Marks’la birlikte onun imzas› vard›r.

Özlem KILIÇ

Hüseyin ASLAN, 1972
Sivas Zara do¤umluydu. 90’da DEV-GENÇ’le tan›ﬂt›. ‹stanbul’da mahalli bölgelerde görev ald›. Güner ﬁAR, 1969 do¤umluydu. 1988-89’da DEV-GENÇ’li olarak 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.

Friedrich
ENGELS

5 A¤ustos 1895’de aram›zdan ayr›l›rken, yüzy›llarca yolumuzu ayd›nlatacak bir
teori ve pratik b›rakt› arkas›nda. O, sosyalizmin hiç sönmeyecek meﬂalesidir.
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anser hastas›. T›bba
göre içeride tedavisi imkans›z, hukuka göre hemen
tahliye edilmeli. Ama edilmiyor. 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 pervas›zl›¤› karﬂ›s›nda çaresiz, umutsuz
bir ruh haliyle Çankaya’n›n merhametine, zalimlerin “af”f›na s›¤›nm›yor. ﬁaﬂ›racak bir ﬂey yok. Öncelikle 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 yapacakt›r. Yapmak isteyecektir. Bunu biliriz. Fakat bunu bilmemiz, bunlar›
kan›ksamam›z, do¤al görmemiz anlam›na gelmez. Tam tersine, militanca mücadelemizin nedeni iﬂte bu
gerçe¤i bilmek ve bu gerçe¤i de¤iﬂtirmek içindir. Biz, faﬂizmin ne kadar pervas›z, nas›l bir katliamc› olabilece¤ini bildi¤imiz için, “merhamet” deyip b›rakm›yoruz, tam tersine, “ G ü l e r Z e re’yi zulmün elin den çekip alma kararl›l›¤›yla”
mücadele ediyoruz. Bilmek güçtür.
Bilmek, do¤ruluktur. Düzeni do¤ru
tan›mak, nas›l mücadele edilece¤ini
bilmektir.

K

dli T›p, t›bb›, hukuku ayaklar alt›na alan bir karar vermiﬂtir. Yine ﬂaﬂ›rm›yoruz. Çünkü Adli T›p, t›p ve hukuk alan›nda iﬂ yapan bir kurum olsa
da, onun kararlar›, özellikle siyasal niteli¤i olan olaylara ve
kiﬂilere iliﬂkin kararlar›, yaln›z
t›bbi ve hukuki de¤il, ayn› zamanda siyasidir. Bir devlet yap›lanmas› içinde her kurumun
s›n›fsal bir niteli¤i vard›r; her
düzen kurumu, devletin s›n›fsal
niteli¤ine tabidir. Bugün Adli

A

4

GÜNDEM

Hukuk Oligarﬂinin
Hukukudur
T›p’›n “siyasallaﬂt›¤›ndan” söz
edilirken yanl›ﬂ bir tan›mlama yap›lmaktad›r. Adli T›p, her zaman siyasald›r, yarg› 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 Adli T›p, faﬂist diktatör Pinochet döneminde “Pi nochet ’in kanl› havlu su” olarak an›lmaktayd›. Faﬂist diktatörlü¤ün, Pinochet’in ve generallerinin tüm infazlar›, iﬂkenceleri,
katliamlar› Adli T›p arac›l›¤›yla aklan›yordu çünkü. ﬁili faﬂist diktatörlü¤ü, kan içindeki ellerini Adli
T›p arac›l›¤›yla temizliyordu. Adli
T›p, y›llarca Pinochet’in aleyhine
olacak tek bir rapor vermedi. ‹ﬂkenceler, iﬂkenceden ölümler yoktu Pinochet’in Adli T›p’›na göre. Ülkemizde faﬂizm, Adli T›p’a o kadar
görev yüklememiﬂ; faﬂizmin aklanmas› iﬂini daha çok polisten baﬂlayarak, savc›lara, valilere, mahkemelere vermiﬂtir. ‹nfazlar, katliamlar, bu mekanizma içinde aklanm›ﬂ,
devlet ve oligarﬂinin yöneticileri
korunmuﬂtur. Adli T›p da bu mekanizma içinde kendine iﬂ düﬂtükçe,
üzerine düﬂeni yerine getirmiﬂtir.

ligarﬂik düzen, halk›n ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ mücadelesini
engelleme ve bast›rma üzerine ﬂekillenmiﬂtir. Bu politikan›n oda¤›nda da ideolojik olarak düzenin tarihi ant i -komüni zm i vard›r. Düzen,
devrimcilerin en çok geriledi¤i dönemde bile devrimi bast›rma amac›n›, hedefini hiç unutmaz. Ç›kard›¤› her yasada, oluﬂturdu¤u her kurumda, bunu da gözetir. Adli T›p gibi bir kurumun bunun d›ﬂ›nda olmas› düﬂünülemez. Devrimci tutsaklar ve tutsak yak›nlar›, özellikle
1996 sonlar›ndan bu yana hapishanelerde “sessiz imha”dan söz ediyorlar. “Sessiz imha”, tutsaklar›n
görünürde “ h a s t a l › k ” nedeniyle ve
zamana yay›larak öldürülmesidir.
Bunu sa¤laman›n yolu ise, tutsaklar›n tedavilerini ne yap›p edip engellemekti. F Tipi hapishaneler ve tecrit politikas›yla birlikte bu daha da
yayg›n bir politikaya dönüﬂtü. Sessiz 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.

O

nlarca a¤›r hasta var hapishanelerde, Adli T›p, ço¤unda
adeta alay edercesine “infaz›na de vam edilebilir” kararlar› veriyor.
Bu kararlarda Nur Birgen gibilerle faﬂist kadrolaﬂman›n etkisi büyük elbette. Ama sorun
“Sessiz imha”, tutsaklar›n görünürde
Birgenler’le s›n›rl› bir sorun
“hastal›k” nedeniyle ve zamana
de¤il. Adli T›p, Birgen ve di¤er
yay›larak öldürülmesidir. Bunu
faﬂist, gerici kadrolaﬂma nedesa¤laman›n yolu ise, tutsaklar›n
niyle böyle de¤ildir. Tersine,
tedavi lerini ne yap›p edip engellemekti.
kurumun asli niteliklerinden
F T i p i h a p i s h a n e l e r v e t ecri t p o l i t ik a s› y biri, devrimcilerin sindirilmesila birlikte bu daha da yayg›n bir
ne ve cezaland›r›lmas›na kendi
politikaya dönüﬂtü. Sessiz imha, bir
cephesinden kat›lmak oldu¤u
a n l a m d a t e c r i t i n b i r parças› oldu. ‹ﬂte
için, kadrolar ve yöneticiler de
bu politikan›n o günden bu yana
buna göre istihdam edilmektesürdürül mesinde Adli T›p’›n önemli bir
dir.
r ol ü var d› r.

O
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yasadan kendilerine dayanak bulup,
nti-komünizm üzerine ﬂekillemevcut durumu sürdürmektedir.
nen sistem, devrimcileri geriletmek, onlara fiziki ve moral darizim aç›m›zdan bu düzende
beler vurmak veya onlardan düzene
adaletin ne kadar mümkün olup
karﬂ› eylemlerinin hesab›n› sormak,
olmad›¤› aç›kt›r. Bu düzende gerintikam›n› almak için en temel ahçek ve tam anlam›yla bir adaletin
laki de¤erleri, kendi yasalar›n› bile
gerçekleﬂmeyece¤ini yüzde yüzlük
çi¤nemekten geri durmam›ﬂt›r. Her
bir kesinlikle biliriz. Fakat bu, adavesileyle devrimcileri karalama,
let talebiyle mücadelenin ne yanl›ﬂher vesileyle onlar› cezaland›rma,
l›¤›n›, ne gereksizli¤ini gösterir. Bisistemin esas politikalar›ndan biri
rincisi, düzen içinde adaletin tam
olmuﬂtur. ‹nfazlar, katliamlar, tutsakl›klar, iﬂkenceler, sürgünler,
okuldan atmalar, iﬂten ç›karmaBugün bu ülkede egemen olan
lar, komplo, provokasyon, tehol i ga rﬂ i di r. Devlet onun devleti,
dit, ﬂantaj, hepsi devrimciler
h u k u k o n u n h u k u k u d u r. Mücadele
içindir bu sistemde. Z u l ü m
m e y d a n l a r › , t ü m d i re n i ﬂ m ev zi l e ri
de vri m c i l er i ç i nd i r. Kuﬂku yok
b i z i m d i r. H api s hane de, ha st ane de
ki farkl› muhalif kesimler de zaveya d›ﬂar›da, oligarﬂinin
man zaman sistemin bask›s›n›n,
d
a
y
a
t
malar›na boyun e¤meyece¤iz.
keyfiliklerinin hedefi olmuﬂtur.
H e r k o n u d a , h e r alanda, devrimci
Fakat bunlar daha tali ve geçici
ilkelerimizle, kurallar›m›zla,
özellikler gösterirken, devrimcidevrimci düﬂüncelerimiz ve
lere karﬂ› uygulanan bask› polih e d e f l e r i m i z l e v a rol aca¤›z.
tikalar›, sistem için de¤iﬂmeyen,
G
ü l e r l e r ö yle ya ﬂad› , öyle
kesintisiz politikalar olmuﬂtur.
yaﬂayacak.
Düzenin Güler Zere karﬂ›s›ndaki intikamc›l›¤›n›n aç›klamas›
da iﬂte buradad›r.
ve gerçek anlam›yla gerçekleﬂmeukuk, temel olarak o toplumyece¤ini bizim bilmemiz yetmez,
daki egemen s›n›f›n hizmetinbunu kitleler de görmelidir ve bunu
dedir. O hukukun, halk için ﬂu veya
görmenin yolu da bizzat adalet için
bu ölçüde hak ve özgürlükler tan›mücadele prati¤inden baﬂka bir yer
yor olmas›, hukukun bu temel nitede¤ildir. ‹kincisi, bu mücadele içinli¤ini de¤iﬂtirmez. Halk ve devrimde mevcut koﬂullar alt›nda mevzi
ciler, mevcut hukukun kendilerine
kazan›mlar da elde edebiliriz. Tecrit
sa¤lad›¤› k›smi haklar›n uygulansald›r›s›n› püskürtebiliriz, Güler
mas› için mücadele eder, düzeni bu
Zere’yi zulmün elinden çekip alabiyönde zorlarlar. Keza demokratik
liriz, di¤er Güler Zereler için, daha
mücadelenin bir di¤er yan›, mevcut
olumlu koﬂullar yaratabiliriz. Bu
hukukun s›n›rlar›n› da geniﬂletme
bir kavgad›r. Diﬂe diﬂ bir kavgad›r.
mücadelesidir. Ancak her iki duBedeller ödenir bu kavgada. Hukurumda da, yine hukukun temel niteken, düzenin yasalar›na göre bile
li¤i de¤iﬂmez. Hukuk, hak ve özmümkün olan bir hakk› kullanabilgürlüklerin en geniﬂ oldu¤u durummek için, mesela bir dernek kurada bile, halâ ve yine egemenlerin
bilmek, bir sendika kurabilmek
hizmetindedir. Bu noktada “hukuiçin, veya mesela devrimci bir yay›ken” tamamen hakl›, meﬂru durumn› sürdürebilmek için ne büyük beda olman›z bile bir ﬂey de¤iﬂtirmez.
deller ödedi¤imiz aç›kt›r.
‹ﬂte Güler Zere, tedavisi için tahliye
üzen, her konuda, her alanda
edilmesi talebinde hakl›d›r, meﬂrudevrimci düﬂmanl›¤›yla ç›k›dur, ve bu talep, düzenin yasalar›na
yor karﬂ›m›za. Kavga, yaln›zca
da uygundur. Ama faﬂizmin hizmekanser hastas› bir tutsa¤›n yaﬂam
tindeki hukuk, faﬂizmin hizmetindeki düzen kurumlar›, ﬂu veya bu
mücadelesi de¤ildir. Kavga düﬂ-
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Say›: 190

manla, devrimci tutsaklar aras›ndaki i r a d e s a v a ﬂ › d › r. Kavga emperyalizme ba¤›ml›l›¤› savununlarla, ba¤›ms›zl›k mücadelesi verenlerin
kavgas›d›r. Kavga sömürüyü, adaletsizli¤i dayatanlarla, halktan yana
bir düzeni savunanlar›n, adalet isteyenlerin kavgas›d›r. Bir tarafta faﬂizm isteyenler, bir tarafta demokrasi isteyenler var. Bir tarafta kapitalizmi savunanlar di¤er ta rafta ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülke isteyenler var. Kavga ezenlerle, ezilenlerin kavgas›d›r. Bu nedenle kanser de olsalar Gülerler
bu düzen için tehlikelidir. Tarihsel kinlerini kusuyorlar. Boyun
e¤dirmek istiyorlar. Karﬂ›lar›nda
aman dileyen, af isteyen birilerini
bulamad›klar› için daha pervas›zca sald›r›yorlar.
Polisin yetkilerini artt›rarak,
terörle mücadele yasalar›nda de¤iﬂiklikler yaparak halka karﬂ› savaﬂ› daha da t›rmand›r›yor. Bu ülkenin sokaklar›nda “dd u r i h t a r › n a
uymad›¤›” için insanlar öldürülüyor. AKP iﬂkencecilerin hamili¤ini yapmakta, onlar› koruyup kollamakta Genelkurmay’la, “laikçi”
tüm kesimlerle ittifak halinde.
Oligarﬂik düzende iki temel kesim 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. Hapishanede, hastanede veya d›ﬂar›da,
oligarﬂinin dayatmalar›na boyun
e¤meyece¤iz. Her konuda, her
alanda, devrimci ilkelerimizle, kurallar›m›zla, devrimci düﬂüncelerimiz ve hedeflerimizle varolaca¤›z.
Gülerler öyle yaﬂad›, öyle yaﬂayacak. Büyük direniﬂimizde oldu¤u
gibi, ölürsek de öyle ölece¤iz; düﬂüncelerimizle, düﬂüncelerimiz u¤runa... Gülerler için yükseltece¤iz
sesimizi, Gülerler için kavga verece¤iz, Gülerler’in bizim için, Türkiye halklar› için yapt›¤› gibi...
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Halka Düﬂman Bir Kurum: ADL‹ T IP
Bir Halk Düﬂman›: NUR
Adli T›p Kurumu Güler Zere’yle ilgili raporunu iki hafta
sonra aç›klad›. Adli T›p’›n raporu,
Güler ZERE'nin “ h a s t a n e ﬂ a r t l a r›nda yat›r›larak infaz›na devam
edilmesinin uygun oldu¤u”nu belirtiyordu.
Devlet, Güler’e; biz seni tahliye
etmeyece¤iz, seni y a ﬂ a t m a m a k
için ne gerekiyorsa yapaca¤›z diyor.
Bu raporun alt›nda tan›d›k bir ismin, Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi Baﬂkan› N u r B ‹ R G E N’in imzas› var. Kontrgerillan›n has eleman›, iﬂkence aklay›c›s›, mesle¤inin
yüz karas› Nur Birgen, ﬂimdi de Güler’in ölümüne neden olacak bir rapor haz›rlayarak, tescilli devrimci
düﬂman› oldu¤unu bir kez daha gösterdi.
Elbistan Cumhuriyet Savc›s›,
Çukurova Üniversitesi Adli T›p Ana
Bilim Dal› Baﬂkanl›¤›'n›n Güler’in
hapishane koﬂullar›nda tedavisinin
m ü m k ü n o l m a d › ¤ › yönündeki raporunu görmezden gelerek, onu ‹stanbul Adli T›p Kurumu’na sevkettirdi. Elbistan savc›s› yeni bir rapor
istiyordu. Güler Zere’yi 5 d a k i k a
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.
Mengele art›¤› doktor müsvettelerinin elinde t›p da, hukuk da faﬂizmin
hizmetinde, devrimci tutsaklara
karﬂ› kullan›lan bir silaha dönüﬂmüﬂtür. 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 taammüden adam öldürüyor. Bunu da
Adli T›p Kurumu’nun raporuna dayanarak yap›yor.
Adli T›p Kurumu yasalara göre,
bilimin yard›m›yla yarg›ya yol gös-
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Mengele a rt›¤› doktor
müsvettelerinin elinde t›p da,
hukuk d a f aﬂizmin
hizmetinde, devrimci
tutsaklara k arﬂ› k ullan›lan
bir silaha d önüﬂmüﬂtür. O
nedenle de Güler Zere
karar›nda v icdan, a k›l,
meslek ahlak›, bilimsel namus
aramak g ereksizdir.
termek ve adaletin tecellisini sa¤lamak amac›yla kurulmuﬂ bir kurumdur. Yarg›, y›llarca, yüzlerce insan
hakk›nda bu kurumun verdi¤i raporlara göre kararlar ald›. Ancak
Adli T›p’›n bugüne kadar verdi¤i
kararlara bak›ld›¤›nda, adaletin yerine getirilmesi misyonu bir yana,
ço¤u kez adaletin tecellisini engelleyen bir konumda oldu¤u görülülor.
Bugün Cumhurbaﬂkan›’n›n karar›yla Devlet Denetleme Kurumu
taraf›ndan Adli T›p kararlar›n›n -o
da sadece son üç y›l›n›n- denetimden geçirilmesi hiçbir anlam ifade
etmemektedir. Adli T›pta ki usulsüzlükler, yanl›ﬂ kararlar ilk defa
gündeme gelmiyor. Devrimciler y›llarca bu kurumun iﬂlerini halka karﬂ› 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› oldukça kabar›kt›r.
Kontrgerilla politikalar›n›n sürekli politikalara dönüﬂtürülmesi,
ve buna ba¤l› olarak infazlar, iﬂkenceler, katliamlar yo¤unlaﬂt›kça, Adli T›p Kurumu’nu da bu politikalara
tabi k›lmak, kontrgerilla politikalaran›n ihtiyac›na cevap verir hale getirmek için, faﬂist, gerici bir k a d r olaﬂma politikas› uyguland›. Çok
say›da ilerici doktor tasfiye edildi.
Nur Birgen de Adli T›p’a iﬂte bu
kadrolaﬂma çerçevesinde getirilmiﬂ-

B‹RGEN
tir. Adli T›p’taki görevine, kontrgerilla ﬂeflerinden Mehmet A¤ar’›n
Adalet Bakanl›¤› döneminde atand›.
getirdi.

A K P A dli T › p U y u m u
AKP iktidar› da Adli T›p’taki faﬂist ve gerici kadrolaﬂmay› sürdürmüﬂtür. 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¤iﬂiklik yapmaya niyetleri yoktur.
‹nfazlar›n, iﬂkencelerin, faili
meçhullerin alabildi¤ine artt›¤›
1990 baﬂlar›ndan itibaren, Adli T›p
da daha özel bir görev üstlendi. Düzen aç›s›ndan Adli T›p Kurumu’nu
önemli k›lan da, bu noktada üstlendi¤i misyondur. Kurumun as›l iﬂlevi, faﬂizmin suçlar›n› aklamakt›r.
Y›llarca devrimci, demokrat, ilerici
insanlar›n onlarca y›l a¤›r hapis cezas› almas›n› sa¤layan raporlar haz›rlad›lar. Bilimin, t›bb›n ne dedi¤ini hiç dikkate almad›lar. Bu raporlar
sayesinde iﬂkencecileri aklad›lar.
Bu raporlar sayesinde Wernicke
Korsakoff hastas› ölüm orucu gazilerini 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 verilmek istenmesiyle, Adli T›p Kurumu’nun iﬂkence aklay›c›l›¤›n›n yan›nda sap›kl›¤› da gözler önüne serildi. Hat›rlanaca¤› gibi Nisan ay›nda Adli T›p Kurumu'ndaki görevinden 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 verildi... Yanl›ﬂ raporlar sayesinde
serbest b›rak›lan tutuklular, yeniden
çocuklar› istismar ederken tutukland›.” diye anlat›rken; Adli T›p
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Kurumu’nun sistematik olarak sap›klar›n koruyuculu¤unu yapt›¤›n›
da gözler önüne seriyordu.
Erdo¤an bir noktaya daha dikkat
çekiyor: “Birçok hastan›n bir y›l gibi randevu bekleyerek muayene
s›ras› gelmesine karﬂ›n baz›lar›n›n
hiç bekletilmeden geldi¤i gün muayeneye al›nmas›, eﬂitlik ilkesine
ayk›r›d›r.”
Adam› olan›n p a r a y l a istedi¤i
raporu haz›rlatt›¤›, her türlü pisli¤in
örtbas edildi¤i, sap›kl›¤›n, kay›rmac›l›¤›n oldu¤u bir kurum. Sorumsuzluk, ahlaks›zl›k, adaletsizlik diz
boyu.
‹ﬂte iﬂkencecilerin hamisi bu kurum, Güler Zere’yi ölüme terk eden
raporu haz›rlayan kurumdur. Kanser hastas› tutuklu ‹smet Ablak’›
katleden bu kurumdur. Ergenekon
davas› san›klar› tek tek sa¤l›k gerekçesiyle tahliye edilirken, kanser
hastas› devrimci tutsaklar her geçen
gün ölüme bir ad›m daha yaklaﬂ›yorlar.
Adli T›p Kurumu’nun ve özellikle de 3. ‹htisas Daire Baﬂkan› Nur
Birgen’in suç dosyas› oldukça kabar›kt›r.

1) Nur Birgen, Beyo¤lu Adli T›p
ﬁube Müdürlü¤ü’nde adli t›p uzman›yken, 13 Temmuz 1995’de kay›plar› protesto için YDH binas›n› iﬂgal
eden ve Taksim Devlet Hastanesi’nde iﬂkence izleri tespit edilen 7
kiﬂi hakk›nda “iﬂkence görmemiﬂt i r ” raporu verdi. Bundan dolay› ‹stanbul Tabib Odas› 6 ay meslekten
men cezas› verdi. Ama iﬂkence a klay›c›s›, devlete bu hizmetlerinden
dolay› ödüllendirilerek terfi ettirildi
ve Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Daire Baﬂkanl›¤›’na getirildi.

Kontrgerillan›n h as
eleman›,
iﬂkence
aklay›c›s›,
mesle¤inin
yüz k aras›
Say›: 190

Güler Zere’ye

Adli T ›p K urumu
ve Nur Birgen;
- Güler Z ere hakk› nda ya nl ›ﬂ ve
k a s› t l › o l a r a k ö l ü m e s eb e b i y et v e r e cek ﬂekil de ra por haz›rla makt an,
- kanser hastas› tutsaklar›n tah l i y e ol m a s › n › ve t e da vi l e r i n i e n g e l lemekten, ölüme sebebiyet vermekten,
- devrimci, ilerici insanlar hak k›nd a ya n l› ve ya n l›ﬂ r ap or la r ve rip, onlarca y›l ceza almalar›na ne den o lmak tan,
- wernicke korsakoff h a s t a s ›
öl üm o ru cu g azi ler in e iy il eﬂeb ili r
raporu verip, tutuklanmalar›na
neden olmaktan,
- sap›klar› aklay›c› raporlar dü Türk Tabipler Birli¤i cezan›n
uygulanmas› için Adalet Bakanl›¤›’na defalarca baﬂvurdu ancak ceza
u y g u l a n a m a d › . Cezay› uygulatmayan Adalet Bakanl›¤›’yd›.
Nur Birgen y›llarca en üst düzeyde korundu, bizzat Adalet Bakanl›¤› ve yarg› taraf›ndan himaye
edildi. Bugün devrimciler aleyhine
bu kadar pervas›zca karar almas›n›n
nedeni arkas›ndaki devlet deste¤idir. Çünkü devlet ne istiyorsa Birgen onu yap›yor.

2) Susurlukçu ‹ b r a h i m ﬁ a h i n
2001 y›l›nda ‹stanbul DGM’de 6 y›l
ceza ald›. 2000 y›l›nda trafik kazas›
geçiren ﬁahin’e, Nur Birgen’in baﬂ›nda oldu¤u Adli T›p Kurumu’nun
3. ‹htisas Dairesi 2002 y›l›nda
“ömürboyu haf›za sorunu yaﬂayaca¤›, iyileﬂemeyece¤i” yönünde
rapor verdi. Dönemin Cumhurbaﬂkan› Necdet Sezer, bu raporla ﬁahin’in cezas›n› affetti.
3) Nur Birgen ölüm orucundan
sonra, Wernicke Korsakoff hastal›¤›na yakalanan Bekir Balyemez’e
“iyileﬂebilir” raporu verdi. ‹stanbul
Tabib Odas› bu rapor nedeniyle
2004 A¤ustosu’nda Birgen’i “ g e rçek d›ﬂ› rapor düzenlemekten bir
a y s ü re y l e g e ç i c i o l a r a k m e s l e k t e n
al›koyma” cezas›na çarpt›rd›.
4) Nur Birgen, önce Wernicke

z en l em ek t e n , y o z l aﬂ m a y › k ö r ü k l e me kt e n,
- i ﬂ ke nc e yi ak l ay ›p , m eﬂ r ul a ﬂt › r maktan,
- h ip o kr at ye mi nin i çi¤ n em ek t e n , m e s l e k i y e t k is i n i k ö tü y e k u l lanmaktan,
- usulsüzlükt en, kay›r mac›l› k tan, rüﬂvetten,
- t › b b › v e b i l i m i f aﬂ i zm i n ç › k a r lar› do¤rultusunda devrimciler
aleyhine kullanmaktan,
- adaletin tecellesini engelle m ek te n ,
- ilerici doktorlar› kurumdan
uzaklaﬂt›r ›p, ger ici, f aﬂist kadr olaﬂ m ay a g it m ek te n .. .

SUÇLUDUR!
Korsakoff raporu verdi¤i ölüm orucu gazilerine daha sonra “iyileﬂti,
iyileﬂebilir “ raporlar› vermeye devam etti. Verdi¤i bu çeliﬂkili rapor
yüzünden bu kez de Türk Tabipler
Birli¤i ‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan
2005 ﬁubat›’nda “1 ay meslekten
men ve 300 milyon lira para ceza s›na” çarpt›r›ld›. Birgen’in verdigi
'cezaevinde yaﬂam›n› sürdürebilir'
raporlar›yla 16 We r n i c k e K o r s a koff hastas› ölüm orucu gazisi yeniden tutukland›. ﬁu anda F Tiplerinde yaﬂam savaﬂ› veriyorlar.

5) Avrupa Birli¤i’nin 2006 y›l›nda doktor, savc› ve hakimlerin iﬂkenceye karﬂ› e¤itilmesi için uygulamaya baﬂlad›¤› projenin baﬂ›na
atand›. Atamay› yapan AKP iktidar›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 düzenlemeye devam etti.
6) Nur Birgen imzal› dikkat çekici bir di¤er rapor da omurili¤i k›r›k, göbe¤inden aﬂa¤›s› felçli ve vücudunda çok say›da yara bulunan
tutuklu Emrah Aliﬂan hakk›nda bu
durumuna ra¤men “cezaevinde ka l a b i l i r ” raporu yüzünden hala Ali-

Özgürlük!
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ﬂan, Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’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 1314 yaﬂ aras› ndaki 6 ÇO CUK ve
hakk›nda “ yapt›klar›n›n sonucunun
bilincinde de¤iller ise” dava aç›lmamas› gerekiyordu. Bunun için çocuklar, Diyarbak›r Adli Kurumu'na
sevkedildiler. Adli T›p, 6 çocu¤un
“Eylemin hukuki anlam ve sonucunun bil incinde oldu¤u” yönünde rapor haz›rlad›. Çocuklar halen
a¤›r hapis istemiyle yarg›lan›yor.

‹ﬂkencecinin Kendisiyle
Aklay›c›s› ve Hamisi
A r a s › n d a F a r k Yo k t u r
Birgen, tescilli bir iﬂkencecidir;
o kadar ki, ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü (HRW), Uluslararas› Af Örgütü (UAÖ) ve Birleﬂmiﬂ Milletler gibi kurumlar›n raporlar›nda Birgen'in ad› “iﬂkence karﬂ›s›nda kö t ü h e k i m t u t u m l a r › n a ö r n e k ” ola-

rak gösteriliyor.
Nur Birgen’in düzenledi¤i raporlar, 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› alt›nda ölümünü h›zland›racak, devrimcilerin daha çok ceza almas›n›
sa¤layacak bir Adli T›p, bütün iktidarlar için en ideal olan›d›r.
Adli T›p Kurumu’nun kararlar›n›n meﬂrulu¤u yoktur. Bu kurum
katilleri, iﬂkencecileri, suçlular› aklarken devrimcilerin, ilericilerin
aleyhine kararlar almaya, devrimcileri katletmeye devam ediyor.
AKP iktidar›n›n uygulad›¤› tecrit Güler’i hasta etti. ﬁimdi tahliye
etmeyerek onun ölümünü haz›rl›yorlar. AKP bu kararla yaln›zca Güler’i de¤il, ayn› durumda olan di¤er
kanser hastas› tutsaklar› da ölüme
terkediyor. Bu karar iradi ve siyasi
b i r k a r a r d › r. AKP, Güler hakk›ndaki bu karar›yla teec rit te ve t ut sakl a -

r› sessiz bir ﬂe ki l d e i mha e t me kt e
n e k a d a r k a r a r l › oldu¤unu bir kez
daha göstermiﬂtir.
Bu kadar suç iﬂlemiﬂ, bu kadar
yozlu¤un ve adaletsizli¤in içine batm›ﬂ, devrimci düﬂman› Adli T›p Kurumu la¤vedilmeli, vermiﬂ oldu¤u
bütün raporlar iptal edilmeli ve bu
raporlara dayan›larak verilmiﬂ bütün mahkeme kararlar› geçersiz say›lmal›d›r. Nur Birgen derhal görevinden al›narak yarg›lanmal›, doktorluk mesle¤inden men edilmelidir.
Adli T›p Kurumu’nu ve Nur Birgen’i himaye etmekten, yanl›ﬂ ve tarafl› kararlar vererek, yarg›y› yan›ltmas›na göz yummaktan Adalet Bakanl›¤› da suçludur. Nur Birgen
hakk›nda yap›lan suç duyurular›n›
dikkat almayarak, Birgen’in suçlar›n›
örtbas etmek, tarafl› ve adaletsiz kararlar vermekten Yarg› da suçludur.
Güler Zere herkesin gözü önünde her geçen gün biraz daha ölüme
yaklaﬂ›yor. Sorumlusu tüm bunlara
izin veren ve bu sonu haz›rlayan
A K P i k t i d a r › d › r.

