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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
7 AA¤ustos -- 113 AA¤ustos

2000-2007 Ölüm Orucu direniflinin Gültekin Koç Ölüm
Orucu ekibinde görev üstlendi. 12 A¤ustos 2004’te
bir ölüm orucu direniflçisi olarak ölümsüzleflti.
Selami, 1964, Arflin/Trabzon do¤umludur. Devrimci
düflüncelerle 12 Eylül öncesinde 14 yafl›nda tan›flt›,
17 yafl›nda mücadeleye kat›ld›. Cunta y›llar›nda tutsak
düfltü. 1990’l› y›llardan itibaren mücadelesini devrimci

hareket saflar›nda sürdürdü. Trabzon ve ‹stanbul’da görevler üstlendi.
2001’de tutsak düfltü. Mücadele içinde son görevini bedenini ölüme yat›ra-
rak yerine getirdi.

SSeellaammii KKUURRNNAAZZ

2000-2007 Ölüm Orucu direniflinin 5. Ölüm Orucu eki-
binde görev üstlendi. Zorla müdahale iflkencesi alt›nda
10 A¤ustos 2002’de ölümsüzleflti.
Fatma, 1972 Antakya Kuzeytepe do¤umludur. 13 ya-
fl›ndan itibaren pamuk tarlalar›nda, fabrikada, atöl-
yelerde bir emekçi olarak çal›flt›. 20 yafl›ndan itiba-
ren ise bir devrimciydi. 1995’te tutukland›. Tutsakl›k

koflullar›nda direnifllerde yer ald›. 1996 ve 2000’de ölüm orucu gönül-
lüsüydü, ölüm orucu direniflçisi olarak flehit düfltü.

1972’de, Kahramanmarafl’›n Elbistan ilçesinde do¤du.
Mücadeleye ilgisi lise y›llar›nda bafllad›, gençlik müca-
delesi içinde bir Dev-Genç’li olarak yer ald›. 1993’de
tutsak düfltü. 1996 Ölüm Orucu direniflinin birinci eki-
binde yer ald›. Direniflte kal›c› sa¤l›k sorunlar› olufltu.
1999’da sa¤l›k durumunun a¤›rlaflmas› nedeniyle tahli-
ye edildi. Tedavisi için yurtd›fl›na ç›kar›ld›. 

11 A¤ustos 2001’de Atina’da tedavi gördü¤ü hastanede elleri arkadan
ba¤l› öldürülmüfl olarak bulundu.

‹‹bbrraahhiimm DDOO⁄⁄AANN

13 A¤ustos 1993’de
‹stanbul Okmeydan›’nda
PERPA ‹fl Merkezi’nde
sorgusuz sualsiz infaz
edildiler. 
Mehmet Salg›n ve Hakan

Kasa devrimci hareketin üyesi, Nebi Akyü-
rek ise taraftar›yd›. Selma Ç›tlak ve Sabri
At›lm›fl ise, devrimci hareketle hiçbir iliflkisi
olmayan, tek suçlar› o gün orada bulunmak
olan halktan insanlard›. 
Mehmet, 1972 Dersim Mazgirt do¤umluy-
du. 1991’de devrimci hareket saflar›na ka-
t›ld›. 

Hakan, 1975 Kars do¤umluydu. ‹stanbul Alibeyköy’de büyüdü ve devrimci ha-
reketle burada tan›flt›.

NNeebbii AAKKYYÜÜRREEKKHHaassaann KKAASSAAMMeehhmmeett SSAALLGGIINN

13 A¤ustos 1992’de Ankara Maltepe’de
bulunduklar› ev ölüm mangalar› taraf›ndan
kuflat›ld›, faflizmin cellatlar›na karfl› direne-
rek flehit düfltüler. Onlar, adaletin olmad›¤›
bu düzende, halk›n adaletinin uygulay›c›la-
r›yd›lar.

1962’de Dersim Hozat’ta do¤an Vehbi, ortaokul y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.
12 Eylül’de tutsak düfltü ve Elaz›¤ Askeri Hapishanesi’nde yatt›. 1990’da silahl›
birliklerde istihdam edilene kadar, birçok görev üstlendi. 
1965’de Erzurum H›n›s’ta do¤an Nurten, silahl› birliklerde görev almadan önce
kad›nlar›n demokratik mücadele ve örgütlenmesinde (DEMKAD) yerald›.

NNuurrtteenn AACCAARRVVeehhbbii MMEELLEEKK

12 A¤ustos 1980’de, Aybast›’da iki köy
aras›ndaki çeliflkilerin devrimcilerin müda-
halesiyle çözülmesi sonucunda düzenlenen
bar›fl toplant›s›na giderken, yolda geçirdik-
leri trafik kazas›nda kaybettik.MMeettiinn KKÖÖSSEENNuurrii AASSLLAANN

13 A¤ustos 1992’de
Ankara Küçükesat’ta bu-
lunduklar› üs kuflat›ld›.
Çat›flarak ve devrimci ha-
reketin direnifl gelene¤ini
sürdürerek flehit düfltüler.
fiehit düflerken, umudun

ad›n› kanlar›yla duvara yazd›lar. 
1963 Bursa Gemlik do¤umlu olan Arslan, 12 Eylül öncesinden beri mücadele
içindeydi. 1991’de silahl› birliklerde görev alm›flt›. 1969 do¤umlu olan Nurha-
yat iflçiydi, 1990’da örgütlü mücadelede yeralmaya bafllad›, 1992’de silahl›
birliklerde istihdam edildi. 1966 Sivas Zara do¤umlu Eyüphan, çeflitli alanlarda
görevler üstlendikten ve bir süre tutsakl›k yaflad›ktan sonra, en son halk›n ada-
letinin uygulay›c›s› olarak çeflitli görevler üstlendi.

EEyyüüpphhaann PPOOLLAATTNNuurrhhaayyaatt BBEEYYHHAANNAArrssllaann AARRII

FFaattmmaa BB‹‹LLGG‹‹NN

fiehitlerimiz bugün fiziki olarak aram›zda yoklar belki,
ama düflünceleriyle, kavgalar›yla, yaflam biçimleriyle,

partili savaflma düflleriyle buradalar. Bizimle birlikteler. Onlar›n düflünceleri
ve kavgalar›yla daha güçlüyüz. En zor koflullarda dahi düflmana bafl e¤me-
yen, ölen ama yenilmeyen nitelikleriyle gözleri hep üzerimizde, bizi her an
s›navdan geçiriyorlar. Onlar›n miras›n› devam ettirmek, bu s›navlardan
baflar›yla geçmemize ba¤l›d›r. (Dursun Karatafl)

Yoldafllar!

Bugün fiziki olarak aram›zda yoksun belki.
Ama düflüncelerinle, kavganla, yaflam biçi-

minle, önderi, mimar› oldu¤un partimizle, bizimle birliktesin. Senin düflüncelerin ve
miras›nla daha güçlüyüz. Biliyoruz, söyledi¤in gibi, en zor koflullarda dahi düflmana
bafl e¤meyen, ölen ama yenilmeyen niteliklerinle gözlerin hep üzerimizde, biliyoruz
bizi her an s›navdan geçiriyorsun. Biliyoruz senin miras›n› devam ettirmek, bu
s›navlardan baflar›yla geçmemize ba¤l›d›r. SEVG‹L‹ ÖNDER‹M‹Z, emin ol ki, miras›n›
devam ettiriyoruz. Bir bir geçiyoruz s›navlar›... geçmeye devam edece¤iz! 

Sevgili Önderimiz

SSeellmmaa ÇÇIITTLLAAKK SSaabbrrii AATTIILLMMIIfifi

PERPA’da gerçeklefltirilen katliama ba¤l› olarak A¤us-
tos 1993’de gözalt›na al›nd› ve o zamandan beri ken-
disinden haber al›namad›.

EErrddoo¤¤aann fifiAAKKAARR

Vehbi yoldafl› bir süre için bir halk iliflkisine b›rak-
mam›z gerekmiflti. Ama elimizde haz›r bir iliflki yoktu.
Bir tek iliflki evimiz var. O evin kad›n› da sürekli mem-
nuniyetsizli¤ini dile getiriyordu. Bu Vehbi’ye anlat›l›p
mecburen o eve götürdük. Bir kaç gün sonra yan›na
u¤rad›¤›m›zda Vehbi'yi evin iki çocu¤u ile odada oyun
oynarken bulduk. Evin kad›n› bize neden s›k s›k
gelmedi¤imizi soruyordu. Bizim için can›n› vere-
bilece¤ini söylüyor, eski yaklafl›mlar› için özür üstüne
özür diliyordu. Vehbi, aile ile öyle kaynaflm›flt› ki kad›n
"Ali art›k benim kardeflim, bu evden birisi" diyor,
çocuklar ise "day›, day›" diye yan›ndan ayr›lm›yorlard›.
Bir süre sonra evden al›p götürdük. O eve her
gidiflimizde sürekli Vehbi'yi soruyorlard›. Kad›n,
"devrimcileri as›l olarak Ali ile tan›d›m" diyordu.  
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ZZeerree’’yyee öözzggüürrllüükk iissttee--
mmeeyyeennlleerr,, kkeennddiissii ttuutt--

ssaakktt››rr!! Tecritte ölüm, onlarca
hapishaneyi yak›p y›karak,
kad›nlar› diri diri yakarak,
tutsaklar› hücrelere atarak
bize kabul ettirmek istedikleri po-
litikayd›. Fiziki olarak hangi ko-
flullarda olursak olal›m, tecrit
edilmeyi kabul etmedik. Bunun için
tüm dünyan›n bildi¤i gibi, büyük
bedeller ödedik. Tecrit politikas›n›n
politik anlam›, halk›n her kesimini,
yaln›zca kendini düflünür hale getir-
mek, halk›n çeflitli kesimlerinin bir-
birlerinin sorunlar›na duyars›zlafl-
mas›n› sa¤lamakt›. Güler Zere’yi,
Güler Zereler’i tecritte katletmek
isteyenler, halk›n çeflitli örgütlü ke-
simlerinin sessizli¤inden güç al›-
yorlar elbette. Oysa, sessizkalmak,
tecrite güç vermektir. Sessiz kal-
mak, kkeennddii tteeccrriittiinnii ppeekkiiflflttiirrmmeekk--
ttiirr.. 

Bugün Güler Zere’ye özgürlük
istemek için devrimci olmak,

Halk Cepheli olmak gerekmiyor.
‹nsan haklar›n› savunan, iflkenceye
karfl›y›m diyen, zulme karfl›y›m di-
yen, demokrat›m diyen herkesin bu
özgürlü¤ü talep etmesi gerekiyor.
Ama etmiyorlar. ‹slamc›lar, AB’ci-
ler,  ilerici sendikalar, odalar, Güler
Zere’ye özgürlük mücadelesine
güçlü bir biçimde kat›lm›yorlar.
Kendi mücadeleleri olarak sahip-
lenmiyorlar bu mücadeleyi. Bu,
tteeccrriittiinn bbaaflflaarr››ss››dd››rr.. Bu onlar›n
kendilerinin flu veya bu ölçüde,
düzenin tutsa¤› oldu¤unu gös-
teriyor... GGüülleerr ZZeerree’’yyee öözzggüürr--
llüükk iisstteemmeekk,, kkeennddii öözzggüürrllüü¤¤üü--
mmüüzzüü kkaazzaannmmaakktt››rr. 

Çünkü, Güler Zere’ye özgür-
lük istemek ve onun özgür-

lü¤ünü kazanmak, halk›n, hal-
k›n örgütlü güçlerinin siyasi ik-
tidara “biz de var›z” demesidir.
Kendi vvaarrll››¤¤››nn››,, ggüüccüünnüü,, iirraa--
ddeessiinnii kabul ettirmektir. Belirt-
mek gerekir ki, haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi, çeflitli
kesimler aç›s›ndan uzun süredir
bu anlam›n› ve ifllevini kaybet-
mifltir. Uzun süredir haklar ve

özgürlükler mücadelesi, klasik de-
yimle ekonomik demokratik müca-
dele, sadece -rica minnet- talep dile
getirmeyle ve sadece -sitemden öte-
ye gitmeyen- protestoyla s›n›rlan-
m›flt›r. Güler Zereler’i zulmün elin-
den böyle çekip alamay›z. Böyle,
hiçbir hak alamaz, hiçbir fley kaza-
namay›z. Haklar ve özgürlükler
mücadelesi de cepheden bir müca-
deledir. Meflruluk temelinde sürdü-
rülmesi gereken bir mücadeledir. 

Güler Zereler’in tecritte katledil-
mesinin yolunu açan politikala-

r›n mimarlar›ndan SSaammii TTüürrkk’ün,
AAllii SSuuaatt EErrttoossuunn’un karfl›m›zda 19
Aral›k’›, F Tiplerini, tecriti nas›l per-
vas›zca savunduklar›n› herkes görü-
yor kuflkusuz. Sami Türk’ün kendi-
sine yönelik feda eylemi girifliminin
ard›ndan ç›kt›¤› televizyon ekranla-
r›ndaki konuflmalar›n› hat›rlay›n.
“Bu devletin politikas›d›r” diye
döktü¤ü kan› savunmaktayd›. Ali
Suat Ertosun da, Hakimler Ve Savc›-
lar Yüksek Kurulu çerçevesindeki
geliflen oligarfli içi çat›flmada 19-22
Aral›k katliam› nedeniyle suçlanma-

s›n›n karfl›s›na, katliam› savunarak
ç›kt›. Katliam ve F Tiplerinin aç›l-
mas› karar›n›n hhüükküümmeettiinn vvee
MMGGKK’’nn››nn, ““yyaannii ddeevvlleettiinn”” karar›
oldu¤unu aç›klad›. Güler Zereler’i
katletmek, di¤er Güler Zereler’e
gözda¤› vermek, Güler Zere adayla-
r›n› y›ld›rmak için yürürlü¤e konu-
lan bir politikad›r tecrit. “Sessiz im-
ha” olarak adland›rd›¤›m›z hasta tut-
saklar›n katledilmesi de, tecritin bir
parças›d›r.  Düzenin tecriti savun-
makta gösterdi¤i ›srar›, tecrite karfl›
direnifli ve mücadeleyi savunarak
göstermeliyiz. Düzenin 19 Aral›k’›,
F Tiplerini, tecriti savunmakta gös-
terdi¤i cüreti, Güler Zereler’i savun-
makta göstermeliyiz. Bu tam bir sa-
hiplenme olmal› üstelik. “Eline si-
lah almam›flt›, gazeteciydi, yazard›”
diye de¤il; bir devrimci olarak sa-
hiplenilmeli Güler Zere. Evet, o bir
devrimciydi. Evet, o eline silah al-
m›fl bir halk kurtulufl savaflç›s›yd›.
Bu, ezilen her halk›n ferdinin meflru
hakk› de¤il mi? Güler’in kavgas›n›n
meflrulu¤u kayna¤›n›, insanl›k tari-
hinin yasalaflt›rd›¤› “direnme hak-

k›”ndan almaktad›r. Ülkemiz ay-
d›nlar›, ilerici, demokratik ke-
simler, haklar ve özgürlükler mü-
cadelesindeki destek ve dayan›fl-
malar›n›, sahiplenmelerini, düze-
nin çizdi¤i s›n›rlar içinde de¤il,
tarihsel meflruluk ölçüleri içine
oturtmal›d›rlar. 

Bir tutsa¤› sahiplenmek, bir
tutsa¤›n herhangi bir hakk›n›

savunmak için, ““eelliinnee ssiillaahh aall--
mmaamm››flfltt››”” gerekçesine s›¤›nmak,
eline silah alanlara her türlü zu-
lüm müstahakt›r yaklafl›m›n› içe-
ren, savunulamaz bir tutumdur.
‹kincisi, hakl›, meflru haklar için
merhamet dilencili¤ine ç›kmak,
haklar›n inkar›d›r. Haklar ve öz-
gürlükler için mücadeleden vaz-
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Zere’nin ÖÖzgürlü¤ü
ve ÖÖzgürlü¤ümüz

Gerekti¤inde bbirer birer
ölürüz, ggerekti¤inde üüçer

befler ölmeyi, ddaha dda ffazlas›n›
göze aal›r›z. VVe ffakat, ööyle bbir an
gelir ki, bbir yoldafl›m›z›n tt›rna¤›

için ddünyay› aaya¤a kkald›r›r›z. BBiz,
bir direnifli, ttam yyedi yy›l bboyunca
sürdürdük. BBüyük vveya kküçük,
k›sa vveya oorta vvadeli, ggirdi¤imiz
hiçbir savafl› yyar›m bb›rakmad›k.

Bunu dda bb›rakmayaca¤›z vve
Güler’i zzulmün eelinden ççekip

almak iiçin aasla
vazgeçmeyece¤iz. 



geçmektir. Bu sa¤l›ks›z ve yanl›fl
zeminlerden ç›k›lmal›d›r.  

Zulmün elinden söküp almal›y›z
Güler Zere’yi. Mümkün olan tek

yol budur. Bu ›srarl›, kararl› her tale-
bin mücadelesinde oldu¤u gibi, bir
irade savafl›d›r. Biz ›srarl›y›z. Israr
edece¤iz. Gerekti¤inde birer birer
ölürüz, gerekti¤inde üçer befler öl-
meyi, daha da fazlas›n› göze al›r›z.
Ve fakat, öyle bir an gelir ki, bbiirr yyooll--
ddaaflfl››mm››zz››nn tt››rrnnaa¤¤›› iiççiinn ddüünnyyaayy›› aayyaa--
¤¤aa kkaalldd››rr››rr››zz.. Biz, bir direnifli, tam
yedi y›l boyunca sürdürdük. Büyük
veya küçük, k›sa veya orta vadeli,
girdi¤imiz hiçbir savafl› yar›m b›rak-
mad›k. Bunu da b›rakmayaca¤›z ve
Güler’i zulmün elinden çekip almak
için asla vazgeçmeyece¤iz. 

Demokratik mücadele, kararl›-
l›k ister. Ciddiyet ister. De-

mokratik mücadele, kimilerinin
sand›¤› veya solun çeflitli kesimle-
rinin yapt›¤› gibi, “bas›n aç›kla-
malar›ndan” ibaret bir mücadele
de¤ildir. Bas›n aç›klamalar›n›n ne-
redeyse mücadelenin kendisi hali-
ne dönüfltü¤ü bir pratik, militan bir
solun prati¤i de¤ildir. Bu pratik,
ssoonnuuçç aall››cc›› bir pratik de de¤ildir.
Bu tarz, esas olarak sivil toplum-
culu¤un ülkemiz soluna yans›mas›-
n›n bir biçimi olarak geliflmifltir. De-
mokratik mücadele, bir talebi dile
getirmenin ötesinde, o talebi söke
söke almak için, kkaarraarrll››ll››kk vvee ››ssrraarr--
dd››rr.. O talebi tekrar tekrar, b›kmadan
dile getirmektir. O talebi, dost düfl-
man herkesin beynine kaz›makt›r.
Oligarfli, talebin dile getirilmesine
“asgari” bir tahammül gösterebilir.
Oligarflinin tahammülsüz oldu¤u,
ttaalleeppttee ››ssrraarr vvee kkaarraarrll››ll››kktt››rr.. Hal-
ka, demokratik mücadelede dayat›-
lan fludur: “Tamam, siz talebinizi di-
le getiriniz, art›k gidin, b›rak›n, dev-
let gerekeni yapar”. Bu basit bir
söylem de¤ildir. Bu, kitlelerin müca-
deleyle sonuç al›nabilece¤ini gör-
mesini engellemeye yönelik bir poli-
tikad›r ve burjuvazinin yyüüzzlleerrccee yy››ll--
ll››kk tteeccrrüübbeessiinniinn sonucudur. 

Ama bizim de yüzlerce y›ll›k s›-
n›f mücadelesi tecrübemiz var.

Bu tecrübe bize, hiçbir fleyi düzen-
den beklememek gerekti¤ini, tam
tersine düzene yönelik beklentiler
oluflmas›na set çekmemiz gerekti-
¤ini söylüyor. Dövüfle dövüfle ala-
ca¤›z; kazanabilece¤imizi görece-
¤iz, kendi gücümüzü görece¤iz,
verdikleriyle yetinmemeyi ö¤rene-
ce¤iz ve nihayet bu kavga içinde
kendi iktidar›m›z› isteme bilincini
kazanaca¤›z... Ama bu tarihsel
perspektifi bir yana b›raksak bile,
herkes faflizmle yönetilen bir ülke-
de flfluu ggeerrççee¤¤iinn ffaarrkk››nnddaa olmal›d›r:
Sistemin icazetine, merhametine s›-
¤›nmak, geçici olarak birkaç k›r›nt›
kazand›rsa bile, uzun vadede, ica-
zetin ve merhametin hhaallkkllaarraa ffaattuu--
rraass›› daha a¤›r olacakt›r. ‹cazet ve

merhamet düflüncesi kitlelerde yer
buldukça, düzen daha pervas›zlafl›r,
daha büyük bedeller öderiz. Kimi-
leri bunu görmekten uzakt›r. Bu an-
lamdad›r ki, bir küçük-burjuva ay-
d›n›n Cumhurbaflkan›’ndan af iste-
mesi bir yere kadar anlafl›labilirken,
“sosyalist” bir örgütlenmenin ayn›
talebi dile getirmesi, aannllaaflfl››llmmaazz vvee
kkaabbuull eeddiilleemmeezz. Böyle bir talep,
sosyalist kimlikle ba¤daflt›r›lama-
yaca¤› gibi, böyle bir talep “ekono-
mik demokratik mücadele” çerçe-
vesine de s›¤d›r›lamaz. 

Ekonomik demokratik mücadele
de militan bir mücadeledir. Ma-

hir Çayan’›n bar›flç›l mücadele için
›srarla ““uuzzllaaflfl››cc›› ddee¤¤iill”” notunu düfl-
mesi örne¤inde oldu¤u gibi, ekono-
mik demokratik mücadele de icazet
ve merhamet mücadelesi de¤ildir.
Ekonomik demokratik mücadele,
haklar ve özgürlükler mücadelesi,

düzenin yasall›¤›na, düzenin çizdi-
¤i meflruluk s›n›rlar›na hapsedile-
mez. Güzel bir deyifl vard›r bu nok-
tada: ““ÖÖzzggüürrllüükk ffeetthheeddiilliirr,, aarrmmaa--
¤¤aann oollaarraakk aall››nnmmaazz..”” Bugün Güler
Zere’nin özgürlü¤ü iflte tam da böy-
le bir özgürlüktür. Güler Zere’nin
özgürlü¤ünü fethetmek zorunday›z.
Fethetmek, kavgad›r, mücadeledir,
›srard›r, kararl›l›kt›r, direnifltir. Tec-
ritin etraf›m›za politik ve kültürel
olarak ördü¤ü duvarlar› parçalamak
için, kendi özgürlü¤ümüzü fethet-
mek için Güler Zere’ye özgürlük ta-
lebini sahiplenelim. Bu noktada ka-
zanaca¤›m›z her baflar›, tecritte aç›-
lan bir gedik olacakt›r. O gedikten
di¤re Güler Zereler’i çekip alaca¤›z
zulmün elinden. O gedi¤i geniflle-

tip, tecrit duvarlar›n› yerle bir ede-
ce¤iz eninde sonunda. 

Hasta tutsaklar›n tedavisini en-
gelleyen düzen hastad›r. Fa-

flizme özgü bir hastal›kt›r bu. Ken-
di yasalar›n› çi¤ner. Kendi yasala-
r›n› çi¤nerken, kendi meflrulu¤unu
da çi¤nemifl oldu¤unu ço¤u kez
umursamaz bile. Çünkü onun için
esas olan “devlet otoritesini” güç-
lendirmektir. Hasta bir tutsa¤›n te-
davi hakk›n› tan›may› bile “taviz”

olarak görür. Faflizm, her “taviz”i
kendini y›kacak bir tehlike olarak
görür. Bu nedenle çi¤ner kendi ya-
salar›n›. Bu nedenle de gayri-meflru
bir devlet olarak yönetmek zorun-
dad›r. Gayri-meflru bir devlet olarak
her geçen gün daha fazla teröre ve
daha fazla keyfili¤e baflvurur. Hasta
devlet, çürüyen devlettir. Oligarflik
diktatörlük, AKP iktidar›yla çürü-
meye devam eden bir devlettir.
Bask› ve terörü, keyfili¤i artt›ran
bir devlette, haklar ve özgürlüklerin
tek yolu vard›r. Böyle bir devletle,
diyalogdan, uzlaflmadan, merha-
metten sözetmek beyhudedir. Güler
Zere’yi faflizmin, çürüyen ve çürü-
dükçe daha fazla zulmedip keyfile-
flen bir devletin elinden çekip al-
mak istiyoruz biz. Mücadelemiz,
kararl›l›¤›m›z, ›srar›m›z, sesimizin
gücü, ad›mlar›m›z›n büyüklü¤ü bu-
na denk düflmelidir. 

Say›: 191 5GÜNDEM

Güler Zere’yi ffaflizmin,
çürüyen vve ççürüdükçe ddaha
fazla zzulmedip kkeyfileflen bbir
devletin eelindençekip aalmak
istiyoruz bbiz.  MMücadelemiz,

kararl›l›¤›m›z, ››srar›m›z,
sesimizin ggücü, aad›mlar›m›z›n

büyüklü¤ü bbuna ddenk
düflmelidir.
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GGÜÜLLEERR ZZEERREE...... Devrimci bir
tutsak. 14 y›ld›r hapishanede. Kanser
hastas›. fiu anda hastal›¤› son evre-
sinde. Yaflama flans› giderek azal›yor.

GGÜÜLLEERR zulmün elinde. Zalimler
onu elbirli¤iyle gün gün ölüme gön-
deriyor. Tedavi etmeyerek, tedavisini
geciktirerek, tedavisi için onu SER-
BEST BIRAKMAYARAK...

OOnnuu HHAAPP‹‹SSHHAANNEE vvee HHAASSTTAA--
NNEE hhüüccrreelleerriinnddee ÖÖLLDDÜÜRRMMEEKK
‹‹SSTT‹‹YYOORRLLAARR!!....

Yaflanan bu zulmü anlatmal›y›z.
Hem de, hiç vakit geçirmeden. Bir
kez, flu iyi bilinmelidir; bizler, GÜ-
LER ZERE’yi zulmün elinden çekip
almazsak, onu hastahanenin, hapis-
hanenin kör hücrelerinde TTEEKK BBAA--
fifiIINNAA TTUUTTUUPP,, ÖÖLLDDÜÜRREECCEEKK--
LLEERR!!.... 

Ancak; bizler, hepimiz GÜLER
‹Ç‹N seferber olursak, onu zulmün
elinden çekip al›rsak, AALLAABB‹‹LL‹‹--
RR‹‹ZZ!!.... 

TECR‹T ‹fiKENCED‹R; ‹fiKEN-
CE GERÇE⁄‹N‹ ÖRTBAS ETME-
LER‹NE ‹Z‹N VERMEYEL‹M. 

HERKESE ANLATALIM...

““BBeenn tteekk bbaaflfl››nnaa nnee yyaappaabbiilliirriimm
kkii??”” diye düflünmeyin. Tek bafl›na
da olsak, herkesin GÜLER ZERE
için yapaca¤› çok fley var.

““ÇÇeevvrreemmddee bbuunnllaarr iiççiinn bbaannaa
ddeesstteekk oollaaccaakk kkiimmssee yyookk”” diye dü-
flünmeyin. Çevremizde hiç kimse ol-
masa da yapacaklar›m›z mutlaka
vard›r. Bir ada’da tek bafl›na yaflama-
d›¤›m›za göre mutlaka seslenebile-
ce¤imiz, anlataca¤›m›z insanlar da
vard›r.

““BBeenniimm bbuulluunndduu¤¤uumm yyeerrddeekkii
hhaallkk iillggiissiizz,, bbuu ssoorruunnllaarraa uuzzaakkllaarr””
diye düflünmeyin. Bu konuda ad›m
atmak için, bir fleyler yapmak için,
siyasi bir düflünce tafl›mak gerekmi-
yor.

GÜLER ZERE bilinçli olarak

ölüme terk edildi. Onun hücrede,
tecrit alt›nda gün gün katledilmesine
karfl› ç›kmak için, insan olmak yeter. 

Onun için  herkese ama herkese
GÜLER ZERE’yi anlatmal›y›z.
Kendisine insan›m diyen hiç kimse-
nin kay›ts›z kalam›yaca¤› bir durum-
dur bu... 

YYaaflflaannaann bbuu zzuullmmüü,, 

Komflunuza, akrabalar›n›za, arka-
dafllar›n›za, meslektafllar›n›za, dük-
kan komflular›n›za  herkese anlat›n!..
Defalarca anlat›n,  b›kmadan anlat›n.

YYoollddaa,, ssookkaakkttaa,, kkaahhvveehhaanneeddee,,
ddoollmmuuflflttaa,, oottoobbüüssttee,, mmeettrrooddaa,,
ookkuullddaa,, iiflflyyeerriinnddee,, HHEERR YYEERRDDEE
aannllaatt››nn..  

NNEERREEDDEE OOLLUURRSSAANNIIZZ
OOLLUUNN!!....

Ülkemizin neresinde olursan›z
olun,  da¤ bafl›nda bir köyde’de ola-
bilirsiniz, bu sessiz kalman›za neden
de¤ildir. Orada bile GÜLER için ya-
pacaklar›n›z var.

Bir ücra kasabada olabilirsiniz,
bu “bir fley yapamam” demeniz için
bir neden de¤ildir. O ücra kasabada
bile GÜLER için yapacaklar›n›z var.

Belki flu an yurtd›fl›nda yafl›yor-
sunuz. Yurtd›fl›nda olmak GÜLER
için bir fleyler yapman›za engel de-
¤ildir.

GÜLER için, onu zulmün elinden
çekip almak için hiçbir fley engel de-
¤ildir.

Nerede olursak olal›m, biz iste-
dikten sonra yapaca¤›m›z çok fley

vard›r.

fifi‹‹MMDD‹‹,, GGÜÜLLEERR ‹‹ÇÇ‹‹NN DDAAHHAA
ÇÇOOKK fifiEEYY YYAAPPMMAA ZZAAMMAANNII--
DDIIRR!!....

Art›k bekleyecek bir dakika bile
olamaz. Bekleme, izleme, sadece
k›zma zaman› de¤ildir. GÜLER’i
zulmün elinden çekip almazsak za-
limler onu ÖÖLLÜÜMMEE MMAAHHKKUUMM et-
tiler. 

Çaresiz de¤iliz. Güçsüz de¤iliz.
Yapacaklar›m›z var. Bu ülkede vic-
danlar›n› yitirmemifl milyonlarca in-
san var.

Güler için imza isteyece¤imiz
yüzbinlerce insan var bu ülkede.
Böyle bir Nazi uygulamas›na “ha-
y›r” diyecek binlerce insan var.

Ve fakat, bu zulümden, bu Nazi
uygulamalar›ndan habersiz onmil-
yonlar da var. Aldat›lan onmilyonlar
da var. 

Bunun için anlatmal›y›z. 

Zalim kim, bilmeli herkes. Zali-
min zulmü nas›l gerçekleflmekte.
Herkes ö¤renmeli.  

fiimdi Güler için seferber olma-
n›n zaman›d›r. fiimdi, “hepimiz Gü-
ler için bir fleyler yaparsak onu zul-
mün elinden çekip al›r›z” düflüncesi-
ne inanma zaman›d›r.

UUmmuuttlluu oollmmaall››yy››zz.. KKeennddiimmiizzee
ggüüvveennmmeelliiyyiizz.. ‹‹nnaannmmaall››yy››zz.. 

AANNLLAATTMMAALLIIYYIIZZ HHEERRKKEE--
SSEE......

GÜLER ZERE’yi anlatmal›y›z.
Bir afifl ile, bir bildiri ile, bir pankart
ile...

Bir faks çekerek, bir mail atarak,
bir mektup yazarak, bir telefon ede-
rek, mesaj yazarak,  bir kart atarak...

Hapishanelerdeki sessiz imhaya
karfl› sesimizi yükseltelim. Tutsakla-
r› gün gün öldüren tecrit zulmüne  ve
o politikalar› uygulayan zalim
AKP’ye karfl› ç›kal›m!

HHEERRKKEESSEE AANNLLAATTIINN!!
TTuuttssaakkllaarr ÖÖllddüürrüüllüüyyoorr;; DDuuyymmaayyaann KKaallmmaass››nn!!
ZZuullüümm NNee,, ZZaalliimm KKiimm,, BBiillmmeeyyeenn KKaallmmaass››nn!!

“TUTSAKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR”



Bir süre önce Adli T›p Kurumu
Baflkanl›¤›’na atanan HHaalluukk ‹‹nnccee
kendisiyle yap›lan röportajlarda,
Adli T›p’›n kararlar›na iliflkin soru-
lara hep ayn› cevab› veriyor: ““VV‹‹CC--
DDAANNIIMM RRAAHHAATT..””

11 Temmuz ve 25 Temmuz gün-
kü Hürriyet gazetelerinde yay›nla-
nan röportajlar›nda ‹nce, bütün suç-
lular gibi üst perdeden konufluyor:

“Verilemeyecek hesab›m yok.
Hem B.Ç., hem Münevver olay›n-
da... vicdanen rahat›m. Veremeyecek
cevab›m oldu¤u anda b›rak›r gide-
rim. Adli T›p Kurumu olarak bilim-
sel do¤ruluktan vazgeçmeyece¤iz.”

Bunca usulsüzlü¤ün, ahlaks›zl›-
¤›n, kay›rmac›l›¤›n, adaletsizli¤in
yafland›¤›, bilimin, t›bb›n çi¤nenip
sahte raporlar›n haz›rland›¤›, iflken-
cecilerin akland›¤›, suçlular›n ko-
rundu¤u ve devrimcilere karfl› düfl-
manca kararlar›n al›nd›¤› bir kuru-
mun baflkan›, çok rahat bir flekilde
“vicdan›m rahat” diyor. 