T E P K ‹ L E R ‹ YAT I ﬁ T I R M A S E N A RYOSU
Cumhurbaﬂkanl›¤› Adli T›p’› Denetleyecekmiﬂ(!)
Adli T›p Kurumu’nun Hüseyin
Üzmez’in taciz olay›na iliﬂkin verdi¤i iki ayr› rapor, Münevver Karabulut cinayetindeki yanl›ﬂ, “hatal›”
raporlar› ve son olarak Güler Zere
için verdi¤i rapor, Adli T›p Kurumu’nun çok geniﬂ kesimler taraf›ndan tart›ﬂ›lmas›na neden oldu.
Bunun üzerine Cumhurbaﬂkanl›¤› taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada; “ son günlerde bas›nyay›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 Kurumu’nun 2007, 2008 ve 2009 faaliyet ve iﬂlemlerinin mevzuata uygun
biçimde yerine getirilip getirilmedi¤inin denetlenmesi talimat› verilmiﬂtir” denilmekte.
Adli T›p Kurumu devletin bir kurumudur. As›l iﬂlevi faﬂizmin di¤er
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kurumlar› gibi halka karﬂ›d›r. Egemenlerin ç›kar›n› gözetir. Ayn› zamanda devletin di¤er kurumlar› gibi
çürümüﬂtür. Asli görevi olaylar› bilimsel yöntemlerle ayd›nlatmak de¤il, güçlü olan›n lehine karartmakt›r.
Devrimcilere karﬂ› y›llard›r faﬂizmin iﬂkencelerini, katliamlar›n›
aklayan bir rol üstlenmiﬂtir.
Bu yan›yla Adli T›p Kurumu’nun
çeﬂitli kesimler taraf›ndan güvenilirli¤ini yitirip tart›ﬂ›l›r hale gelmesi,
faﬂist devletin tart›ﬂ›lmas› demektir.
Hep ayn› senaryo!
Faﬂizmin kurumlar›n›n çürümüﬂlü¤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. Cumhurbaﬂkanl›¤›’n›n ﬂimde yapmak istedi¤i
de budur. Devlet Denetleme Kurumu, araﬂt›rma ve soruﬂturmalar› “sürüncemede” 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¤ildir. Adli T›p’›n kararlar›nda belirleyici 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 aras›ndan geçen bir olay ise, tamamen
suçlu da olsa karar zenginlerin lehine ç›kar.
Devrimcilerle ilgili raporlar›nda
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muamele anlat›l›yor. Buraya gelen
ziyaretçilerden Adalet Bakanl›¤›’n›
aray›p bu sorunun çözülmesini isteyenler oldu.
Eylemin 6. gününde PSAKD
Adana ﬁube Baﬂkan› Metin Çelik ve
Genel Merkez Yöneticisi R›za Ayd›n
destek amaçl› ziyaret ettiler.

Yan›nday›z
Buraday›z!
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 oturma eylemlerine devam etmekte kararl›.
Her gün Güler Zere’yi anlatan
aileler, yan›nday›z mesaj› veriyorlar
Güler Zere’ye.
Eylemin her gününde hasta yak›nlar›na bildiriler da¤›t›larak yan›baﬂlar›nda yaﬂan›lan insanl›k d›ﬂ›
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 gütmüﬂtür ama bu kayg›lar›n içinde
bilim ve hukuk yoktur.
Daha önce Adli T›p Kurumu’nda çal›ﬂan ve “kurumdaki aksakl›klara dikkat çekmek” için istifa
etti¤ini söyleyen Doç. Ayten Erdo¤an 20 Temmuz tarihli Milliyet
Gazetesi’nde yay›nlanan röportaj›nda kurumun çürümüﬂlü¤ünü anlat›rken ﬂöyle diyordu:“Münevver
vakas› meﬂhur bir vaka oldu¤u
için duyuldu. Yoksa hata çok oluyordur da bunun çok az› kamuoyuna yans›yordur.” Böyle bir
kurumun “3 y›l›n›” incelemekle
gerçe¤e ulaﬂ›labilir mi?

Say›: 190

Güler Zere’ye

Güler Zere Yeniden
Hastanede
‹stanbul Adli T›p'taki heyetin baﬂ›nda bulunan Nur Birgen’in verdi¤i rapor üzerine 20 Temmuz Pazartesi günü Güler Zere tekrar Elbistan
Kapal› Hapishanesine sevkedildi.
Güler’in hapishaneden ailesini aratmas›yla ortaya ç›kan bu geliﬂmenin
ard›ndan Haydar Zere ve Adana
Haklar Derne¤i Baﬂkan› ﬁemsettin
Kalkan hastane yetkilileri ile görüﬂerek sevki sordu. “Hastanenin
KBB servisi yetkilileri Güler’e ‘seni hapishaneye gönderelim. Baﬂka
hastalar› da tedavi ettirmemiz gerekiyor’ demiﬂ. O da zaten konuﬂamad›¤› için bir ﬂey diyememiﬂ. Biz,
günlerdir hapishane önünde bekliyoruz, hiçbir ﬂekilde haber verilmeden hapishaneye göndermiﬂler gece
yar›s›” diyerek bu uygulaman›n Güler Zere’yi öldürmek amaçl› oldu¤una de¤inerek tepki gösterdi.
Tepki üzerine Güler Zere, Karataﬂ Hapishanesi'nden yeniden hastaneye sevk edildi. Tedavisi aksat›lmadan her gün düzenli sürdürülmesi gereken bir hastay›, hapisheneye
göndermek, sadece katliamc›, infazc› politikalar›n sonucu olabilir.

“Adli T›p Bilirkiﬂili¤i T üm
Toplum Nezdinde
Güvenilirli¤ini K aybetmiﬂtir”

li T›p’›n görülmesini eleﬂtirdi. Bu
anlay›ﬂtan kaynakl› ölümlerin yaﬂand›¤›n› vurgulayan Gürsoy, Adli
T›p’›n da¤›t›l›p yeni bir yap›lanmaya gidilmesi gerekti¤ini söyledi.
ÇHD Genel Baﬂkan› Av. Selçuk
Koza¤açl› da resmi bilirkiﬂinin olamayaca¤›n› belirterek taraflar›n
kendi bilirkiﬂilerini seçme ve bilirkiﬂilerin tart›ﬂ›lmas› hakk›n›n yarg›ya iade edilmesi gerekti¤ini söyledi.
Adli T›p Kurumu’ndaki uzmanlar›n
akademik olarak üniversite uzmanlar›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 bulundu¤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 tutsaklara mektup yazarak dikkatleri
çekmeye çal›ﬂt›klar›n› fakat umduklar›n›n olmad›¤›n› söyledi. Son olarak konuﬂan T‹HV Baﬂkan› ﬁebnem
Korur Fincanc›; Adli T›p’› denetlemenin olumlu bir ad›m olabilece¤ini belirterek “Adli T›p’ta ba¤›ms›zl›k ve bilimsel standartizasyon sa¤lanmadan çözümün mümkün de¤ildir” diyerek bitirdi.Da¤›t›lan aç›klamada Adli T›p bilirkiﬂili¤inin güvenilirli¤ini tüm toplum nezdinde
kaybetti¤i, üniversitelerden, bilim
insanlar›ndan ve bilimsel incelemelerden destek almaks›z›n düzenlenen raporlar›n hukuksal olamayaca¤› vurguland›.

23 Temmuz günü Adli T›p’›n
vermiﬂ oldu¤u kararlarla insanlar›
ölüme göndermesi üzerine Tabipler
Odas›’nda bir bas›n toplant›s› yap›ld›. TTB, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Derne¤i, Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i, T‹HV, ‹HD ve
ÇHD bir arada yapt›klar› toplant›da
Adli T›p’›n la¤vedilmesi gerekti¤ine vurgular yap›ld›. TTB Baﬂkan›
Gencay Gürsoy Adalet Bakanl›¤›
taraf›ndan resmi bilirkiﬂi olarak Ad-
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ADL‹ TIP
GÜLER’‹N KATL‹NE
KARAR VERD‹...
Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi, 2 hafta geçtikten sonra Güler
Zere’nin “ h a s t a n e m a h k u m k o ¤ uﬂunda kalabilece¤i” yönünde karar
verdi. Güler Zere, bir devrimci oldu¤u için ölüme mahkum edildi.
Devlet, önce hapishanede uygulad›¤› a¤›r tecrit koﬂullar›nda hastalanmas›na neden oldu, sonra da tedavisini engelleyerek yaﬂam hakk›n› elinden ald›. Bu dünyadaki sömürünün, haks›zl›klar›n, adaletsizliklerin devam etmesi için Gülerler’in
asl›nda hiç var olmamas›, Güler gibi düﬂünenlerin hiç yaﬂamamas› gerekiyor. Bu nedenle Güler’in katli
vaciptir!...
Kanser hastas› Güler bile bu düzen için tehlikelidir. Onlar›n dirileri de, ölüleri de bu düzene korku sal›yor.
Devrimcileri teslim almak için
her yola baﬂvuruyorlar. Dayatt›klar›
ya teslimiyet ya ölümdür. Bu düﬂüncelerle sizi yaﬂatmayaca¤›z diyorlar. Bizim düzenimizin bekas› için
sizlerin, sizin düﬂüncelerinizin yok
olmas› gerekiyor diyorlar. Bunun
için tek tek katletmeye devam ediyorlar. Bazen kuﬂat›lm›ﬂ evlerde
katlettiler. Bazen iﬂkence tezgahlar›nda… Bazen bir mezar taﬂ›n› bile
çok gördüler. Kendi zindanlar›n› bile yak›p y›kt›lar. Binlerce bomba
ya¤d›rd›lar. Kimyasal silahlarla katlettiler. Ama yine de karﬂ›lar›nda
teslim olan, aman dileyen tek bir kiﬂi bulamad›lar. H›nçlar›, kinleri büyük…
Kanser hastas› bir tutsa¤› ölüme
terkedecek kadar zavall›lar. Güler
ne ilk ne de son olacakt›r. F T ipleri ni zaten bunun için yapt›lar. Bugüne kadar hapishanelerden onlarca
tutsa¤›n cesedi ç›kt›. Do¤rudan ya-
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da sessiz bir ﬂekilde devrimcileri
imha etmeye devam ediyorlar. Halen içerde Güler gibi 20’ye yak›n
tutsak ölümü bekliyor. Yüzlerce
tutsak kansere ya da a¤›r hastal›klara yakanlanma riski alt›nda. Yüzlercesi hasta. F T i pl eri günümü z N az i l e r ’ i n i n t o p l a m a k a m p l a r › d › r.
Orada tutsaklar› teslim almak, düﬂüncelerinden vazgeçirmek, katletmek 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
“tt u t u k l u l u k k o ﬂ u l l a r › n d a t e d a v i s i
m ü m k ü n d e ¤ i l d i r ” diyor. Hukuk,
yani yasalar, “i yileﬂene kadar cezan›n infaz› geri b›rak›lmal›d›r”
diyor. Ama buna ragmen Adli T›p,
“infaz›na devam edilebilir” karar›
verdi. Güler a¤›z kanseri ve hastal›¤› art›k son aﬂamalar›nda. Ameliyatlar geçirdi, dama¤› al›nd›. Hapishanede tedavisi bir yana uygun bir
ﬂekilde beslenmesi bile mümkün
de¤il. Doktorlar ›srarla hapishane
koﬂullar›nda tedavisinin mümkün
olmayaca¤›n›, yaﬂama ﬂans›n›n özgürlü¤üne kavuﬂsa bile yüzde 30 oldu¤unu söylüyorlar. Tüm bunlara
ra¤men Adli T›p Kurumu t›bb›, yasalar› ayaklar alt›na alarak Güler
hakk›nda ölüm karar› ald›.

AKP ‹KT‹DARI KEND‹
YASALARINA UYMUYOR
Oligarﬂinin yasalar›, “ h a p i s h ane koﬂullar›nda tedavisi mümkün
olmayan tutuklu ve hükümlülerin
cezas›n›n infaz›n›n ertelenmesini”
öngörüyor. Üstelik yaﬂam hakk› her
insan›n en temel hakk›d›r. Bu hak

ulusal ve uluslararas› yasalarla garanti 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 iﬂkence yapma, katletme özgürlü¤üm var
diyor. Halbuki iﬂkence yapmak yasalara göre suçtur. Ancak bu devletin bütün kurumlar› halka karﬂ›,
devrimcilere karﬂ› birer iﬂkence makinesine dönüﬂmüﬂtür. Hapishanelerde, emniyet müdürlüklerinde, en
küçük karakollarda bile iﬂkence tezgahlar› har›l har›l çal›ﬂ›yor. Oralardan yüzlerce insan›n cesedi ç›kt›.
Devletin ordusu, polisi, M‹T’i,
mahkemeleri, Adli T›p Kurumu, valileri 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 iﬂkence yapmaya, katletmeye canla
baﬂla devam ediyor.
Kendi hukukunu bile çi¤neyen
bir siyasi iktidar A D A L E T S ‹ Z D‹R. Adaletin olmad›¤› bir yerde
iﬂte bu nedenle halk›n kendi adaletini sa¤lama hakk› vard›r. Yaﬂam hakk› için mücadele, adalet için mücadele 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 sald›r›p, kafas›n› parçalayacak kadar
düﬂmand›r. Baﬂbakan Erdo¤an Osmanl› 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
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sesini ç›kartmas›n, tüm sald›r›lara
boyun e¤sin istiyor.
Siyasi iktidar›n kendisinin yasalar› çi¤nedi¤i bir yerde ne hukukun
ne de o iktidar›n verdi¤i ve verece¤i
kararlar›n bir hükmü vard›r. Bu düzenin devrimciler aleyhine verildi¤i
bütün kararlar g a y r i - m e ﬂ r u d u r.
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 bedenini beton zeminlerde yat›racak,
ona bir sedyeyi bile çok görecek kadar insanl›ktan ç›km›ﬂlard›r. Onlar
‹smet’i morgun yan›nda yat›racak
kadar ahlaks›zd›rlar. ‹ﬂte faﬂizm budur.
Güler Zere hakk›nda, Çukurova
Üniversitesi Adli T›p Ana Bilim
Dal› taraf›ndan verilen raporda:
“Tedavi (radyoterapi, kemoterapi)

Hapishaneden ç›kan cesetler i m i z d e n d a ¤ l a r oluﬂtu. O
cesetlerin alt›nda kalacaks›n›z.
Adaletsiz düzeniniz sizin
sonunuz olacak. Sizden af
dilemiyoruz. Suçlu olan sizsiniz.
Sizi yaln›zca yasalar›n›z›
uygulamaya ça¤›r›yoruz.
kadar önemli olan iyi bak›m ve destek ortam›n›n oldu¤u.... hastanenin
mahkum ko¤uﬂunun dahi yaﬂam riski oluﬂturaca¤›” belirtiliyor ve bu
nedenle de tahliyesi isteniyordu.
Buna ra¤men Adli T›p 3. ‹htisas Dairesi Güler’in 5 dakikal›k bir muayeneyle “ m a h k u m k o ¤ u ﬂ u n d a t e d a v i s i n i n m üm k ü n o l du ¤ u ” yönünde karar verdi.
Ergenekoncu J‹TEM ﬂeflerinden
Arif Do¤an, Orgeneral ﬁener Eruygur, Orgeneral Hurﬂit Tolon, ‹P Genel 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-

ÇHD’den Suç Duyurusu
‹stanbul Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi, Güler Zere’nin tahliye olmadan hastane koﬂullar›nda
tedavi olabilece¤ine dair karar vererek ölümünün alt›na imza ataca¤›n› gösterdi.
Baﬂkanl›¤›n› Nur Birgen’in yapt›¤› 3. ‹htisas Daire Baﬂkanl›¤›’n›n
oybirli¤iyle ald›¤› bu karar hakk›nda ÇHD (Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i) Sultanahmet Adliyesi Cumhuriyet Savc›l›¤›’na “adam öldürmeye tam teﬂebbüs”den suç duyurusunda bulundular.
17 Temmuz’da, adliye önünde
toplan›p “Güler Zere, Yaﬂas›n” yazan bir pankart açan hukukçular
ad›na önce Av. Süleyman Gökten
bir aç›klama yapt›.
Nur Birgen’in
daha önce vermiﬂ
oldu¤u kararlarla
zaten ﬂaibeli biri
oldu¤u vurgusunu

Say›: 190

Güler Zere’ye

yapan Gökten’in ard›ndan
ÇHD ad›na Av. Bark›n Timtik aç›klama yapt›.
Aç›klamada Adli T›p’›n Nur
Birgen baﬂkanl›¤›nda; Ergenekon
san›¤› ve Susurluk hükümlüsü ‹brahim ﬁahin’e ‘sürekli hastal›¤› var’
raporu vererek af yolunu açt›¤› hat›rlat›lad›. Devam›nda ise ölüm
orucu sonrasi Wernicke-Korsakof
sendromuna yakaland›¤› için tahliye edilen 16 tutuklu ve hükümlüye
‘cezaevinde kalabilir’ raporu vererek onlar›n yeniden cezaevine gönderilmesine yol açt›¤› söylendi.
Timtik son olarak; “Güler Zere’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 duyurusunda bulunmak üzere adliye binas›na
girdiler.
Adli T›p’›n vermiﬂ oldu¤u rapo-

sinin Güler gibi a¤›r bir hastal›¤› olmamas›na ra¤men!... Kontrgerillac›lar› tahliye eden düzenin yarg›s›
aç›kça ç i f t e s t a n d a r t ç › d › r.
Analar, babalar o hapishanelerden 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 göreceksiniz. Güler’in kavgas›n›n sesi olanlardan kurtulamayacaks›n›z. ‹ki elimiz yakan›zdad›r.
Hapishaneden ç›kan cesetlerimizden da¤lar oluﬂtu. O cesetlerin
alt›nda kalacaks›n›z. Adaletsiz düzeniniz sizin sonunuz olacak. Sizden af dilemiyoruz. Suçlu olan sizsiniz. Sizi yaln›zca yasalar›n›z› uygulamaya ça¤›r›yoruz. Güler Zere’nin ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜ ‹ST‹YORUZ. YAﬁAM HAKKINI GASP
ETMEKTEN VAZGEÇ‹N.
ru TAYAD ve Halk›n Hukuk Bürosu’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 ellerini o¤uﬂturup Güler’in ölümünü
izlemektedirler” diyen TAYAD,
Güler Zere’yi onlara öldürtmeyeceklerini söyledi.
Halk›n Hukuk Bürosu’da; “Nur
Birgen ve Ekibi Suçlar›na Yenisini
Ekliyor” baﬂl›¤›yla yapt›klar› yaz›l›
aç›klamada; demokratik kitle örgütlerini, hukuk örgütlerini, sendikalar› 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 çözümün Adli T›p Kurumu’nun tamamen ortadan kalkmas› oldu¤unu
söyledi.

Özgürlük!

GÜLER ZERE
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TEDAV‹S‹ ENGELLENEN KANSER
HASTASI ‹SMET ABLAK,
TECR‹TTE KATLED‹LD‹!
AKP iktidar› tecrit politikas›yla
tutsaklar› öldürmeye devam ediyor.
Her hafta tecrit politikalar›n›n sonuçlar›n›, tecritin neden oldu¤u
ölümcül hastal›klar› ve ölümleri yaz›yoruz. Geçti¤imiz haftalarda ‹smet 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. ‹ s m e t
A b l a k 19 Temmuz günü ÖLDÜ.
Hay›r ölmedi, ÖLDÜRÜLDÜ! Daha do¤ru ve tam bir ifadeyle KAT LED‹LD‹!
PKK davas›ndan yarg›lanan ‹smet Ablak, 40 yaﬂ›ndayd›; 1994 y›l›nda tutuklanm›ﬂ ve ard›ndan müebbet hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›.
Tutuklu bulundu¤u Erzurum H Tipi
Hapishanesi'nde üç y›l önce k a n s e r e yakaland›. Ancak tedavi olmas›
engellendi. Tedavi olabilmesi için
infaz› ertelenmedi. Ölümünden 38
gün önce durumunun kötüleﬂmesi
üzerine Erzurum Araﬂt›rma Hastanesi'ne sevk edildi. ‹nsana hiçbir
de¤er vermeyen bu düzen, ‹smet’i
hastanenin bodrum kat›nda, morgun
yan›ndaki bir odada, askerlerin gözetimi alt›nda ölüme terk etti. ‹smet’in son günlerini geçirmek zorunda b›rak›ld›¤› yer, güneﬂ görmeyen, havaland›rmas› ve penceresi
bulunmayan bir bodrum kat› oldu.
Susurlukçu ‹brahim ﬁahin, Adli
T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi taraf›ndan verilen raporla tahliye olurken, 3. Daire Baﬂkan› iﬂkenceci Nur
Birgen ‹smet’in tahliyesi için rapor
vermeyerek, ölümünü haz›rlad›.
‹smet’in ailesinin Adalet Bakan-
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l›¤›
ve
Cumhurbaﬂkanl›¤›'na
‹smet’in serbest b›rak›lmas› için
baﬂvuruda bulunmas›na ra¤men ne
Adalet Bakanl›¤› ne de Cumhurbaﬂkanl›¤› bu baﬂvurular› dikkate almad›. Çünkü devletin bütün kurumlar›
‹smet’i katletmek için sözleﬂmiﬂ
gibiydiler. Ama zaten sözleﬂmelerine 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 makinesine dönüﬂüyor. Devrimcileri
katletmek için bütün düﬂmanl›¤›yla
sald›r›ya geçiyor.
- ‹smet’in ÖLÜM RAPORUNA
imza atan Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi Baﬂkan› N u r B ‹ R G E N,

‹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 tutuldu. Baﬂ›nda askerler nöbet tuttu.
Kanser hastas› bir tutsa¤› morgun
yan›nda tutmak insanl›¤›n›, vicdan›n› yitirmenin art›k son noktalar›ndan biri olsa gerek. ‹ﬂte bu faﬂizmin ahlak›d›r. Katiller tutsaklar›
bir an önce öldürmek için her ﬂeyi
bir iﬂkenceye dönüﬂtürüyorlar. ‹smet’e son ana kadar psikolojik, fiziksel iﬂkence yapmaya devam ettiler. AKP iktidar›n›n sakatlar›,
hasta ve özürlüleri gaz odalar›nda
katleden N a z i l e r ’ d e n bir fark›
yoktur...

‹smet’i kasten öldürmekten SUÇLUDUR.
- TECR‹T POL‹T‹KASINDA ›srar ederek, tutsaklar›n hastalanmas›na neden olan, hastaland›klar›nda
tedavilerini engelleyen, a¤›r hasta
durumda olan tutsaklar›n tahliyesini
öngören YASALARI UYGULAMAYAN ADALET B A K A N LI ⁄ I
‹smet’in ölümüne neden olan koﬂullar› 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 “mahkum ko¤uﬂu”nda tutarak katledilmesine ortak olan E R Z U R U M H
T ‹ P ‹ H A P ‹ S H A N E S ‹ i d a resi ve
C E Z A E V L E R ‹ G E N E L MÜDÜRLÜ⁄Ü SUÇLUDUR.
‹smet Ablak’›n ve di¤er hasta
tutsaklar›n ölüme terkedilerek
KATLED‹LMES‹, A K P i k t i d a r › n › n S‹YAS‹ B‹R KARARIDIR.
Tecrit politikas›n› sürdürmekte ›srar
eden, 10 saatlik sohbet hakk›n› uygulamayan, hasta tutsaklar›n tedavilerini engelleyen, tahliye edilmesi
yönündeki yasalar› çi¤neyen AKP,
kasten ölüme sebebiyet vermekten
SUÇLUDUR.
Devlet kas›tl› olarak hasta tutsaklar› ölüme terkediyor. F Tipi
hapishanelerde bir ço¤u, “ölümün
eﬂi¤inde” olarak tan›mlanabilecek
düzeyde a¤›r hasta 19 tutsa¤›n durumlar› ﬂöyledir:
G Ü L E R Z E R E: A ¤ › z k a n s e r i.
-G
Çukurova Üniversitesi Adli T›p Ana
Bilim Dal› taraf›ndan haz›rlanan raporlara göre hayati riski oldu¤u ve
tedavisinin hastanenin mahkum ko-

Elinden Alal›m!

26 Temmuz 2009

¤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.
A. SAMET Ç E L ‹ K: K›r›klar 2
-A
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hükümlü. K a n k a n s e r i .
AY N U R EP L ‹: B a ¤ › r s a k k a n-A
seri nedeniyle Diyarbak›r'da tedavi
görüyor.
B E K ‹ R ﬁ ‹ M ﬁ E K: Edirne F Ti-B
pi Hapishanesi’nde hükümlü. We rnicke Korsakoff hastas›. Adli T›p
3. ‹htisas Dairesi taraf›ndan hapishanede tutulamayaca¤› ancak hastanede infaz›n›n devam edebilece¤ine
dair rapor verildi.
E R O L Z AVA R : Sincan 1
-E
No’lu F Tipi’nde tutsak. Mesane
k a n s e r i. Otuza yak›n ameliyat geçirdi. Tecrit koﬂullar› hastal›¤›n›
ölümcül düzeye taﬂ›d›¤› gibi daha
önce geçirdi¤i tüberkülozu tekrarlad›, safra kesesi al›nd›.
GAZ‹ DA⁄: Antalya E Tipi
-G
Hapishanesi’nde tutuklu. B e l d e n
aﬂa¤›s› felçli ve iyileﬂme ﬂans› bulunmuyor. Bu duruma ra¤men tah-

liye edilmiyor.
G Ü L E Z A R A K I N:
-G
Ad›yaman E Tipi Hapishanesi’nde tutuklu. Beyindeki
salg› bezinde tümör var.
H A L ‹ L GÜNEﬁ: Di-H
yarbak›r D Tipi Hapishanesi’nde tutuluyor. Kee m i k
kanseri.
H A L ‹ L Y I L D I Z: An-H
talya L Tipi Kapal› Hapishanesi’nde hükümlü. 82
y a ﬂ › n d a, yaﬂ ve sa¤l›k sorunlar› nedeniyle baﬂkalar›n›n yard›m› olmadan yaﬂam›n› sürdüremiyor.
-‹‹NAY E T M E T E: K›sa bir süre
önce kalp ameliyat› oldu, s›k s›k
kriz geçiriyor. Ayr›ca s i roz hastas›,
vücudunun her taraf›nda derin yaralar aç›l›yor.
-‹‹ S M E T AYA Z: Ad›yaman E
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde yaklaﬂ›k 10 y›ld›r Çölyak hastas› ve kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›layam›yor.
-‹‹ Z Z E T TURAN: Diyarbak›r D
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde. A¤›r
b i r r omatizmal hastal›¤›, mide ülseri, kemik erimesi, b ö b rek yet -

Hapishanelerde son 6 ayda ölen tutsaklar :
- Mustafa Elelçi, Mersin E Tipi Hapishanesi'ne konulduktan 11 saat
sonra öldü. S a r a h a s t a s › oldu¤unu hapishane yönetimine bildirmesine
ra¤men ilaçlar› verilmeyen Elelçi nöbet geçirdi ve öldü.
- Diyarbak›r D Tipi Cezaevi'nde kalan k a n k a n s e r i H a s a n K e r t ile
b ö b rek yetmezli¤i rahats›zl›¤› bulunan Beﬂir Ö z e r, Adalet Bakanl›¤› ve
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu'na yap›lan baﬂvurulara ra¤men tahliye edilmediler ve gerekli tedavileri yap›lmad›. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin mahkûm ko¤uﬂunda yaﬂamlar›n› yitirdiler.
- K a n k a n s e r i 19 yaﬂ›ndaki G u r b e t M e t e, Diyarbak›r E Tipi
Hapishanesi 'ne konuldu. Durumunu hapishane yönetimi ve mahkemeye
bildirmesine ra¤men tedavi edilmedi. 4 ay cezaevinde kald›ktan sonra tahliye edilen Mete, 4 ay sonra öldü.
- Batman Cezaevi’nde 14 y›ld›r tutuklu bulunan Recep Çelik hastaneye sevki olmas›na ra¤men götürülmedi, fenalaﬂt›¤› halde hastaneye götürülmeyerek katledildi. Ailesine intihar etti¤i söylendi.
- Siirt E Tipi Kapal› Cezaevi'nde tutuklu iken k a r a c i ¤ e r k a n s e r i oldu¤u teﬂhis edildi¤i halde, tahliye baﬂvurular›na cevap verilmeyen 77 yaﬂ›n d a k i Ali Çekin katledildi.
- Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde adli bir dava nedeniyle tutuklu olan M u s t a f a D e m i r, 24 May›s 2009 günü hücresinde öldü.
Tecrit iﬂte böyle katletmeye devam ediyor.

Say›: 190
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mezli¤i var.
M E N D U H K I L I Ç: K›r›klar 1
-M
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuluyor ve a ¤ › r s i roz hastas›.
M U S TA FA G Ö K : Sincan 1
-M
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hükümlü. We rni cke K orsa koff hastas›.
N E S ‹ M ‹ K A L K A N : Mersin
-N
Silifke M Tipi Hapishanesi’nde. Yakaland›¤› Çölyak hastal›¤› nedeniyle hiçbir ihtiyac›n› tek baﬂ›na karﬂ›layam›yor.
N ‹ Z A M E T T ‹ N AKAR: Muﬂ E
-N
Tipi Hapishanesi’nde iken g › r t l a k
k a n s e r i n e yakaland›. ﬁu anda Ankara Numune Hastahanesi mahkum
ko¤uﬂunda bulunuyor. Bu koﬂullarda tedavi olmas› imkâns›z.
RAS‹M AﬁAN: Adana Kürk-R
çüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu. Heepatit B hastas› ve yak›nlar›n›
dahi tan›mayacak kadar ileri derecede s i n i r hastas›.
R E M Z ‹ AY DIN : Kocaeli 1
-R
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde. Tekerlekli sandalyeye mahkum. Hakk›nda A‹HM’in 20 ﬁubat 2007 tarihli "tutukluluk süresi makul süreyi
aﬂm›ﬂt›r" yönünde karar var.
YUSUF KAPLAN: Elaz›¤ E
-Y
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde. 85
y a ﬂ › nd a k i Kaplan’›n vücudunun %
7 9 ' u felçli . Vücudunun yüzde
79'unu kullanamaz oldu¤una dair
raporu var.
‹smet’i, ‹smetler’i katleden AKP
iktidar›d›r. Devletin tecrit politikas›d›r. Baﬂka ölümler yaﬂanmadan
bütün hasta tutsaklar derhal tahliye
edilmelidir.

Özgürlük!
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h t t p ://www. b a g i m s i z l i k - d e m o k r a s i i cin-halkcephesi.com

AKP ve Adli T›p, Hukuka, Bilime Göre De¤il;
DEVR‹MC‹ DÜﬁMANLI⁄IYLA Karar Veriyorlar
Aç›klama No: 5
Tarih: 1 9 Temmuz 2009
Adli T›p, kanser hastal›¤›n›n 4. aﬂamas›nda olan, a¤›z kanseri 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 kararlar veren bir sistem, gayri-meﬂrudur.
Kendi ç›kard›¤› yasalara uymak,
herhangi bir devletin meﬂrulu¤u
için tarihsel ve siyasal ﬂartlardan biridir. Kendi yasalar›n› uygulamak,
herhangi bir sistemi meﬂru k›lmaya
yetmez, ama kendi yasalar›n› uygulamamak, o sistemi g a y r i - m e ﬂ r u
hale getirmeye yeter.

DEVLET KEND‹
YASALARINI
UYGULAMIYOR!
Oligarﬂinin sömürü ve zulüm
düzeni, gayri-meﬂrudur. Çünkü genellikle kendi yasalar›n› dahi uygulamaz. Oligarﬂinin yasalar›nda “iﬂkence yapmak suç”tur. Ama bilinir
ki, ülkemizde iﬂkenceciler ceza almaz. Oligarﬂinin yasalar›nda devletin, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin can güvenli¤inden sorumlu oldu¤u yaz›l›d›r. Bilinir ki,
onlarca tutuklu ölür, öldürülür, can
güvenlikleri yok edilir ve kimse
bundan sorumlu tutulmaz. Oligarﬂinin yasalar›na göre, devletin “yasad›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,
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faili meçhul gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bilinir ki, bunlardan dolay› da kimse
cezaya çarpt›r›lmam›ﬂt›r. ‹ﬂte bütün
bunlar, oligarﬂik iktidarlar› gayrimeﬂru 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 olmayan tutuklu ve hükümlülerin cezas›n›n infaz›n›n ertelenmesini” öngörür.
Devlet, buna uygun davranmayarak, kendi yasalar›n› çi¤nemektedir.

ADL‹ T IP’IN K ARARI
TIBB‹ V E H UKUK‹
DE⁄‹LD‹R!
‹stanbul Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi, kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere hakk›nda, “hapishanede infaz›na devam edilmesinin uygun oldu¤una” oybirli¤i ile
karar verdi.
Zere’nin durumunun t›bbi aç›dan ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz burada. 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 düzeyinde mevcut. Güler Zere hakk›nda,
daha önce verilen t›bbi raporlar da
“tedavisinin hapishane koﬂullar›nda
yap›lamayaca¤›n›, iyileﬂinceye kadar hapis cezas›n›n infaz›n›n erte-

Ö l ü r ü z . Tek baﬂ›m›za da
ölürüz. ‹ﬂkence alt›nda, tecrit
alt ›nd a çok öl dürül dük. Ama,
merhamet dilemedik. Gülerl e r ’ e a m a n d i l e t t i re c e k l e r i n i
s a n a n l a r, hep yan›ld›lar
ve yine yan›lacaklar.

lenmesinin uygun olaca¤›n›” söylüyor.
Adli T›p’›n elinde baﬂka bir t›bbi
veri yok. Çünkü Adana ‹stanbul aras›nda 28 saatlik bir iﬂkence yolculu¤u yapt›r›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, ‹stanbul Adli T›p’›n Zere’yi muayene
etmesi sadece ve sadece 5 d a k i k a
sürmüﬂtür. Peki öyleyse Adli T›p,
bu karar› nas›l, neye göre verdi?
Bu karar› h u k u k l a aç›klamak
mümkün de¤ildir. Bu karar› bilimle
aç›klamak mümkün de¤ildir. Bu karar›n tek aç›klamas›, Adli T›p yönetiminin, onlar› oraya atayan AKP
iktidar›n›n devrimci düﬂmanl›¤›d›r.
Anti-komünistli¤idir.

‹ﬁKENCEC‹LERE,
KONTRGER‹LLACILARA
H‹MAYE, D EVR‹MC‹LERE
DÜﬁMANLIK!
Adli
T›p,
iﬂkencecilerin,
kontrgerillac›lar›n, sap›klar›n, tecavüzcülerin dostudur. Onlar›n hamisidir. Onlar için verdi¤i himaye kararlar› da hukuka bilime göre verilmiﬂ kararlar de¤ildir. Yani, Adli T›p,
her durumda, hukuku, bilimi kaale
almayan bir kurumdur.
Bu kurumun baﬂ›ndaki Haluk ‹nce ve Nur Birgen gibi kiﬂilerin öncelikli s›fatlar›, doktorluklar› de¤il,
faﬂistlikleri, anti-komünistlikleri,
devlet savunuculu¤udur. O n l a r önc e d ok t o r de¤il, önce faﬂisttirler.
Önce adaletin de¤il, önce devletin
h i z m e t i n d e d i r l e r. Hat›rlanacakt›r,
oligarﬂinin hukukçular› bir süre önce “devletin ç›karlar›yla hukuk karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde, bizim için
devlet önce gelir” diyorlard›. Adli
T›p’taki faﬂist kadrolaﬂma, bu mant›¤›n doktorlar içindeki temsilcilerinden oluﬂmaktad›r. Onlar için de
bilimden, t›ptan önce, “devlet” gelmektedir.
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Güler Zere’yi tahliye etmemelerinin nedeni budur.
Güler Zere devrimcidir. Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde 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 etmektedir.
J‹TEM ﬂeflerinden Arif Do¤an,
Orgeneral ﬁ e n e r E r u y g u r, Orgeneral H u r ﬂ i t Tolon, ‹P Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› F eri t ‹l se ve r, Prof. Dr.
E ro l M a n i s a l › , Rektör M u s t a f a
Yu r t k u r a n; isimlerini sayd›klar›m›z, Ergenekon Davas›’n›n san›klar› aras›ndayd›lar. Tutukluydular. Yak›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 hizmetleri” olmuﬂ kiﬂilerdir. AKP iktidar›yla Ergenekon davas›ndaki
kontrgerilla ﬂefleri, birbirlerini yiyor gibi görünseler de, onlar asl›nda

Bas›ndan:
- Y›ld›r›m T ü r k e r ;
“... 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... ‹ﬂkencecilerin, ölüme tapanlar›n kahraman mele¤i. ... Memleketimizde,
yarg›-devlet-t›p kolkolal›¤› içinde
kimi insanlar›n hayat› kurtar›lmaya
de¤er bulunuyor, kimilerininki bulunmuyorsa, vahﬂet hüküm sürüyor
demektir.”( 20 Temmuz 2009, Radikal)
ﬁe b n e m K o r u r F i n c a n c › ;
“ Güler Zere’nin Adli T›p Kurumu’na sevkinden söz etmiﬂtik. ...
Cezaevleri, 2000 y›l›nda 32 insan›n
hayata dönemedi¤i o korkunç sald›-
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Kendi yasalar›n›za uyun.
Kendi yasalar›n›za
u y m a d › ¤ › n › z he r gün suç
iﬂlemeye devam ediyorsunuz.
G ü l e r Z e r e’y i ted avisi iç in
tahliye etmedi¤iniz her g ü n
suç iﬂliyorsunuz.
Kendi yasalar›na uymayan
b i r düzene karﬂ›, her t ü r l ü
d i re n m e v e h e s a p s o r m a
m e ﬂ r u d u r.
müttefiktir ve ayn› saftad›rlar.
AKP’nin bir yandan “darbe karﬂ›tl›¤›” ﬂovlar› yaparken, bir yandan
K e n a n E v ren’i Çankaya’da a¤›rlamas› örne¤inde oldu¤u gibi, birbirlerini 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 soru soruyor: “O yasalar› kendiniz
yapt›n›z. Uygulamayacaksan›z niye
yapt›n›z?” Faﬂizmin bu soruya verecek cevab› yoktur.
Adli T›p’›n karar›n›n anlam›
aç›kt›r: Ölsünler, hem de ac› çekerek ölsünler. Yanlar›nda tek bir yolr›, ard›ndan t›p biliminin insanl›¤a
zarar kullan›m›, her gün yeniden tan›ﬂt›¤›m›z hastalar ile belleklerimizde yer edenler gözlerimizin
önünde resmi geçit yapmaktalar.”
(Evrensel, 20 Temmuz 2009)
M u s t a f a Ö zgen ; Petrol-‹ﬂ Sendikas› Ankara ﬁube Baﬂkan›
“Son günlerde onunla ilgili neredeyse her gün bir haber var gazetelerde. Haberin yan› baﬂ›na konmuﬂ
gülümseyen resmini her gördü¤ümde içim burkuluyor. Öyle güzel bak›yor ki gazetedeki resimden kendisiyle ilgili haberi okuyan okuyucuya... ‹nsan olmak, Güler Zere’nin
yaﬂamas›n› savunmakt›r.” (Evrensel, 17 Temmuz 2009)
D o ¤ a n T›l›ç ;
“Cezaevlerine ölsünler diye
konmam›ﬂ” mahkumlar›n, kanser

daﬂlar›, yak›nlar› olmadan “TECR‹T ALTINDA” ölsünler!
Ölürüz. Tek baﬂ›m›za da ölürüz.
‹ﬂkence alt›nda, tecrit alt›nda çok
öldürüldük. Ama, merhamet dilemedik. Gülerler’e aman dilettireceklerini sananlar, hep yan›ld›lar ve
yine yan›lacaklar.
Merhamet de¤il, adalet istiyoruz!
Diyoruz ki, kendi yasalar›n›za
uyun. Yasalar› çi¤nemek madem ki
suçtur, o halde SUÇLUSUNUZ!
Kendi yasalar›n›za uymad›¤›n›z her
gün suç iﬂlemeye devam ediyorsunuz. Güler Zere’yi tedavisi için tahliye etmedi¤iniz her gün suç iﬂliyorsunuz.
Kendi yasalar›na uymayan bir
düzene karﬂ›, her türlü direnme ve
hesap sorma meﬂrudur.
Diyoruz ki, kendi yasalar›n›za
uyun: G Ü L E R Z E R E ’ Y E Ö Z GÜRLÜK!
Talebimiz, hakl› ve meﬂrudur:
GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK!

Halk Cephesi
gibi hastal›klardan ad›m ad›m ölüme yaklaﬂmalar›na göz yumuluyor.
Abdülsamet Çelik ve Güler Zere
hapishane koﬂullar›nda düzenli tedavileri yap›lamad›¤› için ölüme
yaklaﬂan mahkumlardan son ikisi...
Cezaevinde ölümlere göz yummak,
adaletin de ölümüne göz yummak
demek.” (Birgün, 18 Temmuz
2009)
Derya Sazak ;
“ 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 küme düﬂen Türkiye ad›na utanç verici son örnektir.
Ça¤daﬂ avukatlar bu ac›mas›zl›k
karﬂ›s›nda ‘Güler Zere yaﬂas›n’ diye
pankart açm›ﬂlard›” (Milliyet)
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Halk›n Hukuk Bürosu:
‘Adli T›p Kurumu’nun verdi¤i
raporun kabulü mümkün de¤il’
‰ 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 özgürlü¤ünden mahrumiyeti, kesinleﬂmiﬂ bir mahkeme karar›na dayan›yor. Güler hükümlü statüsünde
bulunuyor.
‹lk olarak ﬂunu belirtmek gerek.
Adli T›p Kurumu bir bilirkiﬂilik kurumu. Adli süreçlerde uzmanl›k isteyen meselelerde hâkimler, savc›lar teknik, bilimsel, uzmanl›k isteyen konular› bilirkiﬂilere sorarlar.
Güler ZERE de çok a¤›r bir hastal›kla yüz yüze ve hükümlü. Hükümlü olmas› iﬂin adli k›sm›, hasta olmas› da t›bbi yan›, yani iﬂin uzmanl›k isteyen k›sm›. Biz Güler’in avukatlar› olarak müvekkilimizin bu
a¤›r hastal›kla infaz›n›n devam ettirilmesini hukuken, vicdanen ve ahlaken kabul edilemez buldu¤umuz
için infaz›n›n ertelenmesi için Elbistan Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na
baﬂvuruda bulunduk. Bu baﬂvuruyla
süreç baﬂlad›. ‹lk baﬂvurumuz kaybedildi. ‹kinci kez baﬂvuru yapt›k.
Savc›l›k tedavi gördü¤ü Çukurova
Üniversitesi Balcal› E¤itim ve Araﬂt›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. H a p i s hanede kalmas› sa¤l›¤› için ciddi
r i s k o l u ﬂ t u r u r, infaz›n›n ertelen m e s i u y g u n d u r dedi. Elbistan savc›s› bunu yeterli görmedi. Ek bir rapor daha istedi. “Peki, hastanenin
mahkûm ko¤uﬂunda da kalamaz
m›?” diye sordu. Yine ayn› net ce-
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vap geldi. H a y › r, has t ane de de ka lamaz!
Bu raporlar›n Adli T›p Kurumu’na onaylat›lmas› için Güler, 28
saatlik bir ‹stanbul yolculu¤una ç›kar›ld›. Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu
Güler’i 5-10 dakika gördü. Biz kurulun kap›s›n›n önündeydik, bekliyorduk. Bu “görme” üzerine Adli
T›p, aradan yaklaﬂ›k 2 hafta geçtikten sonra ‘cezan›n infaz›n›n hasta nede devam› uygundur ’ dedi.
Çukurova Üniversitesi Adli T›p
Anabilim Dal› ise bunun uygun olmad›¤›n› söylüyor. H a s t a n e n i n k o ﬂ u l l a r › n › d a , hastay› da bilen, tetkik ve muayene eden Çukurova
Üniversite Hastanesi. Bizim için
geçerli olan da bu hastanenin görüﬂüdür. Adli T›p Kurumu’nun verdi¤i raporun k a b u l ü m ü m k ü n d e ¤ i l .
Birincisi, Adli T›p Kurumu Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› bir kurum.
Ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› üzerinde hakl› ﬂ ü p h e l e r var. ‹kincisi , 3.
‹htisas Kurulu ve bu kurulun baﬂkan› da ﬂaibe alt›ndad›r. Sadece bas›na
yans›m›ﬂ bulunan onlarca skandal
raporun alt›nda Nur Birgen’in ismi
bulunmaktad›r. Üçüncüsü , 3. ‹htisas Kurulu Güler’i ayr›nt›l› tetkik
ve muayeneden geçirmedi¤i için sadece daha önce verilmiﬂ raporlar›n
de¤erlendirmesini yapabilirdi. 3. ‹htisas Kurulu raporunda ilk raporu
yani ‘hapishanede kalamaz’ raporunu de¤erlendirmiﬂ; ikinci raporu yani ‘hastanede kalamaz’ raporunu

Mesele tek baﬂ›na savc›n›n,
Ad li T › p ’ › n y a d a N u r
B ‹ R G E N ’ in kötü niyeti,
ihmali, kusuru,
sürüncemede b›rakmas›
meselesi de¤il. Bu bir d ev le t
politikas›.

görmezden gelmiﬂ. Raporda
bundan hiç bahsedilmiyor. Zaten ihtisas kurulu üyeleri aras›nda G ü l e r ’ i n h a s t a l › ¤ › n › n
uz m a n › o l a n bi r hekim de
yok. Bu da Adli T › p K u r u m u
K a n u n u ’n a a y k › r › l › k teﬂkil
ediyor.

‘Güler hakk›nda verilen karar›n politik nedenlerle verildi¤ine kuﬂku duymuyoruz.’

‰ Yürüyüﬂ: Bu ayk›r›l›¤› hukuken dile getirdiniz mi?

‰ HHB: Raporlar aras›ndaki
çeliﬂki ve yukar›da sayd›¤›m›z gerekçelerle Elbistan Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’na itirazlar›m›z› ilettik.
Güler Zere’nin sa¤l›k durumuna
iliﬂkin dosyan›n Adli T›p Genel Kurulu’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 karar›n politik nedenlerle verildi¤ine
kuﬂku duymuyoruz. Bu ülkede t›kanm›ﬂ yollar› açman›n yolu sürekli, kararl›, ›srarl› mücadeleden geçiyor. Meselenin hiç gündemden düﬂmemesi gerekiyor. Yoksa Güler ZERE’nin sessizlik için bo¤ulmas›na
izin vermiﬂ oluruz.
‰ Yürüyüﬂ:

Okurlar›m›z› somut olarak bilgilendirmek aç›s›ndan
ﬂunu da ö¤renmek istiyoruz: Güler'in cezas›n›n ertelenmesi için yasalar ne diyor? Siz hangi yasaya,
hangi maddesine dayanarak Güler'in cezas›n›n ertelenmesini istiyorsunuz?

‰HHB: 5275 say›l› Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun’un 16/2. maddesi, Güler durumundaki bir hasta hükümlünün infaz›n›n m u t l a k s u retle erte lenmesi gerekti¤ini söylüyor. “Hapis cezas›n›n infaz›n›n hastal›k nedeni ile ertelenmesi” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan yasa maddesi tam olarak ﬂöyle:
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16/2 –“Di¤er hastal›klarda (ak›l
hastal›¤› d›ﬂ›ndaki -bizim notumuz)
cezan›n infaz›na, resmi sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n mahkûmlara ayr›lan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu
durumda bile hapis cezas›n›n infaz›,
mahkûmun hayat› için kesin bir
tehlike teﬂkil ediyorsa 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 olmas›na ra¤men infaza ara vermedi.
Böyle bir hakk› var m›?.. Ergenekon'daki kontra ﬂefleri, oligarﬂinin
sad›k bürokratlar› nas›l tahliye ediliyor, onlara hani yasalar, hangi hukuk uygulan›yor? Kontrgerilla ﬂeflerinden 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 hükümdür. ‹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, olmamal›d›r. Bu pratik, asl›nda bize
devletin kendisini tart›ﬂt›r›yor. Hasta olan bir insana infaz›n› çekeceksin demek i n s a n l › k l a b a ¤ d a ﬂ a c a k
bir durum de¤il. Ama tam da bunu
diyorlar.
Az önce Güler’in politik düﬂüncelerinden ötürü böyle bir kararla
karﬂ›laﬂt›¤›m›z› söylemiﬂtim. Ergenekoncular da yine politik nedenlerle 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 soruﬂturmas›yla hukuk literatürüne
girdi denilebilir. Demek ki ‘Paﬂa ol mak’ gerekiyor, ‘devlet için kurﬂun
s›kmak’ gerekiyor, yine ‘bir gün
gerekebilmek’ gerekiyor. Herkesin
bu çifte standart› görmesi gerekiyor.
Hasta bir kiﬂinin tedavi olmas› laz›m. Hastal›¤›n›n iﬂkence haline
dönmesinin izlenmemesi laz›m.

Okurlar›n›z için ﬂu ayr›ma dikkat çekmek istiyoruz. Baﬂta söyledi¤imiz gibi t u t u k l u l u k ile h ü k ü m l ü l ü k iki ayr› hukuki statü. Ergenekon san›klar› henüz yarg›lan›yorlar. Yarg›lama aﬂamas›nda sa¤l›k
problemleri gerekçesiyle tahliye
ediliyorlar. Güler Zere için kesinleﬂmiﬂ bir mahkeme karar› var.
Onun için derhal uygulanmas› gereken 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, kusuru, sürüncemede b›rakmas› meselesi de¤il. Bu bir devlet politikas›.
Devletin intikamc› anlay›ﬂ›n›n bir
tezahürü. AKP hükümeti de bu anlay›ﬂa uygun davran›yor.
Nur B‹RGEN’i hakk›ndaki tüm
ﬂaibelere, hakk›nda meslekten men
karar› bulunmas›na ra¤men 3. ‹htisas Kurulu’nun b a ﬂ › n a a t a y a n
k i m ? 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, memurlar›n yarg›lanma yolunu kapatmak için soruﬂturma izni vermeyen
kim? Bunun bir tek adresi var, o da
hepimizin malumu...

ÇHD Adli T›p Önüne Siyah Çelenk B›rakt›
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 örgütleri 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, Erzurum Hapishanesi'nde ‹smet Ablak
kanser hastas›yd›, 30 kez ameliyat

Say›: 190

Güler Zere’ye

oldu buna ra¤men b›rak›lmad›”
diyen Tanay, Ergenekoncular'a, Susurlukçular'a özgürlüklerini bahﬂeden Nur Birgen ve ekibinin, ne yaz›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 Ablak'› Öldürdünüz. ﬁimdi S›ra Kimde?" 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; "Bilimselli¤ini, tarafs›zl›¤›n› ve güve-

nilirli¤ini tamamen kaybetti¤i aç›k
olan Adli T›p Kurumu ‹htisas Kurullar›'n›n faaliyetleri derhal durdurmal›d›r" dedi.
50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde; "‹smet Ablak'› Öldürdünüz Güler Zere'yi Öldürtmeyece¤iz" yazan bir
pankart ve "Ba¤›ms›z Adli T›p ‹stiyoruz, Nur Birgen ve Ekibi Da¤›t›ls›n, Adli T›p Kurumu Kapat›ls›n"
yazan dövizler taﬂ›nd›.

Özgürlük!
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Çeber’e ‹ﬂkencenin Tan›klar› A nlat›yor, Metris ‹daresi’nin Yalanlar› Ç öküyor!

‘‹ﬂte Say›mda Kalkmayanlar Böyle Cezaland›r›l›r’
- Murat G evrek:
“Karantinada ‘beni dövdüler ’
dedi. Yemek yiyemiyordu, sürekli
ku su y ord u . Çeber aya¤a kalkarak, say›m vermiyordu. Bunun
ü z e r i n e g a r d i y a n l a r Ç e b e r ’in kafas›na vurmaya baﬂlad›...”

- G›yasettin ﬁakiro¤lu:
“Baﬂ gard iyan Apayd›n, Çeb e r ’in ense köküne vurdu. Bizi
y u k a r › ç › k a r d › l a r. Engin’i bahçe de dövmeye devam ettiler...”

- Ahmet A ksu:
“ Ç e b e r iﬂkence gördü¤üne dai r b i r mektubu bana verdi. Ben de
ayakkab›mda saklad›m, sonra
savc›ya verdim...”
Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi ile ilgili davan›n 5. duruﬂmas›, 22 Temmuz’da Bak›rköy 14.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
üyesi avukatlar, Engin Çeber’in babas› ve ablas›, Engin Çeber’in arkadaﬂlar›, Halk Cepheliler oradayd›lar
yine. Adalet istekleriyle oradayd›lar. Paylaﬂmak, dayan›ﬂmak için
oradayd›lar.
Sabah 10.00 s›ralar›nda Bak›rköy Adliyesi önünde toplanan Halk
Cepheliler, "Adalet ‹stiyoruz", "‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek",
"‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir",
"Güler Zere Serbest B›rak›ls›n",
sloganlar›yla dile
getirdiler taleplerini.
Adliye önünde
Halk Cephesi ad›na
Cavit Akbu¤a taraf›ndan
yap›lan
aç›klamada, bask›lara, insanl›k d›ﬂ›
yapt›r›mlara boyun
e¤meyenlerin; vatan›n›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n›n özgürlü¤ü için sömürüye
ve zulme karﬂ› mü-
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cadele edenlerin kurﬂunland›¤›na,
zulüm gördü¤üne vurgu yap›larak,
ﬂöyle denildi:
Biz özür d e ¤ i l , m e r h a m e t d e "B
¤ il , a d a l e t i s t i y o r u z . ‹ ﬂ b i r l i k ç i
AK P iktidar›n›n kendi yasalar›n›
u y g u l a m a s › n › , G ü l e r Z e re ' n i n
derhal serbest b›rak›lmas›n›, Ferhat'› vuranlar›n, Engin'i katledenlerin cezaland›r›lmas›n› istiyoruz."
Evet, Engin Çeber için oradayd›lar, ama AKP’nin tecritte gün gün,
hücre hücre katletti¤i Güler Zere de
onlar›n “gündemi”nden önce, beyinlerine, bilinçlerine, yüreklerine
girmiﬂti. Adliye önündeki eylemde
Güler Zere’nin tahliye edilmesi talebine de sahip ç›k›ld›.
Duruﬂmaya 6’s› tutuklu, 15 tutuksuz 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 belgelenmesi, Engin Çeber’in iﬂkence ile
katledilmesine iliﬂkin tan›klarca yap›lan anlat›m ve teﬂhislerdi.
Tan›kl›k yapanlardan Ahmet Aksu, Engin'in savc›l›¤a gönderilmek
üzere yazd›¤› ve yaﬂad›¤› iﬂkenceleri anlatt›¤› mektubunu güvenlik gere¤i ayakkab›s›nda saklad›¤›n› ve
daha sonra savc›l›¤a verdi¤ini söyledi.
Tan›k G›yasettin ﬁakiro¤lu ise,
2. Müdür’ün daha önce örtbas edilmeye çal›ﬂ›lan tehdidini aç›k seçik
bir biçimde anlat›yordu:
Baﬂgardiyan Apayd›n, Çe“B
b e r ’in ense köküne vurdu. Bizi
y u k a r › ç › k a r d › l a r. Engin’i bahçe de dövmeye devam ettiler. Ko¤uﬂ
p e n c e re s i n d e n g ö r d ü m . C e z a e v i
i k i n c i m ü d ü r ü F u a t K a r a o s m ano¤lu, ‘Say›mda kalkmayanlar
böyle cezaland›r›l›r ’ dedi.”
ﬁakiro¤lu, bunlar› anlat›rken,
eliyle de hapishane 2. Müdürü F u a t
K a r a o s m a n o ¤ l u ’ n u gösteriyordu.

Tan›k Murat Gevrek ise duruﬂmada ﬂunlar› anlatt›:
" P o l i s a s k e re t e s l i m e d e r k e n ;
‘bunlar terörist, bunlar da¤da
a d a m ö l d ü r ü y o r l a r ’ demiﬂ. A s k e r ler de dövmüﬂ. Karantinada da
d ö v m ü ﬂ l e r. K o ¤ u ﬂ a g e l d i ¤ i n d e
mosmordu ve üstü s›r›ls›klamd›.
Engin bize neden ayakta say›m
vermedi¤ini anlatt›... Engin’in
hastaneye kald›r›ld›¤› günün sabah› on-onbeﬂ gardiyan ko¤uﬂa
g i r d i l e r. Biz yukar› ç›kt›k. Engin’i
aﬂa¤›da komposto ettiler. Aﬂa¤› dan pat›rt› kütürtü geliyordu.
Aﬂa¤› indi¤imizde Engin bayg›n
halde yerde yat›yordu. "
Murat Gevrek de, Engin Çeber’e
iﬂkence yapanlardan b a ﬂ g a r d i y a n
S e l a h a t t i n Apayd›n’› teﬂhis etti.
Engin Çeber’in ablas› ﬁerife Çeber, iﬂkenceci baﬂgardiyan Selahattin Apayd›n’›n yüzüne tükürerek,
Engin’i iﬂkence ile katledenleri lanetliyordu.
Daha sonra ara kararlar aç›klanarak mahkeme 5 Ekim 2009 tarihine ertelendi.
Duruﬂman›n ard›ndan Av. Taylan
Tanay bas›na bir aç›klama yapt›. Tanay; iﬂkence suçundan yarg›lananlar›n yasa gere¤i özel güvenlikli hapishanelerde tutulmas› gerekti¤ini
ancak söz konusu san›klar›n Paﬂakap›s› Hapishanesi'nde tutuldu¤unu, mahkemenin bu konuyla ilgili
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'na müzakere yazma karar› ald›¤›n› söyledi.

26 Temmuz 2009

Umuda sevdal› bir yürek olarak
‘U
bu zorlu¤un karﬂ›s›nda sizlerle
beraber duruyorum.’
Gomedi dergisi, yaklaﬂ›k bir y›l
önce, Güler Zere’yle bir röportaj yapt›. Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar’›n yay›nlad›¤› Gomedi’nin May›s 2009 tarihli say›s›nda yay›nlanan bu röportaj›
sunuyoruz.

ﬁimdilik geçici protez damak tak›yorum. 6 ya da 10 ay sonra as›l proteze
geçilecek ki bunda etken, yaran›n iyiye gitmesi olacak.

Gomedi: Bizlerin altedemetyece¤i,
yenemeyece¤i hiçbir
zorluk yoktur, öyle de¤il mi Güler?

thaba! Öncelikle röportaj tekliGomedi: Sevgili Güler mer-

fimizi kabul etmene çok sevindi¤imizi 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›tay›m! ‹nan ki bu çok zor bir soru. ﬁöyle bir ﬂey desek; Aslen Dersimli’yim.
Suran aﬂiretindenim... Pardon! Buna
gerek yoktu. Önceleri Dersim patikalar›nda dolaﬂmaktayd›m. Elbette sevdam patikalara de¤ildi, umudayd›... 3
y›l ﬂu patika senin, bu patika benim,
ﬂu doruk senin bu doruk benim dolaﬂt›m. Sonras›?.. Sonras› iﬂte 13 y›ld›r
Özgür Tutsak Cephesi’ndeyim.
Gomedi: Sa¤l›k sorunlar› yatﬂad›¤›n›
biliyoruz. Bu nedenle

Ben tek olsayd›m belki bu
zorlu¤un karﬂ›s›nda
duramazd›m. Ama sizlerin
parmaklar›n›
parmaklar›m›n aras›nda
h i s s ed i n c e ,
y ü r e k a t › ﬂl a r ›m › z › , k e n d i
yürek at›ﬂlar›m ›n yan›nda
bulunca... ‹ﬂte o za man
dimdiktim illetin
karﬂ›s›nda... Ve Day›m›z,
onun göz l er i he p
üzerimizde...

Say›: 190

öncelikle Gomedi ailesi olarak geçmiﬂ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tedavi süreci halen devam ediyor olmal›. Bu konuda yaﬂanan geliﬂmeler
hakk›nda bizleri de bilgilendirirseniz
seviniriz.

Güler: Geçmiﬂ olsun dilekleriniz
için teﬂekkür ediyorum. Evet tedavi
sürecim halen devam ediyor. Neredeyse 1 y›l olacak bu tümör oluﬂumu.
Teﬂhisin konmas› ise 2,5 ay oluyor.
Ameliyatla tümörün bulundu¤u yer
al›nd›. Görünüﬂ itibariyle “temiz”
al›nd› ama yine de sonucu patoloji
verecek... Bu sonuca göre ›ﬂ›n tedavisi görece¤im herhalde, öyle demiﬂlerdi. Belki baﬂka bir tedavi ﬂekli olur.
Bilemiyorum. Ayr›ca bir de protez
damak ve protez diﬂ egzersizleri var.