Adli T›p gibi sap›klar›n, iflkence-
cilerin korunup akland›¤› bir kuru-
mun bafl›na atanm›fl, ama hala kalk-
m›fl, “bilimsel do¤ruluktan”, “vere-
meyecek hesab› olmad›¤›ndan” söz
ediyor.  Geçin bu masallar›... Böyle
bir kurumun bafl›na AKP taraf›ndan
atanm›fl olmas›, Haluk ‹nce hakk›n-
da bir fikir sahibi olmam›za yeterli-
dir zaten. ‹ktidar böyle bir kurumun
bafl›na ancak düzene hizmette kusur
etmeyecek, faflizmin pisliklerini ve
kan›n› temizleyecek birini getirebi-
lir. Böyle bir kurumun bafl›na geti-
rilmifl birinin de öyle vicdandan, bi-
limden konuflmaya hakk› da yüzü
de yoktur. 

Ergenekoncular› tahliye ettiren,
iflkencecileri aklayan, devrimcilerin
ise aleyhinde raporlar düzenleyen
bir kurumun bafl›na geçen kifli, hiç
kuflkusuz bunlar› bilmekteydi. 

2 dakikal›k bir muayene sonu-
cunda GGüülleerr ZZeerree hakk›nda kanser

tedavisinin tutukluluk koflullar›nda
yap›labilece¤i raporunu veren kuru-
mun baflkan› Haluk ‹nce, hangi vic-
dandan sözedebilir?

SSoorruuyyoorruuzz ‹‹nnccee’’yyee.. GGüülleerr ZZee--
rree’yle ilgili de V‹CDANIN rahat
m›? Bir insan› ölüme götürecek bir
karar›n alt›na imza atmak sende na-
s›l bir vicdan rahatl›¤› sa¤l›yor? 

Haluk ‹nce’nin kendisiyle ilgili
anlat›mlar›, kiflili¤ini de gözler önü
ne seriyor;“A4 kâ¤›d› ne kadar te-
mizse, öyle geldim buraya. ... lütfen
kimse benim zekamla da dalga geç-
mesin. Zeki bir adam›m, bu konuda
tevazu kabul etmiyorum. Ben yöne-
tici de¤il, liderim.” 

Faflist düzenin, ahlaks›zlar›n, ifl-
kencecilerin aklay›c›l›¤›n› yapan,
sap›klar› savunan bir kurumun bafl›-
na ‹nce gibi bir megolaman yak›fl-

m›fl do¤rusu...

VViiccddaann NNeeddiirr?? Vicdan› olan bi-
ri, orada bulunabilir mi? 

VViiccddaann adalettir, vicdan onur-
dur, vicdan namuslu olmakt›r, vviicc--
ddaann dürüst olmakt›r, vviiccddaann kimse-
nin kulu kölesi olmamakt›r, vviiccddaann
iflkenceye, zalimane tüm davran›fl-
lara karfl› olmakt›r, vviiccddaann infazlara
karfl› olmakt›r. VViiccddaann,, insanlar›n
diri diri yak›lmas›na karfl› olmakt›r. 

Zulmün ve ahlaks›zl›klar›n ha-
misi olan bir kurumun baflkan›n›n
vicdan›ndan söz edilebilir mi? 

Sorun sadece vviiccddaann ssoorruunnuu da
de¤il, tecavüze u¤ram›fl çocuklara
“ruh sa¤l›¤› bozulmam›flt›r” diye
raporlar verilirken, hastal›¤› art›k
ölüme yaklaflan Güler Zereler hak-
k›nda “infaz›na devam edilebilir”
kararlar› verilirken, orada BB‹‹LL‹‹MM‹‹
DDEE,, HHUUKKUUKKUU DDAA KKAATTLLEEDD‹‹--
YYOORRLLAARR!! Bilimin, hukukun katil-
lerinin vicdan› rahat olabilir mi?

Haluk ‹nce, bir bbiilliimm vvee hhuukkuukk
kkaattlliiaammcc››ss›› olarak en baflta bunlar›n
hesab›n› vermek zorundad›r zaten.

Bizzat kurumda y›llarca çal›flm›fl
kiflilerin dile getirdi¤i gibi, ““YYüüzzlleerr--
ccee iinnssaann hhaakkkk››nnddaa yyaannll››flfl rraappoorrllaarr
vveerrmmiiflfl”” bir kurumdan söz ediyoruz.
Adli T›p, aç›kt›r ki, AADDAALLEETTSS‹‹ZZ--
LL‹‹KK kurumudur. Onlarca olayda,
onlarca usulsüzlük, haks›zl›k yafla-
n›yor. Yarg›, böyle bir kurumun ha-
z›rlad›¤› raporlara göre karar veri-
yor. Bilimi t›bb›, hukuku ayaklar al-
t›na alan düflmanca raporlarla yüz-
lerce devrimci hapishanelere gön-
deriliyor. Geçmifl tüm olaylar bir
yana, iflte baflta daha geçen hafta bir
tutsak, ‹smet Ablak, AAddllii TT››pp kkaarraa--
rr››yyllaa katledildi. Güler Zere AAddllii
TT››pp kkaarraarr››yyllaa katlediliyor. 

Hangi vicdan, hangi adalet, han-
gi hukuk? Nerede?.. Adli T›p’ta ve
onun yöneticilerinde olmad›¤› ke-
sindir. 

Say›: 191 7GÜLER ZERE

SEN‹N V‹CDANIN 
VAR MI? V‹CDANI OLAN B‹R‹, ‹fiKENCELER‹ AKLAYAN

B‹R KURUMUN BAfiINDA OLAB‹L‹R M‹? 

Onlar›n da ‘Vicdan› rahat’
- HHiikkmmeett SSaammii TTüürrkk: “Görev-

lerini yapanlar›n yaflad›¤› duygu
ise, sadece vviiccddaann huzurudur.”

- MMeehhmmeett AA¤¤aarr:: “VViiccddaann››mm ra-
hat, beraat›ma karar verilmesini
istiyorum.”

- RRaammaazzaann AAkkyyüürreekk: “D‹NK’te
vviiccddaanneenn rahat›m.”

- AAbbdduullllaahh GGüüll:: “VViiccddaann››mm ra-
hat, yeminime sad›¤›m.” 

- KKeemmaall UUnnaakk››ttaann:: “VViiccddaann››mm
rahat, aln›m aç›k...” 

- MMeettiinn KKiillccii ((Özellefltirme ‹da-
resi Baflkan›): “Her ifl yap›ld›¤›
zamana ve ortama göre de¤erlen-
dirilmeli. VViiccddaann››mm çok rahat.” 

- OOssmmaann NNaaccii ÇÇeelliikk (8 kiflinin
öldü¤ü hastanenin Baflhekimi):
“VViiccddaann››mm rahat, Bakanl›k suçlu.” 

- MMeehhmmeett EErrggiinn (Ça¤dafl Ge-
mik’in katili polis): “VViiccddaann››mm
rahat. Görevimi yapt›m. Gerekirse
yine yapar›m." 

!!

AAddllii TT››pp BBaaflflkkaann››::‘‘VViiccddaann››mm rraahhaatt’’

“HERKESE ANLATIN”
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““GGüünnllüükk iiflfllleerriinnii ggöörreecceekk,, oonnaa
yyaarrdd››mm eeddeecceekk,, oonnuunnllaa ssoohhbbeett
eeddeecceekk bbiirriinnee iihhttiiyyaacc›› vvaarr.. HHaaffttaa--
ddaa ssaaddeeccee 1155 ddaakkiikkaa bbiirr kkiiflflii iillee ggöö--
rrüüflflüüyyoorr.. OOnnuunn dd››flfl››nnddaa tteekk bbaaflfl››nnaa..
TT››ppkk››,, bbiirr hhaappiisshhaannee hhüüccrreessiinnddee
kkaall››rr ggiibbii ttuuttuuyyoorrllaarr oonnuu..”” 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler nas›l bir yerde
kal›yor?

HHaayyddaarr ZZeerree:: 16 metre karelik
bir oda’da kal›yor. Oda’da bir tele-
vizyon, iki eski ranza ve lavabo ih-
tiyac›n› karfl›layacak bir WC var.
Oda’ya girdi¤inizde a¤›r bir koku
sizi çarp›yor.

HHaavvaass››zz vvee ssaa¤¤ll››kkss››zz bbiirr oorrttaamm--
ddaa tteekk bbaaflfl››nnaa kkaall››yyoorr.. 5500 ccmm bboo--
yyuunnddaa bbiirr ppeenncceerree vvaarr.. BBuunnuunn ddaa
dd››flfl›› ddeelliikkllii ssaaççllaa kkaappaatt››llmm››flfl.. HHaavvaa
vvee ggüünn ››flfl››¤¤›› aallmm››yyoorr..

Güler, a¤›r bir kanser hastas›.
‹ki kez ameliyat geçirdi. Havas›z ve
gün ›fl›¤› almayan bir yerde tutulu-
yor. 

HHaassttaall››¤¤››nnddaann ddoollaayy›› kkaalldd››¤¤››
yyeerriinn tteemmiizz oollmmaass›› ggeerreekkiiyyoorr.. KKii,,
hhaassttaall››¤¤›› nneeddeenniiyyllee mmiikkrroopp kkaapp--
mmaass››nn.. AAmmaa yyaaflflaadd››¤¤›› yyeerr hhiiççttee ööyy--
llee ddee¤¤iill..

Çarflaflar› günlük de¤ifltirilmi-
yor. Hatta 1 haftay› bile buluyor
çarflaflar›n› de¤ifltirmek. Banyo ya-
paca¤› bir yer yok. Kiflisel temizli-
¤ine dikkat etmek zorunda. Hem
bunun ortam› yok. Hem de tek bafl›-

na, bunu yapacak durum-
da de¤il.

Paspas d›fl›nda oda
temizli¤i yap›lm›yor. Ka-
p›da asker bekliyor. Ka-
p›n›n önünde sürekli ra-
hats›z edici bir biçimde
yüksek sesli konuflmalar
oluyor. Oysa Güler’in
dinlenmesi için sessiz bir
ortam gerekiyor.

Ziyaret saatlerimizde
bu yüksek sesli konufl-

malar› duyuyoruz. Kim bilir di¤er
zamanlar nas›l bir ortam oluyordur.
Ziyaret haftada bir gün ve sadece
tek kifli 15 dakika görüflebiliyor.

Ayr›ca, beslenmesi iyi de¤il. Sa-
dece çorba içiyor. beslenemiyor.
Hayli zay›flam›fl gördüm onu.

fifiuu aannddaa kkaalldd››¤¤›› yyeerr tteeddaavvii aaçç››--
ss››nnddaann,, ssaa¤¤ll››¤¤›› aaçç››ss››nnddaann iiyyii bbiirr
yyeerr ddee¤¤iill.. BBuu hhaalliiyyllee kkaall››rrssaa iiyyiillee--
flfleemmeezz.. OO nneeddeennllee bbiizz ››ssrraarrllaa kk››zz››--
mm››nn sseerrbbeesstt bb››rraakk››llmmaass››nn›› iissttiiyyoo--
rruuzz.. DDüüflflüünnüünn,, yyaarrdd››mm eeddeecceekk bbiirr
rreeffaakkeettççiiyyii bbiillee ççookk ggöörrddüülleerr..

Günlük ifllerini görecek, ona
yard›m edecek, onunla sohbet ede-
cek birine ihtiyac› var. Haftada sa-
dece 15 dakika bir kifli ile görüflü-
yor. Onun d›fl›nda tek bafl›na .T›pk›,
bir hapishane hücresinde kal›r gibi
tutuyorlar onu. 

K›z›m, bu haliyle tecrit’te tutulu-
yor. Nas›l olur da bu
durum da iyileflir?

YYüürrüüyyüüflfl:: K›sa gö-
rüflmelerinizde Gü-
ler’le neler konufluyor-
sunuz?

HHaayyddaarr ZZeerree:: Gö-
rüflmelerimizde kendisi
ile ilgili yap›lanlar› an-
latt›¤›mda mutlulu¤u
her halinden belli olu-
yor. “Biz direniyoruz,
direniflimizin kazana-
ca¤›n› “söylüyor. “Size

sald›r› oldu, tav-
r›n›z net olunca
tekrar sald›rmay›
göze alamad›lar” dedi. 

Konuflmalar›m›zda, Adalet Ba-
kanl›¤›’n›n tav›rlar›na karfl› diren-
meden kazan›lmayaca¤›n› anlat›yor.
“Hep birlikte, birlik beraberlik içe-
risinde olursak kazan›r›z” diyor.
“Kamuoyunda da büyük bir destek
var bunu süreklilefltirirsek kazan›r›z
mutlaka” diyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Kitap alabiliyormu?
Mektup al›yormu? Son durumu na-
s›l?

HHaayyddaarr ZZeerree:: Bulundu¤u
koflullarda mektup yazam›yor. A¤›r
tedavi koflullar›ndan kaynakl› mek-
tuba yo¤unlaflam›yor. Gelen mek-
tuplar› veriliyor. Önceleri gelen tüm
mektuplara cevap yaz›yordu. fiimdi
mektuplara yo¤unlaflam›yor. Dergi,
kitap verilmiyor. Bu konuda yo¤un
giriflimler oldu ama yine de verilmi-
yor. 

En son 14 Temmuz’ da 15 daki-
ka görüfltüm. Ben halini hat›r›n› sor-
dum. O da bana, biraz iyi oldu¤unu
anlatt›. “D›flar›daki mücadele beni
daha da güçlü hale getiriyor. Cofl-
kum moralim yerine geliyor” dedi. 

Bunun d›fl›nda, “mahkûm ko¤u-
flu koflullar›nda iyileflece¤ime inan-
m›yorum” dedi. K›z›m›n bir an ön-
ce serbest b›rak›lmas›n› istiyorum.

Haydar ZERE:

“KIZIM, BU HAL‹YLE TECR‹T’TE   TUTULUYOR.
NASIL OLUR DA BU DURUMDA ‹Y‹LEfi‹R?” 

“TUTSAKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR”



““1144 yy››llll››kk ttuuttssaakkll››¤¤››nnddaa eenn aa¤¤››rr
tteeccrriitt kkooflfluullllaarr››nn›› yyaaflflaadd››¤¤›› iiççiinn ddüü--
zzeennii ttaann››yyoorr,, bbiilliiyyoorr.. HHiiççbbiirr zzaa--
mmaann oonnllaarrddaann iiyyiilliikk,, iinnssaaff bbeekkllee--
mmiiyyoorr..DDiirreenneerreekk kkaazzaann››llaaccaa¤¤››nn››
bbiilliiyyoorr..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler’i ziyaret ettiniz.
Nas›ld›?

fifieemmsseettttiinn KKaallkkaann:: Her görüfl-
çüye ancak ayda bir 15 dakikal›k
görüfl s›ras› geliyor. Bu k›sa konufl-

malar›m›zda, “sevdiklerinin deste¤i
ile daha güçlü oldu¤unu ve bu güç
sayesinde kazanaca¤›z” diye zaman
zaman da bize moral verdi¤i de olu-
yor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Tedavisi için serbest
b›rak›lmas› hakk›nda ne düflünü-
yor?

fifieemmsseettttiinn KKaallkkaann:: 14 y›ll›k tut-
sakl›¤›nda en a¤›r tecrit koflullar›n›
yaflad›¤› için düzeni tan›yor, biliyor.
Hiçbir zaman onlardan iyilik, insaf
beklemiyor. Direnerek kazan›laca-

¤›n› biliyor. En a¤›r
tecrit koflullar›na
ra¤men direniyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Son
gördü¤ünüzde nas›l-
d›?

fifieemmsseettttiinn KKaall--
kkaann: Son görüfl-
memizde moral ve
coflku olarak iyi idi.
Tedavi sürecinin nas›l olmas› gerek-
ti¤i üzerine konufltuk. Tahliyesi için
genifl kamuoyu deste¤ine ihtiyaç ol-
du¤u konusunda konufltuk. “Arka-
dafllar›n, yoldafllar›m›n, vicdan›n›
yitirmemifl insanlar›n, demokratik
kurumlar›n deste¤i ile sonuç alabili-
riz” demiflti.

“Addllii TT››pp’’››nn rraappoorr vveerrmmeessii kkoo-
nnuussuunnddaa ççookk uummuuttlluu ddee¤¤iillddii.. AAmmaa
dd››flflaarr››ddaa oonnuunn iiççiinn mmüüccaaddeellee vvee-
rreenn kkooccaammaann bbiirr aaiilleessii oolldduu¤¤uunnuu
hheerr flfleeyyee rraa¤¤mmeenn ssaa¤¤dduuyyuulluu iinnssaann-
llaarr oolldduu¤¤uunnuu bbiillmmeessii oonnaa aayyrr››ccaa
ggüüçç vveerriiyyoorrdduu..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler ile görüflte neler
paylafl›yorsunuz?

KK››yymmeett EErreennlleerr: Ziyaret çok k›-
sa oldu¤u için ço¤u zaman söyle-
mek istediklerimizi söylemeden ay-
r›l›yoruz. ‹lk zamanlar Adana’n›n
yerel kanallar›n› bilmedi¤inden ve
yo¤unluktan dolay› bas›n› medyay›
takip edemiyordu. Daha sonra tüm
yerel gazeteleri ve televizyonlar› ta-
kip etmeye bafllad›. 