Güler: Evet... dedi¤iniz gibi bizlerin altedemeyece¤i, yenemeyece¤i
hiçbir zorluk yoktur. Umuda sevdal›
b i r y ü rek olarak, bu zorlu¤un karﬂ›s›nda sizlerle beraber duruyorum.
Sizlerle diyorum. Bunu mütevaz›l›k
olarak alg›lamay›n. De¤il çünkü. Görünüﬂ itibariyle “ben” olabilirim bu
zorlu¤un karﬂ›s›nda. Bu, görünen taraf. Görünmeyen yüzünde ise sizler
vars›n›z. Bu da “aile” olman›n, büy ü k b i r aile olman›n güzelli¤i! Ben
bunu çok yak›ndan hissettim, gördüm, o ilk zor günlerde de, sonras›nda da. Ben tek olsayd›m belki bu zorlu¤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 gözleri hep üzerimizde...
Gomedi: Ayr›ca sa¤l›k sotrunlar›ndan
dolay› geçici olarak Elbistan’dan Adana Karataﬂ Hapishanesi’ne sevk edilmiﬂsin. Elbistan’da birlikte kald›¤›n Gülay ve Besime’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 kiﬂiydik, Besime ve Gülay... Burada gülüyorum 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 h a s ret,
özlem dedikleri... ‹ﬂte biliyorsunuz.
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Sabah›n köründe ﬁubat so¤u¤unda
s›ms›k› bir kucaklaﬂma sonras› beni
u¤urlad›lar buraya. ‹ﬂin ciddiyetini
bilmiyorduk... O sabah havaland›rma kap›s›n›n bir yan›nda onlar di¤er
taraf›nda ben kald›¤›mda içim yand› o anda. Özledim! Ve en çok da
“mahkum ko¤uﬂu” dedikleri hücrede bunu hissettim. Besime ile 2 y›ll›k “patika” paylaﬂm›ﬂl›¤›m var. Ayn› patikada yürüdük. Ayn› yürüyüﬂ
kolunda. Doruklarda en çok solu¤unu hissetti¤im silah arkadaﬂ›m.
Sonra Malatya Hapishanesi’nde beraberli¤imiz var. Beraber Malatya’dayd›k. Sonras› Elbistan süreci
ve biz 3 kiﬂi, 4 y›l tektik. Birbirimizi en yak›n›m›zda hissetti¤imiz zamanlar. 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...
Yoldaﬂ iﬂte! Ben ﬂimdi anlatsam

Ya l v a r m › y o r u z
Hayk›r›yoruz
G ü l e r Z e re ’ y e Ö z g ü r l ü k !
Topra¤›n taﬂtan istedi¤ini
istiyoruz
Sanc›s›n› çeken anan›n
a d › n › v e re n b a b a n › n
istedi¤ini istiyoruz
ü ç m e t re k a reyi paylaﬂ t›¤›
yoldaﬂ›n›n
g e l e c e k g ü n l e re i n a n a n l a r › n
istedi¤ini istiyoruz
Al›n terimizin karﬂ›l›¤› kadar
A n a m › z › n a k s ü t ü k a d a r helal
olan adaleti istiyoruz
Sanmay›n almay›z hakk›m›z›
divana b›rakmay›z and›m›z›
Biliyorum
düﬂmanl›¤›ndan vermiyorsun
düﬂman da olsan zalim de
b i n l e rc e y › l l › k f i r a v u n d a o l s a n
alaca¤›z gülen gözlü
Gülerimiz’i
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sayfalar sürer. Gomedi bunu kald›ramaz. Sonra Gomedi okuyucular›
bizim hasretimizin bitmesi için çareyi baﬂka ﬂeyler yapmakta bulur,
bunun ad› suça teﬂvik olur... 2,5 ayd›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 onlarla... En iyisi burada nokta koyay›m...

Gomedi: Uzun bir süredir
tÖzgür
Tutsak Cephesi’nde
yer al›yorsun. Bu süre zarf›nda seni
en çok etkileyen olaylar nedir diye
sorsak, ne dersin?

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

ölüm dediler, 12’ler dediler, inanamad›k, yürümeye baﬂlad›k. Ad›mlar›m›z tonlarca a¤›rl›ktayd›. Bu yoldaﬂ ac›s›n›n a¤›rl›¤›yd›. Arazide gece güne evrildi, ﬂafak do¤du. “Do¤ ru, evet” denildi. Gözümüzden yaﬂlar boﬂanm›ﬂt›. Sonra karﬂ›m›zdaki
köye 2 tabut geldi. ‹ki can, iki amca
çocu¤u. Abidin ve Eylem... Gözümüzün önündeydiler ama dokunam›yorduk. “Keﬂke ben” dedi¤iniz
anlardan. “Ölüm menzilini neden
ﬂaﬂ›rd›n ki” diye öfkeyle sordu¤umuz anlardan... Ve sonras› yeni kat›l›mlar›n coﬂkusu... Hiç zaman
kaybetmeden hem de... Ben Abidin’in ismini almak istiyorum, ben
Eylem, ben Cengiz, Haydar ben,
Selvi!.. dolmuﬂtu yerleri... Bereket
olmuﬂtu 12’ler.

Gomedi: Peki kitaplarla
taran
nas›l? Gerçi bu da soru
mu, elbette ki çok iyidir. O halde
bizlere en be¤endi¤in kitaplar› söyler misin?

Güler: Okumay› severim elbette. 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...
Gomedi: Son sorular›m›za
tgeliyoruz...
Söylemek istedi¤in son birﬂey var m› diye soray›m?

Gomedi: Unutmadan hetmen
ﬂunu da soral›m. Da¤lara olan sevdan› biliyoruz. Bu sevdan›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 geldi... 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› istersin... Köye gittik. Çat›ﬂma dediler,

Güler: Son söz yerine ne diyelim? Herkese sizin arac›l›¤›n›zla teﬂekkürler. Beni sat›rlar›yla yaln›z
b›rakmayan tüm canlara... Umuda
sevdal› tüm yüreklere... Çünkü ben
o yüreklerin hepsini yan›mda hissettim, hissediyorum. Ve diyorum
ki, sizleri ÇOK SEV‹YORUM!
Gomedi: Güzel bir sohbet
toldu.
Teﬂekkür ediyoruz.
Umudumuzun coﬂkusu ve karanfillerimizin s›cakl›¤›yla kucaklay›p,
öpüyoruz, kendinize iyi bak›n...

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

Bentleri çökerten ‘deniz kumu’ de¤il,
AKP’nin ya¤ma ve talan politikas›d›r!
Hem Suçlu Hem Yüzsüz
Halk›n A c›s› U murlar›nda
De¤il.
Q Artvin ﬁavﬂat’ta 13 Bentten 7’si y›k›ld›. Sele kap›lan 4
kiﬂi öldü
Q Selde, O rdu Perﬂembe’de
iki kiﬂi, Sinop’ta bir kiﬂi öldü.
Q Zonguldak Ç aycuma’da
sel! Belde ekmeksiz, susuz ve
elektriksiz kald›.
Q Bart›n 11 y›l sonra yine sular alt›nda...
Q Giresun’un yüzde sekseni
sular alt›nda kald›, binin üzerinde a raç d enize d öküldü, b ir
kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi...
Q Bolu’da Abant yolu göçtü
Q Üç günde selden ölenlerin
say›s› 9’a yükseldi...
“Sel felaketi” diye veriyor televizyonlar haberlerde. Ölenlerin say›s› 9’a yükseldi. Binlerce ev sular
alt›nda kald›, binlerce araç sele kap›ld›, eﬂyalar› kullan›lmaz halde...
Ya¤mur devam ediyor ve televizyonlar yeni “felaket” haberleri
veriyor.
Selde can›n› mal›n› kaybeden
halktan itirazlar yükseliyor;
“Bentler göçmeseydi sel basmayacakt›, insanlar ölmeyecekti”
- “Dere ›slah edilseydi taﬂmayacakt›”
- “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 yataklar›na” yap›ld›¤›, köprülerin “hatal›” oldu¤u, yap›laﬂman›n “çarp›kl›¤›”, “sel felaketi”ne ya¤murun de¤il al›nmayan önlemlerin sebep oldu¤u aç›¤a ç›kt›.

Say›: 190

Sel bask›nlar›n›n oldu¤u bölgelere AKP hükümeti heyetler gönderdi. Halk›n ac›lar›ndan bihaber hamasi nutuklar att›lar. Halk›, “fela k e t ” oldu¤una inand›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Elden birﬂey gelmeyece¤ini,
böyle felaketlerin 100 y›lda, 500
y›lda bir olaca¤›n› söyleyerek “ t e selli” 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 afetlerin karﬂ›s›nda olmazsa olmaz bir çare de¤ildir. 'Dünyada bunun yeri
yoktur' diyemezsiniz. 'Dünyan›n ﬂu
ülkesi bunu baﬂarm›ﬂ', yoktur... Herkes haddini bilecek. Do¤al afetler
karﬂ›s›nda yerini bileceksin” diyerek sorumlulara tepki gösterenlere
“ h a d d i n i ” bildirdi. “Amerika’da
da bu tür felaketlerde insanlar ölüyor” dedi.

Felaket De¤il Cinayettir
Sorumlusu Sel De¤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 müteahhitin h›rs›zl›¤› oldu¤u ortaya ç›-

‘Sorumlular
Yarg›lans›n!’
Artvin’in ﬁavﬂat ilçesinde geçen hafta yaﬂanan sel bask›n› ile ilgili 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.

k›yor. Yüzde 53 k›r›mla iﬂi alan firman›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 projeler, geçen onca y›la ra¤men “ödenek yoklu¤u” gerekçesiyle tamamlanmad›¤› için, ﬂehri bir kez daha
sel bast›.
Sel afetini yaﬂayan di¤er bölgelerde de seli afete dönüﬂtüren nedenler, 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 müteahhitlerin deniz kumu kullanmas›, demirden, çimentodan çalm›ﬂ olmas›,
yanl›ﬂ proje hesab› olabilir. Göçme
nedeni ne olursa olsun as›l neden
sistemin kendisidir. Bir bent, nas›l
oluyor da, bu kadar çürük yap›labiyor? Nas›l oluyor d a bunlar denetlenemiyor? Nas›l oluyor d a 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, bakanlar›n, baﬂbakan›n yapt›¤› aç›klamalara bak›n... Dünyan›n baﬂka yerlerinde de bu tür felaketler oluyor, insanlar ölüyor, 8-10 insan ölmüﬂ abartmay›n demek istiyorlar.
Bu anlay›ﬂla sel bask›nlar›na önlemler al›nabilir mi?
Kimdir ﬁavﬂat’ta, Ordu’da, Giresun’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.

YA⁄MA
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Neden Madalya Vermiﬂlerdi?
ﬁimdi Neden Eleﬂtiriyorlar?
Düzen islamc›lar›, dün de bugün de hapishanelerdeki
zulüm politikalar›n›n savunucusu olmuﬂlard›r!

Ali
Suat
Ertosun
Hakim ve savc› atamalar›, bu y›l,
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu (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 isteklerine tabi olmamas› biçiminde yans›yan çat›ﬂma üzerine, bir yandan
AKP hükümeti, bir yandan da islamc› bas›n, HSYK’ya karﬂ› y›pratma sald›r›s›na geçti. Ve iﬂte o zaman, ak›llar›na, HSYK üyeleri içinde e l l e r i e n k a n l › “ h u k u k ç u ” l a rd a n biri olan Ali Suat Ertosun geldi.
‹slamc› bas›n, Ali Suat Ertosun’nun kim oldu¤unu adeta yeniden “keﬂfetti”.
19 Temmuz tarihli Yeni ﬁafak,
“ H a y a t s ö n d ü re n o p e r a s y o n u n
m i m a r › ” baﬂl›kl› haberinde “Ali
Suat Ertosun'un geçmiﬂinden
k a n l › s a y f a l a r ç›kt›” diye yazd›.
“HSYK ü y e s i E r t o s u n ’ u n d e r i n
iliﬂkiler a¤›” baﬂl›¤›n› atm›ﬂt› 20
Temmuz tarihli Zaman’da.
Yeni ﬁafak’›n haberine bakarsan›z, s a n k i Ali Suat Ertosun hiç tan›nmayan birisi ve Yeni ﬁafak onu
keﬂfetmiﬂ, hiç bilinmeyen yanlar›yla 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.

Ali Suat Ertosun Kimdi?
Onu, “eli kanl›, katil” gibi kelimelerle anlatmak yetersiz kal›r.
Devletin en sad›k bürokratlar›ndan
biridir. Halk ve devrimci düﬂmanl›¤› her üst düzey bürokrat gibi onun
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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 “evet o¤lunu ben öldürdüm” diyebilecek kadar insanl›ktan ç›km›ﬂ bir katliamc›d›r. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü olduktan sonra hapishanelerde
katledilen her tutsa¤›n ölümünden
do¤rudan sorumludur.
19-22 Aral›k 2000’de gerçekleﬂtirilen 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 sorumludur Ali Suat Ertosun.
F Tipi Hapishanelerin mimarlar›ndan ve tecrit politikalar›n›n baﬂ
sorumlular›ndand›r.
Ve iﬂte oligarﬂiye hizmetteki bütün bu “baﬂar›”lar›ndan dolay›, sürekli sürekli takdir edilmiﬂ, terfi ettirilmiﬂtir. E n b ü y ü k ö d ü l ü ve en
üst terfiyi de bugün onu yerden yere vuran AKP hükümeti vermiﬂtir.
2003 A¤ustos ay›nda AKP hükümeti, Ali Suat Ertosun’a “Devlet
Üs tün H iz me t Ma dalya s› ” vermeye karar verdi. Madalya, 10 Mart
2004’te Bülent Ar›nç taraf›ndan törenle Ertosun’a tak›ld›.
Madalya verilmesini öneren Cemil Çiçek’ti. Madalya, tüm Bakanlar Kurulu’nun onay›yla verildi.

B i r anda “19 A r a l › k
karﬂ›t›” kesilen
is la mc› bas ›n ,
hapishanelerde halen
s ü re n t e c r i t z u l m ü n ü ,
Z e re l e r ’i n
katledilmesini
görmezden geliyor.

Ali Suat Ertosun’nun kim oldu¤unu
hepsi çok iyi biliyordu. Hapishanelerde 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, Ertosun’a devlet üstün hizmet madalyas› verilmesi için Bakanlar Kurulu’na öneride bulunurken gerekçesini de “ b a ﬂ t a F tipi cezavlerinin
a ç ı l m a s ı o l m a k ü z e r e , c e z a ev le ri ne iliﬂkin ‘çalıﬂmaları’ nedeniyle”
diye aç›kl›yordu.
Bugün AKP yalakas› islamc› bas›n Ertosun’un “19-22 Aral›k operasyonunun mimar›” oldu¤unu yaz›yor. AKP, Ali Suat Ertosun’a zaten bu mimarl›¤›ndan dolay› vermiﬂti o madalyay›.
Bugün bulundu¤u makama da
AKP getirdi onu. O günlerde AKP
cephesinden kimse Ali Suat Ertosun’un bu rolünden söz etmiyordu.
Yeni ﬁafak’tan Zaman’a kadar islamc› bas›n da kimse onun 19 Aral›k mimarl›¤›’ndan, derin iliﬂkilerinden söz etmiyordu. Tam tersine
Yeni ﬁafak, Zaman F Tiplerini ve
onun mimarlar›n› öve öve bitiremiyorlard› haber ve yorumlar›nda. Nitekim, 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 takdirini toplayan kiﬂili¤i” üzerine övgüler dizilmiﬂti.
Dolay›s›yla bugün Yeni ﬁafak,
Zaman, Vakit baﬂta olmak üzere islamc› bas›nda Ertosun üzerine yaz›-
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lanlar, kopkoyu bir R‹YAKARLIKTAN ve SAHTEKARLIKTAN baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Koltuk ‹çin Kavga Ederken
D e v r i m c i l e re D ü ﬂ m a n l › k t a
Birlikteler
Düzen islamc›l›¤›, demokrasiyi
de, özgürlü¤ü de sadece kendileri
için istemektedirler. Kendi d›ﬂlar›nda hiçbir demokratik talebin, özgürlüklerin savunucusu olmam›ﬂlard›r.
Devletin devrimcilere, halka karﬂ›
sald›r›lar›na, katliamlar›na, her türlü
faﬂist uygulamalar›na destek vermiﬂ, hatta birçok durumda devlete
yaranmak için ortak olmuﬂlard›r.
Birçok kez devrimcilere karﬂ› yürütülen kontrgerilla faaliyetlerinin, pisikolojik savaﬂ›n arac› olmuﬂlard›r.
19-22 Aral›k katliam›nda da,
tecrite karﬂ› süren direniﬂ boyunca
da, bugün de bu anlay›ﬂlar› de¤iﬂmemiﬂtir.
Kontrgerillan›n, M‹T’in polisin
devrimcilere karﬂ› ne kadar yalan,
karalama haberleri varsa önce Va-

ERTOSUN’u, onun
katliamc›l›¤›n› unutmuﬂ görünen

R‹YAKARLARA

‹ﬂlerine gelince “hayata döndürdü” diyerek Ertosu’na madalya tak›p, iﬂlerine gelmeyince onun “hayat söndürdü¤ünü” keﬂfeden

SAHTEKARLARA
ithaf olunur!
Aﬂa¤›daki diyalog, o¤lu Kand›ra F tipinde intihar eden Niyazi A¤›rman
ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun aras›nda
geçmiﬂtir:
A¤›rman; Peki benim o¤lum niye öldü?
Ertosun; Onlar teröristti.

Say›: 190

HSYK’daki hakim savc›
atamalar› meselesinde A K P
ve “laik” yarg›çlar b i r b i r i n i
y e r k e n , d e v r i m c i l e re k a r ﬂ ›
k a r a r l a r almada, yine
h e m f i k i r l e r, b u n o k t a d a
aralar›nda en küçük bir
çeliﬂki ve çat›ﬂma yok.
kit, Zaman, Yeni ﬁafak gibi gazetelerde yay›nlan›r.
Bu da sizin ne kadar riyakar,
sahtekar oldu¤unuzu gösteriyor.
Utanm›yorsunuz da, dün devrimcileri katletti¤i için devletin en üstün
ﬂeref madalyas›yla ödüllendirdi¤inizi bugün sanki katliamc›l›¤›n› yeni ö¤reniyormuﬂsunuz gibi yaz›yorsunuz. 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 güzelleme
haberi yapm›ﬂlard›r. Peki hal buyken, ﬂimdi neden “Ali Suat Ertosun'un geçmiﬂinden kanl› sayfalar
A¤›rman; Hay›r onlar halk çocu¤uydu. Terörist de¤il.
Ertosun; Bunda anlaﬂal›m, onlar terörist.
A¤›rman; Hay›r ne o¤lum, ne kardeﬂim terörist de¤ildir. Onlar siyasidir.
Ertosun; Biz bitirdik. Bir daha örgütlenmelerine izin vermeyece¤iz.
A¤›rman; Onun için mi 19 Aral›k
operasyonunda 28 insan› öldürdünüz?
Ertosun; Öyle olmas› gerekiyordu.
Örgütlenmeyi bitirmemiz gerekiyordu.
A¤›rman; Operasyon zaman› da sen
görevdeydin. Bayrampaﬂa Cezaevinde 6 bayan› diri diri yakt›n›z.
Ertosun; Yak›lmas› gerekiyordu.
A¤›rman; O¤lumu kim öldürdü? O
zaman o¤lumun katili sensin.
Ertosun; Evet, ben katilim. O¤lunu
da ben öldürdüm. Var m› bir diyece¤in. ﬁimdi ç›k buradan.
A¤›rman; Benim o¤lumu öldürenle
konuﬂmama gerek yok...

ç›kt›” diye yaz›yorlar? Bu “de¤iﬂim”, oligarﬂi içi ç›kar çeliﬂmesinin
seyrine ba¤l› bir de¤iﬂimdir.
Hapishanelerdeki katliamlara,
“Hayata Dönüﬂ” ad› verilen operasyona karﬂ› ç›kt›klar›ndan de¤il, Ertosun oligarﬂi içi çat›ﬂmada karﬂ›lar›nda yer ald›¤› için ona böyle sald›r›yorlar k›sacas›.
De¤ilse, düzen islamc›l›¤›n›n
katliamlara ve onun bugünkü devam› olan tecrit politikas›na karﬂ› ç›kt›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 Bakanl›¤›’nda ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü koltu¤unu iﬂgal eden yeni
A l i S ua t E rt o s u n’ a tek bir kelime
söyledi¤i duyulmuﬂ de¤il.
Düzen islamc›lar›n›n da as›l düﬂmanl›¤›, Ali Suat Ertosunlar gibi,
devrimcileredir. Ergenekon davas›ndan kontrgerilla ﬂefleri sa¤l›klar›
gerekçe gösterilerek bir bir tahliye
ettirilirken Güler Zereler ölüme
mahkum ediliyor. HSYK’daki hakim savc› atamalar› meselesinde
AKP ve “laik” yarg›çlar birbirini
yerken, devrimcilere karﬂ› kararlar
almada, yine hemfikirler, bu noktada 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 bulanm›ﬂ tescilli bir katildir. Ona en
büyük ödülü de, AKP iktidar› vermiﬂtir. 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 katliamc›lar› “eleﬂtiriyor” görünerek
kendilerini aklayamazlar.
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Kontrgerillan›n illerdeki örgütleyicisi ve sorumlusu
‹ﬂkencecilerin infazc›lar›n baﬂ› Valiler:

“BEN D EVLET‹M!”
Son zamanlarda hemen her olayda karﬂ›m›za iﬂkencecilerin, infazc›lar›n, halka karﬂ› terör uygulayanlar›n baﬂ hamisi olarak Valiler ç›k›yor.
Ve bu da bize gösteriyor ki, halka
karﬂ› uygulanan terör, devletin hiVali devlet mayesindedir. Çünkü, “V
tir”.
5 4 4 2 S a y › l › ‹ l ‹ d a re s i K a n u n u’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 bütün kolluk
kuvvet ve teﬂkilat›n›n amiridir.
Madde 13 Vali: (Dördüncü maddenin son f›kras›nda belirtilen adli
ve askeri daireler hariç) Bakanl›klar ve tüzelkiﬂili¤i haiz genel müdürlüklerin ile teﬂkilat›nda çal›ﬂan
bütün memur ve müstahdemlerinin
en büyük amiridir. ”
Bu yasal tan›mlamadan da anlaﬂ›laca¤› gibi Vali, illerde devletin
en üst düzeydeki yetkilisidir. Bu konumlar› itibar›yla da ilde, halka karﬂ› estirilen terörün, devrimcilere,
ilericilere karﬂ› gerçekleﬂtirilen operasyonlar›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› varsa, o aray›ﬂ›n KARﬁISINDA 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-
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ler hakk›nda 6 y›l boyunca soruﬂturma aç›lmas›na izin vermedi.
‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi’nin Valilik karar›n› 3 kez bozmas›na ra¤men, Valilik soruﬂturma izni
vermemekte direndi..
- 1 May›s 2008’de halka karﬂ› terör estiren polisin hamisi yine ‹s t a n b u l Valili¤i’ydi. Polis terörüne
karﬂ› yap›lan suç duyurular› ‹ s t a nb u l Valili¤i ’nin soruﬂturma izni
vermemesi nedeniyle “takipsizlikle” sonuçland›.
- Kuddusi Okk›r adl› tutuklunun
hastal›¤›n›n geç teﬂhis edilmesi nedeniyle ölmesi üzerine ailesinin Haseki, Bak›rköy Ruh ve Sinir Yedikule Hastanelerindeki doktorlar hakk›nda soruﬂturma aç›lmas› talebi ‹s t a n b u l Valili¤i’nce reddedildi. Tekirda¤’daki hastaneler için soruﬂturma talebi de ayn› ﬂekilde Te k i r d a ¤
Valili¤i’nce kabul edilmedi.
- Trabzon Valisi, Hrant Dink cinayetinde sorumluluklar› alenen ortada olan Trabzon Emniyet Müdürü
Reﬂat Altay, ‹stihbarat Daire Baﬂkan› Ramazan Akyürek, 4 Emniyet
Müdürü ve 2 polis hakk›nda s o r u ﬂ turma aç›lmas›na izin vermedi.
Valiye göre ad› geçenler, “görevlerini yerine getirmiﬂlerdi ve cinayette kusurlar› yok”tu!
- Hrant Dink’in katledilmesiyle
ilgili hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›
istenen ‹stanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah için de, ‹stanbul
Valisi M u a m m e r G ü l e r soruﬂturma izni vermedi.
- Tr a b z o n Vali si, 2006’da sokak
ortas›nda öldürülen Ça¤daﬂ ve Mustafa Eyüpo¤lu’nun katil zanl›lar›n›
korudu¤u iddias›yla, hakk›nda soruﬂturma aç›lmas› istenen Albay Ali
Öz hakk›nda da soruﬂturma izni
vermedi.
-Ankara’da Dr. Zekai Tahir Bu-

rak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve
Araﬂt›rma
Hastanesi’nde
iki haftada 27
bebek öldü,
ölen bebekler
ailelerine herhangi bir eﬂyaym›ﬂ gibi kutu içinde teslim edildi.
A n k a r a Valili¤i, hastane baﬂhekimi, klinik ﬂefi ve iki doktor hakk›nda s o r u ﬂ t u r m a i z n i v e r m e d i .
Valiler alenen yarg›ya mühadale
etmekte, katilleri, suçlular› korumakta, ard›ndan kendileri de dokunulmazl›k elde etmektedirler. Zaten,
“ y a r g › ” üzerinde de devletin temsilcisi olarak yetkileri vard›r. 5442
Say›l› ‹l ‹daresi Kanunu’nda Valilerin görevleri belirtilirken ﬂöyle denilmektedir: “Madde 10 : A) Vali,
adalet dairelerinde görülmekte olan
iﬂlerin gecikti¤ini haber ald›¤› vakit
gecikme sebeplerini Cumhuriyet
savc›lar›ndan yaz›l› olarak sorabilir, Cumhuriyet savc›lar› bu sebepleri verece¤i cevapta aç›klar.”
Valiler kendi kanunlar›n› çi¤nemektedirler. De¤il adalet dairelerinde gecikmiﬂ iﬂleri h›zland›rmak;
kendileri adaletin gecikmesinin, sorumlusu durumundad›rlar. Soruﬂturmalar› engellemek, yarg›y› sürüncümede b›rakt›rmak, mahkemelerin
istedi¤i belge ve bilgileri y›llarca
göndermemek, valiliklerin rutin iﬂlerindendir.

Valisiz kontrgerilla
olmaz
Valiler, “ d e v l e t i n t e m s i l c i s i ”
olarak, kontrgerilla politikalar›n›n
uygulanmas›nda da her dönem
önemli roller üstlenmiﬂlerdir. Bir anlamda kontrgerilla politikalar›n›n
organizasyonunu, çeﬂitli birimler
aras›nda görev da¤›l›m›n› sa¤layan,
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O n l a r, h e r z a m a n , h e r yerde
ayn› zamanda tüm infazlar›n, katadaletsizli¤in arkas›nda,
liamlar›n, linç sald›r›lar›n›n avuadalet isteyenlerin karﬂ›s›nda.
katl›¤›n› üstlenendirler. Yine bir
kaç örne¤i hat›rlayal›m:
O n l a r, hep devletin yan›nda
- Mardin’de Ahmet Kaymaz
halk›n karﬂ›s›nda.
ve 12 yaﬂ›ndaki o¤lu U¤ur KayO n l a r, zalimin memuru,
maz’›n özel timler taraf›ndan evh a l k › n b ü ro k r a s i d e k i c e l l a t l a r › .
lerinin önünde infaz edilmesinin
ard›ndan M a r d i n Valisi Temel
Karﬂ›m›zdaki de v l e t t i r iﬂte. HaKoçaklar, güvenlik güçlerinin “dur
la katledilenleri suçlamakla meﬂgulihtar›na uyulmad›¤›” için çat›ﬂma
dur. Vicdan azab› çekmemiﬂtir gerç›kt›¤›n› ve 2 teröristin öldü¤ünü”
çekten, çünkü o katliam›n sorumluaç›klad›!!!
lar›ndan biridir zaten. Öncesinde ve
- Tr a b z o n Valisi Hüseyin Yasonras›nda halka karﬂ› iﬂlenen o suvuzdemir, TAYAD’l›lara yönelik
çun bir yerindedir mutlaka.
linç giriﬂimini alenen savunurken,
Sivas’da, Maraﬂ’ta, Çorum’da
TAYAD’l›lar› suçlay›p“ hiç kimsehalka yönelik tüm sald›r›larda, bünin yüce Türk milletinin huzurunu
tün kitle katliamlar›nda Valiler de
bozmaya da hakk› yoktur.” diyerek
birinci dereceden sorumludur. Gazi
sald›rganlar› savunuyordu.
katliam›na bakal›m, görevdeki Vali
eski Emniyet Genel Müdürü H a y r i
- Ve yine çarp›c›d›r; SakarKozakç›o¤lu’dur. ‹ﬂkenceci, katliya’dan Eskiﬂehir’e Bilecek’e kadar
amc› polis ﬂeflerinin terfi ettirilip
sonraki tüm linç sald›r›lar›nda da
Vali yap›ld›¤› yerde, Valilerden
Valiler; linççi güruhun avukat› ol“halk›n can güvenli¤i” ad›na bir ﬂey
muﬂ, sald›r›ya u¤rayanlar› suçlam›ﬂ,
beklemek mümkün olabilir mi?
polisin linç sald›r›lar›n›n orta¤› olmas›n› örtbas etmiﬂlerdir.
Diyebiliriz ki, Valiler, esas olarak bulunduklar› illerin k o n t r g e r i l Denilebilir ki, faﬂizmin inﬂas›yla
la ﬂeflerinden birisidirler. Emniyet
birlikte, Valiler sürekli böyle bir
Müdürleriyle
Valilerin bu kadar içimisyon yüklenmiﬂlerdir. Tüm katliçe olmas›, bu iki makam aras›nda
amlarda böyle bir rolleri vard›r.
sürekli bir geçiﬂ olmas›, TESADÜ1977 1 May›s’›nda ‹stanbul Valisi
F ‹ de¤ildir. Bu sürekli geçiﬂin d›ﬂ›nolan Nam›k Kemal ﬁentürk, Taksim
da, yine bir çok Vali ve polis ﬂefi,
Meydan›’ndaki katliam›n üzerinden
birlikte an›lmaktad›r. Bu birliktelik,
32 y›l geçtikten sonra bile “Ölenler
bu “ekip” ﬂekilleniﬂi, esas olarak
için üzüldüm ama asla vicdan azab›
SUÇ ORTA K L I ⁄ I D I R .
çekmedim” diyor ve ekliyordu:
“D‹SK’de enteresan bir kuruluﬂtur.
Emniyet Müdürlü¤ünden ValiliOlaylar› tetiklemiﬂ olabilir.”
¤e atananlar›n listesi, bu nedenle ol-

Sivas Çetinkaya’da
Ray Festivali
17 Temmuz günü Sivas’›n Çetin-kaya beldesinde RAY festivali dü--

Say›: 190

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›.

dukça kalabal›kt›r; en yeni örnek
olarak, ‹stanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah y›llarca ‹stanbul
halk›na karﬂ› sald›r›lar›n›n mükafat›n› Osmaniye Valili¤i’ne atanarak
ald›. Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s› Ali Kolat, Sivas Valili¤i’ne
atand›. Orhan Taﬂanlar ‹stanbul ve
Ankara Emniyet Müdürlükleri yapt›ktan sonra B u r s a Valili¤i’ne atand›. Kemal Yaz›c›o¤lu Sakarya, ‹zmir, ‹stanbul Emniyet Müdürlüklerinden O r d u Valili¤i ’ne atand›.
Ünal Erkan, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nden Edirne Valili¤ine
atand›. Hasan Özdemir ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü’nden sonra vali 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 operasyonlar›n› bizzat yönetmiﬂlerdir.
Ard›ndan Valilik, Bakanl›k gibi görevlere getirilmiﬂlerdir. Ellerinden
kan akan, haklar›nda onlarca infaz,
kay›p, katliamdan dolay› suç duyurusu bulunan VAL‹LER‹N, baﬂka
infazlar, katliamlar, suçlar hakk›nda
soruﬂturma izni vermesi beklenebilir mi? Devletin bütün Valileri, oligarﬂinin ç›karlar› neyi gerektiriyorsa onu yap›yorlar.
Valiler, devrimcilere, vatanseverlere, ilerici hareketlere karﬂ› sürdürülen tüm operasyonlar›n içinde,
yönetim karargah›nda yeralmaktad›rlar. ‹nfazlarda, kaybetmelerde,
iﬂkencelerde, devrimcilere karﬂ› düzenlenen komplolarda hepsinde rolleri vard›r. Bu rollerinin devam› olarak da, halka karﬂ› iﬂlenen tüm suçlarda, iﬂkencecilere, infazc›lara kol
k a n a t g e r m e k t e d i r l e r.
Devletin tüm kurumlar›; ordusu,
polisi, M‹T ’i, yarg›s›, hapishaneleri, Emniyet Müdürleri, Valileri, Bakanlar›, 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 adamlar›d›r, bu nedenle dokunulmazd›rlar.
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Kürt Sorunu ‘ Bireysel Haklar ’
S o r u n u D e ¤ i l , Ulusal B i r S o r u n d u r
ÇÖZÜMSÜZLÜK KISIR DÖNGÜSÜ:
* Emperyalizmin Bireysel Haklar Dayatmas›
* AKP’nin Aç›l›mlar›
* Kürt milliyetçili¤inin ‘çözüm eﬂikte’ beklentisi
“‹yi ﬂeyler olacak”, “tarihi f›rsat yakaland›” tart›ﬂmalar›ndan
sonra oligarﬂinin sözcüleri “ b i rey s e l h a k l a r ’’ d a n söz etmeye baﬂlad›lar. Yine buna paralel olarak gerek
PKK cephesinden, gerekse de hükümet cephesinden yeni çözüm
planlar›n›n aç›klanmas› gündemde.
AKP ad›na Tayyip Erdo¤an taraf›ndan 22 Temmuz’da yap›lan aç›klamada, bir hafta önce MGK bünyesinde Kürt sorunuyla ilgili bir çal›ﬂma baﬂlat›ld›¤› aç›kland›.
Bu politikan›n çeﬂitli yönlerinetekrar de¤inece¤iz ama en baﬂta ﬂuna iﬂaret etmeliyiz ki; söz konusu
bas›n toplant›s›nda Erdo¤an’›n
“Kürt” kelimesini bile a¤z›na almay›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, bast›rmay› esas almakla birlikte, bunun
baﬂar›ya ulaﬂmad›¤›n› ve ulaﬂamayaca¤›n› görmüﬂ olman›n sonucunda, her dönem farkl› yöntemleri de
gündeme getirmiﬂtir. Bu yöntemlerde ise amaç tektir: ﬂu veya bu biçimde ezilen ulus konumundaki
Kürt halk›n›n mücadelesi ve örgütlenmelerini tasfiye etmek. “Bireysel
haklar” çözümü olarak adland›r›lan
çözüm de bu amaçla gündeme getirilmiﬂ 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-
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peryalizmin uzun süredir gündeminde olan bir yaklaﬂ›md›r. Soruna
emperyalizmin bak›ﬂ aç›s›ndan bakan, özellikle Avrupa Birli¤i politikalar›na yedeklenmiﬂ kesimler aç›s›ndan oligarﬂinin de “bireysel haklar” çözümünü telaffuz etmesi
önemli bir ad›md›r.
Bu politikan›n da bir önemi vard›r kuﬂkusuz; ama bu önem, onun
Kürt sorununu çözmenin arac› olmas›ndan de¤il, Kürt sorununu çözümsüzlü¤e mahkum etmenin arac›
olmas›ndand›r. Ulusal bir soruna
“Bireysel Haklar”la çözüm bulunabilece¤ini ileri sürmek, tarihi, bilimsel gerçeklere ayk›r›d›r. Bu politikan›n özü ﬂudur ki, Kürt sorununa
“Bireysel Haklar” çözümünü dayatmak, K Ü RT H A L K G E R Ç E ⁄ ‹ N ‹
‹ N K A R E T M E K demektir. Oligarﬂinin 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 özgürlükleri tan›nd›¤›nda ulusal sorunlar kendili¤inden ortadan kalkar.
Bireysel haklar formülünün özeti
budur.
“Bireysel Haklar”a indirgenmiﬂ
“çözüm”lerle, Kürt halk›n› sinsi biçimde 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 mücadelesi, gerekse de emperyalizmin bölgeye yönelik politikalar› gere¤i, oligarﬂi, bu özü de¤iﬂtirmeden Kürt
politikas›na yeni bir ﬂekil vermeye
çal›ﬂmaktad›r; bireysel haklar formülü de bu çerçevede gündeme gelmiﬂtir. Bu politikan›n arkas›nda, as›l
olarak Amerikan ve Avrupa emperyalistleri 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. Dahas›, her sorunun en iyi çözümünü
de mutlaka onlar bilir! Tüm dünyan›n da bunu böyle kabul etmesini isterler. ‹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 oluﬂturmaya çal›ﬂ›rlar. Ki nitekim bu
düﬂünceye inananlar da ç›kar; hem
geniﬂ kitleler aras›nda, hem reformist sol kesimlerde.
Sistemin ç›karlar›n› korumak
için düzen aç›s›ndan tehlikeli olacak her gücü etkisiz k›lmak amac›yla de¤iﬂik yöntemler geliﬂtiriliyor.
Kimi güçlere karﬂ› aç›kça fiziki imha yöntemleri uygulan›rken, kimi
güçler “terör listeleri” gibi araçlarla
tehdit edilip belli bir yöne itiliyor.
Sistemi kabul etmeye daha aç›k kesimler üzerinde ise daha yo¤un olarak diplomatik, politik manevralar
uygulan›yor.
Halk ve s›n›f gerçe¤ini yok sayan çözümleri de, bu politikalar›n
bir parças› olarak görmek gerekir.
“Bireysel haklar” çözümü hem politik bir tasfiye, hem ideolojik anlamda burjuva ideolojisinin dayat›lmas›d›r. Halk gerçe¤ini, s›n›f gerçe¤ini reddedip halklar› atomlar›na
kadar bölmeye çal›ﬂan politika, bir
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yan›yla
burjuvazinin
devrimci güçleri fiziki
olarak tasfiyesi, di¤er
yan›yla, burjuva bireycilik, bencillik anlay›ﬂ›n›n
hakim k›l›nmas› önündeki engellerin temizlenmesi politikas›d›r.
Kürt sorununda “Bireysel Haklar” çözümüyle, iﬂçi s›n›f›na yönelik olarak
uygulanan “esnek çal›ﬂma, özel
toplu sözleﬂme” gibi yöntemler, birbirini tamamlayan politikalard›r.
Her ikisi de halk ve s›n›f gerçe¤ini
yok say›p, toplumu bireylerden oluﬂan bir “ k a l a b a l › k ” haline getirmeyi amaçl›yor. Karﬂ›s›nda örgütlü
güç istemeyen burjuvazi, “toplu
sözleﬂme” yerine “bireysel görüﬂmeler” sistemini, iﬂçiyi asgari düzeyde örgütlü k›lan sendikalar yerine de “birey”i koymak istemektedir.
Yani bu politikalarda sorun salt
örgütsüzleﬂtirmenin ötesindedir.
Amaç, tarihsel, sosyal ve siyasal
anlam›yla halk ve s›n›f gerçe¤ini
yoketmektir.
“Kürt sorununun çözümünü isteyenler, Kürt halk›n›n ulusal haklar›na kavuﬂmas›n› isteyenler, AB’ci,
ABD’ci çözüm formüllerini terketmeli ve reddetmelidirler. TÜS‹AD’›n,
Genelkurmay’›n ve hiçbir düzen partisinin Kürt sorununu çözmeyece¤i
art›k anlaﬂ›lm›ﬂ olmal›d›r.” (Yürüyüﬂ, 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, bugün aç›kça söylenir hale gelmiﬂtir.

‘Bireysel Haklar’ Çözümü
Ulusal Haklar›n Gasb›d›r
Oligarﬂi, emperyalizmin “bireysel haklar” politikas›n› sahiplenirken, öncelikle karﬂ›s›ndaki “örgütlü
gücü” tasfiye amac›ndad›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, y›llard›r sürdürdü¤ü politikalarla Kürt halk›n›n
mücadelesini yok edemeyen oligarﬂi, farkl› manevralarla ayn› amaca tasfiyeye- ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r.
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Oligarﬂi, o ny›llard›r
inkar ve imha politikas›n›n
yan›s›ra K ürt h alk›nda
çeﬂitli beklentiler yaratmak
üzere çeﬂitli vaatler,
manevralar gündeme
getirdi. O luﬂan h er düzen
içi beklenti, mücadeleyi
zay›flatt›, emperyalizme
ve oligarﬂiye nefes ald›rd›.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’dan,
Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤’a kadar oligarﬂik yönetim bu
amaçta hemfikirdir. Kürt halk›n›n
ulusal kimli¤i ve toplumsall›¤›yla
varolma hakk›n› inkar etme anlam›na gelen “bireysel haklar” formülünde de bu nedenle hemfikirdirler.
Tan›nan haklar, “Kürt halk›na”
de¤il tek tek bireylere tan›nm›ﬂ olacakt›r. Hiç kimse “biz” diyemiyecek, Kürt halk› olarak, bir bütün
olarak, hiçbir talepte bulunamayacakt›r...
Cunta y›llar›n›n yayg›n ve klasik
bir uygulamas› vard›r hat›rlanaca¤›
üzere: “‹ki kiﬂiden fazla bir araya
gelmek yasakt›r.” Avrupa emperyalizminin ulusal topluluklar›n veya
Aleviler gibi, çeﬂitli aç›lardan tarihsel bir bütünlü¤e sahip olan halk kesimlerinin sorunlar›n› “bireysel
haklar” dayatmas›yla çözme politikas›, cuntalar›n bu anlay›ﬂ›n›n politik düzeyde ve biraz daha inceltilmiﬂ olarak sürdürülmesinden çok
farkl› de¤ildir.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
“bireysel haklar” politikas›, örgütlü
halktan korkular›n›n da bir ifadesidir. “Bireysel hak” kavram› ile oligarﬂi topla tüfekle yapamad›¤›n›
yapmak istemektedir. Hak k›r›nt›lar›yla, düzen içi siyasete kabul etme
manevralar›yla sürdürülmektedir
tasfiye politikas›.
Bireysel haklar karﬂ›l›¤›nda
uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›ndan vazgeçmek dayat›lmaktad›r.
ﬁuras› aç›k ki, “bireysel haklar temelinde çözüm” olarak ortaya konulan politika, bir burjuva demokrasisine de denk düﬂmemektedir ve
düﬂmesi de ihtimal dahili nde de ¤ildir. Faﬂizmle yönetilen bir ülkede “bireysel haklar” dedikleri burju-

va demokrasisi de¤il, hak k›r›nt›lar›ndan baﬂka bir ﬂey
olamaz.
Hak k›r›nt›lar›n›
vermeyi önerirken
de koﬂul konmaktad›r. Bu koﬂul “bir
ulus, bir halk” olmaktan
vazgeçmektir. Herﬂey “birey” hakk› olarak
gündeme getirilece¤i için, Kürt halk› olarak, bir ulus ve halk olman›n
tarihsel meﬂruiyeti içinde herhangi
bir ulusal hakka sahip olunamayacakt›r. Kürt halk› yönetimde herhangi bir hakka sahip olamayacakt›r. Kendi ulusal kimli¤iyle yeralabildi¤i yönetim organlar›na sahip
olamayacakt›r. K›sacas›, dayat›lan,
çeﬂitli haklar tan›n›yor görünümü
alt›nda, tan›nmas› gereken as›l haklar›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›, üniversitelerde de Kürtçe bölümü aç›laca¤›n› söylüyordu. AKP’nin “çözüm”
çerçevesi burada bitmektedir. AKP
esas olarak bu konuda tamamen günü 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›klamalardan, tav›rlardan olmayacak sonuçlar
ç›kar›yorlar. ‹ﬂte bunun bir örne¤i:

“Bir ﬂeyler mi oluyor?
Özkök... yaz›s›nda Kürt sorununun çözümünde Abdullah Öcalan
faktörüne vurgu yap›yor, çözümde
rol almas› gerekti¤ine iﬂaret ediyordu. ... Dün de Akﬂam gazetesinde
AKP’nin Diyarbak›r milletvekillerinden ‹hsan Arslan ile bir röportaj
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ÇÖZÜM: Kürt H alk›n›n K endi K aderini
lizme ve oligarﬂiye
Tayin H akk›d›r ve Çözümün Yolu,
nefes ald›rd›.
Anti-Emperyalist, Anti-Oligarﬂik
‹ki Çözüm Vard›r;
Devrimdir

yay›nland›.
Bu röportajda Arslan,
‘Kürt sorununun çözümü için Öcalan muhatap
al›nmal›’ diyor.
... Manﬂetten verilen bu iki haber adeta birbirinin devam› niteli¤inde. ... çözüme iliﬂkin yap›lan tespitler geçmiﬂe oranla oldukça ileri
bir düzeyi teﬂkil ediyor.
... E¤er tart›ﬂma düzeyi böyle
olursa, herkes sa¤duyulu bir yaklaﬂ›mla sorunun çözümüne yo¤unlaﬂ›rsa, kesinlikle çözüm için iyi bir
zemin ortaya ç›km›ﬂ olur.” (20
Temmuz 2009, Özgür Politika)
Bir gazetecinin ve bir milletvekilinin iki sözünden hareketle bu
kadar büyük beklentilere girmek,
kuﬂku yok ki siyasal aç›dan bir zorlanman›n ifadesidir. Sorun Kürt
milliyetçi hareketinin tamamen düzen içi beklentilere ba¤lanm›ﬂ olmas›d›r. Emperyalizmin ve oligarﬂinin çözüm paketinden iki ﬂey ç›kacakt›r: B i r, kültürel hak k›r›nt›lar›,
iki, Kürt halk›n›n mücadelesinin
tasfiyesi. Egemen s›n›flar›n gündeminde baﬂka birﬂey yoktur ve olmayacakt›r.

Kürt Milliyetçi Hareketin
Beklentilerindeki Gel-Gitler
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
ardarda gündeme getirdi¤i aç›klamalar, manevralar Kürt milliyetçi
hareket saflar›nda ve ayd›n kesimde
de tekrar belli bir beklentiye yolaçt›. Ama bu beklenti, k a r › ﬂ › k bir ruh
halini de beraberinde getirmiﬂtir.
Gerek “bireysel haklar” çözümü,
gerekse de Abdullah Gül’ün ortaya
att›¤› “bir f›rsat var, çözüme çok yak›n›z” türünden söylentiler, bu kesimlerde belli bir beklenti yaratt›.
Ama geliﬂmelerin seyri de s›k s›k
bu beklentilerle çeliﬂen bir görünüm
arzediyordu. ‹ﬂte bu noktada denilebilir ki, adeta günü birlik olarak
“çözümün eﬂi¤indeyiz” söylemiyle
“de¤iﬂen bir ﬂey yok” söylemi aras›nda gidilip gelinmektedir. Oligarﬂi
cephesindeki her ﬂeyden, her aç›kla-
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madan her operasyondan en uç noktada sonuçlar ç›kar›lmakta, o uç
noktadaki yorumlar üzerinden politikalar oluﬂturulmaktad›r. Fakat bu
politika ve söylemler, bir kaç gün
sonra ayn› h›zla tam tersine dönebilmektedir.
“Bireysel haklar” çözümünün
Kürt halk›n› inkar ve gerçek çözümün 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 çözüm olarak ortaya at›lan bu politika,
b i r d a y a t m a d › r. Bir h a l k › n k e n d i
kimli¤inden vazgeçmesi, kendini
i n k a r etmesi d a y a t m a s› d › r. Bunun
“dayat›ld›¤›” yerde ne yap›lacak?
Mesele bu soruya verilecek cevapta.
“Bireysel Haklar” formülüne karﬂ›
önerilen nedir?
Oligarﬂi, ony›llard›r inkar ve imha politikas›n›n yan›s›ra Kürt halk›nda çeﬂitli beklentiler yaratmak
üzere çeﬂitli vaatler, manevralar
gündeme getirdi. Bunda çeﬂitli düzeylerde 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.
“ Bu s e ne ç ö z üm y › l › . . . ö nü mü z de k i
al t› a y d a ç ö zü m e ç o k y a k l aﬂm › ﬂ
o l a c a ¤ › z . . . Ç ö z ü m k a p › d a . . . Ç ö z üm
yoluna girildi” ﬂeklindeki tespit ve
söylemler, Kürt milliyetçi hareketin
gündeminden hiç ç›kmad›, belli periyodlarla tekrarlan›p durdu. ﬁuras›
aç›k ki, oluﬂan her düzen içi beklenti, mücadeleyi zay›flatt›, emperya-

Halk›n Çözümü,
Egemenlerin Çözümü
Kürt sorununda bir çözüm formülü olarak “Bireysel haklar›n tan›nmas›” ortaya at›ld›¤›nda, bunu
ﬂöyle de¤erlendirdik: “... burjuvazinin toplumun ‘s›n›flar’dan oluﬂtu¤u
gerçe¤ini de¤iﬂtirmek, s›n›fsal, ulusal oluﬂumlar› tasfiye etmek, halk›n
her kesimini örgütsüzleﬂtirmek olarak özetleyebilece¤imiz politikas›n›n ‘ulusal sorun’ alan›ndaki tezahürüdür. ” (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 sürdürmektedir. 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¤lanmam›ﬂt›r bugüne kadar. Sa¤lanmas›
da sorunun niteli¤inden dolay› zaten mümkün de¤ildir.
Kürt sorununu, “Bireysel Haklar” sorununa indirgemek de, kültürel bir soruna, dil sorununa indirgemek de yanl›ﬂt›r ve asl›nda sorunu
çözümsüzlü¤e mahkum etmektir.
Çözümün yolu ise, herﬂeyden önce
ve en baﬂta, emperyalizmin ve oligarﬂinin 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 formüle edilmedi¤i yerde, halk›n çözümü yoktur. Bunun böyle formüle
edilmedi¤i yerde, bunun d›ﬂ›ndaki
tüm çözümler, egemenlerin çözümüdür.
Kürt halk›, “bireysel hak” ad› alt›nda sürdürülen ve varl›¤›n› inkar
eden bu sald›r›lar karﬂ›s›nda elbette
çaresiz de¤ildir. Çözüm ad›na ortaya konulan bu yok saymalar, inkarlar, gasplar, egemen s›n›flar›n Kürt
sorununa çözümünün olmad›¤›n›
gösterir, baﬂka bir ﬂey de¤il.
26 Temmuz 2009

‹MRALI KAPATILMALIDIR!
‹mral› Hapishanesi’ne yeni
h ü c re l e r y a p › l a c a ¤ › , t u t s a k s a y › s › n›n art›r›laca¤› aç›kland›. Baﬂtan
b e l i r t e l i m k i , y e n i h ü c re l e r v e t u t sak say›s›n›n artt›r›lmas›, “iyileﬂtirme” de¤il, tecritte ›srar etmekt i r.
‹mral› Hapishanesi 1999’da Abdullah Öcalan’›n tutsak düﬂmesi ile
tek kiﬂilik tecrit hapishanesi olarak
aç›ld›. Aç›ld›¤›ndan bu yana da tecrit politikas› sürdürüldü. Tecriti pekiﬂtirecek çeﬂitli yasaklar bask›lar
uyguland›.
‹mral› Hapishanesi ilk aç›ld›¤›nda yeni oluﬂturulmak istenen bu tecrit statüsünün kabul edilmemesi gerekti¤ini belirttik. Yap›lmas› gereken bu statünün tamamen reddi üzerine bir mücadele ve direniﬂ geliﬂtirmekti. “‹mral› statüsü”, “tek kiﬂilik”
tecrit ve rehin hapishanelerinin önünün aç›lmas›, bunun meﬂru hale getirilmesiydi.

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›lmad›. 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 hücreler yap›lmakta, yeni tutsaklar›n sevki ile ‹mral› Hapishanesi’nin “tek
kiﬂilik hapishane” olmaktan ç›kar›laca¤› söylenmektedir.
Bu durum tecrit gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor. ‹mral›’ya de¤il 9 tutsak,
99 tutsak da götürülse bu durum
‹mral›’n›n statüsünü, tecrit gerçe¤ini ortadan kald›rmaz.
Tersine, bu politika, tecritte ›srar
edildi¤ini göstermektedir. Tutsak

say›s›n› art›r›p buna “iyileﬂtirme”
demek, herkesi aptal yerine koymakt›r.
Bundan sonra ‹mral› bu kez 10
kiﬂilik tecrit hapishanesi olacakt›r.
Ortada “iyileﬂtirme” yoktur. A K P
i k t i d a r › a ç › s › n d a n bunu bir iyileﬂtirme olarak sunmak bir ikiyüzlülük, d e m o k r a t i k g ü ç l e r a ç › s › n d a n
ise, bunu bir iyileﬂtirme olarak kabul etmek, ‹mral›’daki statüyü ve
tecriti meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
‹mral› Hapishanesi kapat›lmad›kça ortada bir iyileﬂme olmayacakt›r. Tersine, yeni sevkler ile ‹mral› Hapishanesi kal›c›laﬂacakt›r.
Tecrit ve iﬂkence böylece daha sistemli hale getirilerek sürdürülecektir. ‹mral› konusunda do¤ru talep,
“‹mral›’n›n kapat›lmas›” talebidir.

Kutsiye Bozoklar
ﬁehit Düﬂtü
At›l›m gazetesi yazar› Kutsiye Bozoklar (Iﬂ›k
Kutlu), 16 Temmuz’da, 56 yaﬂ›nda ﬂehit düﬂtü. Bozoklar, y›llard›r kanserle mücadele ediyordu.
1970’lerin baﬂ›ndan bu yana mücadele içinde
yeralan Bozoklar, 36 y›l önce polis taraf›ndan kurﬂunlanm›ﬂ ve bunun sonucunda da felç olmuﬂtu.
Bozoklar buna ra¤men o günden bu yana mücadelesini sürdüren bir devrimciydi.
18 Temmuz günü Bozoklar’› son yolculu¤una
u¤urlamak için Ankara Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’na gelen 1000’den fazla kiﬂi, 1. kap›dan Bozoklar’›n mezar yerine kadar kortej oluﬂturarak yürüdü.
“ﬁehitlere Devrim Sözümüz Var”, “Kutsiye Bozoklar Kavgam›zda Yaﬂ›yor”, “Kutsiye Bozoklar Ölümsüzdür” sloganlar›yla mezar› baﬂ›na gelindi. 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 örgütleri, son yolculu¤unda Bozoklar’›n yan›ndayd›lar.

Say›: 190

Ruhi Sular’›
Öldüremezsiniz!
1985 y›l›nda aram›zdan ayr›lan Ruhi Su'nun
mezar› baﬂ›nda bulunan
an›t geçti¤imiz hafta
kurﬂunlanm›ﬂt›. Sald›r›n›n duyulmas›n›n ard›ndan Ruhi Su'nun ailesi
ve dostlar›, mezar› baﬂ›nda toplanarak bir anma 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 Yemen türküsünü seslendirdiler.
Mezar›n› kurﬂunlayarak Ruhi Su’yu ve onun halk› için ürettiklerini yok edeceklerini sananlar›n karﬂ›s›ndaki sahiplenme Ruhi Sular’›n ölümsüzlü¤ünü anlat›yordu bir kez daha.
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‹ki Kamp
‹ki Gençlik
Çanakkale’de yap›lan Gençlik
Federasyonu Kamp›’n› adeta kuﬂatan, her an›n› gözetleyen, gençleri
tehdit eden, tacizde bulunan polis,
‹stanbul Park’taki “Rock Kamp›”nda neredeydi acaba?
17-19 Temmuz günlerinde, Coca
Cola’n›n sponsorlu¤undaki düzenlenen 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›, yiyecek ve içecek standlar›, otopark, uzman doktorlar›n görev yapt›¤› bir
hastane, postane, lunapark ve internet cafe, 165 mobil tuvalet, 24 adet
el-yüz y›kama ünitesi, sa¤l›k hizmeti için dijital röntgen otobüsü ve
dört ambulans... ve d a h a n e l e r yok t u k i k a m p a l a n › n d a ? Binlerce
gencimizi bu yoz ortama katmak
için herﬂeyi yapm›ﬂt› sponsorlar!..
Akﬂam’a kadar ‹ E T T otobüsleri, sonra da özel servisler gençlerin
hizmetindeydi.. Bu seneki Rock’n
Coke festivaline aralar›nda T ü r k
K›z›lay› , Vo d a f o n e , G a r a n t i B a n kas›, Toyota, Mavi, Apple, A n a d o lu S a¤l› k M e r k e z i , E f e s P i l s e n ,
P o w e r F M’in de bulundu¤u emperyalist ve iﬂbirlikçi ﬂirketler destek
vermiﬂti.
Bir yanda devrimci gençli¤in yal›n, mütevaz› kamp›, bir yanda bu
ﬂaﬂaa... Hiç kuﬂku yok ki, bu büyük
fark›n büyük bir anlam› var.
Devam edelim; Kurtköy’de, h e r
türlü yozluk serbestti... ‹çki, uyuﬂturucu serbestti... Buna ra¤men, Gençlik Federasyonu kamp›n› hergün bir
kaç kez “kuﬂatan” jandarman›n aksine, Rock kamp›ndaki çad›r bölgesinde tek bir polis, “bizim iﬂimiz bu”
diyen tek bir jandarma yoktu.
Konser yeri ve çad›r kurulacak
alan seçilirken, “yer vermeyin” diye
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bask› yapan tek bir
devlet yetkilisi de
yoktu.
Konsere kat›lacaklar› takip eden,
tacizde bulunan, araçlar›n› durdurup
keyfi bir biçimde
bekletip,
kimlik
kontrolü yapan, nedensiz ceza kesen
ne bir trafik ekibi, ne polis vard›.
Rock kamp›nda içkiler su gibi
içilirken, uyuﬂturucular ortal›kta dolaﬂ›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 almakla 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 küçükler var m›?”, diye sormad›lar.
Ne dersiniz, yoksa ‹stanbul’un
göbe¤indeki, bu v›c›k v›c›k çürümüﬂlük kokan kampdan haberi mi
olmam›ﬂt› polis ve jandarman›n?
Elbette haberleri vard›.
Ama bu kamp baﬂkayd›, Çanakkale’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 reklamlar›, burjuva bas›n ve televizyonlarda günlerce yay›nlanm›ﬂt›. Gençlik ›srarla “davet” edilmiﬂti bu yoz
ortama. Ne için? Sorunun cevab›n›
bilmek için, bu organizasyonu yapan
ve destekleyenlere, yani Coca-Cola’ya, Garanti Bankas›’na, Toyo-

ta’ya, Vodafone’ye...
bakmak yeterlidir.
Tekellerin teﬂvik
etti¤i bu tür yoz faaliyetlerde polise ve
jandarmaya düﬂen de
yozlaﬂman›n güven l i ¤ i n i a l m a k , olan
bitene “hoﬂgörüyle”
bakmakt›r.
Kurtköy’de yozlaﬂ man›n bekçili¤ini ve
u ﬂ a k l › ¤ › n › y a p a n l a r,
Gençlik Federasyonu’nun kamp›n› tamamen keyfi gerekçelerle
kuﬂatarak, bask› yaparak, kamp› da¤›tmaya
çal›ﬂanlard›.. ‹ki kampa bak›n; devletin nas›l bir gençlik
yaratmak istedi¤ini görürsünüz...
Birinci kampta, halk›n yaﬂad›klar›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 Federasyonu’nun kamp›nda ise, paylaﬂman›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 merkezleri, çarﬂ›lar, otoparklar, gösteriler
için dev çad›rlar yoktu. Ama bunlar›n hepsine bedel bir ortak yaﬂam
vard› orada. Oyunlar da oynand›, birlikte denize de girildi, türküler de
söylendi. Sohbetler yap›ld›. Paran›n
de¤il, yaﬂam›n paylaﬂ›ld›¤›, ortak faaliyetlerin örgütlendi¤i, güzel ve anlaml› bir kampt› bu. Daha lisede olan
kampa ilk kez kat›lan genç k›z›n
“düzenden farkl› bir ortamda” bulunmak diye özetledi¤i düﬂünce bu
kamp›n da özetidir asl›nda...
Devlet, istiyor ki, bütün gençlik
Park Orman’daki gençlik gibi olsun! Paylaﬂmay› unutsun, sayg›y›,
emek vermeyi, sevgiyi, bir yana b›raks›n. Halk›n sorunlar›na gözlerini
kapas›n, kör olsun, sa¤›r olsun, çürüsün tepeden t›rna¤a...

26 Temmuz 2009

Tehdit, ﬁantaj, Taciz

Polis Suç ‹ﬂliyor!
Düzenin anayasas›ndan yasalar›na kadar tüm yasal düzeni faﬂist niteliklidir. Ama bu faﬂizmin bekçilerine yine de yetmiyor. Ve faﬂist yasalar› bile çi¤neyip, bask›da, zulümde, keyfilikte yasalar›n›n da ötesine
geçiyorlar.
“Yasalar› uygulamak”la görevli
olan polis, kendi yasalar›n› çi¤neyerek gençli¤in karﬂ›s›na “yasad›ﬂ›”
yöntemlerle ç›k›yor. Yeri geldi¤inde
yasalara s›¤›narak sald›r› ve tehditlerini yasal k›l›flara uydurarak yapan polis, bu k›l›flar› uyduramad›¤›nda yasalar› elinin tersiyle itmektedir.
T›pk› Gençlik Federasyonu üyesi 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 Gelegen’i Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤›rmaktad›r.
Polis yasad›ﬂ› davranarak, gençli¤i ﬂantaj ve tehdit politikalar› ile

hizaya sokmak istemektedir. Bunlar›n yeterli olmad›¤› zamanlarda ise
iﬂin içine yine para ve iﬂ bulma vaatleri girmektedir.
Gençli¤in kiﬂiliksiz olmas›n›, üç
kuruﬂ için kendi arkadaﬂlar›n› “gözden 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 tutabileceklerdir.
Gençli¤i yalanlarla, tehditlerle,
muhbirli¤e zorlamakla, emniyet
müdürlü¤ünün i¤renç odalar›na taﬂ›makla sonuç alamazlar.
Polis bunlar› yaparken ayn› zamanda ne kadar zavall› ve düﬂkün
oldu¤unu da göstermektedir.
Aç›kça, “gelin pislik içinde yaﬂay›n” diyorlar. “Tüm de¤erlerinizden soyunun”, “üç kuruﬂ için namussuz olun” diyorlar.
Polis, telefon ederek, diyalog
kurup, yalanlarla etkilemeye çal›ﬂarak, tehdit ederek sonuç alamayacakt›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 oraya gitmem gerekti¤ini söyledi. G i t me ye c e ¤i mi be l i rt me mi n ar d› nd an ,
konuﬂulacak çok ﬂeyimin oldu¤unu , e l l e r i n d e b a n a a i t f o t o ¤ r a f l a r d a n
v e v id e ol ar d an o l u ﬂan b i r dosyan›n oldu¤unu, üniversiteli gençlerle bu
ﬂekilde ilgilendiklerini söyledi.
Ayr›ca istersem ailemle veya arkadaﬂlar›mla gidebilece¤imi söyledi.
Gitmeme konusundaki kararl›l›¤›m karﬂ›s›nda sinirlenen polis an›nda üslubunu de¤iﬂtirerek ‘buras› emniyet, gel diyorsam geleceksin, nas›lsa geleceksiniz buraya’ dedi.
Yaratmaya çal›ﬂt›klar›n›n korku ve y›lg›nl›k oldu¤unu daha önce de aranan 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›lmayaca¤›z ve mücadelemize devam edece¤iz.”