GGüülleerr iillee iillggiillii ççaall››flflmmaallaarr kkaa-
mmuuooyyuunnddaa bbüüyyüükk bbiirr yyaannkk›› yyaa-
rraatttt››.. BBuunnuu kkeennddiissii ddee ggöörr üüyyoorrdduu
.. ÇÇaall››flflmmaallaarr››mm››zz›› yyaapptt››kkllaarr››mm››zz››
dduuyyuunnccaa ççookk mmuuttlluu oolluuyyoorrdduu.. 

Bütün gün o oda’da kalmak
onun için zor bir durum olmas›na
ra¤men yine de kendisi bizi görünce
her fleyi unutuyor ve umutl0an›yor-
du tabi. O yüzden de çal›flmalarda
eme¤i geçen herkese oradan selam-

lar›n› iletiyordu. 

Adli T›p’›n rapor vermesi konu-
sunda çok umutlu de¤ildi. Ama d›fla-
r›da onun için mücadele veren koca-
man bir ailesi oldu¤unu her fleye
ra¤men sa¤duyulu insanlar oldu¤u-
nu bilmesi ona ayr›ca güç veriyordu.

Ama flu bir gerçek ki, gelen
mektuplar Güler’e büyük bir moral
kayna¤› oluyor ve umut veriyor.. OO
yyüüzzddeenn ddee bbuurr aaddaann ttüümm dduuyyaarrll››
iinnssaannllaarr››nn GGüülleerr’’ee mmeekkttuupp yyaazz-
mmaallaarr››nn›› bbeekklliiyyoorruuzz.. 

YYüürrüüyyüüflfl:: En son ne zaman gör-
dünüz?

KK››yymmeett EErreennlleerr::En son görüfl-
memizi geçen hafta Pazartesi günü
yani 21 Temmuz günü yapm›flt›k.
Ondan önceki görüflmemiz çok kö-
tü geçmiflti. fiöyle ki, o gün ‹stanbul
Adli T›p’tan getirildi¤i gündü.

14 saat gidifl- 14 saatte gidifl
toplam 28 saatlik bir yolculuk yap-
m›flt› dinlendirmeden ve muayenesi
yap›lmadan. Çok yorgundu. Üstüne
üstlük kapal› görüfl yapt›rd›lar bize.
O güne kadar hep aç›k görüfl yapt›-
r›rken o gün keyifleri öyle istemiflti. 

Deemmiirr rraannzzaall›› bbiirr kkaapp›› vvee kkaapp››-
nn››nn üüssttüünnddee kküüççüüccüükk ccaammll›› ppeenn-

cceerreeddeenn kkoonnuuflfluuyyoorr-
dduukk.. TTaabbii kkoonnuuflflmmaa
ddeenniirrssee.. YYaannaa¤¤›› flfliiflfl
oolldduu¤¤uunnddaann kkeelliimmee-
lleerr nneett aannllaaflfl››llmm››yyoorr-
dduu.. ÖÖyyllee kkii bbiirr ssööyyllee-
ddii¤¤iinnii iikkii kkeezz tteekkrr aa rr-
llaammaakk zzoorruunnddaa kkaall››-
yyoorrdduu.. DDaayyaannaammaayy››pp
ggaarrddiiyyaannaa bbuu flfleekkiillddee
ggöörrüüflflmmee yyaappaammaayyaaccaa¤¤››mm››zz›› ççüünn-
kküü GGüülleerr’’iinn aayyaakkttaa dduurr aammaadd››¤¤››nn››
vvee ggüürrüüllttüüddeenn bbiirr flfleeyy aannllaayyaammaa-
dd››¤¤››mm›› ssööyylleeddii¤¤iimm hhaallddee ““kkoommuuttaa-
nn››nn eemmrrii bbööyyllee”” ddiiyyeerreekk uummaarrss››zz
bbiirr flfleekklliiddee bbiillddiikk flfleeyylleerr ssööyylleeddiilleerr

Kanser hastas› bir insana reva
görülen buydu. O gün görüflmemiz
böyle geçti. 45 kg’dan 42 kiloya
düfltü¤ünü hiç muayene edilmedi¤i-
ni söyledi. 

Son görüflmemizde ise aç›k gö-
rüfl yapt›k. Radyoterapi bafllad›¤›n›,
maman›n ve ba¤›rsak ilac›n›n kesil-
di¤ini söyledi. Çorbadan baflka bir
fley yiyemiyordu. Adli t›p raporu-
nun olumsuz oldu¤unu gazetelerden
ö¤renmiflti. Ama ona ra¤men umu-
dunu yitirmiyor Güler. 

Bizlere olan sonsuz güveni onu
ayakta tutuyor. Her fleye ra¤men bu
zulmü yenece¤imize olan inanc›yla
tüm sevenlerine halk›na hapishane
yoldafllar›na selam ve sevgilerini
iletmemizi istedi.

fiemsettin KALKAN; 

“EN A⁄IR TECR‹T KOfiULLARINA
RA⁄MEN D‹REN‹YOR”

KIYMET ERENLER;

“KANSER HASTASI B‹R ‹NSANA REVA
GÖRÜLEN BUYDU”

Say›: 191 9GÜLER ZERE“HERKESE ANLATIN”
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“AH‹M karar› var. ““MMoouuiisseell //
FFrraannssaa ((22000022)) kkaarraarr››nnddaa”” 15 y›l
hapse mahkum olan Mouisel, 1999
y›l›nda cezaevinde kansere yakala-
n›r. Cezas›n›n ertelenmesi istemi
önce kabul edilmez. 2001 y›l›nda
yarg›ç, doktor raporlar›n› dikkate
alarak mahkumun cezas›n› 2005 y›-
l›na dek erteler.” (R›za Türmen,
“Güler Zere’nin yaflam hakk›”, Mil-
liyet, 27 Temmuz 2009)

Mouisel davas› ile ilgili olarak,
AH‹M’de bir karar verir. AH‹M ka-
rar›nda Fransa mahkum edilir.
AH‹M karar›n› gerekçelendirir. Ge-
rekçeler içinde;

BBUURRJJUUVVAA HHUUKKUUKK DD‹‹YYOORR
KK‹‹;; 

“Frans›z makamlar›n›n, baflvu-
rucunun hastal›¤›n›n gerektirdi¤i
önlemleri yeterince almad›klar›n›,
bbuu kkooflfluullllaarrddaa CCEEZZAAEEVV‹‹NNDDEE
KKAALLMMAASSIINNIINN ‹‹NNSSAANNLLIIKK
OONNUURRUU ‹‹LLEE BBAA⁄⁄DDAAfifiMMAADDII⁄⁄II--
NNAA......””

BBUURRJJUUVVAA HHUUKKUUKK DD‹‹YYOORR
KK‹‹;;

“...cezaevinde bulunman›n, kan-
ser tedavisi görmenin ötesinde BB‹‹RR
AACCIIYYAA YYOOLL AAÇÇTTII⁄⁄IINNII””

BBUURRJJUUVVAA HHUUKKUUKK DD‹‹YYOORR
KK‹‹;; 

“Baflvurucunun bu koflullarda
cezaevinde kalmas›n›n ‹‹NNSSAANNLLIIKK
DDIIfifiII VVEE KKÜÜÇÇÜÜKK DDÜÜfifiÜÜRRÜÜCCÜÜ
MMUUAAMMEELLEE OOLLUUfifiTTUURRDDUU⁄⁄UU--
NNAA......”  

Görülece¤i gibi Fransa’da Güler
Zere gibi kanser hastas› olan Moui-
sel için burjuva hukuku (AH‹M)
yukardaki gerekçelerle karar verdi.

Türkiye’de ise, Güler Zere ile il-
gili adli t›p kararlar› olmas›na kar-
fl›n, AKP kendi yasalar›na uyma-
makta, kendi yasalar›n› uygulama-
maktad›r.

AKP kendi yasalar›na uymuyor.
Oysa, AH‹M’in verdi¤i kararlar or-
tadad›r. Ve o hukuk AKP’nin huku-

kudur.

AKP, Adli T›p
kararlar›, doktor
raporlar› olmas›na,

Güler Zere’nin kanser hastal›¤› her-
geçen gün ilerlemesine ra¤men k›l›-
n› k›p›rdatmamaktad›r.

AKP iktidar›, Güler Zere’yi ölü-
me mahkum etmifltir. 

Oysa burjuva hukukunda;

“A‹HM bu soruya yan›t verirken
flu ö¤eleri dikkate al›r: CCeezzaaeevviinnddee
kkaannsseerr tteeddaavviissiinniinn ggüüççllüükklleerrii,,
bbaaflflvvuurruuccuunnuunn rruuhhssaall dduurruummuu,,
hhaassttaann››nn dduurruummuunnuunn ggiiddeerreekk kköö--
ttüülleeflflttii¤¤ii yyoolluunnddaakkii ddookkttoorr rraappoorr--
llaarr››,, bbüüttüünn bbuunnllaarraa kkaarrflfl››nn hhiiçç öönn--
lleemm aall››nnmmaammaass››,, hhaassttaanneeyyee ggööttüü--
rrüüllüürrkkeenn kkeelleeppççee ttaakk››llmmaass››..”” (ak-
taran R›za Türmen) 

Yukar›da s›ralanan tüm madde-
ler Güler Zere için geçerlidir. Güler
Zere’nin bu koflullarda tedavisinin
olmayaca¤›n› zaten doktorlar›n ken-
disi söylemektedir.

Burjuva hukuk böyle diyor. AKP
savundu¤u düzenin hukukunu uy-
gulam›yor. Gayri-meflru bir iktidar
olarak, Zere’yi katlediyor. 

Tarih de, hukuk da böyle yaza-
cak yar›n. 

AKP Kendi YYasalar›na UUymuyor

‹flte ÇÇi¤nenen BBurjuva HHukuku

BU HUKUK S‹Z‹N HUKUKUNUZ!

KKaarraaddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii:: 

"Konser Nedeniyle TTutuklananlar
Serbest BB›rak›ls›n!"

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri, Grup Yo-
rum’un Karadeniz turnesinin çal›flmalar›n› yapt›klar›
nedeniyle Trabzon ve Samsun’da tutuklananlar›n ser-
best b›rak›lmas› için yapt›¤› eylemlerine devam ediyor.

26 Temmuz’da  Samsun Süleymaniye Geçidi’nde
yap›lan eylemde “Gözalt›lar, tutuklamalar, bask›lar bi-
zi y›ld›ramaz”, “Adalet istiyoruz!”, “Konser nedeniy-
le tutuklananlar serbest b›rak›ls›n!” sloganlar›n› atan
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i ad›na Tar›k Akbaba
bir aç›klama yapt›. Akbaba;  “AKP iktidar› da kendisi
d›fl›nda bütün muhalefeti ve bu muhalefetin asli unsur-
lar› olan demokratik kurumlar› yok etme sald›r›lar›na
yeni halkalar ekliyor? dedi. Tutuklanan Trabzon Hak-
lar Derne¤i üyesi 9 kiflinin, 14 A¤ustos 2009’da Erzu-
rum’da, Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyesi 5 kifli-
nin ise 28 A¤ustos’ta Ankara’da görülecek duruflmala-
r›na kat›l›m ça¤r›s› yap›lan eylem. at›lan sloganlar›n
ard›ndan sona erdi.

ÖÖllüümmlleerriinn SSoorruummlluussuu AAKKPP''ddiirr
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi 23

Temmuz günü yaz›l› bir aç›klama ile Abdurahman Sö-
zer'in flüpheli ölümünü de¤erlendirdi. ‹zmir'in Bayrak-
l› ilçesi Gümüflpala Semtinde gözalt›na al›nan Abdur-
rahman Sözen’in karakolda görevli bir memura ait ol-
du¤u ö¤renilen silahtan ç›kan bir mermiyle hayat›n›
kaybetti¤inin söylendi¤i aç›klamada  sadece “intihar
etti” aç›klamalar›yla bu olay›n üstünün  kapat›lmamas›
gerekti¤i söylendi. 

“Polis, olay›n bir intihar oldu¤unu, Abdurrahman
SÖZEN'in, nezarethanedeyken su istedi¤i polis me-
murunun bir anl›k dalg›nl›¤›ndan faydalan›p silah›n›
alarak intihar etti¤ini, görevli polislerin buna engel
olamad›¤›n› aç›klad›. Emniyetin bu aç›klamas› ak›llar-
daki flüphe ve soru iflaretlerini kald›rmaya yetmedi”
denilen aç›klamada bu öykünün benzerinin iki y›l ön-
ce Taksim Festus Okey olay›nda yafland›¤›n› belirtti.
Aç›klaman›n sonunda PVSK’n›n de¤ifltirilmesi talep
edildi ve bu ölümün üstünün kapat›lmas›na izin veril-
meyece¤i vurguland›. 

“TUTSAKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR”
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BBiilliiyyoorruuzz,, bbeellkkii yyuukkaarr››ddaakkii ssaatt››rrllaarr›› ookkuuyyuunnccaa
““bbuu kkaaddaarr ddaa oollmmaazz aarrtt››kk”” ddiiyyeecceekkssiinniizz,, bbeellkkii ““yyuuhh
aarrtt››kk”” ddiiyyeecceekkssiinniizz,, bbeellllii ddoolluu ddoolluu bbiirr kküüffüürr yyoollllaa--
yyaaccaakkss››nn››zz.. 

AAmmaa ssaakk››nn flflaaflfl››rrmmaayy››nn.. BBuu kkaaddaarr ddaa oollmmaazz ddiiyyee
ddüüflflüünnmmeeyyiinn.. 

OOlluurr.. OOllaaccaa¤¤››nn›› bbiilliinn.. 

FFaaflfliizzmmddeenn bbuu vvee bbuunnaa bbeennzzeerr hheerr ttüürrllüü iinnssaannll››kk
dd››flfl››ll››¤¤››nn bbeekklleenneeccee¤¤iinnii bbiilliinn.. 

GGÜÜLLEERR’’‹‹ ZZUULLMMÜÜNN EELL‹‹NNDDEENN ÇÇEEKK‹‹PP AALLMMAA--
LLIIYYIIZZ ddeerrkkeenn iiflflttee bbuunnuu kkaasstteeddiiyyoorruuzz.. 

‹‹flflttee bbuunnuunn iiççiinn GGüülleerr’’ii zzuullmmüünn eelliinnddeenn ççeekkiipp aall--
mmaakk bbuu kkaaddaarr öönneemmllii,, bbuu kkaaddaarr ssoorruunnlluu,, bbuu kkaaddaarr
hhaayyaattiiddiirr..

Zafer Kazanman›n Y›ldönümü
TAYAD'l› Aileler 1996 y›l› Ölüm Orucu direniflinin za-

fer y›ldönümü olan 26 Temmuz gününe iliflkin yaz›l› aç›k-
lama ile iktidar›n siyasi tutsaklar› teslim almak, IMF poli-
tikalar›n› daha rahat uygulayabilmek için 1996’da
Eskiflehir Tabutlu¤unu açmay› hedefledi¤ine de¤inildi ve
“‹ktidar›n hücre tipi hapishane sald›r›s›na tutsaklar›n ceva-
b› ölüm orucu oldu. 69 gün süren büyük eylemde toplam
12 tutsak yaflam›n› yitirdi. Ve zafer kazan›ld›. Tabi ki bede-
li a¤›r oldu. Büyük ac›lar yafland›. Türkiye halklar›n›n en
yi¤it 12 evlad› öne f›rlad› ve kendilerini feda ettiler. Gele-
ce¤i kurtarmak için kendilerini feda etmifllerdi. 1996’da
yenilen siyasi iktidar sinsi planlar›ndan hiç vazgeçmedi.
Nitekim 2000 y›l›nda da F tipleriyle yine hücre tipi hapis-
hane sald›r›s›n› gelifltirdi. Ama art›k tutsaklar daha da güç-
lü idi. 1984 ve 1996 ölüm oruçlar›ndan ald›klar› güçle bu
sald›r›y› da bertaraf ettiler. Yine bedeller büyük ve a¤›r ol-
du. Ama bu bedeli siyasi iktidar istiyordu. Siyasi iktidar in-
sanl›¤›n›z› koruyacaksan›z bedel ödemeyi göze alacaks›n›z
diyordu. ‹nsanl›k açl›kla savunuldu. Korundu. Onur, namus
açl›kla savunuldu. Bize bu onuru ve gururu yaflatan tüm fle-
hitlerimizi sayg›yla an›yoruz” sözlerine yer verildi. 

NNAAZZ‹‹ HHUUKKUUKKUU,, NNAAZZ‹‹ ZZ‹‹HHNN‹‹YYEETT‹‹!!
Adli T›p’ta Nas›l Muayene
Edildi? ‹nfaz›na Devam Edi-
lebilir Raporu Nas›l Verildi?

Güler Anlat›yor:

"Sabah adli t›p kurumuna götü-
rüldüm, bir süre bekledikten sonra
bir odaya al›nd›m, genç doktorlar-
dan birisi nabz›m› kontrol etti, kalp
at›fl ritmimi dinledi, halsiz olup ol-
mad›¤› sordu, halsizim dedim. Za-
ten yeni ameliyat olmuflsun, dedi.
fiöyle usulden yaralar›ma, a¤›z içi-
me bakmad› bile... Ben onun tav-
r›ndan olumlu rapor vermeyecek-
lerini anlad›m. Odan›n içinde bir-
çok doktor bulunuyordu. Onlar be-
nimle hiç ilgilenmediler, ben daha
d›flar› ç›kmadan bir baflka hastay›
içeriye ald›lar. Raporun olumsuz
ç›kmas›na flafl›rmad›m." 