Gökhan G ELEGEN, 1 8 Temmuz 2009

Say›: 190

“ Gençli¤in kafalar›na inen coplar,
gözalt›lar, tutuklamalar ve düzenin
her yerine yerleﬂtirdikleri uyuﬂturucu,
iç ki ve d i¤ er p islik lerle do lu çu k urlar›
yetmiyor olacak ki polis böyle ucuz
numaralara s›k s›k baﬂvuruyor.”
P o l i s ’ i n , K o r k u t m a , Te h d i t ,
Ajanlaﬂt›rma Sald›r›lar› Sürüyor!
Yürüyüﬂ’ün 186. say›s›nda “ P olis Y ö n t e m l e r i ; K o r k u t m a , S i nd i r m e , A j a n l a ﬂ t › r m a ” baﬂl›kl› yaz›m›zda polisin sald›r›lar›ndan söz
etmiﬂ ve örnekler vermiﬂtik. Gençlik Federasyonu’ndan bir lise ö¤rencisi ve Marmara Üniversitesi’nden bir ö¤renci telefonla Emniyet 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, Armutlu Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤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¤neyerek yasad›ﬂ› davranmaya devam
ediyor.
Yeri geldi¤inde, sald›r› ve tehditlerini 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 Federasyonu da 18 Temmuz 2009’da
bir aç›klama yapt›. “BU S‹ND‹RME OYUNLARIYLA H‹Ç B‹R
YERE VARAMAYACAKLAR”
baﬂl›¤›yla yap›lan Federasyon aç›klamas›nda, “ Yaratmaya çal›ﬂt›klar›n›n korku ve y›lg›nl›k oldu¤unu biliyoruz.” denilerek, bu bask›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar› vurguland›.
Polis, 12 yaﬂ›ndaki ö¤rencileri
tehdit edecek kadar acizdir. Tehditleri yasad›ﬂ› ve haks›zd›r. Bu tehditler karﬂ›s›nda gençlik geri ad›m atmayacakt›r.

POL‹S TEHD‹T‹
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Haziran
ay›nda
yap›lan
ÖSS’de otuz bin kiﬂinin s›f›r ald›¤› 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¤itime bak›ﬂ aç›s›n› yeterince aç›klamaktad›r. ÖSS’ye giren 1 milyon 350 bin 197 aday›n yaklaﬂ›k
otuz bini s›navdan s›f›r puan al›yor. Yani ﬂimdiye kadar okuldan–dershaneden ald›¤› e¤itimle hiçbir soruya do¤ru cevap verememiﬂ 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. Yani mevcut sistemin verdi¤i e¤itimle bu insanlara neredeyse
hiçbir ﬂey ö¤retilememiﬂtir. Ve
zaten bu sonuç, insanlar› yetenekleri, becerileri ve ülkesinin
ihtiyaçlar›na göre e¤itmeyen
ezberci bir sistemden beklenilecek kaç›n›lmaz bir sonuçtur.
S›f›r alanlar haliyle üniversiteye gidemeyecekler. Peki kazan›p da bir üniversiteye gidecek olanlar› çok güzel ﬂeyler mi
bekliyor? Onlar çok ﬂansl› diyebilir 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¤retimlere % 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 Yüksekokulu bin 782’den 8 bin 605
TL’ye ç›kar›ld›.
Buna soygun demek bile hafif kalacakt›r. Ortaö¤renim boyunca dershanelere y›¤›nla para
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BU SOYGUNA
DUR DEMEL‹Y‹Z
verenler, ﬂimdi de üniversitelere
para ödemek zorundalar. ‹kinci
ö¤retimlere yap›lan zamlara
bakt›¤›m›zda özel üniversitelerde 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 Kurulu’na atmakta. Fakat biz Özcan’›n daha önceki demeçlerinden paras› olmayan›n okumas›
gerekmedi¤ini söyledi¤ini de biliyoruz. Bu har(a)ç zamm›n›n arkas›nda YÖK de vard›r. Hem
YÖK, hem de Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), özel okul ve üniversitelerin önünü açmak için ellerinden geleni yapmaktad›rlar.
AKP’nin iktidara geldi¤i dönemde Baﬂbakan Erdo¤an, “e¤itimin paral› olmas› gerekti¤ini” söyleyip, “kamuyu bu yükten kurtaraca¤›z” demiﬂti. O
günden bu yana bunu gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Har(a)çlara yap›lan bu zamlar
ortadayken, asgari ücretin 527
TL oldu¤u bir ülkede, yoksul bir
ailenin çocu¤unu üniversitelerde okutabilmesi ne kadar mümkündür art›k siz düﬂünün. Elbette 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 ekonomi politikas›n›n bütününden
ba¤›ms›z olmad›¤›n› da söylemek gerekir.
AKP iktidar› paraya doymad›¤› için, “yüksek rant getiren”

bölgelerdeki 22 okulu da satmaya haz›rlan›yor. AKP, IMF’den ald›¤› 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, onlardan 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 belirsiz. Ço¤u ö¤renci okulu bitirince
ne yapaca¤›n›n tedirginli¤ini yaﬂ›yor. Bize de¤er vermeyen bir
düzenle karﬂ› karﬂ›yay›z.
S›navdan s›f›r ald›ran bir e¤itim sistemi bizleri e¤itememektedir.
Üniversiteler,
har(a)çlarla
halk çocuklar›na tamamen kapat›lmaktad›r.
Okullar, kar u¤runa sat›l›¤a
ç›kar›lmaktad›r.
Bunlar› engelleyebilmemizin
sadece bir yolu var. Bu har(a)çlar› nas›l ödeyece¤imizi ya da
ödeyemeyince ne yapaca¤›m›z›
düﬂünmek yerine, onlara nas›l
geri ad›m att›raca¤›m›z› düﬂünmek. Biz bu soygunu durdurabiliriz. 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 gelirsek, birlikte çözüm üretebiliriz.
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‹stanbul Emniyetinde
Muhbirlik Örgütlenmesi
‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü’ne
Hüseyin Çapk›n’›n atanmas›n›n ard›ndan yap›lan düzenlemelerde ‹stanbul polisinde iki yeni ﬂube daha
kuruldu. Bunlardan birincisi gizli
tan›klar›n korunmas› için Ta n › k
K o r u m a ﬁ u b e M ü d ü r l ü ¤ ü , ikincisi de Çapk›n’›n daha önce ‹zmir’de
uygulad›¤› belirtilen Toplum Destekli Polislik ﬁube Müdürlü¤ü...
ﬁubelerden ilki i t i r a f ç › l › ¤ › n ,
ikinci ise, m u h b i r l i ¤ i n kurumlaﬂt›r›lmas› için oluﬂturulmuﬂtur. “Delilden san›¤a”ym›ﬂ, ça¤daﬂ yöntemlermiﬂ, bunlar›n hepsi masald›r. Faﬂizmin polisi bir yan›yla iﬂkenceye,
infazlara; di¤er yan›yla da itirafç›lara, muhbirlere, komplolara, provokasyonlara dayan›r...
Polis itirafç›lar› y›llard›r kullanmaktad›r. Ancak bugün bu kullan›m
çok daha yayg›nlaﬂm›ﬂ ve kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bugün art›k polis
fezlekeleri üzerine haz›rlanan iddianamelerin bir ço¤u “gizli tan›k”
ifadelerine dayanmaktad›r. Faﬂizmin hukukuna yeni eklenmiﬂ olan

gizli tan›klar, faﬂizmin itirafç›laﬂt›rma 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 polisi, itirafç›laﬂt›rd›klar›na koruma
sa¤lanmak için bu iﬂe özel ﬂubeler
oluﬂturuyor. Ama bu da bir aldatmac›d›r. Polis itirafç›lar› kullan›r, ç›karlar› gerektiriyorsa korur, ama art›k ondan bir yarar sa¤layam›yorsa,
deﬂifre olmuﬂsa kurtulman›n yollar›n› arar. Bu nedenle de ka¤›t üzerindeki koruma programlar›n›n bizim ülkemizde ne kadar geçerlili¤inin olaca¤› tart›ﬂmal›d›r.
Bugüne kadar polis binlerce insan› tehditle, ﬂantajla, komplo ve
provokasyonla itirafç›l›¤a, muhbirli¤e zorlam›ﬂt›r. Kendilerine yeni
ajanlar, iﬂbirlikçiler, muhbirler, itirafç›lar yaratmaya çal›ﬂ›yorlar. Neredeyse 11-12 yaﬂ›nda çocuklar› bile iﬂbirlikçileri haline getirmek için
çabal›yorlar. Çapk›n’dan önce Cerrah da benzer bir uygulamay› hayata geçirmeye çal›ﬂm›ﬂt›. Onun hedefinde de ilk elde emekliler vard›:
"Emekliler oturduklar› pencereden,

Samsun’da Hukuksuzlu¤u
Protestoda 5 . H a f t a
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, Grup Yorum’un Rize ve Samsun konseri öncesi Trabzon ve Samsun'da tutuklanan 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, bask›lar bizi y›ld›ramaz”, “Adalet istiyoruz!”, “Konser nedeniyle tutuklananlar serbest b›rak›ls›n!” sloganlar› at›ld›. Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri ayr›ca;
“Konser Düzenlemek Suç De¤ildir! Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!” talebiyle sürdürdükleri kampanya çerçevesinde
imza topluyor, 5 haftad›r düzenledikleri eylemlerle yaﬂanan hukuksuzlu¤u teﬂhir ediyorlar.
Eylemde Utku Aykar taraf›ndan yap›lan aç›klamada

Say›: 190

sokakta dolaﬂ›rken
gördükleri olaylar›
polise bildirmeli"
diyerek halk› muhbirleﬂtirmek istiyordu. 2002 y›l›nda Ankara Emniyet Müdürlü¤ü de
muhbirlere “muhbir kimlik kart›”
da¤›tm›ﬂt›. Yine Ankara’da taksi ﬂöförlerinin muhbirleﬂtirme giriﬂimi
hat›rlanacakt›r. Bunlar polisin y›llard›r de¤iﬂmeyen yöntemleridir.
M u h b i r l i k ﬁ u b e s i ’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 döneminde muhbirleri, itirafç›lar›, hainleri sevmediler ve sevmeyecekler.
Bu tür isimlendirmeleri olmayan›
varm›ﬂ gibi göstermek için seçiyorlar. Amaç muhbirli¤i yayg›nlaﬂt›rarak, meﬂrulaﬂt›rmak ve kan›ksatmakt›r.
Polis itirafç›l›¤a ve muhbirli¤e
çok bel ba¤lam›ﬂt›r. Ama on y›llard›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 sonra da meﬂrulaﬂt›ramayacaklar!

yaﬂanan hukuksuzluk tekrar anlat›ld›. “Tutuklamalar›n as›l
amac› Grup Yorum’un Karadeniz turnesini engellemek, haklar
ve özgürlükler mücadelesine
yeni bir darbe daha indirmekti.
Baﬂaramad›lar, çünkü Grup Yorum türkülerin mayas›n› halktan
al›yordu.’Türküler Susmaz Halaylar Sürer’ ﬂiar›yla derneklerini sahiplenen Yorum dinleyenleri konserleri coﬂkuyla gerçekleﬂtirdiler” denilen aç›klamada ayr›ca tutuklanan dernek üyelerinin hapishanelerde gördü¤ü bask›lara de¤inildi. Samsun ve Erzurum
Hapishaneleri’ndeki tutsaklara yönelik bask›lar›n, tecritin 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 vurguland›.

MUHB‹RL‹K
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Tar›mda IMF Program› Yürürlükte
F›nd›k, y›llard›r
Karadeniz’de
halk›n
en
önemli geçim kaynaklar›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 700 bin ton
olan f›nd›k üretiminin 2012 y›l›na
kadar y›ll›k 400 bin tona düﬂürülece¤i aç›kland›.
Nedenine gelince; IMF’nin tar›m alanlar›n›n s›n›rland›r›lmas›na
ve tar›m›n tasfiyesine yönelik politikalar›n›n uygulanmas› böyle
gerektiriyor çünkü.
2001 y›l›nda IMF ile imzalanan
Bi r anlaﬂmada ﬂöyle deniyordu: “B
likleri özerk hale getirme, destekleme al›mlar›n› o r t a d a n k a l d › r m a k , stok yaratan tar›m ürünlerinde
alanlar›n daralt›lmas›n› sa¤lamak
v e a l t e r n a t i f ü r ü n p ro j e l e r i n i n g e liﬂtirilmesi...”
‹mzalanan anlaﬂma hükümlerine
göre, f›nd›k da üretimi azalt›lacak
ürünlerden biriydi. Bu do¤rultuda
da, D ü n y a B a n k a s › 'ndan 160 mil yon dolarl›k kredi al›nd›. Üreticiye
f›nd›k a¤açlar›n›n sökülmesi için
teﬂvik(!) verildi. Bir zamanlar “tar›m ülkesi” olmakla övünen ülke,
ﬂimdi, IMF talimat›yla tar›m alanlar›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 t a r›m yok ediliyor. AKP, iﬂbirlikçili¤inin bir sonucu olarak IMF program›n› hayata geçiriyor.
Türkiye'de y›lda 700 bin hektarl›k alanda f›nd›k üretimi yap›l›yor.
Tüketim, 100 bin ton civar›nda. ‹hracat ise 220 bin ton. Halk›n ve ülkenin ihtiyaçlar›na göre bir düzenleme yap›lmad›¤› ve tek ölçü olarak
k â r say›ld›¤› için, her y›l 300-400
bin tonluk stok sorunu yaﬂan›yor.
AKP hükümeti bu stoklar› de¤erlendirmek, ürünü iﬂlemek, tüketimini art›rmak yerine bunu üreticiye
karﬂ› bir koz olarak kullanarak, aylarca 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 sonra taksitle yap›yordu. Üretici, ürününü maliyetinin alt›nda bir fiyata satmamak için pazara ç›kar›yordu.
Bu durum küçük üreticinin, tüccar›n sömürü ve insaf›na terkedilmesiydi. Yani üretici aç›s›ndan durum, “aﬂa¤› tükürsen sakal, yukar›
tükürsen b›y›k” haline gelmiﬂti.
Uzun bir süredir devam eden bu
politika çerçevesinde, AKP hükümeti geçen hafta da “ yeni f›nd›k
statejisi ” n i aç›klad›. Fakat asl›nda
ortada bir s t r a t e j i d e n çok,
I M F ’ n i n b u y r u k l a r › n a g ö r e h a r ek e t e d i p , f › n d › k ü reti mi ni tasf iy e
ç a b a l a r › v a r.

“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 hükümeti toplu sözleﬂmeye ça¤›rd›. Emekçiler “Yaﬂas›n Grevli Toplu Sözleﬂme,
Kütüphanelerin ve Müzelerin Devrine Hay›r, S‹T Alanlar›n› Ya¤malatmayaca¤›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› görüﬂmelerle de¤il, taleplerimiz üzerinden yürütece¤imiz grevli ve toplusözleﬂmeli mücadele ile belirlemek istiyoruz” sözlerine yer vererek grevli-toplu
sözleﬂmeli sendikal mücadeyi vermeye devam edeceklerini vurgulad›.
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Buna göre; ekim alanlar› azalt›lacak, tasfiye edilecek, alternatif
ürün projeleri ad› alt›nda yeni ürünler 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 üretilen bölgesi olan Karadeniz’de, 173
bin hektar alandaki f›nd›¤›n sökülmesini kararlaﬂt›rd› AKP hükümeti.
Sadece O r d u ’ d a, 66 bin 940 hektarl›k alandaki f›nd›¤›n sökülece¤i,
bundan 30 bin üreticinin ma¤dur
olaca¤› belirtiliyor.
G i r e s u n , Tr a b z o n , S a m s u n ,
Sa karya, Zongul dak, Düz ce’de de
binlerce üretici ma¤dur edilecek.
“F›nd›¤› tasfiye stratejisi” ilk sonucunu da verdi; AKP’nin bu karar›yla birlikte, 4 TL’den al›m yapan
t ü c c a r l a r, fiyat› hemen 3.1 TL’ye
indirdi. Ve kuﬂku yok ki, as›l fiyat
düﬂürmeler önümüzdeki y›ldan itibaren 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›nd›, destekleri kesildi ve tüccar›n insaf›na terkedildiler. Bir yanda f›nd›¤› ucuza kapatmaya çal›ﬂan Av r u p a
çikolata tekelleri, al›c›lar› ve di¤er
yanda onlar›n Türkiye’deki iﬂbirlikçisi Cüneyt Zapsu’nun baﬂ›n› çekti¤i tüccarlar; yeni f›nd›k “stratejisi”
esas olarak iﬂte bunlar›n ç › k a r l a r › n ›
gözetmektedir. Daha tam bir deyiﬂle, AKP köylüye düﬂman, tekelci
patronlara ve tüccarlara dosttur.
IMF ve AKP’nin tar›m politikalar› 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 onlar›n iﬂbirlikçilerine karﬂ› topra¤›n›,
a¤ac›n› savunmak, art›k anti-emperyalist mücadelenin bir parças›d›r.

26 Temmuz 2009

Geçen hafta bir yandan
Güler Zere’ye destek eylemleri yap›l›rken, devrimci tutsaklar sahiplenirken öte yandan devrimci
düﬂman› Nur Birgen ve
Adli T›p teﬂhir edildi. Halk›n birçok kesimi Adli T›p
halk düﬂmanl›¤› yap›yor, ‹ S TANBUL ADL‹ T I P ÖNÜ
çifte standart uyguluyor,
adaletli ve etik de¤il siyasi
kararlar veriyor demesine
ra¤men ne Adli T›p için, ne
insanlar› infaz etmekten adeta zevk alan Nur Birgen için
AKP iktidar› taraf›ndan hereden konuﬂmalar yapan Halk Cephangi bir giriﬂimde bulunulmad›, ne
heliler gözalt›na al›nd›. “Güler Zere
de kanser hastas› Güler Zere tüm
Serbest B›rak›ls›n” slogan›n› atan
tepkilere ra¤men serbest b›rak›lmaeylemcilere biber gaz› s›k›ld›. Küld›. Haklar ›srarl›, kararl› mücadele
tür Sanat Yaﬂam›nda Tav›r dergisi
sonucu kazan›l›r. Ki Yaﬂam hakk›
muhabiri Dilan Balc›’ya da sald›ran
da bu haklar aras›ndad›r. Yap›lan
polis foto¤raf makinas›n› almak iseylemlerde bu kararl›l›¤›n ve ›srar›n
tedi.
vurgusu hakim.

“Güler Zere’yi
Öldürtmeyece¤iz”

000
Halk Cephesi üyesi iki kiﬂi, 18
Temmuz’da ‹stanbul Yenibosna’daki Adli T›p Kurumu önünde yapt›klar› eylemle Güler Zere’nin serbest
b›rak›lmas›n› isteyip Adli T›p Kurumunu protesto ettiler. Halk Cephesi
üyeleri Mehmet Güvel ve Müslüm
Gönül Adli T › p K ur um u ’ n u n k ap › s› n a k e n d i le r i ni z in c i r le ye r e k
v e rd i kle r i r a p o rl a G ü l e r Ze r e’nin
ölüm ferm a n› n› imzala yan Adli
T › p k u r u m u 3 . i h t i s a s i d a r e si ne
t e p ki göst e rdi l e r.
“Hapishanelerde Tecrit Öldürüyor/Kanser Hastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” pankart› açan Halk
Cepheliler, Güler Zere hakk›nda
Adl› T›p Kurumu
3. ‹htisas Dairesi’nin verdi¤i, “Hapishanede kalabilir” raporunun, Güler Zere için adeta
bir ölüm raporu oldu¤una dair bir konuﬂma yap›ld›. Adli T›p önünde bekleyen kalabal›¤a
Adli T›p’› teﬂhir
TA K S ‹ M

Say›: 190

Güler Zere’ye

000
20 Temmuz günü Devr i mci Alevi Ko mi te si ve Halk Cep he si ‹stanbul 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 Katledilmesine ‹zin Vermeyece¤iz” pankart› açan Devrimci Alevi Komitesi
ad›na ‹skender Göçmen bir aç›klama yapt›. Göçmen aç›klamas›nda;
“Bizler Pir Sultanlar’›n gelene¤inden geliyoruz. Bu gelenekte boyun
e¤mek yoktur. Zalimin yasalar›na
da, zulmüne de biat etmek yoktur.
Direneceksin Güler Zere” dedi.

Ard›ndan Halk Cepheliler eylem yapt›. “Hapishanelerde Tecrit Öldürüyor,
Kanser Hastas› Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n” yazan
bir pankart açan Halk Cepheliler Güler Zere’nin resimlerini taﬂ›d›lar. Devletin
kendi ç›kard›¤› yasalara dahi uymad›¤› vurgulanan eylemde Adli T›p’›n karar›n›n
hukuki olmad›¤› vurguland›.
“Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde Taksim’de Güler
Zere’yi anlatan bildiriler da-

¤›t›ld›.
000
‹stanbul Adli T›p Kurumu'nun
kanser hastas› Güler Zere'nin "tutukluluk koﬂullar›nda kalabilir" raporuna karﬂ› A d a na/ Bal ca l› Hast a ne si önünde 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-TAYAD'l› Aileler" ve "Albaylara Tahliye Gülerlere Ölüm Karar› Adalet
‹stiyoruz- TAYAD'l› Aileler" pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamada Nur
Birgen ve Adli T›p’›n tamamen siyasi bir kararla Güler Zere’yi tahliye etmediklerine de¤inildi. Eyleme
ÖDP, E¤itim-Sen Adana ﬁube Baﬂkan› ile SES Adana ﬁube Baﬂkan›
kat›ld›.
Adana’da aralar›nda TAYAD’ l›
Ai lel e r ’in de bu l u nd u¤u de m o kr a t i k k ur u ml a r biraraya gelerek
Güler Zere ve hasta tutsaklar için
tahliye ça¤r›s›nda bulunuldu. 22
Temmuz’da ‹HD
binas› önünde
yap›lan eylemde
“‹stanbul Adli
T›p Kurumu Ölüme Mahkum Etti.
Cumhurbaﬂkan›
ve Adalet Bakan›
Seyrediyor!”
pankart› aç›ld›.
Güler Zere’nin

Özgürlük!

GÜLER ZERE
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‹stanbul’da Güler Zere ‹çin Pankartlar
Kanser hastas› olan ve doktor raporlar›na ra¤men tahliye edilmeyip
katledilmek istenen Güler Zere'nin
tahliye edilmesi talebiyle ‹stanbul’da birçok yere pankartlar as›ld›.
13 Temmuz’da Ali b e y k ö y ’ün
Karadolap ve Akﬂemsettin mahallelerine pankartlar as›ld›. Halk Cephesi imzal› pankartlarda “Hapishanelerde Tecrit Öldürüyor! Kanser Hastas› 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 çal›ﬂmalar›na devam edeceklerini belirttiler.
G a zi Mahallesi'nde 17 Temmuz
günü Güler Zere ile ilgili pankartlar
as›ld›. Kanser hastas› Güler Zere’nin

serbest b›rak›lmas› talebinin bulundu¤u pankartlar 6 ayr› bölgeye as›ld›.
18 Temmuz günü, Sar › ga zi Demokrasi Caddesi’ne “Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n” afiﬂleri ve “Hapishanelerde Tecrit Öldürüyor! Kanser Hastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” Halk Cephesi imzal› bir pankart 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 O k meyd a n›’ndaki iﬂyerlerinin camlar› Güler Zere’nin
afiﬂleri as›larak protesto edildi.
Kanser hastas› olan devrimci tutsak Güler Zere'nin tahliye edilmesi
için yap›lan kampanya K üçü k a r-

foto¤raflar›n›n yan› s›ra “Güler Zere’ye Özgürlük, Erol Zavar’a Özgürlük, 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 Mahallesi, Ziyapaﬂa Bulvar›’na, Atatürk
Caddesi’ne, U¤ur Mumcu Meydan›’nda afiﬂlerle destek ça¤r›s› yap›ld›. Yurt Mahallesi’nde bulunan ‹bo
Osman Caddesi üzerinde, Denizli,
Yeﬂiloba, PTT Evleri, ﬁakirpaﬂa mahallelerinde afiﬂler as›ld›, bildiriler
da¤›t›ld›.

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›.

000
TAYAD’l›lar An k a r a Yüksel
Caddesi’nde bir eylem gerçekleﬂtirdi. 18 Temmuz günü yap›lan eylem-
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Onu Zulmün

000
D e r sim’de Güler Zere'ye Özgürlük talebi devam ediyor. Hafta
boyunca Dersim Çarﬂ› Merkezi'nde,
iﬂhanlar›na, kafelere ve çay bahçelerine Güler Zere için afiﬂler yap›ld›. Ali Baba, Esentepe, Yeni Mahallelerde imzalar toplan›larak bildiriler da¤›t›ld›. 21 Temmuz günü akﬂam saatlerinde Munzur k›y›s›nda
bulunan Mavi Köprü’ye pankart
as›ld›. Dersim’de yap›lan eylemlerle Güler Zere’ye destek art›yor.

GÜLSUYU
m u t lu'da da sürüyor. Mahalle giriﬂine ve mahalle içine as›lan pankart ve
afiﬂler Güler Zere içindi.
Halk Cepheliler, 18 Temmuz günü ﬁiﬂ li Et fal Has t a ne si giriﬂine ve
Y T Ü G e çi d i ’ne “Hapishanelerde
Tecrit Öldürüyor. Kanser Hastas›
Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” pankart›n› asarak Güler Zere’ye sahip
ç›kmaya devam ediyorlar. ﬁiﬂli Etfal’de as›lan pankart uzun süre as›l›
kal›rken pankart› izleyenlere Güler
Zere hakk›nda bilgi verildi.
Güler Zere’ye özgürlük kampanyas› Eseny u r t’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 G ü l suyu Heykel Dura¤›’na Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için pankart as›ld›
000
M al a t ya’da 16 Temmuz günü
Emeksiz, K›ﬂla, ‹stasyon ve ‹nönü
caddelerinde afiﬂlemeler yap›ld›.
20 Temmuz günü ö¤le saatlerinde
Cemalgürsel Mahallesi’ne; üzerinde Güler Zere’nin resminin oldu¤u
“Tecrit Öldürüyor Güler Zere Tahliye Edilsin” yazan Halk Cephesi imzal› bir pankart as›ld›.
000
‹sk e n de r u n Haklar Derne¤i çal›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-
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lerde tedavisi mümkün olmayan
hastalara ve Wernike Korsakof hastalar›na hapishanede kalabilir raporu verdi¤i; di¤er taraftan Ergenekon
tutuklar›n›n Susurlukçu ‹brahim ﬁahin gibi 1000 operasyona kat›lanlara hapishanede yatma koﬂulu yoktur
raporu verdi¤i; ald›¤› siyasi kararlarla hiçbir güvenilirli¤i olmad›¤›
vurguland›. Eyleme DTP ve ‹HD
temsilci düzeyinde destek verdi.

si'nde afiﬂ asarken gözalt›na al›nan
Sezgin Büyüktatl› ve Hüseyin Güler, Yumuktepe Karakolu’na götürülerek hiçbir iﬂlem yap›lmadan
keyfi bir ﬂekilde 2 saat karakolda
tutuldular. 17 Temmuz’da TAYAD’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›.

000
‹z m i r’de Güler Zere için eylemler 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¤, Yurto¤lu, K›r›klar Yolu, Sarn›ç, Kuruçeﬂme, Buca, Çevik Bir Mahalle ve
Semtlerinde yap›lan afiﬂlemelerle
de kampanya çal›ﬂmalar› sürdü. ‹zmir'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 Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› isteyen
bildiriler da¤›tarak duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›.

000
Ant a l ya Halk Cephesi 17 Temmuz’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 Kurumu’nun Güler Zere için “hapishanede tedavisi yap›labilir” ﬂeklinde
verdi¤i raporu protesto etmek için
bir eylem yapt›. K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›lan eyleme Sosyalist
Parti ve ÇHD’de destek verdi. Ayﬂe
Alkurt taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Dev r i m ci ol d u¤u için tahli ye
edilme yip ölüme sür ü k le n e n G ül e r Z e r e’ye sa hip ç› k › yo r u z v e
h a l k d ü ﬂ m a nla r › na öl d ü r t me ye ce¤iz” dedi.
Antalya’n›n Gebizli, Sinan mahallelerinde de afiﬂler as›larak Güler
Zere sahiplenilmeye devam edildi.

000
15 Temmuz günü M e rsin'de Güler Zere'ye Özgürlük afiﬂlemeleri
yap›ld›. Halkkent, Güneykent ve
Serinevler Mahalleleri'nde "Kanser
hastas› Güler Zere' nin tahliye edilmesini istiyorum. Ça¤r›ma sende
kat›l" ifadelerinin yer ald›¤› afiﬂlemeler halk taraf›ndan ilgi gördü. 16
Temmuz’da Demirtaﬂ Mahalle-

000
H a t a y’da TAYAD’l› Aileler 20
Temmuz günü Antakya Ulus Meydan›’nda Güler Zere’ye Özgürlük
talebi ile ilgili bir eylem yapt›.
“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük” pankart› açan TAYAD’l›lar
ad›na Seval Arac› yapt›¤› aç›klamada “Af de¤il Adalet istiyoruz” sözlerine yer verdi.