‹nfaz›na ve Güya Tedavisine
Hangi Koflullarda Devam
Ediliyor?

Avukat› Anlat›yor:
“Sterilizasyon aç›s›ndan hapis-

haneden daha steril olmayan, ha-
valand›rmas›z ve insans›z hastane
içerisindeki hapishane. Güler, ka-
p›s›n›n arkas›nda duran askerlerce
sürekli izlenmekte. ‹ki metre yük-
seklikteki demirliklerle örülü pen-
ceresi morg servisinin penceresiy-
le karfl› karfl›ya. Güler, morg servi-
sinin hemen yan›nda oldu¤unun
fark›nda, ölüm ac›s› yaflayanlar›n
feryatlar› da kulaklar›nda.

... Güler her gün 10 dakika rad-
yoterapi al›yor. Bulundu¤u ko¤ufl-
tan onkoloji servisine tafl›n›rken
yak›nlar›n›n kendisini görmelerini
engellemek için jandarma çevre-

sinde eetttteenn dduuvvaarr örüyor. Güler
ZERE'nin uzaktan da olsa yak›nla-
r› ve arkadafllar›na el sallamas›
sevdikleri ile göz göze gelmesi,
onlara gülümsemesi yasak.”

‹NSANLIK MI? BAKIN KARAR
VER‹N? Sevkte Soyarak
Arama Dayatmas›

“‹stanbul'a gidifl iflkencesini an-
latmaya bafll›yor, zorlu yolculuktan
sonra gece ‹stanbul'a var›yor, Ba-
k›rköy Hapishanesi’ne götürülü-
yor, hapishane giriflinde üst arama-
s›n› üstünü tamamen soyarak yap-
mak istiyorlar. Soyulmay› kabul et-
medi¤i için geçici ko¤uflta tutulu-
yor. Arkadafllar›n›n bulundu¤u ko-
¤uflta kalmak istedi¤ini söylüyor
izin vermiyorlar, üflüdü¤ü için ar-
kadafllar›ndan h›rka al›nmas›n› isti-
yor, onu da kabul etmiyorlar.”

“M‹TRALYÖZ” Mezar› Bafl›nda
An›ld›

1996’da hapishanelerde tutsaklara karfl› bafllat›lan
tecrit sald›r›s›na karfl› devrimci tutsaklar bedenlerini
ölüme yat›rarak cevap vermifllerdi. 12 tutsa¤›n flehit
düfltü¤ü direniflte dünya tarihinde bir ilk yaflan›yordu.
O da bir kad›n, bir sanatç› ve bir devrimci olan Ayçe
‹dil Erkmen’in direniflte flehit düflmesiydi. 

Dünyan›n ilk kad›n ölüm orucu flehidi olan ‹dil,
her y›l oldu¤u gibi bu y›l da mezar› bafl›nda an›ld›.
O’nunla ayn› hapishaneyi paylaflanlardan, O’nun fle-
hitli¤inden sonra do¤an çocuklara kadar herkes onun

yolunda yürüyece¤ine söz verdiler
mezar› bafl›nda. Anma program›na
bafllamadan önce ‹dil’in mezar› te-
mizlendi ve sar› k›rm›z› karanfiller-
le donat›ld›. Anma program›, ‹dil’in
Ölüm Orucu’ndayken yoldafllar›na
yazd›¤› mektubun okunmas›yla bafl-
lad›. Hep birlikte “Mitralyöz” ve
“Bize Ölüm Yok” marfllar› söylendi.

“HERKESE ANLATIN”



Güler Zere’ye özgürlük talebi
her geçen gün daha gür bir sesle
hayk›r›l›yor. Çünkü Güler Zere nez-
dinde hapishanelerde sessiz imha-
larla, hastal›klarla katledilmek iste-
nen devrimci tutsaklara sahip ç›k›l›-
yor. Güler Zere nezdinde zülme ve
zalimlere ses yükseltiliyor. Adli T›p
önlerinde, adliye önlerinde, AKP
binalar›nda, meydanlarda, Tak-
sim’de, merkezi yerlerde yap›lan
eylemlerde hep ayn› ses yükseldi:
““GGÜÜLLEERR ZZEERREE’’YYEE ÖÖZZGGÜÜRR-
LLÜÜKK””

BBiinnlleerr TTaakkssiimm’’ddee YYüürr üüddüü
‹stanbul Taksim Tramvay Dura-

¤›’nda biraraya gelen binlerce kifli
Güler Zere’ye ve bütün hasta tutsak-
lara özgürlük talebini hayk›rd›lar.

“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Öz-
gürlük Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-
k›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde
pankart›n yan›nda üzerinde serbest
b›rak›lmas› gereken hasta devrimci
tutsaklar›n isminin yaz›l› oldu¤u bü-
yük boyda bir döviz tafl›nd›.

31 Temmuz’da Tramvay Dura-
¤›’nda toplanan 3 binden fazla kifli
“Güler Zere’ye Özgürlük, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur, Katil Dev-
let Hesap Verecek, Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz” sloganlar›yla
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Lisesi önüne kadar yürüdü. Galata-
saray Lisesi önüne gelindi¤inde
D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Gör-
gün bir konuflma yapt›. Hapishane-
lerdeki tutsaklar›n iki defa cezalan-
d›r›ld›klar›n› söyleyen Görgün; dev-
rimci tutsaklar›n zaten hapishaneye
konularak haks›zl›¤a u¤rarken, ha-
pishanede de tecrite maruz kald›kla-
r›n›, hastal›klar›n›n bile dikkate
al›nmad›¤›n›, tedavilerinin yap›lma-
d›¤›n› söyledi.

Ufuk Uras söz alarak; Cumhur-
baflkan›’n›n “elimizde dosya yok”
sözlerinin gerçek olmad›¤›n›, daha
önce Erol Zavar baflta olmak üzere
hasta devrimci tutsaklarla ilgili dos-
ya haz›rlay›p cumhurbaflkanl›¤›na
verdiklerini söyledi. Uras, önümüz-

deki hafta ayn› dosyay› yeniden
cumhurbaflkanl›¤›na götürecekleri-
ni ekledi. 

fiair Sennur Sezer “hem cenneti-
miz hem cehennemimiz olan ama
bizim olan bu ülkede adalet istiyo-
ruz” dedi. 

Eylemde son olarak eylemi ör-
gütleyen devrimci kurumlar, de-
mokratik kitle örgütleri ve partiler
ad›na haz›rlanan aç›klamay› Av.
Taylan Tanay okudu. Tanay;  Güler
Zere için Çukurova Üniversitesi
Adli T›p Anabilim Dal› taraf›ndan
yaflam›n› a¤›r risk alt›nda oldu¤u,
cezaevi ve mahkum ko¤ufllar›nda
sa¤l›kl› olarak tedavisinin yap›lma-
s›n›n mümkün olmad›¤›na dair ra-
por verildi¤ini hat›rlatt›.  Aç›klama-
da “Siyasal iktidar› uyar›yoruz. Hü-
kümlülere iliflkin objektif kriterler-
den yoksun ve tarafl› haz›rlanan
Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu raporlar›
dikkate al›nmamal›d›r. Üniversite
hastanelerinden al›nan raporlar dik-

12 GÜLER ZERE 2 AA¤ustos 22009

Binlerce Kifli Güler Zere ‹çinBinlerce Kifli Güler Zere ‹çin
Özgürlük ‹stedi... Özgürlük ‹stedi... 

TTTTaakkssiimmaakkssiimm

SSüüttllüüccee//AAKKPPSSüüttllüüccee//AAKKPP

Yap›lan EEylemlerde AAyn›
Mesaj HHakim ““Siyasi
‹ktidar› UUyar›yoruz.
Güler Zere’ye ÖÖzgürlük!
Hasta TTutsaklar Serbest
B›rak›ls›n. AAksi HHalde
Yaflan›lan ÖÖlümlerden
Sorumlu OOlacakt›r.

“TUTSAKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR”



kate al›nmal›” denilerek hasta olan
devrimci tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› istenildi.

““ÖÖllüürrssee KKaattiillii AAKKPP
OOllaaccaakktt››rr””

“E¤er Güler Zere Serbest B›ra-
k›lmaz ve Ölürse Katili AKP Ola-
cakt›r” diyen Halk Cepheliler 31
Temmuz günü Sütlüce’deki AKP ‹l
Binas› önünde eylem yaparak tabut
b›rakt›lar. 

“AKP iktidar› bilerek ve isteye-
rek ölüme sebebiyet verme suçu ifl-
ledi¤i gibi uygulamakla yükümlü
oldu¤u yasay› çi¤neyerek, uygula-
mayarak suç iflliyor, AKP koydu¤u
yasalar› uygulamal›, hasta tutsakla-
r›n hayat›yla oynamaktan vazgeç-
melidir” denilen aç›klaman›n ard›n-
dan temsili bir tabutu AKP il binas›-

n›n önüne koymak isteyen Halk
Cepheliler’i polis engellemeye ça-
l›flt›. Polisin engelini oturma eylemi
yaparak protesto eden Halk Cephe-
liler daha sonra  polisin geri ad›m
atmas› üzerine tabutu AKP il bina-
s›n›n önüne b›rakt›lar. 

fiiflli’de, BBak›rköy’de,
Kad›köy’de AAyn› AAnda
Özgürlük SSloganlar› 

Halk Cephesi, Güler Zere için
25 Temmuz günü BBaakk››rrkkööyy ÖÖzz-
ggüürrllüükk MMeeyyddaann››,, fifiiiflflllii CCaammii-
ii vvee KKaadd››kkööyy EEmmiinnöönnüü ‹‹sskkeellee-
ssii’nde ayn› saatte eylem yapt›. “Ha-
pishanelerde Tecrit Öldürüyor Kan-
ser Hastas› Güler Zere Serbest B›ra-
k›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylem-
lerde Güler Zere’ye özgürlük talep

edildi. Aç›kla-
malar›n ard›n-
dan üç ayr›
yerde ayn› bil-
diriler da¤›t›l-
d›, insanlara
Güler Zereler
anlat›ld›. 

fiiflli Mey-
dan’da yap›-
lan eylemde
AKP ve Adli
T›p’›n dev-
rimci düflman-
l›¤›yla hareket
etti¤inin alt›
çizildi. 

B a k › r -
köy’de Dilan
Balc› taraf›n-
dan yap›lan
a ç › k l a m a d a
kendi yasala-
r›na uymayan

devletin meflru olmad›¤›na de¤inile-
rek “madem ki yasalara uymamak
suç, öyleyse devlet suç iflliyor” söz-
lerine yer verildi. “Güler Zere Ser-
best B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›l-
d›. 

Kad›köy Eminönü ‹skelesi
önünde yap›lan eylemde merhamet
de¤il adalet talebi yer ald›. Eylemde
Güler Zere’nin devrimci kimli¤in-
den dolay› katledilmek istendi¤i an-
lat›ld›.

GGüülleerr ‹‹ççiinn PPaannkkaarrttllaarr,,
AAffiiflfllleerr......

14 y›ld›r tutuklu bulunan kanser
hastas› devrimci tutsak Güler Ze-
re’ye özgürlük pankartlar› Halk
Cephesi taraf›ndan Türkiye’nin her
yerinde as›l›yor. 

Güler Zere’nin serbest b›rak›l-
mas› için 24 Temmuz günü ‹‹ssttaann-
bbuull BBaa¤¤cc››llaarr’da Ahmet Kabakl›
Caddesi girifline ve 100. Y›l Mahal-
lesi Köprüsü’ne pankartlar as›ld›.
28 Temmuz sabah› BBaakk››rrkkööyy ÖÖzz-
ggüürrllüükk MMeeyyddaann››’n›n ç›k›fl›ndaki
üst geçite “Hapishanelerde Tecrit
Öldürüyor Kanser Hastas› Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n” Halk Cep-
hesi imzal› bir pankart as›ld›. fiiflli
Endüstri Meslek Lisesi, Abide-i
Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan
köprüye, Ka¤›thane Merkez, Nurte-
pe ve Güzeltepe mahallelerinde,
Güler’in serbest b›rak›lmas›n› talep
eden pankartlar as›ld› ve afifllemeler
yap›ld›. 31 Temmuz günü Halk
Cephesi üyeleri MMeecciiddiiyyeekkööyy’de,
fifiiiflflllii Abide-i Hürriyet Caddesinde,
Bomonti’de fiiflli Meslek Lisesi’nde
ve Osmanbey yolunda toplam 6 bü-
yük boy afifl ast›. 

26 Temmuz günü AAnnttaallyyaa Halk
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Gazi Halk›ndan
Güler Zere ‹çin
Meflaleli Yürüyüfl

‹stanbul Gazi Mahallesi halk› 28

Temmuz günü yapt›¤› eylemle, tecritte kanser hastal›¤›na
yakalanan devrimci tutsak Güler Zere’nin yan›nda oldu¤unu
hayk›rd›. Halk Cepheliler’in düzenledi¤i eylemde ellerinde
meflaleleri, dillerinde özgürlük talebiyle Gazi sokaklar›n› yü-
rüyüfl yapan 400 kifli  “Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤iz” de-
diler.  Gazi Son durak, Nalbur Dura¤›, Karayollar› Mahalle-
si’nden ayr› ayr› yola ç›kan Halk Cepheliler Eski Karakol
Dura¤›’nda biraraya geldi. Gazi Özgürlükler Derne¤i önünde
toplanan Halk Cepheliler, meflalelerle ‹smet Pafla Caddesi
boyunca “AKP’nin Hukuku Nazi Hukukudur Nazi Hukuku
Güler Zere’leri Öldürüyor” ve “Kanser Hastas› Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n” pankartlar› arkas›nda yürüdü. Gazi Ce-
mevi önünde yap›lan aç›klamada “Kendi yasalar›na uymayan
bir düzene karfl› her türlü direnme ve hesap sorma meflrudur”
denildi. 

fifiiiflfllliififiiiflflllii BBaakk››rrkkööyyBBaakk››rrkkööyy KKaadd››kkööyyKKaadd››kkööyy
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Cephesi, Güler Zere’nin sesini duy-
mayan›n kalmamas› için Mevlana
Caddesi’nde pankart ast›. “Tecrit
Öldürüyor, Kanser Hastas› Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pan-
kart 2 saatten fazla kald›.

25 Temmuz günü AAnnttaakkyyaa
merkezde ve Antakya büyük park
giriflinde "Güler Zere'nin Tahliye
Edilmesini ‹stiyorum! Ça¤r›ma Sen
De Kat›l" yazan afiflleri ast›lar.

TTAAYYAADD''ll››llaarr AAddllii TT››pp
ÖÖnnüünnddeeyyddii

Adli T›p'›n kanser hastas› dev-
rimci tutsak Güler Zere hakk›nda
“cezaevi koflullar›nda kalabilir” ra-
poru vermesini protesto etmek için
TAYAD'l› Aileler 23 Temmuz’da
Adli T›p'›n önündeydi.

Nagehan Kurt'un okudu¤u aç›k-
lamada “Nur Birgen flimdi de Güler
Zere'nin ölüm ferman›n› imzalad›.
Bu rapor bilimsel de¤ildir... Siyasi
kinle verilmifl bir rapordur... Böyle
yaparak asl›nda sorumlulu¤u da üst-
lenmifl oldular. Art›k Güler Zere'nin
yaflam›ndan ve sa¤l›¤›ndan onlar da
sorumlular" denildi.

ÇÇHHDD KKaadd››nn HHaakkllaarr›› KKoommiiss-
yyoonnuuAAddllii TT››pp ÖÖnnüünnddeeyyddii

AAddllii TT››pp’’››nn öönnüünnddee 27 Temmuz
günü de ÇÇHHDD KKaadd››nn HHaakkllaarr›› KKoo-
mmiissyyoonnuu bir eylem yapt›. Güler Ze-
re’ye yap›lan adaletsizli¤in protesto
edildi¤i eylemde “Güler Zere’yi Öl-
dürtmeyece¤iz” pankart› aç›ld›.
Aç›klamada baflta Güler Zere olmak
üzere hapishanelerde bulunan hasta
tutsaklar›n cezalar›n›n ertelenerek
d›flar›da tedavilerinin yap›lmas› için
yetkililer göreve ça¤r›ld›.

NNaazzii HHuukkuukkuu GGüülleerr
ZZeerreelleerr’’ii ÖÖllddüürr üüyyoorr

TAYAD'l› Aileler ve Halk Cep-
heliler kanser hastas› devrimci tut-
sak Güler Zere için yapt›klar› ey-
lemlerin birini de 27 Temmuz günü,
‹‹ssttaannbbuull,, SSuullttaannaahhmmeett AAddlliiyyeessii
öönnüünnddee gerçeklefltirdiler.

"AKP'nin Hukuku Nazi Huku-

kudur Nazi Hukuku Güler Zereleri
Öldürüyor Halk Cephesi" pankart›-
n›n aç›ld›¤› eylemde Sultanahmet
Adliyesi’ne Nur Birgen ve ekibi
hakk›nda suç duyurusunda bulunul-
du. Suç duyurusundan sonra bir ta-
butu adliyenin önüne b›rakmak iste-
yen Halk Cepheliler’i polis keyfi bir
flekilde engellemeye çal›flt›. Yap›lan
tart›flmalar›n ard›ndan Halk Cephe-
liler  tabutu adliyenin yan›na slogan-
lar ve alk›fllar eflli¤inde b›rakt›. Ta-
but b›rak›l›rken "Güler Zere'nin so-
¤uk bedenini teslim almak istemiyo-
ruz. Tecritte 122 evlad›m›z› yitirdik.
123. Güler Zere olmas›n" dedi.

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤›› vvee AAddllii
TT››pp’’aa KKeeffeenn GGöönnddeerriillddii

AAddaannaa’da demokratik kitle ör-
gütleri ve partiler yapt›klar› ortak
eylem ile Güler Zere’nin serbest b›-
rak›lmas›n› istediler. Eylemde ha-
pishanelerde meydana gelen ölüm-
lerden sorumlu olan Adalet Bakan-
l›¤› ve Adli T›p Kurumu’na temsili
kefen gönderildi.  27 Temmuz günü
Merkez Postane önünde yap›lan ey-
leme ‹HD, TAYAD’l› Aileler,
ÇHKM, SP, D‹P Giriflimi, DHP,
ESP, TUHAY-DER, Türkiye Gerçe-
¤i, DTP, EMEP, ÖDP, BDSP, BDP
bileflenleri kat›ld›. 

23 Temmuz’da Adana Radyo
Dünya’da Adana Özgürlükler Der-
ne¤i Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n’›n
kat›ld›¤› programda Güler Zere anla-
t›ld› ve dayan›flma ça¤r›lar› yap›ld›.

““SSeessssiizz KKaallmmaammaall››yy››zz””
25 Temmuz günü AAnnkkaarr aa Yük-

sel Caddesi’nde bir araya gelen TA-
YAD’l› Aileler Güler Zere’ye öz-
gürlük talebini yinelediler. TA-
YAD’l› Mehmet Y›lmaz’›n yapt›¤›
aç›klamada; “Ça¤r›m›z herkesedir.
Güler’in sa¤l›¤›ndan endifle duyan,
bu konuda sorumluluk hisseden
kimse ça¤r›m›za sessiz kalamaz.
Kalmamal›. Gelin adalet talebimizi
birlikte seslendirelim!” denildi.

Ankara’da bulunan demokratik
kitle örgütleri taraf›ndan Güler Ze-
re’nin serbest b›rak›lmas› için AKP
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AAnnkkaarraaAAnnkkaarraa

AAddaannaaAAddaannaa

iizzmmiirriizzmmiirr

BBaa¤¤cc››llaarrBBaa¤¤cc››llaarr

AAddllii AAddllii TT››pp// ÇÇHHDDTT››pp// ÇÇHHDD
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il binas› önünde bas›n aç›klamas›
yapt›. 29 Temmuz günü yap›lan ba-
s›n aç›klamas›n›n ard›ndan tabut
AKP il binas›n›n önünde b›rak›ld›. 

31 Temmuz günü de Halk Cep-
hesi, TAYAD, Genel-‹fl, ‹HD Anka-
ra fiubesi, Halkevleri, KESK fiube-
ler Platformu, ESP, DTP Çankaya
‹lçe Teflkilat›, EMEP, AKA-DER,
ODAK, SDP, EHP, ÖDP, ÇHD,
TKP, 78'liler Giriflimi, Al›nteri, Erol
Zavar'a Yaflam Hakk› Koordinasyo-
nu bileflenleri Güler Zere ve hasta
tutsaklar› serbest b›rak›lmas› tale-
biyle Adalet Bakanl›¤› önünde ta-
butlu bir eylem yapt›. 150 kiflinin
kat›ld›¤› eylemde fiair Mehmet
Özer yapt›¤› aç›klamada “Bu ne-
denle Adalet bakan› derhal bir teb-
li¤ yay›nlay›p, ciddi sa¤l›k sorunla-
r› olan tutuklu ve hükümlülerin Ad-
li T›p Kurumuna sevkini durdurma-
l›, üniversite hastaneleri taraf›ndan
verilmifl raporlar› esas almal›d›r.
Aksi tutum, meydana gelen temel

hak ihlali, sakatlanma ve ölümlerde
Adalet Bakan›n› bizzat sorumlu ha-
le getirmektedir” diye konufltu. 

‹‹zzmmiirr’’ddee OOttuurrmmaa EEyylleemmii
24 Temmuz günü ‹‹zzmmiirr Keme-

ralt› Girifli’nde Güler Zere için ey-
lem yap›ld›. Eylemde; “Adalet Ba-
kan›, Cezaevleri Genel Müdürlü¤ü,
hapishane idaresi, ‹nfaz Savc›s›,
Güler’i öldürmek için her fleyi yap›-
yor” denildi. Yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan oturma eylemi yap›ld›,
“Özgür Tutsak” marfl› söylendi. 

27 Temmuz günü ise K›br›s fie-
hitleri Caddesi’nde 550 bildiri da¤›-
t›ld›. 

HHaappiisshhaanneelleerr ÖÖllüümmeevvlleerriinnee
DDöönnüüflflttüü

Mersin'de 22 Temmuz günü Bü-
yükflehir Belediyesi önünde Adli
T›p'›n Güler Zere için verdi¤i ölüm
karar› protesto edildi. "Adli T›p Gü-

ler Zere'yi ölüme mahkum etti. Gü-
ler Zere'nin katledilmesine izin ver-
meyece¤iz" pankart›n›n tafl›nd›¤›
aç›klamaya DHF ve ‹HD de destek
verdi. 

23 Temmuz’da Mersin ‹HD fiu-
besi Güler Zere ve hapishanelerdeki
hasta tutsaklar için bas›n aç›klamas›
yapt›. Tafl Bina önünde yap›lan ba-
s›n aç›klamas›ndan bir konuflma ya-
pan ‹HD Mersin fiube Baflkan› Mir-
za Mehmet Söylemez “Adli T›p'›n
verdi¤i karar›n siyasi oldu¤u apaç›k
ortadayken halen neden bir fleyler
yap›lmamakta? Herkese adalet isti-
yoruz" dedi.

SSaammssuunn KKEESSKK:: EEnnddiiflfleelliiyyiizz
KKEESSKK SSaammssuunn fifiuubbeelleerr PPllaatt-

ffoorrmmuu, Güler Zere’ye Özgürlük
kampanyas› çerçevesinde bir bas›n
toplant›s› düzenledi. 29 Temmuz
günü SES’te düzenlene bas›n top-
lant›s›nda söz alan fiube Baflkan›
Süleyman; Bal Güler Zere için en-
difle duyduklar›n› söyledi. 

Say›: 191 15GÜLER ZERE

Güler Zere’nin serbest b›rak›l-
mas› için yurtd›fl›nda yap›lan ey-
lemlerle sürüyor. Almanya, Avus-
turya ve Fransa’da yap›lan eylem-
lerde Türkiye hapishanelerinde dev-
rimci tutsaklara uygulanan tecrit an-
lat›l›rken Güler Zere’ye sahip ç›kma
ça¤r›lar› yap›ld›. 

NNuurrnnbbeerrgg’’ddee GGüülleerr ZZeerree’’yyee
ÖÖzzggüürrllüükk ‹‹sstteennddii

25 Temmuz günü Halk Cephesi
taraf›ndan Almanya’n›n Nurnberg
flehrinin Lorenzkriche meydan›nda
Güler Zere için bir bas›n aç›klamas›
düzenlendi. Almanca ““GGüülleerr ZZee-
rree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk”” yaz›l›, Halk Cep-
hesi imzal› pankart›n aç›ld›¤› ey-
lemde, AKP iktidar›n›n Güler’i tah-
liye etmeyerek ölüme terk etti¤i an-
lat›larak, derhal serbest b›rak›lmas›
istendi. Almanca olarak “Güler Ze-
re’ye Özgürlük”, “Siyasi Tutsaklara
Özgürlük”, “Hücre ‹flkencedir,
Ölümdür” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-

lem, Almanca bildirilerin da¤›t›lma-
s›yla son buldu. 

IInnnnssbbrruucckk:: GGüülleerr ZZeerree’’yyee
ÖÖzzggüürrllüükk!!

22 Temmuz’da Avusturya’n›n
Innsbruck kentinde Franziskaplatz
meydan›nda Güler Zere’ye özgür-
lük talebiyle eylem yap›ld›. Eylem-
de Türkçe ve Almanca dövizler ta-
fl›nd›, Güler’in Türkiye devleti tara-
f›ndan tahliye edilmeyerek ölüme
terk edildi¤i anlat›larak, Türkçe ve
Almanca bildiriler da¤›t›ld›.

PPaarriiss''ttee GGüülleerr ‹‹ççiinn
KKuuflflllaammaallaarr

Fransa'n›n baflkenti Paris'te Güler
Zere için 26 Temmuz’da 15.000
kufllama yap›ld›. Kanser hastas› ol-
mas› ve son zamanlarda hastal›¤›n-
dan dolay› dama¤›n›n yar›s›n›n al›n-
mas›na ra¤men, serbest b›rak›lma-
yan Güler Zere'nin her geçen gün
hastal›¤› daha da ilerliyor.

Bunun için
derhal serbest b›-
rak›lmas› yönün-
de tüm duyarl›
insanlar› Adalet
Bakanl›¤›'na pro-
testo mailleri
göndermeye ve
Güler Zere için
haz›rlanan siteye
girerek imza ver-
meleri istenen
kufllamalar, Pa-
ris'in Belleville,
R e p u b l i q u e ,
Bastille, Nation,
Strasbourg Saint
Denis, Bonne
Novel, Pere Lac-
haise semtlerin-
de ve Metro 2
içerisinde hareket halinde caddelere
kufllamalar yap›ld›.

Güler Zere serbest b›rak›l›ncaya
kadar Fransa Özgürlük Komitesi ey-
lemlerine devam edece¤ini duyurdu. 

Yurtd›fl›ndan...  Yurtd›fl›ndan...  Yurtd›fl›ndan...

PPaarriissPPaarr iiss

IInnnnssbbrruucckkIInnnnssbbrruucckk

NNuurrnnbbeerrggNNuurrnnbbeerrgg
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0Bir baba... K›z›n›n ölüm ihti-
malini haber veren bir pankart›n
önünde oturuyor. K›z›yla aras›nda
belki elli, en fazla yüz metre var.
Can›ndan bir parçan›n her gün biraz
daha ölüme yaklaflt›¤›n› biliyor o
baba. Ama o k›z›n› göremiyor, sara-
m›yor. Görmek, sarmak da bir yana,
onun gün gün ölüme gidifline karfl›,
tedavisi için bir fley yapam›yor. 

Hiçbir fley yapm›yor ve yapam›-
yor de¤il elbette. ‹flte orada, o pan-
kart›n yan›nda, o hastanenin önünde
oturmas›, bir fley yapmak zaten. Ora
da oturanlar, yürekleriyle, beyinle-
riyle ADALET için ayaktalar asl›n-
da. Baflka insanlar› aayyaa¤¤aa kkaalldd››rr--
mmaakk için oradalar.... 

O pankart, “Güler Zere gün gün
ölüme gidiyor. Zaman ölüme akma
s›n” diyor. Balcal› Hastanesi’nin ö
nünde devam eden oturma eylemi,
zamanla ölüm aras›nda amans›zca
süren yar›fl› tüm sa¤›r kulaklara
hayk›rmaya devam ediyor. 

Bu ça¤r›, bir adalet ça¤r›s›.
Onlar nnee aaff nnee ddee mmeerrhhaammeett dili-
yorlar. Kanser hastas› bir tutsak için
sadece YAfiAM HAKKI istiyorlar.
AKP’yi kendi YASALARINI
UYGULAMAYA ça¤›r›yorlar. 

Güler ancak özgür kalabilirse,
gerçek anlamda tedavi olma ve ya-
flama flans›na sahip. O flans yaln›zca
yüzde 30’luk bir flans. ‹flte AKP ik-
tidar›, o yüzde otuzluk yaflam flans›-
n› bile Güler’e çok görüyor. 

Hatta o hastane önünden yükse-
len sesin duyulmas›n› engellemek
için Güler’i tekrar hapishaneye
gönderiyorlar. Tedaviyi de çok gö-
rüyorlar. Neredeyse “yaflamasan da
olur” deyip, canl› canl› mezara gö-
mecekler. 

Balcal› Hastanesi’nin önündeki
direnifl, Güler’in hayatla aras›ndaki
bir köprüdür art›k. Düflünün bir tut-
sak sahiplenildi¤i, sesini tüm dün-
yaya duyurabildi¤i için yaflama tu-

tunabiliyor. Onun sesi olanlar olma-
sa tedavi bile edilmeyecek. 

Yürekler Güler için at›yor. O
pankart›n alt›nda oturanlar tek bir
vücut halinde Güler’le birlikte ne-
fes al›p birlikte nefes veriyorlar gün
gün. 

TAYAD’l› Aileler bir evlatlar›n›
yaflama ba¤layabilmek için, yürekle-
rinde bir evlat ac›s› daha yaflamamak
için o hastanenin önünde oturuyor-
lar. Biliyorlar ki ölüm o hastanenin
kap›s›nda oturmufl Güler’i almay›
bekliyor. Onlarda o hastanenin kap›-
s›nda ölümü kovmak için oturuyor-
lar. Balcal› bir direnifl mevzisidir,
tüm gözler oraya çevrilmifltir art›k.

Analar, babalar, kardefller Gü
ler’in her geçen gün daha çok KISI-
LAN SES‹NE inat daha yüksek ses
le hayk›r›yorlar ADALET diye.
O’nun sesi k›s›ld›kça Balcal› Hasta-
nesi’nin önünden yükselen SES bü-
tün sa¤›r kulaklar› parçalarcas›na
daha gür ç›kacak.

Aileler Güler’in sesinin daha gür

yank›lanmas› için Balcal› Hastane
si’nden tüm Türkiye’ye SESLE-
N‹YORLAR. SES VER‹N, GÜ-
LER’‹N SES‹ OLUN diye HAYKI-
RI YORLAR. Balcal› Hastanesi’nin
önündeki direnifli büyütmeye ÇA-
⁄IRIYORLAR. O SES Güler’in
ÇI⁄LI⁄IDIR, duyun diyorlar.

O pankart›n alt› ÖZGÜRLÜ⁄Ü,
50 metre ötesindeki 16 metrekarelik
hücrede zulmü temsil ediyor. ‹flte o
pankart bu adaletsiz düzene karfl›,
adaletli bir düzen ça¤r›s›d›r . 

TAYAD’l› Aileler 10 Tem-
muz’dan beri Balcal› Hastanesi’nin
önünden “Yaflamas› için senin de
yapabilece¤in birfley var” diyorlar.
Evet var… fiimdi art›k Balcal› Has-
tanesi’nin önündeki direnifli daha da
büyütme zaman›d›r. Güler’i 16 met-
rekarelik zulmün elinden çekip al-
ma zaman›d›r.

Kalbimiz o hastanenin önünde,
Türkiye’nin dört bir köflesinde se-
ninle at›yor Güler... Seni ölümün
elinden çekip alaca¤›z.

BBaallccaall›› HHaassttaanneessii ÖÖnnüünnddee OOttuurrmmaa EEyylleemmii:: 
HAYIR, ‘OTURMA’ DE⁄‹L ONLARIN K‹; 
ADALET ‹Ç‹N AYA⁄A KALKMA EYLEM‹...

Devrimci Alevi Komitesi ve ‹s--
tanbul’dan gelen TAYAD Heyeti
Balcal› Hastanesi önündeki oturma
eylemindeki TAYAD’l›lar› ve Güler
Zere’nin ailesini ziyaret etti. Ziyaret
s›ras›nda bir bas›n aç›klamas› yap›--
larak “Güler Zere’ye Özgürlük” is--
tendi.

28 Temmuz günü “Adli T›p Gü--
ler Zere’yi Ölüme Mahkum Etti.
Güler Zere’nin Katledilmesine ‹zin
Vermeyece¤iz-Devrimci Alevi Ko--
mitesi” pankart›n›n ve Güler Ze--
re’nin foto¤raflar›n›n tafl›nd›¤›
eylemde TAYAD’l› Mehmet Güvel
söz alarak Güler’in adaletsiz bir fle--
kilde tutuklu b›rak›ld›¤›na de¤indi.
Devrimci Alevi Komitesi ad›na
aç›klamay› okuyan ‹skender Göç--
men Adli t›p karar›n›n Güler’in ha--
pishanede ölmesi anlam›n› tafl›d›¤›--

n› söyledi. Göçmen
aç›klamas›n› "Biz--
ler Pir Sultanlar›n

gelene¤inden geliyoruz. Bu gele--
nekte boyun e¤mek yoktur. Zalimin
yasalar›na da zulmüne de biat et--
mek yoktur. Direneceksin Güler
ZERE. ‹natla direneceksin. Bir sa--
niye bile umutsuzlu¤a kap›lmaya--
caks›n. Çünkü biz var›z, ailen var,
yoldafllar›n var. Seni bu zalimlere
öldürtmeyece¤iz. Seni mutlaka öz--
gürlü¤üne kavuflturaca¤›z" sözleriy--
le sonland›rd›.