ANKARA

Say›: 190

Güler Zere’ye

000
E l a z›¤ Halk Cephesi 15
Temmuz günü Hozat garaj›nda
Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› için bir bas›n aç›klamas›
yapt›. Elbistan E Tipi Hapishanesi’nde bulunan Gülay Efendio¤lu'nun Güler Zere için yaz-

ADANA
d›¤› mektup okundu. 14 Temmuz
günü ise Halk Cepheliler ﬁehit ‹lhanlar Caddesi ve Feyzi Çakmak
Kanal üstünde “Devrimci Tutsak
Güler Zere 14 Y›ld›r Tutuklu Kanser Hastas›, Güler Zere' nin Tahliye
Edilmesini ‹stiyorum Ça¤r›ma Sende Kat›l” afiﬂlerini ast›lar. Ayr›ca
Tecrit ve Güler Zere ile ilgili bir
dosya haz›rlayan Elaz›¤ Halk Cephesi dosyay› bas›na ve sendikalara
da¤›tt›.
000
ÇHD B u rsa ﬁubesi 15 Temmuz
günü Bursa Baro Evi’nde, Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas› talebiyle ilgili bir bas›n toplant›s› düzenledi. ÇHD Bursa ﬁubesi ad›na
Av. Asl› Evke Yetkin’in yapt›¤›
aç›klamada; “‹ktidar› ve Yarg›y› göreve 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›narak derhal serbest b›rak›lmal›d›r.”
denildi. Toplant›ya, BAT‹S/BAM‹S, EMEP, ÖDP, SDP, BDSP,
TKP, KESK’de temsilci düzeyde
destek verdi.
18 Temmuz günü B u r s a ’ d a ,
A K P G e m l i k ‹ l çe b i n a s › ö n ü n d e
TAYAD’l› Aileler eylem yapt›.
“Tecrit öldürüyor Kanser hastas›
Güler Zere Tahliye Edilsin! TAYAD’l› Aileler” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Hücrelerde yaln›zlaﬂt›r›l›p, hasta yata¤›nda ölüme terk edilenler biziz. Bundan dolay› da adalet
iste¤imiz bütün halk›m›z içindir”
denildi. Pazar Caddesi boyunca Güler Zere’nin tahliye edilmesini istiyorum, ça¤r›ma sende kat›l bildirilerinin da¤›t›lmas›yla eylem sona erdi.
000
Tr a k y a K ü l t ü r M e r k e zi 16
Temmuz günü Güler Zere’ye sahip
ç›kma gereklili¤ini vurgulayan bir
yaz›l› aç›klama yapt›.

Özgürlük!
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Yurtd›ﬂ›nda Güler Zere’ye
Destek Sürüyor
Güler Zere’ye Özgürlük kampanyas› yurtd›ﬂ›nda tüm h›z›yla sürüyor. Her hafta yap›lan eylemlerde
Güler Zere anlat›l›yor, destek ça¤r›lar› yap›l›yor.
Hol l a n d a Özgürlük Komitesi
16 Temmuz günü Güler Zere’nin
tahliye edilmesi için imza toplad›.
Hollanda’n›n Rotterdam kent merkezindeki büyük çarﬂ›n›n de¤iﬂik
noktalar›nda kanser hastas› olan
Güler Zere’nin tutsakl›k koﬂullar›nda tedavi edilmesinin mümkün olmad›¤›, verilen raporlara ra¤men
halen tecrit koﬂullar›nda tutuldu¤u,
bunun için insan›m diyen herkesin
yapabilece¤i bir ﬂeyler oldu¤u anlat›ld›.
Özgürlük Komitesi taraf›ndan
18 Temmuz günü F r a n sa’n›n baﬂkenti Paris’in Belleville, Bastille,
Gare Du Nord, Gare De l’Est,

Emekli Sen:
“Hakk›m›z› ‹stiyoruz”
‹stanbul’da Emekli-Sen üyeleri
AKP’nin yapt›¤› 11 TL’lik zamm› protesto 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 Kuyru¤unda Ölmek ‹stemiyoruz, ‹laç Kuyru¤unda Ölmek ‹stemiyoruz, Banka Önlerinde Ölmek ‹stemiyoruz” yaz›l› kefenlerle yürüyen emekliler AKP’ye 50 metre kala polislerce durduruldular. Polis barikat›n›n önünde bir aç›klama yapan
emekliler, üniversitelerde okuyan çocuklar›n›n harçlar›na yüzde 100 zam yap›l›rken, kendi maaﬂlar›na yüzde 1.83 zam
yap›lmas›n›n adaletsizli¤in oldu¤unu,
söylediler.
Güler Zere’ye
desteklerini belirten Emekli-Sen’liler aç›klaman›n sonunda AKP’ye ça¤r› yap›larak toplu
sözleﬂme masas›na
oturmas› istendi.
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Strasbourg Saint Denis, Bonne
Novel, Sentier, Chatlet Les Halles, Opera-Place Vandome ve
Sacre Coeur semtlerinde Güler Zere’ye özgürlük isteyen 40.000 adet
kuﬂlama yap›ld›. 19 Temmuz’da da
Paris’in Roissy En Brie banliyösünün dört mahallesinde kuﬂlamaya
yap›lmaya devam edildi. Ayr›ca
Pontault-Combault- Emerainville
ﬂehirlerinin pazarlar›nda da toplam
1000 adet da¤›t›laraka Zere’nin özgürlü¤üne kavuﬂuncaya ve tedavi
edilinceye kadar her haftasonu eylemlerine devam edece¤ini duyurdu.

Bel çi k a Özgürlük Komitesi taraf›ndan 17 Temmuz günü Brüksel’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
P a r ti Comm uniste isimli örgütün

Kent A.ﬁ.’de
Direniﬂ Sürüyor
30 Nisan’da iﬂten at›lan 276
Kent Aﬁ iﬂçisi 80 gündür Kent
Aﬁ’de çal›ﬂmakta olanlara “‹stifa et” bask›s›na ra¤men sürüyor. ‹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 kurumun bir araya geldi¤i toplant›da al›nan kararla kurulan “Kent
Aﬁ Komisyonu” da çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Öte yandan her
türlü olumsuz koﬂula ra¤men,
ﬂantiye önünde kurduklar› çad›rlarda direniﬂ yapan iﬂçiler,
son olarak Foça Belediyesi ile
Bayrakl› Belediyesi’nin düzenlemiﬂ oldu¤u panel ve festival
gibi organizasyonlara kat›larak
seslerini duyurmaya çal›ﬂ›yor.

BRÜKSEL
yay›n organ› olan “ L e D r ap e a u
R o u ge”da, Güler Zere’nin durumu
hakk›nda “Hapishanede ölmek,
Türkiye’de ölmek” baﬂl›kl› bir haber yay›nlad›.
Avus t u rya Yeﬂiller Partisi milletvekili ve Avusturya Parlamentosu Yeﬂiller Grubu Baﬂkan› Alev
Korun, Güler Zere’nin durumu ile
ilgili, Türkiye Büyükelçisi Selim
Yenel’e hitaben soru mektubu gönderdi. Mektupta 2008 y›l›nda 39
tutsa¤›n bu sebepten dolay› -a¤›r
hastal›klar›na ra¤men tahliye edilmedi¤i için- hayat›n› kaybetti¤i
vurgulanarak Zere’nin neden tahliye edilmedi¤ini sordu.
H I D I R ATEﬁ’‹ KAY B E T T ‹ K
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›.
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MERHAMET YA DA ADALET

‹K‹ FARKLI TERC‹HT‹R
n›n kofl u¤unu göstermektedir. Rakuk ve adalet” istemeyip “merhaMerhamet ya da adalet istemek,
met” dilemek ise, tüm bunlar›n iniki farkl› cepheden bakman›n ürühats›zl›klar›, “adalet” talebine karﬂ›
k a r › d › r. Hak talep edemeyen, innüdür. Burada akla belki hemen iki
sald›rgan bir üslup benimsemeleri,
cephe derken devrim ve karﬂ›-devsanca yaﬂam talebini ortaya koyabundand›r.
rim cephesinden sözetti¤imiz gelecak insanl›k onuru ve haklar› bilinTaraf yazarlar›nda Melih Alt›cektir. Ama hay›r, sözünü etti¤imiz
cinden yoksun, meﬂruluk bilincinnok, 17 Temmuz günkü “Merhaayr›m onun ayr›m› de¤ildir. Sadece
den uzak bir tutumdur.
metsiz devrim” baﬂl›kl› yaz›s›nda
devrimciler de¤il, düzende yer alanadalet talebine karﬂ› ç›k›p, bize
Merhamet dileyen tav›r, esas olada adalet isteyebilir ve istemelidir.
“merhamet dilencili¤i” öneriyor.
rak sömürücü egemen s›n›fa her ﬂeBuradaki ayr›m, hakl›l›k ve meﬂruBunu da burjuvaziden al›nm›ﬂ devyiyle t abi ve teslim olmuﬂ, hakl›l›k,
luk bilinciyle davranmakla, düzene
meﬂruluk gibi kavramlar› literatürimcilere düﬂman bir üslupla yap›s›¤›nma tavr› aras›ndaki ayr›md›r.
yor. Devrimcilere düﬂmanl›¤›n›n
ründen silmiﬂ, kendine, halka hiçbir
Adalet, hakl› ve meﬂru olman›n
güveni kalmam›ﬂ, tüm varoluﬂunu
özel bir nedeni var m› bilmiyoruz,
bilincine, güvenine sahip olanlar›n
egemen s›n›flar›n insaf›na, icazetine
ama köﬂe sahibi oldu¤u yer, bunun
talebi, m e r h a m e t ise, hakl›l›¤a ve
için yeter bir neden zaten. Melih
s›¤›nmakta bulanlar›n tavr›d›r.
meﬂrulu¤a inanc›n› kaybetmiﬂ, düAlt›nok, k›sa süre öncesine kadar
B i r g ü n yazar›yd›. ‹lerici bir gazetezenin vicdan›na, insaf›na s›¤›nm›ﬂ
Evet, Merhamet De¤il
olanlar›n talebidir.
den burjuvazinin, Avrupac›lar›n
ADALET ‹stiyoruz!..
gazetesine nas›l geçti, bilmiyoruz,
Güler Zere’nin durumunu çok
Taraf
Gazetesi,
bu
tarif
etti¤imiz
ama ﬂunu kesin olarak biliyoruz ki,
k›saca özetleyelim: Kanser hastas›
kesimin
en
tipik
temsilcilerinden
biburjuvazi, o köﬂeleri, babas›n›n
devrimci tutsak Güler Zere için
risidir.
O,
iﬂkencecilere
karﬂ›
ç›k›hayr›na vermiyor; o köﬂelerin diye“hapishane koﬂullar›nda tedavisiyor
gözükürken
de,
darbecilere
karti, burjuvaziye ﬂu veya bu biçimde
nin yap›lmas› mümkün de¤ildir”
ﬂ›
ç›k›yor
gözükürken
de
bunu,
s›rhizmet etmektir. Alt›nok, o köﬂeyi
diyen raporlar var. 5275 Say›l› Ceza
t›n›
hep
bir
yere
dayayarak
yapabihaketmenin en k›sa ve kesin yolunu
ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›
lir.
S›rt›n›
dayad›¤›
yer
Avrupa
emerken bulmuﬂ: Devrimcilere hakaHakk›ndaki Kanun, bu durumdaki
peryalizmidir,
oligarﬂinin
çeﬂitli
keret, sald›r›... Burjuvazinin gözüne
tutsaklar›n infaz›n›n ertelenip tahlisimleridir.
Arkas›nda
onlar›n
olmagirmek için bundan iyi yol yoktur.
ye edilmesini emreder. Buna ra¤d›¤›
konularda
ve
zamanlarda,
sesimen Güler Zere tahliye edilmiyor.
Sonra, Tercüman, Türkiye gibi
ni ç›karmaz.
Tedavisi engellenerek ölüme mahgerici faﬂist gazetelerin ve bütün ikOnlar›, merhamet dilencili¤i
kum ediliyor. Ortada tam bir hukuktidarlar›n y›llard›r devrimcilere karkarﬂ›s›nda
adalet
talebini
öne
ç›karsuzluk var.
ﬂ› kulland›¤› demagojileri tekrarlamam›z
iﬂte
bu
yüzden
rahats›z
ety›p, “Devrimcilerin derdi Güler’i
Bu noktada, zulme, iﬂkenceye
miﬂtir.
Hakl›l›k,
meﬂruluk,
kendine
kurtarmak
de¤il” diye yaz›nca, Alkarﬂ› ç›kan, kendini demokrat olagüven
temelindeki
adalet
talebi,
ont›nok’a bir de k›rm›z› kurdele takarrak gören herkesin bu hukuksuzluk
lar›n
acizli¤ini
zavall›l›¤›n›,
iﬂbirlar.
karﬂ›s›nda hukuk istemesi, mevcut
likçili¤ini,
icazetcili¤ini
ortaya
serçifte standart karﬂ›s›nda a d a l e t isteBunu k›saca not düﬂtükten sonmektedir. Onlar›n d e m o k r a t l › k l a r › ra, yazar›n merhamet dilencili¤i
mesi, zalimane politika ve kararlar
tavsiyesine bakal›m tekrar.
karﬂ›s›nda insanca yaﬂam talebinde bulunmas›, en hakl›, en
“Adalet” talebimiz için:
O , i ﬂ ke n c e c i l e re k a r ﬂ › ç › k › y o r
meﬂru taleptir. Bunun için bu dü“Politik
olarak gerçekten de
g ö z ü k ü r k e n d e , d a r b e c i l e re k a r ﬂ ›
zene karﬂ› mücadele ediyor olcazip bir söylem. Ama ya istediç›k›yor g ö z ü k ü r k e n d e b u n u ,
mak, gerekmiyor, bunun için
¤iniz adaleti, yasaya uygun
s › r t › n › h e p b i r y e re d a y a y a r a k
devrimci olmak gerekmiyor. Deprosedürleri gerekçe göstererek
mokrat olmak, insan olman›n
y a p a b i l i r. S›rt›n› dayad›¤› yer
a¤›rdan al›rlarsa...” diyor. Ne
onuruna ve bilincine sahip olAv r u p a e m p e r y a l i z m i d i r, oligarﬂi- yapmak gerekir o zaman. Mermak yeterlidir.
nin çeﬂitli kesimleridir. A r k a s › n d a hamet mi dilenmeli? Aman ﬂu
Devletin çifte standart›, kendi
yasal prosedürleri a¤›rdan alonlar›n olmad›¤› konularda ve
yasalar›na dahi uymayan hukukmay›n diye a¤lay›p, yalvar›p
z
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suzlu¤u bu kadar aleniyken “huyakarmal› m›? Demokratl›k bu
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mu? Ayd›n olmak bu mu? Hak böyle mi istenir?
Hay›r, AKP iktidar› “aa ¤ › r d a n”
alm›yor, tecrit politikas›n› sürdürüyor. Tecrite karﬂ› ç›km›yorsan, Güler’in yaﬂam›n› ve tecrit alt›ndaki
yüzlerce Güler’in yaﬂam hakk›n› savunmuﬂ olmazs›n. Alt›nok, Güler
Zere meselesini kiﬂisel ve münferit
bir sorun gibi ele alarak zaten, baﬂtan gerçe¤in d›ﬂ›na düﬂüyor.

Adalet Demokratik Bir
Ta l e p t i r Ve Ülkemizde
Bedel Ödemeyi Göze
Almadan Demokrat Da
Olunamaz!
Bugün hiç kimse, adalet mekanizmas›n›n baﬂ›nda bulunanlar dahi
adalettin varl›¤›ndan bahsedemiyor.
Tam aksine; adaletin siyasi iktidarlar›n arac› haline geldi¤inden, adaletin vicdan ile cüzdan aras›na s›k›ﬂt›¤›ndan yak›n›yorlar.
Adalet istemek demokratik taleptir, bu mücadeleye herkes kendi
anlay›ﬂ›yla kat›l›r. Demokratik mücadele de zaten böyle ﬂekillenir.
Ekonomik, demokratik bir hakk›
devrimciler baﬂka türlü talep eder,
reformistler, liberaller, sosyal demokratlar, ayd›nlar baﬂka biçimde
ifade eder. Güler Zere’nin tedavisi
için yap›lmas› gerekenleri talep etmekte de farkl› biçimler, farkl› söylemler olabilir.
Fakat Taraf’›n derdi bu de¤il.
Taraf bu nesnel durumu da kabul etmiyor. Taraf diyor ki herkes bizim
g i b i e g e m e n l e re s › ¤ › n s › n . H e r k e s
bizim gibi merhamet dilensin!
Melih Alt›nok’un düﬂmanl›k kusan her kelimesine cevap verecek
de¤iliz. Alt›nok, oligarﬂi içi iktidar
savaﬂ›nda Avrupa emperyalistlerine, iﬂbirlikçi AKP’ye yaslanarak
demokrat kesilen Ahmet Altanlar’›n, Yasemin Çongarlar’›n iyi bir
ö¤rencisi olarak devrimcilerin düﬂüncelerini çarp›tmay› da ö¤renmiﬂ
hemen. Küçük akl›yla “‘sübjektif
koﬂullar’ oluﬂsun diye devrime kadar insanlar›n birer birer tükenme-
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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, icazetine s›¤›nmakta bulanlar›n tavr›d›r... T›pk›
AB’ci Taraf yazar› Melih Alt›nok’un tavr› gibi...
sine ses ç›kartmayal›m m›” diye
saçmal›yor.
‹nsanlar›n birer birer ölmemesi
için hangi sesi ç›kartt›n bugüne kadar Alt›nok? Ö¤retmenlerin, Taraf’taki ﬂeflerin hangi sesi ç›kartt›?
‹nsanlar› birer birer öldüren kim?
Kim diyor sana ses ç›kartma diye?
Buyur, cesaretin varsa ba¤›r, hayk›r! Ama AKP’nin tecrit zulmünü
görmezden gelip, sonra bir kiﬂi için
merhamet dilenmeyi “ses ç›kartmak” san›yorsan yan›l›yorsun. Sen
dizlerinin üstünde sürünüyorsun.
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 dilenerek yapabiliyorsun ancak. Merhamet dilenmek, sesini ç›kartmak
de¤il, sesini ç›kartamay›p yalvarmakt›r.

G ü l e r Z e reler AB’cilerin
Um u r u n d a D e ¤ i l d i r
“Devrimcilerin derdi Güler de¤il” diye yazan aymazl›k ve haddini bilmezlik, önce n e rede oldu¤una
bakmal›. AB’cilerin mi derdi Gülerler? Hücrelerde tecrit zulmü alt›ndakilerin birer birer ölmesi, Taraf’›n, AB’nin, ne kadar derdi?
Taraf’›n yazarlar›, hapishanelerde 122 G ü l e r Z e re ölürken neredeydiler? Kimi zulümden korkmuﬂtu, kimi Avrupa Birli¤i, F Tiplerini
destekledi¤i için konuyu gündeminden tamamen ç›kartm›ﬂt›. Melih Alt›nok’un ve ayn› sayfalar› paylaﬂt›¤›
Altanlar’›n, Çongarlar’›n 122 G ü l e r Z e re için yazd›¤› 122 kelime
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 “ h ü c re - t e c r i t ” s t a t ü s ü n ü n
savunucusu olmuﬂlard›. 19-22 Aral›k katliam›na tek eleﬂtirileri AB gibi, ﬂiddetin “ a ﬂ › r › d o z a j d a ” kullan›lm›ﬂ olmas›yd›. Güler Zere ve onlarca a¤›r hasta, iﬂte bu katliamlar›n,
iﬂte bu tecritin sonucudur. AB’ciler,
Güler için bir ﬂey (merhamet veya
adalet) istemeden önce, ondan ve
tüm tutsaklardan tecrit zulmündeki
sorumluluklar›ndan dolay› özür dilemelidirler.
AB’ciler, AKP’ciler, ve tüm düzen 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 muhalefetleri de çifte standartl›, hesapl›d›r. Kiﬂisel düzeyde bu tavr› gerçekten bir duyarl›l›k olarak ortaya koyan ç›kmaz m›? Ç›kabilir elbette.
Ama bu Taraf gibilerinin niteli¤ini
iﬂlevini de¤iﬂtirmez. Taraf’›n Güler
Zere’yi manﬂet yapmas› da de¤iﬂtirmez bu niteli¤i.
Bir, manﬂetin kendisi Güler Zere
ad›na, Güler Zere’nin kabul etmeyece¤i bir düﬂünceyi formüle etmektedir, 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 Güler Zere onlar›n manﬂetiyle gündeme gelmiﬂmiﬂ! Sen kimden duydun? Siz kimden duydunuz? Çok
mu ilgileniyordunuz tutsaklarla?
Taraf, hapishanelerde 9 y›ld›r süren
dirneniﬂi, halen sürmekte olan tecriti, 10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n gasb›n› ne kadar haber yapm›ﬂ acaba?
Küçük burjuva ayd›n›, kendisini
hep dünyan›n merkezi görür ya. Onlar›n ki de öyle.
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Alt›nok bir de ukalal›k yap›p,
“devirmek’ istedi¤iniz düzenden niçin adalet talep ediyorsunuz... Sizden merhametini bile esirgeyen ‘zalim’ size karﬂ› niçin adil davrans›n?” diye sorarak akl› s›ra devrimcileri kendileriyle çeliﬂtirecek; hem
ukala, hem cahil. Hem kekeme hem
geveze. Melih Alt›nok hiç merak etmesin, devrimciler bu düzenden neyin istenip neyin istenmiyece¤ini
çok iyi bilirler. Gazete köﬂesinden
ahkam kesece¤ine devrimcilerin
adalet nedir nas›l gerçekleﬂir üzerine yazd›¤› yüzlerce yaz›dan birkaç›n› okusa daha iyi olur.
Alt›nok “Gandici pasif direniﬂi
pek bir “pasif’ buldu¤umuzu da biliyormuﬂ...” Bilmedi¤i bir ﬂey
yok(!) Gandi gibi pasif direniﬂin
alas›n› da devrimciler yapt› bu ülkede. 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 yapamazs›n›z. G a n d i k a d a r da olamazs› n›z. 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 kondurmuyorsunuz. Güler Zereler’i
suçlu bulup “hasta bir tutukluya
merhamet etmesini” istiyorsunuz.
Adaletin “A”s›n›n olmad›¤› bir
ülkede adalet istemek, hukuk istemek demokratik mücadelenin ta
kendisi de¤il mi? Keﬂke mücadele
verseniz. Keﬂke darbecilere karﬂ›
ç›ksan›z. Siz darbecilere de karﬂ›
ç›km›yorsunuz. S›rt›n›z› dayad›¤›n›z AKP, darbecilerin ﬂefi Kenan
Evren’le birlikte kurdale kesip aç›l›ﬂlar yap›yor. Merhamet dilendi¤iniz Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
cuntac›lar› köﬂkte a¤›rl›yor. Oligarﬂi

içi iktidar kavgas›n› halka “demokrasi mücadelesi” diye yutturmaya
kalk›ﬂmay›n. Avrupa emperyalistlerinin belirledi¤i çerçevenin d›ﬂ›nda
tek bir demokratik talebi militanca,
bedel ödemeyi göze alarak savunamazs›n›z. Demokrasi mücadelesini
veren yine biziz. Faﬂizmin hüküm
sürdü¤ü bir ülkede demokrasi mücadelesi “en pasifinden” de olsa bedeller ödemeden verilmiyor. Gerçekten adalet için, demokrasi için
mücadele edip de bedel ödememek
mümkün mü? Madem bu kadar demokrasi mücadalesi veriyorsunuz
neden hiç bedel ödemiyorsunuz?
Bunda bir terslik yok mu?
Terslik, adalet istenmesi gereken
yerde merhamet istemenin tersli¤idir. Terslik, adalet için diﬂe diﬂ dö¤üﬂmek gerekirken, dizlerinin üstünde sürünüp “demokratl›k” oynamaktad›r.

TMMOB Önündeki Demokrasi Nöbeti
4. Haftas›nda
13 Haziran'da gerçekleﬂtirilen
‹MO Küçük Kurulu'nda yaﬂananlar
çarpt›larak TMMOB etkin yönetiminin yönlendiricili¤inde ‹vme'ye
dönük siyasi bir linç giriﬂimi baﬂlat›lm›ﬂ, bu siyasi linç 11 Haziran'daki Küçük Kurul'da fiziki linçe dönüﬂmüﬂtü. 11 Haziran'da ço¤unlu¤unu mühendis olmayanlar›n oluﬂturdu¤u yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik bir
grup Küçük Kurul üyesi 10 arkadaﬂ›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 gözleri önünde gerçeklﬂetirilen ve kendisinin de müdahale etmedi¤i bu sald›r›n›n ard›ndan ‹MO etkin yönetim anlay›ﬂ› polis barikat› arkas›nda
bir Küçük Kurul toplant›s› yaparak
TMMOB tarihinde bir ilke imza atm›ﬂt›.
TMMOB ve ‹MO etkin yönetim
anlay›ﬂlar›n›n ‹vme'ye dönük -ve
ayn› zamanda tüm devrimci, demokrat, muhalif unsurlara dönük
oldu¤unu düﬂündü¤ümüz- tecrit ve

Say›: 190

tasfiye girﬂimlerine karﬂ› baﬂlatm›ﬂ
oldu¤umuz "Demokrasi Nöbeti" 4.
haftas›na girdi. 20 Temmuz Pazartesi'de TMMOB önünde bulunan
yay›n kurulu üyelerimiz "Gerçekler
Aç›klans›n, Adalet ‹stiyoruz" baﬂl›kl› ‹vme'nin 27 nolu aç›klamas›n›
da¤›t›rken, TMMOB Önünde Demokrasi Nöbetinin 4. Haftas›nda
taleplerini yinelediler.
* ‹MO'daki tüm bu süreçle ilgili tarafs›z bir araﬂt›rma komisyonu kurulsun
* Bu süreçle ilgili gerçekler
tüm devrimci demokrat kamuoyuna aç›klans›n
* Örgüt içi demokrasiyi tart›çmak üzere TMMOB demokraT
üye toplant›s› yap›ls›n
talepli imza kampanyas›n› sürdürdü.
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 talebiyle bekleyen üyelerini görmezden gelen etkin yönetim anlay›ﬂ›
sorunun çözülmesine dönük en
ufak bir ad›m atmamakta ›srar ediyor.
Odalardan maddi ya da sosyal
herhangi bir rant beklentisi olmayan, TMMOB içinde ilkeli politikalar ad›na muhalefet yapan devrimci,
demokrat mühendisler, kendilerine
yöneltilen hakaret, küfür ve ﬂiddete
boyun e¤meyecek, geri ad›m atmayacak ve bu yok sayma tavr›na karﬂ› gerçekleri tüm kamuoyuna yayma
görevlerini yerine getireceklerdir.
Mühendislik Mimarl›k ve
Planlamada +‹VME
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Öğretmenimiz

devrimcili¤i büyütecektir.
E¤er bunun, yani
ö¤renmenin ve ö¤retmenin, e¤itmenin-e¤itilmenin birinci görevimiz oldu¤unu bilerek davran›rsak,
bunun bir ruh, coﬂku ve
yurtseverlik duygusu oldu¤unu bir an akl›m›zdan ç›kart-

mazsak,
ancak o zaman
e¤itim ka¤›t üzerinde kalmaz.
Ancak o zaman e¤itim,
Devrimcili¤imizi büyütmebürokratik
kararlar olmaktan
nin, inanc›m›z› diri tutman›n
ç›k›p somut günlük e¤itim biyollar› çok karmaﬂ›k de¤ildir.
çimine dönüﬂür.
Abart›l› önlemler, gerçek d›ﬂ›
kararlar da gerekmiyor.
Bu e¤itim bize ne ö¤retir?
Üç konuda kenBu e¤itim kendimizi
disipline
dimizi
tan›m›z›
edersek, aya¤›m›z›
sa¤lar.
sa¤lam yere bast›Bu e¤itim bize
¤›m›z› k›sa sürede
düﬂman›m›z›
anlar›z.
tan›may› ö¤retir.
1- Kendi e¤itimiBu e¤itim,
mizi süreklileﬂtirhalk›m›z›
ve
meliyiz.
halk›m›z›n gücünü
2- Halktan ö¤retan›may› ö¤retir.
nip, halka ö¤retmeBu e¤itim bize,
liyiz.
devrimi nas›l ya3- Eleﬂtiri-özepaca¤›m›z› ö¤re“Görülüyor ki kadrolaﬂma hareketinde, kiﬂinin teorik forleﬂtiriyi yaﬂam›m›tir.
masyon durumu çok önemli rol oynamaktad›r. Kadronun,
z›n ayr›lmaz parças›
Bu e¤itim bize,
y›¤›nlar›n önderi olarak do¤ru çizgide eylem yapmas›,
haline getirmeliyiz.
örgütümüzü tan›ba¤›ms›z örgütçü olarak çal›ﬂmas›, bu niteli¤ine s›k› s›k›ya
Ö¤retmek ve ö¤ba¤l›d›r. E¤itimin temel yükünün bireylerin omzunda
may› ö¤retir.
renmek devrimci bir
olmas› kaç›n›lmazd›r.
Bu e¤itim bize
görevdir.
dava
adam› olmaÖ¤retmenin, ö¤renme için etkin bireysel çal›ﬂman›n
Hep tekrarlad›k;
devrimci bir görev oldu¤u unutulmamal›d›r. Devrimcili¤in
y› ö¤retir.
devrimcilik, bir ruh, statik, mekanik bir iﬂ, genel anlam›yla bir meslek de¤il, bir
Dava adam› olcoﬂku ve bir yurtseruh, bir coﬂku, bir yurtseverlik duygusu oldu¤u
mak:
verlik duygusudur.
ç›kmayacak biçimde kafam›za kaz›nmal›. E¤itimin, bu
Dava adam› olE¤itim de bu ru- ruhun, bu coﬂkunun bir gere¤i olarak birinci görev oldu¤u,
mak,
halk›n› ve
benlikte biçimlenmeli. Ancak o zaman devrimci e¤itimin
hun, bu coﬂkunun
vatan›n› büyük bir
temelini oluﬂturan bireysel çal›ﬂmalar aksat›lmadan
bir gere¤i olarak biduygu ile sevyürütülebilir. Ancak o zaman ka¤›t üzerindeki devrimci
rinci görevimizdir.
mektir.
e¤itim, üzerine ald›¤›m›z kararlar, bürokratik kararlar
Kendimizi e¤iteolmaktan ç›kar, somut günlük e¤itim biçimine döner.
En önde olce¤iz, bu e¤itimi sü"Yürüyen devrim arabas›na ben de omuz vereyim, benim
makt›r, ön açrekli k›laca¤›z.
de pay›m olsun iﬂte" biçimindeki tutum tümü ile mekanik
makt›r.
bir tutumdur. Bu tutum kiﬂiyi edilgenli¤e iter. Zor anlarda
Halk› e¤itece¤iz,
Dava adam› olise dönekli¤e götürür. Sorun araban›n itilme eylemine
bu e¤itimi sürekli
mak, lokomotif
kat›lma durumu de¤il, sorun tüm olanaklar›n seferberli¤i
k›laca¤›z.
olmakt›r.
ve devrim için sorumluluk yüklenebilme sorunudur. Bu da
Ve halktan ö¤reDava adam› olbir yerde devrimci coﬂkuyu, karﬂ›-devrimci güçlere karﬂ›
nip halka ö¤retecemak tereddütsüz,
zorlu¤u, h›nc› gerektirir. Uzun devrim günlerinde bizi
¤iz.
ayakta tutan y›k›c› gücün, bu devrimci coﬂku ve h›nç
koﬂulsuz örgütünü
oldu¤unu bilelim, nas›l silah›n› yitiren ordu, orduluk niteVe bu süreklilik
ve yoldaﬂlar›n› sali¤ini yitirirse, yurtsever coﬂkusu taﬂ›mayan devrimci de
bizi diri, dinamik tuhiplenmektir.
devrimcilik
niteli¤ini
yitirir...”
tacakt›r.
Dava adam› ol(Mahir Çayan, Bütün Yaz›lar, s. 28, Boran Yay›nevi) mak, örgütü ile
Bu
süreklilik,

DEVR‹MC‹L‹⁄‹M‹Z‹ SÜREKL‹
BÜYÜTMEN‹N VE
‹NANCIMIZI D‹R‹ TUTMANIN
TEK YOLU
DAVA ADAMI OLMAKTIR.
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bütünleﬂmektir.
Dava adam› olmak, bir
ortak ruh ve kültürel ﬂekilleniﬂtir.
Dava adam› olmak B‹Z
olmakt›r.
Dava adam› olmak
“ b e n v a r s a m ö r güt va r d›r” diyebilmektir.
Dava adam› olmak her
türlü yanl›ﬂa karﬂ› cepheden savaﬂabilmektir.
Dava adam› olmak,
eleﬂtirmekten ve eleﬂtirilmekten korkmamakt›r.
Dava adam› olmak,
yoldaﬂlar›na ve ﬂehitlerine
toz kondurmamak demektir.
Dava adam› olmak, intikam duyusunu asla yitirmemektir.
S›radan devrimcilik ile
dava adam›n› ay›ran en
önemli noktalard›r bunlar.