Seni Zalimlere Öldürtmeyece¤iz!
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u AKP “Mucizesi”
Sürüyor!.. UUnak›tanlar;
2 KKümesten, 88 YY›lda ““Al-
t›n YYumurtlayan” BBir
Holdinge... 

uAKP’li UU¤ur; 22 YY›lda ““En
Büyük 5500 SSanayi KKuruluflu ””
Listesinde 1183. SS›raya...

7 y›ll›k iktidar›nda yeni zengin-
ler yaratarak, “Dünyan›n en zengin-
leri” listesine girenleri art›ran AKP,
“yeni zenginler” yaratmaya devam
ediyor. Ortaklar› aras›nda eski Ma-
liye Bakan› Kemal Unak›tan hane-
dan›na ait (efli, k›z›, o¤lu hepsi flir-
kette) “AABB GG››ddaa” 8 y›lda dev bir
kurulufl haline getirildi.

88 yy››ll öönnccee kkuurruulldduu¤¤uunnddaa,,  ssaa--
ddeeccee 22 ttaavvuukk kküümmeessii,, ssoo¤¤uukk hhaavvaa
ddeeppoollaarr›› vvee cciivvcciivv bbüüyyüüttmmee kküü--
mmeesslleerrii bbuulluunnaann flfliirrkkeett,, AKP ikti-
dar›n›n sa¤lad›¤› imkanlarla bir dev
haline geldi. 

Kemal Unak›tan’›n Maliye Ba-
kanl›¤› yapt›¤› dönemi iyi de¤erlen-
diren Unak›tanlar “parayla oynar”
hale geldiler. 

AB G›da, önce 2006’da en bü-
yük bin flirket s›ralamas›na girdi;
2007’de cirosunu 60.4 milyon lira-
ya ç›kartarak s›ralamada biraz daha
yukar›ya t›rmand›. Unak›tanlar, el-
bette bu art›fl› gece-gündüz çal›fla-
rak sa¤lamad›lar. AKP’nin sundu¤u
imkanlarla, ya¤ma ve talan ile ciro-
lar› büyüdü. 

fifiiirrkkeett cciirroossuunnuu,, önceki y›la
oranla yyüüzzddee 111122 aarrtt››flflllaa 112288..11 mmiill--
yyoonn lliirraayyaa çç››kkaarrdd››.. Ve bunun sonu-
cu olarak da 2008’de, Türkiye’nin
en büyük 500 sanayi kuruluflu aras›-
na girdiler. Halk› sömürerek, ülkeyi
ya¤malayarak, talan ederek flimdi-
lik listenin 434. s›ras›ndalar. Bu
ya¤ma ve soygun iktidar› sürdü¤ü
müddetçe listede daha da yukar› ç›-
kacaklar› aç›k... 

AKP iktidar› halk›n elindekini

avucundakini alarak, ülkenin zen-
ginliklerini ya¤malayarak, yeni
zenginlere sunuyor. Unak›tanlar gi-
bi eli tutulan bir baflkas› da, AAKKPP
GGeenneell BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› ve Bal›-
kesir milletvekili AAhhmmeett EEddiipp
UU¤¤uurr.

MÜS‹AD (Müstakil -yani asl›n-
da islamc›- Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i) üyesi olan U¤ur, 2006 y›-
l›nda ÇÇaallll›› GG››ddaa’yla Turya¤’› sat›n
ald›. AKP iktidar›nda ya¤malanacak
flirketler, kurumlar, fabrikalar hep
çok düflük fiyatlarla AKP’lilere “sa-
t›ld›” ya da hediye ediliyordu.
U¤urlar Turya¤’› sat›n ald›ktan son-
ra flirketlerinin gelirlerini yeni vur-
gunlarla k›sa sürede ciddi biçimde
art›rd›lar. 

En büyük 500 sanayi kuruluflu
listesinde, 2007’de  461. olduklar›
s›ralamadan, 2008’de tam 227788 ss››rraa
yükselerek 118833.. oldular. AKP ikti-
dar›, efli görülmemifl bir talana, soy-
guna, vurguna devam ediyor...
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ALBAYRAKLAR, ÇÇALIKLAR, ÜÜLKERLER’DEN SSONRA

UNAKITANLAR, UU⁄URLAR...

AAflfl››kk MMaahhssuunnii fifieerriiff KKööyyüü BBeerrççeenneekk’’ttee AAnn››lldd››
Afl›k Mahsuni fierif ölümünün 7. y›l›nda Marafl’›n Afflin ilçe-

sine ba¤l› Berçenek Köyü’nde 25-26 Temmuz tarihlerinde yap›-
lan programla an›ld›. 

2 gün süren anma programlar› boyunca Afl›k Mahsuni fierif an-
lat›ld›. Anmaya kat›lan Devrimci Alevi Komitesi ve TAYAD’l›
Aileler, Afl›k Mahsuni fierif’in türkülerindeki halk sevgisi, yok-
sulluk, ezilmifllik ve emperyalizme karfl› durufluyla halk›n sanat-
ç›s›, halk›n ozan› oldu¤unu  belirtilen mesajlar gönderdiler. 

TAYAD’l› Aileler ilk gün burada bulunan CHP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Betün Tamayl›gil ve Durdu Özpolat ile Güler Zere’ye
iliflkin bir görüflme gerçeklefltirdi. Yap›lan görüflmede Güler Ze-
re’nin durumu anlat›ld› ve Meclis’te bu soruna iliflkin giriflimlerde
bulunmalar› ve Güler Zere’yi hastanede ziyaret etmeleri talep edil-
di. Devrimci Alevi Komitesi ve TAYAD’l› Aileler anma öncesi
Afl›k Mahsuni fierif’in Nevflehir’e ba¤l› Hac› Bektafl ilçesindeki
mezar›n› ziyaret ettiler. Mezarda kifli bafl›na 1 TL’lik ücret talebi-
ne karfl› Belediye Baflkan› ile görüflmeye gidildi. Baflkan›n yerin-
de olmamas›ndan dolay› baflkan yard›mc›s› Ali Bektafl ile görü-
flüldü. Görüflmede halka mal olmufl bir sanatç›n›n mezar›n›n ziya-
retinin parayla olamayaca¤› bu uygulaman›n sanatç›ya sayg›s›zl›k
oldu¤u belirtilip bunu kamuoyu ile paylaflacaklar›n› belirttiler. 

�Özgürlük Ça¤r›s› 28.Özgürlük Ça¤r›s› 28.
Haftas›ndaHaftas›nda

Almanya'n›n Köln flehrinin Dom Kilisesi
önünde devam eden “Nurhan, Cengiz ve
Ahmet’e Özgürlük” ça¤r›s› 28. haftas›na gir-
di. 25 Temmuz’da pankart aç›p, bildiri da¤›-
tan Özgürlük Komitesi, Alman devletinin
demokratik hak ve özgürlükler için mücade-
le eden insanlar üzerinde nas›l bir sindirme
ve bask› politikas›n› uygulad›¤›n› anlatt›lar. 

�Avusturya’da 12 TemmuzAvusturya’da 12 Temmuz
Anmas›Anmas›

12-14 Temmuz flehitleri, Avusturya’da 18
Temmuz tarihinde an›ld›. Salona "12 Tem-
muz flehitleri emperyalizme karfl› direnmenin
ad›d›r" pankart›n›n, 12 Temmuz flehitlerinin
ve devrim önderlerin foto¤raflar› as›ld›. 12
Temmuz flehitlerinin inançs›zl›k rüzgarlar›-
n›n esti¤i günlerde inanc›n sesi olduklar›na
vurgu yap›ld›. 
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Disiplin ve irade:
Birisi olmadan di¤eri bir ifle

yaramaz.
Devrimci yaflamda ancak

ikisi bir arada bir anlam ifade
ederler.

Disiplini bir kelime olarak
anlarsak, sadece kkuurraallllaarr vvee
yyaassaakkllaarr bütünüdür.

Böyle midir ger-
çekten? Sadece bbiirr
kkeelliimmeeddeenn mmii iibbaarreett--
ttiirr disiplin?

De¤ildir. Kesinlikle
de¤ildir.

Anlamad›¤›n, kav-
ramad›¤›n, do¤rulu-
¤una inanmad›¤›n
hiçbir kurala uymaz-
s›n.

Bu durumda disiplin, d›flar-
dan dayat›lan yabanc› kurallar
olarak kal›r yaflam›m›zda ve
ilk f›rsatta ihlal ederiz. ‹lk f›r-
satta deleriz bu yasaklar›, ku-
rallar›.

Ama bizim kurallar›m›z ve
yasaklar›m›z öyle midir? 

Bizim kurallar›m›z ve ya-
saklar›m›z öyledir ki; her birini
kan pahas›na, flehitler pahas›-
na, onlarca y›ll›k tutsakl›klar
pahas›na ö¤reniriz.

Bunlara uymak, bunlar› ko-
rumak için devrimci irade ge-
reklidir.

Devrimci irade, emek ve
cürettir.

Çok yo¤un bir emekle örü-
lür bu irade. Hesaps›z bir cü-
retle korunur.

Her bir kural›m›z›n bir man-
t›¤› vard›r.

Kurallar›m›z bizim aakkll››mm››zz--
dd››rr.. Kurallar›m›z bizim bbiilliinnccii--
mmiizzddiirr.. Kurallar›m›z bizim ttaarrii--
hhiimmiizzddiirr.. Kurallar›m›z bizim

aacc››llaarr››mm››zzdd››rr.. Kurallar›m›z
bizim ppiiflflmmaannll››kkllaarr››mm››zzdd››rr..

Kurallar›m›z bizim
umudumuzdur.

Kurallar›m›z bizim
eme¤imizdir.

‹flte bu nedenle HER fiEY‹Y-
LE bbiizziimmddiirr bu kurallar.

Her birinin bedelini fazla
fazla ödedik bu kurallar›m›z›n.

Önce kendimiz uymal›y›z.
Biz uyacak ve koruyaca¤›z.
Kimseye ihlal ettirmemeli-

yiz kurallar›m›z›.

Bu kurallar bizimdir.
HER NE PAHASINA OLUR-

SA OLSUN D‹S‹PL‹NL‹ OLUR-
SAK VE;

HER NE PAHASINA OLUR-
SA OLSUN, D‹S‹PL‹N‹M‹Z‹
KORURSAK, COfiKULU,
CÜRETL‹, GÜÇLÜ B‹R ‹RADE
YARATAB‹L‹R‹Z.

ANCAK BU ‹RADE ‹LE GE-
LECE⁄E DA‹R BÜYÜK HE-
DEFLER‹N YARATICISI, ÖR-
GÜTLEY‹C‹S‹ OLAB‹L‹R‹Z; 

Emir-talimat oldu¤undan
de¤il, inanarak uyar›z kuralla-
r›m›za.

Önce kendimiz uyaca¤›z.
Önce kendi iç disiplinimizi

kuraca¤›z ve koruyaca¤›z.
Kendi kiflisel disiplinimizi

kuraca¤›z ve koruyaca¤›z ön-
ce.

Bu iç disiplinimizi, örgütsel
disiplinle birlefltirerek yarat›c›,
üretken bir devrimcilik yapabi-
liriz.

Uymazsak ne mi olur?
Kendi koydu¤u kurallara

uymayanlar inançs›zlafl›r.
Kendi koydu¤u kurallara

uymayanlar hiçbir kurala uy-
maz.

Bir kere ihlal etsem bir fley
olmaz, anlay›fl› geliflir. 

"Bugün yapmad›m ama
yar›n kesin yapaca¤›m" söy-
lemleri ne kadar anlaml›d›r?

Bir kez kural ihlali yapan
ikinciyi de yapar.

Bir kez yapan neden ikinci
kez yapmas›n?

‹flte burada devrimci irade
bizi korumal›d›r.

‹flte burada eme¤i-
miz girmelidir devreye.

‹flte burda cüretimiz
girmelidir devreye

B‹R DAHA ASLA
B‹R DAHA KES‹N-

L‹KLE demeliyiz, diye-
bilmeliyiz.

Kendi iç disiplinimizi nas›l
kuraca¤›z?

En basit, en s›radan karar-
larla bafllar›z.

Söz verdi¤imiz yerde ol-
mak,

söz verdi¤imiz saatte yap-
mak,

söz verdi¤imiz flekilde bitir-
mek,

söz verdi¤imiz kadar›n›
yapmak...

Bunun için herkes bir saat
emek harc›yorsa, biz iki saat
harcar›z. Herkesten yar›m saat
daha az uyuruz.

Disiplinli ve iradi bir ya-
flamda bu tür ince say›s›z ay-
r›nt›lar› düzenlemek, öyle bir
güce dönüflür ki;

fiimdiye kadar ortaya ç›ka-
ramad›¤›m›z, görmedi¤imiz
boyutta BÜYÜK bir enerji ç›kar
ortaya.

DDiissiipplliinn ve iirraaddee bir araya
geldi¤inde, büyük bir güce dö-
ner ve bbüüyyüükk ddöönnüüflflüümmlleerr ya-
rat›r.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

D‹S‹PL‹N VE
DEVR‹MC‹ ‹RADE



Yürüyüflümüz o günden beri,
Parti'nin belirtti¤i gibi, "onsuz ama
onunla" sürüyor. Fiziki varl›¤›yla
aram›zda de¤ildi bir y›ld›r. "Onsuz"
olman›n karfl›l›¤› buydu. Fakat bu-
nun d›fl›nda ve ötesinde teorisiyle,
prati¤iyle, yaratt›¤› direnifl destan-
lar›yla, önderli¤iyle  onunlayd›k.   

Onsuz, ama onunla. Bu öyle aç›k
ve elle tutulur bir gerçek ki, flehit
düfltü¤ü andan itibaren bunun bilin-
ci ve güveniyle att›k tüm ad›mlar›-
m›z›. Day›'n›n ülkemiz s›n›flar mü-
cadelesinde b›rakt›¤› izlerdir bu bi-
lincin ve güvenin temeli. 

Onunla fiziken ayr›l›fl›m›z›n üs-
tünden tam 1 y›l geçti. Bunu bir ay-
r›l›k, bir veda olarak görmedik as-
l›nda. Ve zaten, bu bir y›l› da, onsuz
geçirmedik.

O yine bizimle birlikteydi. Biz
yine onunla birlikteydik. Hapisha-
nelerde tecritin sürdü¤ü, flehitleri-
mizin tabutlar›n›n hapishanelerden
pefl pefle ç›kt›¤› günlerdeki gibi yine
bize s›n›f kinini anlat›yordu. ‹rade

çat›flmas›n›n ne anlama geldi¤ini
ondan dinliyorduk yine...  

GGeeççeenn bbiirr yy››llddaa yyiinnee OONNUUNN--
LLAAYYDDIIKK..

HHEERR ZZAAMMAANN OONNUUNNLLAA
OOLLAACCAA⁄⁄IIMMIIZZ GG‹‹BB‹‹......

O uzaklarda, ulaflamayaca¤›m›z
bir yerde de¤ildi. Yine yan›bafl›m›z-
dayd›. Yine bizimle birlikteydi. Yi-
ne ö¤retiyor, yine yolumuzu ayd›n-
lat›yordu.

Bir y›l önce oldu¤u gibi yine
onun düflünceleriyle, ö¤retileriyle
donand›k. Yine onun yazd›klar›n›
okuduk. Söylediklerini hat›rlad›k.
Gösterdi¤i yolda yürümeye devam
ettik.

Önümüze ç›kan engellerle u¤ra-
fl›rken, kendimizi yaln›z, güçsüz,
çaresiz hissetmedik.

GGeeççeenn bbiirr yy››llddaa yyiinnee KKIILLAAVVUU--
ZZUUMMUUZZ OOLLMMAAYYAA DDEEVVAAMM EETT--
TT‹‹;;

HHEERR ZZAAMMAANN BB‹‹ZZEE YYOOLL
GGÖÖSSTTEERRDD‹‹⁄⁄‹‹ VVEE GGÖÖSSTTEERREE--

CCEE⁄⁄‹‹ GG‹‹BB‹‹......

E¤er bugün, K›z›ldere’den 37
y›l sonra  Mahir Çayan yafl›yorsa,
Ulafl yafl›yorsa, Cevahir yafl›yor-
sa, bu uzun devrim yolunda, bu
uzun savaflta, ›fl›ks›z, pusulas›z
kalmayaca¤›z demektir. 

E¤er, 12 Temmuz’dan 18 y›l
sonra Niyazi Ayd›nlar yafl›yorsa,
Çiftehavuzlar’dan 17 y›l sonra
Sabolar, Sinanlar, Faz›llar yafl›-
yorsa yenilmezli¤imiz kesindir. 

E¤er, bir y›l sonra, yoldafl›-
m›z, önderimiz, komutan›m›z
Dursun Karatafl, hiç aram›zdan
ayr›lmam›fl gibiyse, hiç k›lavuz-
suz kalmayaca¤›z demektir.  

BBuu bbiirr yy››llddaa yyiinnee OONNUUNN--
LLAAYYDDIIKK!!....

HHEERR ZZAAMMAANN BB‹‹ZZEE GGÜÜÇÇ
VVEERRDD‹‹⁄⁄‹‹ GG‹‹BB‹‹......