"Yürüyen devrim araba s› na ben de omuz ve r eyim, benim de pay›m
o l s u n i ﬂ t e " ﬂeklindeki
devrimcilik, öncelikle s›radanlaﬂt›r›r devrimciyi.
Giderek edilgenleﬂtirir
ve zor anlarda DÖNEKL‹⁄E götürür. Kaç›n›lmaz
son budur. E¤er devrimcili¤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.

Say›: 190

“Devrimci Sol
Ana Davas›nda
Derhal Beraat
Karar› Verilsin”
1243 kiﬂinin yarg›land›¤›
Devrimci Sol Anadavas›’na devam edildi. Mahkemede 2’si baﬂka davadan tutuklu olmak üzere 16 “san›k” ve 16 avukat haz›r bulundu. 28 y›ld›r süren davada esasa iliﬂkin savunma yapan savunma avukatlar›, 12 Eylül yarg›lamalar›ndaki hukuksuzlu¤a ve iﬂkencede al›nan ifadelere de¤indi. Herhangi bir karar 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 hukuksuzlu¤u protesto etmek için eylem yapt›lar.
Eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na Mehmet Güvel bas›na bir aç›klama yapt›. 12 Eylül cuntas›n› art›k Kenan Evren’in bile savunamad›¤›n› söyleyen Güvel, 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¤retmektedir. Tek tip elbiseyi kabul etmedikleri için, direndikleri için iﬂkence gören tutsaklar›n ödedikleri bedeller bu dava evraklar›n›n her sat›r›ndad›r. Kimse 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:

“ Adalet ‹stiyoruz Devrimci Sol A n a D a v a s › n d a D e r h a l
B e r a a t K a r a r › Verilsin !”
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 Ç eber Futbol Turnuvas›
‹stanbul Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i taraf›ndan düzenlenen Engin Çeber Futbol Turnuvas› 11
Temmuz Cumartesi günü yap›lan aç›l›ﬂ maç›yla baﬂlad›.
Gülsuyu toprak sahas›nda baﬂlayan turnuvada sahaya 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.

ANADAVA
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Alk›ﬂlanan Teslimiyet
Direnen Devrimcilik
29 y›l sonra sorun “dava
san›klar›”n›n yaﬂlar›n›n ilerlemesi,
“torun s ahibi o lmalar›” de¤ildir.
29 y›lda nereden n ereye gelindi¤i,
bu y ›llar boyunca mücadeleye ne
b›rak›ld›¤›, h angi de¤erlerin
yarat›ld›¤›d›r.
Halk ve devrimciler bu 29 y›ldan
ne ç ›karacakt›r? N eler, nas›l
kazan›lm›ﬂ, neler nas›l
kaybedilmiﬂtir? S orulmas›
gerekenler bunlard›r...

Devrimci Sol Ana Davas› ve
Devrimci Yol Ana Davas›.... 12 Eylül 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› iddianamelerde bir araya getirilerek,
“toplu davalar” oluﬂturuldu.
Bu toplu davalar›n en bilinenlerinden olan Devrimci Yol ve Devrimci Sol Ana Davalar› aras›nda,
ikisinin de “ana dava” olmas›n›n,
davalarda yüzlerce ilerici, yurtsever
ve devrimcinin “yarg›lan›yor” olmas›n›n d›ﬂ›nda “ortak” bir yan bulmak mümkün de¤ildir.
Devrimci Yol Ana Davas›nda
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Yarg›tay, mahkeme karar›n› geçen
hafta bozdu.
Devrimci Sol Ana Davas› ise ‹stanbul Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’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 davalar›n sürüyor olmas›, faﬂizmin
adalet anlay›ﬂ› ile ilgili bir sorundur.
Ancak bizim burada daha çok üzerinde duraca¤›m›z yan, bu iki davan›n 29 y›ll›k geçmiﬂlerine neyi, nas›l s›¤d›rd›klar› ve geriye ne b›rakt›klar›d›r.
Bu iki davaya sonuçtan, 29 y›l
sonra mahkeme salonlar›ndan bakt›¤›m›zda görülen tablo çarp›c›d›r.
Ve 2 ayr› tavr›n, iki ayr› ruh halinin,
2 ayr› dünya görüﬂünün yans›malar›n› tüm ayr›nt›larda görebiliriz.
Oligarﬂinin devrimcilere uzun
tutsakl›k y›llar› yaﬂatmas›, tutsakl›k
y›llar›nda iﬂkence ve bask›larla, teslim almaya çal›ﬂmas›, oligarﬂinin
bilinen politikalar›ndand›r.
Uzun tutsakl›k y›llar›nda, cuntan›n, ideolojik-fiziki ve psikolojik
sald›r›lar›na cevap veremeyenler,
bir direniﬂ hatt› yaratamayanlar,
devrimi sahiplenemeyenler kaç›n›lmaz olarak savrulurlar.
Bu ideolojik-politik olarak tükenmek, tasfiye olmak anlam›na
gelir. Nitekim 12 Eylül faﬂist cuntas› y›llar›nda sosyalizmi, devrimcili¤i savunamayanlar, bunun için bedel ödeyemeyenler tasfiye oldular.
Devrimci Yol Ana Davas›’nda
y›llar sonra faﬂizmin yarg›s›n›n kararlar›n›, hele y›llarca iﬂkence görüp, tutsakl›k yaﬂad›ktan sonra al k›ﬂlayacak noktaya gelinmiﬂ olmas› bu tablonun sonucudur.
Mahkeme salonlar›n›, art›k büyümüﬂ olan o¤ullar›n›n dü¤ün dave-

tiyeleri peﬂinde koﬂan ana-babalar›n, iﬂadamlar›n›n doldurmuﬂ olmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Askeri hapishanelere girerken
bugünkünden daha ileri düﬂünceler
taﬂ›yanlar, 29 y›l sonra düzeniçi düﬂüncelerin sahibi olmuﬂ, eski düﬂüncelerini bir kenara itmiﬂlerdir.
Devrimci düﬂünceleri, cunta mahkemelerinde savunmamak, hapishanede direnmemek bu tabloyu yaratm›ﬂt›r.

Cunta Y›llar›
Devrimcili¤in S›nand›¤›
Y›llard›r
Bir zamanlar düzene karﬂ› yanl›ﬂ
bak›ﬂ aç›s›yla da olsa mücadele
edenler, y›llar sonra “ ç o c u ¤ u m ,
evim, iﬂim, arabam” anlay›ﬂ›na, düzen yaﬂam tarz›na dönmüﬂlerdir.
Oligarﬂinin mahkemesine alk›ﬂlar,
iﬂte bu dönüﬂümün ifadesiydiler.
Öte yandan 12 Eylül faﬂist cuntas›n› “Cunta, 45 milyon halk› teslim 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 tarih b›rakm›ﬂlard›r.
“Çünkü, en zor koﬂullarda, devrimciyim, Marksist-Leninistim demenin, örgütü ve davay› savunman›n can ve kan pahas› bir bedeli gerektirdi¤i koﬂullarda, örgütümüzü,
davam›z› ve geçmiﬂimizi savunmuﬂ,
gelece¤e olumlu bir miras b›rakm›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 davas›n›n mücadeleye katt›¤› bu de¤erler o zor koﬂullar›n aﬂ›lmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r.
Devrimcilik uzun soluklu bir iﬂtir. Bir yaﬂam biçimidir. Bu zor ve
onurlu yaﬂam içinde tutsakl›k, iﬂkenceler, zorluklar, ﬂehitlikler kaç›n›lmazd›r.
Mücadelenin gerçekleri bilince
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ç›kar›lmad›¤›nda, bedel ödemek göze al›nmad›¤›nda, ideolojik-politik
olarak geriye düﬂmek kaç›n›lmaz
hale gelir.
Hapishanelerde devrimci düﬂüncelerden verilen tavizler, sald›r›lar karﬂ›s›nda devrimcili¤in savunulmamas› bugün karﬂ›m›za ç›kan
düzen içi yaﬂamlar›n aç›klamas›d›r.
Faﬂizm karﬂ›s›nda bir direniﬂ
çizgisi geliﬂtiremedikleri, emperyalizmin kuﬂatmas› alt›nda sosyalizmi
savunamad›klar› için, silahl› mücadeleden, görünürde de olsa THKPC savunuculu¤undan, düzen içi görüﬂleri savunan reformist bir çizgiye
dönüﬂ yapabilmiﬂlerdir.
Devrimci Sol Ana Davas›ndan
uzun y›llar tutsak kalm›ﬂ Sinan KUKUL bu gerçe¤i ﬂöyle aç›klamaktayd›:
“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 oligarﬂinin tüm politikalar›n› da boﬂa ç›kard›lar. Metris direniﬂ tarihi ve
onun devam› olan ‘d›ﬂar›’daki kavga, 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” ideallerine ba¤l› kald›lar hep. “D›ﬂar›” ç›kt›klar›nda ise kavgalar›n› omuzlayarak yollar›na devam ettiler.
Dursun Karataﬂlar’›n, Niyazi
Ayd›nlar’›n, Sinan Kukullar’›n, ‹brahim Erdo¤anlar’›n, Cavit Özkayalar’›n ve daha onlarca isimsiz devrimcinin yaﬂam› bu yan›yla da örnektir.
Onlar, “d›ﬂar›” ç›kt›¤›nda, “iﬂim,
evim, eﬂim” diyerek de¤il, kavgay›
sahiplenerek, “kkavgam, halk›m ve
halk›n gelece¤i” diyerek mücadelenin tüm yüklerini omuzlad›lar.
Bu tavr›n kökeni devrimcilik anlay›ﬂ›ndad›r. Halk ve vatan sevgisindedir. Ama bu cüreti, kararl›l›¤›
yaratan da, “içeri”de ateﬂ çemberinden geçmekte yatmaktad›r.

Say›: 190

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 saniyesinden itibaren ortaya ç›kt› bu farkl›l›k. Mahkemenin her aﬂamas›nda,
her tav›rda bunu görebilir herkes.
Zira öylesine belirgindir tav›rlar.
As›l olarak da, oligarﬂinin temsilcileriyle karﬂ› karﬂ› olunan o salondaki tav›rlara damgas›n› vuran
duyguda, düﬂüncede, farkl› yaklaﬂ›mlar›n savunulmuﬂ olmas›yd›.

Düzen ve Devrim!
Amerikanc› faﬂist cuntan›n halk›
teslim almas›n›n öncelikli yolu öncülerin, devrimcilerin, yurtseverlerin teslim al›nmas›ndan geçiyordu.
Bu yan›yla cunta ile her alanda
k›yas›ya bir irade çat›ﬂmas› yürütüldü. 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 dönemlerde kayg›larla, küçük hesaplarla
hareket edemezdi. Söz konusu olan
devrimin gelece¤i idi.
Ya tüm bedeller ödenecek ve savaﬂ›lacakt› ya da rezil bir yaﬂam tercih edilip teslim olunacakt›.
Devrimci hareketin önderi Dursun Karataﬂ daha ana davan›n ilk
duruﬂmas›nda kürsüde kendisine
sorulan “mesle¤iniz” sorusuna
“devrimcilik” cevab›n› verirken,
sanki daha sonra yaﬂanacak tüm y›llar› ve tav›rlar› özetler gibiydi.
Kimliklerin
sorulmas›ndan,
mesle¤iniz sorusunun cevab›na, tutuklular›n mahkeme salonundaki
oturuﬂlar›na kadar her ﬂey ama her
ﬂey farkl›yd›. Kürsülerde okunan
savunmalar, iki farkl› tav›r›n ifadesiydi. ‹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; davada, “mesle¤iniz?” sorusuna, sadece
ve sadece bir kiﬂi “devrimcilik” diye cevap veriyordu. Örgütü savun-

mak yerine dergi savunuculu¤u yap›ld›. Örgüt yok, dergi vard›. Devrim hedefi de yoktur, inkar ediliyordu; “faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda kendimizi savunduk” anlay›ﬂ› ile cunta
kürsülerinde “az ceza alman›n” hesaplar› yap›l›yordu.
Kendini koruyan, devrimcili¤i
bir yana b›rakan bu anlay›ﬂ Mamak’ta ise direnmeme çizgisi sonucu bugün düzene, düzen yaﬂam›na
ve düzen içi politikalara dönüﬂü do¤urdu.
‹ki davan›n ziyaretçileri, iki davan›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›yd›. Çünkü iki davadaki amaçlar
farkl›yd›...
Mahkemede, hapishanede kendilerini koruyacaklard›. Di¤er davan›n
“san›klar›” ise ortaya canlar›n› koymuﬂlard›. “Varsa cesaretiniz as›n” diyorlard›... Demekle kalm›yor, yeri
geldi¤inde devrimci düﬂünceleri savunmak için yaﬂamlar›n› ortaya koymaktan çekinmiyorlard›.
“Türkiye solunun tarihine, burjuvazinin mahkemelerinde, davas›n›, eylemlerini savunma anlam›nda
iz b›rakacak, ders al›nacak bir sayfa
ekledi¤imize inan›yorduk. Bu sayfay› yazabilmek için bir bedel ödenmesi gerekti¤i bilinciyle, sözümüzü
sak›nmas›z kulland›k. Eylemlerimizi 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 hayk›rd›k. (Bir Savaﬂ, Bir Dava Ve Zafer, syf: 178)
‹ki dava ve iki tav›rdan söz ederken, iki tavr›n biribirinden nas›l ve
neden ayr› oldu¤u böylesine nettir
iﬂte.
29 y›l sonra ise iki davadan günümüze kalanlara bak›ld›¤›nda düzeni ve devrimi görürüz. Tarihi yazanlar devrimi büyütmeye devam
ediyorlar.
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‹srailli Askerler Katliam› Anlat›yor:
‘Büyüteçle kar›ncalar› yakan bir çocuk gibiydim’

‹ﬂgalci ve Katliamc› ‘Kültür’, ‹srail’in Varoluﬂ Temelidir
Askerler taraf›ndan kurulmuﬂ
olan, “ﬁovrim ﬁ›tika” (Sessizli¤i
Bozmak) isimli örgüt, Gazze katliam›na kat›lm›ﬂ olan 26 askerin ifadelerinin yer ald›¤› bir rapor yay›nlad›.
Askerlerin ifadeleri, bu y›l›n,
2009’un baﬂ›nda, 3-18 Ocak günlerinde Gazze’ye karﬂ› düzenlenen
katliam sald›r›s›n›n nas›l bir kafa
yap›s›yla, nas›l bir kültürle gerçekleﬂtirildi¤ini anlat›yor. Anlat›lanlar
Siyonist katliamc›l›¤›n nas›l ﬂekillendi¤ini, katillerin nas›l yönlendirildi¤ini gözler önüne seriyor.
‹srail’de, her ‹srail vatandaﬂ›, Filistin düﬂmanl›¤› ile yetiﬂtirilir. Askerlerin anlat›mlar›nda, o “yetiﬂtirme”nin sonuçlar› da görülüyor. Katliam sald›r›s›na kat›lan bir askere,
“bu operasyonda yer almak nas›l bir duyguydu?” diye sorulunca
asker ﬂu cevab› veriyor:
“ O gücü hissedebiliyordum. Nas›l biliyor musun? Büyüteçle oy narken kar›ncalar› yakan bir ço cuk gibi hissediyordum.
Cid de n 2 0 y a ﬂ›n da b ir ç o cuk insanla ra böyl e ﬂe yl er
yapmam al›.”
Filistinli denilince akl›na “büyüteçle yak›lan kar›ncalar” gelen ‹srailliler!..
Filistinli denilince akl›na
sadece “öldürülmeleri gereken” canl›lar gelen ‹srailliler... Gazze’de ve tüm Filistin’de on y›llard›r, Filistin halk›, böyle düﬂündürtülmüﬂ, insanl›ktan ç›kar›lm›ﬂ bu askerler taraf›ndan
katledildiler.
T›pk› Afganistan halk›n› bombalayan Amerikal› bir pilotun “bir
futbol oyunundaym›ﬂ gibiydim” demesi gibi...
Katlettikleri Filistinliler’in kim
oldu¤unun, kad›n, çocuk, yaﬂl› olup
olmad›¤›n›n hiç önemi yoktur.
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Askerlerin itiraflar›ndan baz› bölümleri aktarmaya devam edelim:
Her katliam sonras›, ordu kendi
askerine; “Hamas’›n 3 füze ekibini
vurdunuz” diye yalan söyleyerek,
katliam› yapan askerleri hem motive etmekte, hem de katliamlar› normal hale getirmektedir.
Askeri hahamlar, askerlere Tevrat’tan al›nt› yaparak, “‹srail halk›n›n dört düﬂman› oldu¤unu, bunlar
içinde Filistinliler ve Hamas’›n da
oldu¤unu” anlatarak, katliama teﬂvik edip, hedef gösteriyorlard›.

“unutmay›n çocuklar,
gö v de ye n iﬂ an al aca ks › n› z”.
Askerlerin itiraflar›nda neler yok
ki? Gazze’nin d›ﬂ›ndaki bütün mahallelerin, 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› askerler.

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 unutulacak 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› yalanlarla bir arada tutuyorlar. ‹srail’de demokrasi arayanlar yan›lmaktad›r.
Kendi halk›n› yalanlarla ve aﬂa¤›layarak yöneten, katliama ortak
eden, halklar›n düﬂman› bir devlettir ‹srail.
Emperyalizmin ç›karlar›n› savunan, 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 durumundad›r. Bu nedenledir ki, kendi
içinde sürekli olarak böyle bir katliamc›l›k kültürünü üretmektedir. Yukar›daki itiraflar, ‹srail’de belki
yüzlerce defad›r tekrar eden itiraflard›r ve asla münferit de¤ildir; ‹srail’in varl›¤›, bu kültürle ﬂekillenmiﬂtir...
Bizler kar›ncalar kadar çokuz...
M‹LYARLARIZ... S‹ZLER
B‹R
AVUÇSUNUZ...
Vurmakla tüketemezsiniz, siz, vurdukça yok
oluyorsunuz. Bizler, yeniden do¤uyoruz her ölenimizle. Filistin’de her çocuk ﬂehit analar›n›n, babalar›n›n ard›ndan kinle doluyor. ‹ﬂte bu kindir, öfkedir sizin sonunuzu haz›rlayacak olan... Siz öyle bir
nefret büyüttünüz ki... Beﬂiktekinden 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”
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Berlin’de 22 yaﬂ›nda
anti-faﬂist bir genç 4 Neo Nazi taraf›ndan bilinci
yitirilinceye kadar dövüldü. Anti-faﬂist Almanlar’›n duruma tepki
göstermesi üzerine, 4 faﬂist 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›¤› yürüyüﬂ, Kreuzberg-Friedrichshain’den sald›r›n›n yap›ld›¤› 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 ard›ndan yürüyüﬂe devam edildi. Eylem, Neo Nazilere
karﬂ› birlikte mücadele etme ça¤r›s›yla son buldu
Yürüyüﬂe Berlin ‹KAD da kat›ld›.

Irkç› Sald›r›
Protesto 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›klar› mahkemede video kamerayla kaydedilmiﬂ iﬂkence
görüntüleri ortaya ç›kt›.
Görüntülerde ‹ngiliz askerlerinin kafas›na çuval
geçirdikleri Irakl› bir tutsa¤› sürükleyerek duvara dayamaya çal›ﬂt›klar›, bir di¤er tutsa¤› dans etmeye zorlad›klar›, üçüncü bir tutsa¤›n üzerine idrar›n› yapt›klar› ve tutsaklar› ba¤lad›klar› görülüyor. ‹ﬂkenceci askerler 2003 May›s ay›nda Basra yak›nlar›nda gözalt›na
ald›klar› tutsaklar› cinsel iliﬂkiye zorlamakla ve tecavüzle de suçlan›yorlar. Emperyalistler Irak’a iﬂte böyle bir ahlak ve demokrasi getirdiler.

BAHKEM: “Çocuklar Bizim
Gelece¤imizdir”
Belçika’da çal›ﬂmalar›n› sürdüren BAHKEM Derne¤i 17 Temmuz’da tatil yapma olana¤› olmayan çocuklar için e¤lence düzenledi.
“Çocuklar Bizim Gelece¤imizdir” diyerek çocuklar›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›. Çuval yar›ﬂ›yla oyuna baﬂlayan çocuklar mendil kapmaca, “ya¤ satar›m bal satar›m” oyunuyla ﬂark›lar söyleyip e¤lendiler. Daha sonra elma yeme ve yo¤urt yar›ﬂmalar› yap›ld›.

Say›: 190

Berlin: “Devrimci Tutsaklara
Özgürlük!”
Özgürlük Komitesi 19 Temmuz günü Berlin’de
“Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük, Tecrit Öldürüyor, Kanser Hastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” yaz›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 Öldürtmeyece¤iz, Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük, Devrimci Tutsaklara Özgürlük” sloganlar› at›l›rken, bildirilerden belli bölümler Almanca ve Türkçe
yüksek sesle okunarak, tutsaklar
hakk›nda bilgilendirme yap›ld›.
Komite, emperyalizmin ve faﬂizmin sald›r›lar›na karﬂ›, devrimcileri sahiplenmeye ve onlar›n sesi
olmaya devam edeceklerini duyurarak, 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 Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun resimlerinin oldu¤u pankart aç›larak bildiri da¤›t›ld›. Tutuklananlarla ilgili bilgilendirme yap›larak Alman devletinin hukuksuzlu¤u ve 129b yasas› teﬂhir edildi.

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 görevinin, A¤ustos 2010’da ABD askerlerinin çekilmesinden önce Irak ordusuna e¤itim vermek ve dan›ﬂmanl›k yapmak olaca¤› bildirildi. Irak’ta 2010 yaz›ndan sonra 50 bin ABD askerinin kalmas›, 2011’den
sonra da ABD askerlerinin tamam›yla çekilmesi planlan›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 olarak ayr›lacak.

DÜNYA
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değin m eler
Tayyip’in Ailesi
‹talya Baﬂbakan› Berlusconi’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 düﬂündü¤ünü” soruyor; bak›n Tayyip’in
cevab›na:

“ O bir dost, aileden biri,
özeline girmem."
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 müslüman›m, muhafazakar›m diye gezinebilir, o da hayret vericidir!!!
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Kim Kimi
Taﬂ›yacak!
‹stanbul’un trafik
sorununu çözsün diye
dünyan›n paras› verilerek
Hollanda’dan otobüsler al›nm›ﬂ. Otobüsler daha çok ‹stanbullu’yu taﬂ›yacakt›. Ne
kadar taﬂ›d› bilmiyoruz ama
görünen o ki s›k s›k tersi oluyor.
Metrobüsler, o kadar s›k
bozulmaya baﬂlad› ki yolda
kald›klar›nda, otobüstekilerin inip koskoca metrobüsü
itmeye baﬂlad›¤› görüntüler
nerdeyse do¤allaﬂt›. Art›k ‹stanbul’da, metrobüs halk› de¤il halk metrobüsü taﬂ›yor!

ARTIﬁ!
T ü r k i y e ’ d e ‘ Temiz el l e r ’ için ilk ad›m at›l› y o r. . . m u ﬂ . (16 Temmuz
2009, Sabah)
Elleri kirlendikçe, bu
t ü r h a b e r l e r d e a r t › y o r.

Yanl›ﬂ› gören
ve önlemek
için el
uzatmayan,
yanl›ﬂ› yapa n
kadar suçludur
K›z›lderili
Atasözü
Burjuvaziye sap›kl›k özgürlü¤ü!
71 yaﬂ›ndaki tekelci burjuva, TÜS‹AD üyesi, “hay›rsever” iﬂadam› Halis Toprak, 17 yaﬂ›ndaki Nazl›can Tagizade ile evlenmiﬂ.
Evlendi¤i k›z, reﬂit olmad›¤› için evlilik, k›z›n babas›n›n izniyle gerçekleﬂmiﬂ. O iznin, dolarlar, eurolar karﬂ›l›¤›nda nas›l al›nd›¤›n› tahmin etmek zor de¤il.
Burjuvaziye her türlü sapk›nl›k serbest; para
olduktan sonra. Halis Toprak’›n sap›kl›¤›, Hüseyin Üzmez’in sap›kl›¤›ndan, “Hz. Muhammed de evlenmiﬂti” diye çocuklarla evlenen sap›k ﬂeyhlerden farks›z... Egemen s›n›flar cephesi, sap›kl›¤› nas›l da k›l›f›na uyduruyor; kimi
dolarlarla, kimi dualarla...
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Söz Ola Baﬂ› Kestire...
AKP’liler dikkat; a¤z›n› açan›n baﬂ›
tehlikede...
Kürt “aç›l›m›” diyerek, bol bol demagoji yapan Erdo¤an, herkese “demokrat”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 konuda konuﬂmamas›n› isterken ekledi: Söz
ola baﬂ› kestire... Tehdidin bundan aç›¤›
olmaz herhalde.

‹stismar›n
Daniskas›
Tayyip Erdo¤an’›n o¤lu, Bilal Erdo¤an p a r a s › n › ve ri p
askerli¤ini yapm›ﬂ.
Topu topu 21 gün
kalm›ﬂ birli¤inde. 21
günün sonunda “terhis” olurken de “21
günlük süre güzel geçti. Vatani görevimizi tamamlad›k.” 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‹SKASI olsa gerek.
Kimbilir yine neye
a¤l›yor Ar›nç...
Ar›nç gibi, Fethullah
gibi, nas›l da kolayca a¤l›yor bu
islamc›lar..

ACARKENT AYRICALI⁄I
72 milyonun gözü önünde, halk›n kondular›n›, yüzlerce polis, panzerler eﬂli¤inde
y›kmaktan çekinmezler. Okullara, evlere
gaz bombalar› atarlar. Lakin ‹stanbul Acarkent’in kap›s›n›n önünden izinsiz geçemezler.
Mahkeme, orman›n ortas›n› oyarak kaçak yap›lan Acarkent villalar›n›n y›k›lmamas›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.
Say›: 190

“Sabah-ATV grevi
devam edecek”
Sabah-ATV grevinin mahkeme
karar›yla durdurulmas›, grevdeki
bas›n emekçileri taraf›ndan her hafta Cumartesi günü yapt›klar› eylemle protesto edildi. 18 Temmuz günü Taksim Tramvay dura¤›nda bir araya gelen grevciler, mahkemenin
durdurma karar›n›n sadece ‹stanbul ve Ankara’daki üç iﬂ yerini kapsad›¤›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 imzalan›ncaya kadar devam edilece¤i söylendi. Eylem yap›lan aç›klamalarla bitirildi.

BTS: Pamukova cinayetinin
sorumlular› hala yarg›lanmad›
BTS, 5 y›l önce Pamukova’da yaﬂanan “h›zland›r›lm›ﬂ tren” facias›yla ilgili bir aç›klama yaparak, demiryollar›nda yeni facialar›n yaﬂat›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 yarg›lanmad›.” denilirken bilim kurulu raporuna göre 4/8 oran›nda suçlu bulunan kurum yöneticilerinin hala mahkemeye ç›kar›lmad›¤› belirtildi. Katliama dönüﬂen kazalar›n ve gelinen aﬂamada sorumlulu¤unun AKP iktidar›na ait oldu¤u ifade edilen aç›klamada, bu zihniyetle
yeni kazalar›n yaﬂanaca¤›n›n alt› çizildi.

KESK ‹zmir ﬁubeler Platformu
tutuklamalar› protesto etti
KESK ‹zmir ﬁubeler Platformu, 21 Temmuz
günü Bayrakl› Adliyesi’nde gerçekleﬂtirdi¤i eylemle 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 sendika yönetici ve üyesinin haz›rl›k soruﬂturmas›n›n gizli olarak yürütülmesine ve belgelerin incelenmesinin k›s›tlanmas›na tepki gösterildi.
Eylem “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!”, “Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz!”, “KESK’li Tutsaklar Onurumuzdur!”, “KESK’li Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n!” sloganlar›n›n at›lmas›yla bitirildi.

Erzincan’da keyfi gözalt›
Erzincan’da 17 Temmuz günü Cumhuriyet Mahallesi’nde Gençlik
Gelecektir dergisinin sat›ﬂ›n› yapan Gençlik Dernekli Ö¤renciler polis 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 götürüldükten yaklaﬂ›k dokuz saat sonra serbest b›rak›ld›lar.
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sohbet ettiler.

Me rs in : 18 Temmuz günü Yürüyüﬂ 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›.

MALATYA

‹ z m i r : Uzundere de yap›lan

ANTALYA

Yürüyüﬂ sat›ﬂ›nda bu hafta 14 y›ld›r

Yürüyüﬂ Anadolu’nun Her Yerinde
B u r s a : 21–22 Temmuz günleri, 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›.

A d a n a : 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›.
H a t a y : 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›.

M a l a t y a: 20 Temmuz günü Paﬂaköﬂkü Mahallesi’nde Yürüyüﬂ
Dergisi’nin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Güle Zere’nin resmini dergi kapa¤›nda gören insanlar Güler’in durumu ile ilgili Yürüyüﬂ okurlar›yla

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 istedi. Polisin pervas›zl›¤›na ra¤men
yap›lan ve iki buçuk saat süren sat›ﬂta toplam 80 dergi sat›ld›.
A n t a l y a : 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›.
Elaz›¤: 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›.

Yürüyüﬂ sergisi
Sar›gazi ve 1 May›s’ta
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 Mahallesi 3041. Sokak'a aç›lan sergi mahallenin çeﬂitli sokak 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 erdi.
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Yürüyüﬂ Sergisi
Sar›gazi’de
21 Haziran günü
Sar›gazi festival alan›na Yürüyüﬂ sergisi
aç›ld›.
Umut
Ya¤muru’nun konseriyle baﬂlayan aç›1 MAYIS
l›ﬂta Yürüyüﬂ Dergisi’nin geçmiﬂi halka
anlat›ld›. Konuﬂmada Yürüyüﬂ Dergisi da¤›tt›¤› için iﬂkenceyle katledilen Engin Çeber ve polis kurﬂunuyla
sakat b›rak›lan Ferhat Gerçek kat›lanlara anlat›ld›. Aç›l›ﬂa 150 kiﬂi kat›ld›.
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