Diyebiliriz ki, onsuz bir günü-
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ONUNLAYDIK... GEÇEN B‹R YILDA...
ONUNLA YÜRÜMEYE DEVAM ED‹YORUZ

...

Eskilere, iinkarc›lara kkarfl› 

kanlar›n› ddökmeye, ccanlar›n› 

almaya hhaz›rlanan zzulme kkarfl›

ç›km›fllard› bbir kez yyola...

Ya zzafere uulaflacaklar, 

ya zzafere ggiden oo yyolda ööleceklerdi

Tarih yyazacaklard›.

Kimler yürüyecekti bbu yyolu 

sonuna kkadar, 

kimler yorulup ddüflecekti 

yar› yyolda? 

Belli dde¤ildi bbunun ccevab› 

ve ffakat; belli oolan bbir fley vvard›: 

O yyürüyecekti. VVe ttarih 

geride kkalanlar› kkütükten ddüflüp, 

yolu yyürüyenlerle yyazacakt›. 

DAYI 
B‹Z‹MLE...



müz bile olmad›. 

Daha önceki zamanlar gibi yine
hep onunla birlikteydik. Onun ko-
mutas›nda çok zaferler gördük.
Onun komutas›nda nice zamanlar
f›rt›nal› denizlerde kald›k. Afl›lamaz
denilen denizleri  aflt›k. Azg›n dal-
galarla günlerce bo¤ufltuk.

Bizleri bir daha aya¤a kalkma-
mak üzere “topra¤a gömmeye çal›-
flanlara” karfl›, onun komutas›nda
yolumuza devam ettik.

Bu bir y›lda t›pk› “eski” günleri
yaflar gibiydik. Zulmün s›n›r tan›-
mad›¤›, kurals›z savafl›n› sürdürdü-
¤ü günler yaflad›k.

Bu f›rt›nal› günlerde  yine ö¤ret-
menimizdi. Yine k›lavuzumuzdu.
Yine yan›m›zdayd›...

BBuu bbiirr yy››llddaa yyiinnee OONNUUNNLLAAYY--
DDIIKK!!....

HHEERR ZZAAMMAANN BB‹‹ZZEE ÖÖNNDDEERR--
LL‹‹KK EETTTT‹‹⁄⁄‹‹ GG‹‹BB‹‹......

Dün oldu¤u gibi onun ö¤rettikle-
riyle kuflatmalar› yarmaya çal›flt›k.
Ondan güç ald›k. S›k›flt›¤›m›zda
ona baflvurduk.

O yine engin sabr› ve bilgeli¤iy-
le anlamaya ve anlatmaya devam
etti. Dinler, sorular sorar ve tart›fl›r-
d›. T›pk›, daha önce yapt›¤› gibi...

Onsuz düflünmedik kavgam›z›.
Yine her zaman oldu¤u gibi “Day›
ne düflünürdü” diye sorduk kendi-
mize. “Day› olsayd›, nas›l yaklafl›r,
bu sorunu nas›l çözerdi” dedik de-
falarca. Bunlar› sorduk ve cevapla-
r›n› verdik elbette. Çünkü ondan
“sorunlar› çözmek” gerekti¤ini ö¤-
rendik. Ertelemecili¤in, asla bir
yöntem olamayaca¤›n› ö¤retmiflti
bize. Tecrübeleriyle, prati¤iyle bir-
likte, yüzlerce sayfa dolusu yaz›s›y-
la b›rakm›flt› sorular›m›z›n cevab›-
n›. Tekrar tekrar okuyaca¤›z onlar›.
Her okuyuflta, ayr›lmazl›¤›m›z biraz
daha pekiflecek. 

BBuu bbiirr yy››llddaa yyiinnee OONNUUNNLLAAYY--
DDIIKK!!....

HHEERR ZZAAMMAANN BB‹‹ZZEE GGÜÜÇÇLLÜÜ
OOLLMMAAYYII ÖÖ⁄⁄RREETTTT‹‹⁄⁄‹‹ GG‹‹BB‹‹......

Biliyoruz ki, yürüdü¤ümüz yol
zorluklarla doludur. Zorluklar› afl-

may› ondan ö¤rendik. Yolumuzun
engelsiz olaca¤›n› hiçbir zaman dü-
flünmedik.

Bu tarih öylesine engin derslerle
doludur ki, mücadelenin her fleyine
haz›r olmay› ondan ö¤rendik

Bu bir y›lda onunla birlikteydik.
Yine yan yanayd›k. Ona sorduk, on-
dan ö¤renmeye devam ettik. 

S›n›flar savafl›n›n kurallar›n›, sa-
vafl›n nas›l yürüyece¤ini, savafl›n
flakaya gelmeyece¤ini, bu tarihin
yaz›c›s›ndan ö¤rendik.

O nedenle ne oligarflinin sald›r›-
lar›, ne ihanetler, ne de kuflatmalar
bizi flafl›rtt›. Bu bir y›lda yolumuza
devam ederken onun ö¤retileri biz-
lere güç vermeye devam etti.

Biliyoruz ki, düflüncelerinde ›s-
rar etmeyenler, bunun için bedelleri
göze alamayanlar sonuç alamazlar. 

Bu bir y›lda da, bunlar› düflün-
dük. Bunlar› hat›rlad›k. Bunlarla
yürüdük. Onun için mücadelede ›s-
rar ettik. T›pk›, ö¤retmenimizin ö¤-
retti¤i gibi...

Bu bir y›lda yine ONUNLAY-
DIK!..

HER ZAMAN B‹ZE ISRARLI
OLMAMIZ GEREKT‹⁄‹N‹ Ö⁄-
RETT‹⁄‹ G‹B‹...

Tutsak yoldafllar›m›z Day› flehit
düfltü¤ünde flöyle demifllerdi. "El-
bette ki bu çok büyük bir kay›p. Ama

Day›'n›n bir ömür vererek ortaya
koydu¤u eseri kendisiyle ne denli
özdefl oldu¤unu bilen bizler için
esas olan ac›m›z de¤il, h›nc›m›z
olacakt›r. Onun kayb›na sevinenler,
bofluna sevindiklerini zamanla an-
layacaklar. Görecekler ki, eskisin-
den de gür bir flekilde 'Day›'n›n se-
siyle konuflmaya devam edece¤iz.'
Bundan flüphe duymuyoruz. Çünkü
Day›, bize her fleyden önce kendi
özgücümüze güvenmeyi ö¤retti.
'Onsuz ama onunla' demek bu güve-
nimizdir. Kendimize güveniyoruz,
çünkü DDaayy›› ''BB‹‹ZZ''iizzddiirr.. DDaayy››...... TTAA--
RR‹‹HH‹‹MM‹‹ZZDD‹‹RR...... AAmmaa ddaahhaa ddaa ççookk
GGEELLEECCEE⁄⁄‹‹MM‹‹ZZ.. Bundan böyle
her Cepheli’nin kalbinde onun kal-
bi çarpacak. Ve tüm zamanlarda
onun kalbi.”

Geçen bir y›l tastamam böyle
yafland› iflte. 

Day› biz olduk. Onu tarihimiz-
den gelece¤e tafl›d›k 24 saatin her
an›nda. 

““DDaayy›› bbiizziizz”” dedik. Öyleyse, her
Cepheli için Day›m›z›n flehitlik y›l-
dönümü ayn› zamanda bir muhase-
be de olmal›; “Day› biziz” demenin
gere¤ini ne kadar yerine getirdim
diye... 

Day›’y› kalbimize gömerken,
söyledi¤imiz her fley iddial›yd›. ‹d-
dial› da olmal›yd›k. ““DDaayy›› bbiizziizz””
demek bir iddiayd›. Ellerimiz yüre-
¤imizde, ““OO iiflflttee bbuurraaddaa”” demek
bir iddiayd›. ““OOnnssuuzz aammaa oonnuunnllaa
yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz”” demek iddiayd›.
Devrimci hareket bir bütün olarak
bu iddian›n hakk›n› vermifltir. Daha
iyisi, daha güçlüsü olamaz m›yd›?
Elbette olabilir ve olmal› da. Yürü-
yüflümüzü h›zland›rmak ve güçlen-
dirmek, hiç de¤iflmeyen hedefimiz
olacak. Yapt›¤›m›z hiçbir fleyi yeter-
li görmeyece¤iz, ki bu da Day›’dan
ö¤rendiklerimizdendir.  

Ondan ö¤renmeye devam edece-
¤iz. O hiçbir zaman bizden uzakta
olmad›, olmayacak. Dün oldu¤u gi-
bi bugün de, yar›n da, gelecekte de
bizimle birlikte olmaya devam ede-
cek...

B‹Z ONUNLA, O B‹ZLE VAR
OLMAYA DEVAM EDECEK...

20 DAYI 2 AA¤ustos 22009

Ve ttarihe ggüzellikler
resmeden uusta, 
yürümeye ddevam eediyor
Aflk iile
Yumruk iile
Yürek iile
Bizimle
Ve bbizde... 

““DDaayy›› bbiizziizz”” dedik.
Öyleyse, hher Cepheli iiçin

Day›m›z›n flflehitlik
y›ldönümü aayn› zzamanda bbir
muhasebe dde oolmal›; ““Day›
biziz” demenin ggere¤ini nne

kadar yerine ggetirdim ddiye...

Onsuz Ama Onunla   Onsuz Ama Onunla   



Bir DDeevv--GGeennçç’lidir Day›.
Hem öö¤rencisi, hhem öö¤retme-
nidir bu oonurlu ttarihin.

K›rk yy›ll›k DDeevv--GGeennçç tarihi-
nin 338 yy›l›nda OO vvard›r: Eyle-
miyle, tteorisiyle, ppolitikalar›y-
la, mmilitanl›¤›yla... 

Devrimci hareketin önderleri
Mahir Çayan ve Dursun Karatafl’›n
ortak yanlar›ndan biri, DDeevv--GGeennçç’’llii
olufllar›d›r. Devrimci hareketin ön--
derleri, ““DDeevv--GGeennçç ookkuulluu”nun hem
ö¤rencisi hem de ö¤retmeni olmufl--
lard›r. Dev-Genç’in yarat›lmas›nda,
k›rk y›ll›k destans› tarihinin flekil--
lenmesinde onlar›n üstlendikleri
misyon belirleyici bir önem tafl›r.

Dev-Genç’i, Dev-Genç yapan o
ilk halka da, Mahirler, Cevahirler,
Ulafllar vard›r. Mahir Çayanlar’›n
K›z›ldere’de flehit düflmesinin ar-
d›ndan Dev-Genç bayra¤›n› Day›
devralm›flt›r. 1972 y›l›ndan sonra
Dev-Genç’in mücadelesi Day›’n›n
önderli¤inde ad›m ad›m büyümüfl,
gençlik ülkemiz devrimindeki tarih-
sel rolünü bir kez daha üstlenmifltir. 

DDeevv--GGeennçç’’llii DDaayy››
Day›, bir Dev-Genç’lidir... Day›

Dev-Genç’in k›rk y›ll›k tarihinin 38
y›l›nda vard›r. Bu tarihin hem ö¤-

rencisi, hem ö¤retmeni olmufltur. 

Day›, devrim yürüyüflüne bir
Dev-Genç’li olarak bafllam›flt›r.
1972 sonras›nda gençli¤in mücade-
lesinin önderi olarak öne ç›karken,
giderek bu sürecin tüm yükünü
omuzlam›flt›r.

Devrimci hareketin fiziki yenil-
gisi sonras› ortal›¤› dolduran çarp›k
ak›mlar, “her fley bitti” diyerek y›l-
g›nl›k ekerken, bu y›lg›nl›¤›n karfl›-
s›ndaki en büyük barikat, genç Cep-
heliler’in THKP-C’yi sahiplenifli ve
Dev-Genç’in o dönemden devrald›-
¤› militan mirast›. Dev-Gençlilik’in
miras› olan o coflku, kararl›l›k, mili-
tanl›k iflte o zor sürecin afl›lmas›n›
sa¤layan etkenlerin bafl›nda geliyor-
du. Day› bu koflullarda, “eski tü-
fek”lerin içler ac›s› durumuyla ön-
derlik yapamayacaklar›n› görerek,
bir Dev-Genç’li olarak sürece mü-
dahale etmeye bafllam›flt›r. 

Kuflkusuz, bu tarihi dönem mü-
cadelenin gelece¤i aç›s›ndan önem-
lidir. Y›lg›nlar›n, inançs›zlar›n, dö-
neklerin mücadeleyi geriye çekme-
ye çal›flt›¤› bir dönemde Day› ve
Dev-Genç’lilerin müdahalesi süre-
cin önünü açm›flt›r.

Bu y›llar Day›’n›n gençlik içinde
militan ve politik özellikleri ile öne
ç›kt›¤› bir dönemdir. Day›, ufku
okul yurtlar›yla, üniversite kantinle-

riyle s›n›rl› olan bir gençlik önderi
de¤ildir. Zaman›n› k›s›r tart›flmalar
ile tüketen, masa bafl› önderlerden
de olmam›flt›r.

Day›, o dönem anti-faflist müca-
delenin gereklerini yerine getiren,
gerekti¤inde okul güvenli¤i alan,
ama bunun ötesinde, tüm ‹stanbul ça-
p›nda, giderek baflka illeri de kapsa-
yacak flekilde mücadeleyi örgütleme-
ye çal›flan, yurtlarda devrimci yaflam›
örgütleyen bir gençlik önderidir.

Bir yandan ideolojik mücadele
yürütülüp, Parti-Cephe’nin düflün-
celeri bilinsin, ö¤renilsin diye Ma-
hir Çayan’›n yaz›lar› teksir edilip
da¤›t›l›rken, bir yandan dernekler

kurulmaya çal›fl›lmakta, bir yandan
da tüm mücadele biçimlerine bafl-
vurularak anti-faflist mücadele ör-
gütlenmektedir. Ve bütün bunlar›
yapanlar ggeennçç öönnddeerrlleerr,, DDeevv--
GGeennççlliilleerr’’ddeenn oolluuflflaann ggeennççlliikk öörr--
ggüüttlleennmmeelleerriiddiirr.. 

Tüm yetersizliklerine ra¤men
Day› ve Kurtulufl Grubu’nu olufltu-
ran devrimciler bu sürecin tüm gö-
revlerini üstlendiler.

Day›’n›n gençli¤e ve halka gü-
veni nettir. Bu güven en baflta genç-
likte somutlanm›flt›r. Devrimci ha-
reket, 1972’den sonra yeniden ör-
gütlenirken, büyük ölçüde gençlik
hareketine dayanm›flt›r. Keza, 1978’
de inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e karfl›
yeni bir hareket yarat›l›rken de, Da-
y›’n›n en büyük gücü, yine Dev-
Genç’tir. Day›’n›n bu konuda ön-
yarg›lar›, flablonlar› yoktur. Oportü-
nistlerin, revizyonistlerin “gençlik
örgütü” gibi deyiflleri de etkilemez
onu. Çeflitli toplumsal kesimlerin
mücadelenin çeflitli evrelerinde ha-
reket içindeki yeri de¤iflebilir. Bu-
gün gençlik öne ç›kar, yar›n gece-
kondulular, bir baflka zaman iflçiler,
memurlar. Bu konuda Day›, Türki-
ye solunun en yarat›c› ve cüretli ön-
deridir. Hiçbir flablona esir olmadan
mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap
vermifltir. 
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40 Y›l›n 38 Y›l›nda O Vard›
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Dev-Genç, iflte bu süreçlerin bir
ço¤unda, hareketin kadro kayna¤›-
d›r, kitleselli¤ini oluflturand›r, anti-
faflist mücadeleyi üstlenendir. Da-
y›’n›n bu süreçteki rolünü daha iyi
görmek için 1975 y›l›ndaki Koca-
mustafapafla çat›flmas›na da bakabi-
liriz. Devrimcilerin cenazelerine
sald›ran polis, burada Day› önderli-
¤indeki Dev-Genç’liler taraf›ndan
püskürtülür.

Gençli¤in mücadelesinin geliflti-
¤i, eski kadrolar›n sürecin d›fl›na
düfltü¤ü koflullarda Day› o sürecin
ihtiyaçlar›na cevap vermeye çal›fl›r.

Dev-Gençlilik o dönemde genç-
li¤in mücadelesini somut talepler
etraf›nda örgütlemektir. Gençli¤in
potansiyeline göz diken çeflitli re-
vizyonist ve oportünist anlay›fllar o
potansiyeli k›s›r tart›flmalarla heba
etmifllerdir. Day› ise, gençli¤in dev-
rimci potansiyelini görmüfl, bu po-
tansiyelin örgütlenmesi için demok-
ratik örgütlenmeler yarat›lmas›na
önderlik etmifltir. 

DDeevv--GGeennçç’’iinn kkeessiinnttiissiizzllii¤¤ii,, 
ddeevvrriimmccii öönnddeerrllii¤¤iinniinn 
ddaammggaass››nn›› ttaaflfl››rr

Dev-Genç, s›n›flar mücadelesi
içerisinde özel bir yere sahiptir. Ya-
rat›lan bu tarihin öne ç›kan iki yan›
vard›r. Birincisi; Dev-Genç, müca-
delenin en zorlu y›llar›na, karfl›-
devrimin devrimci hareketi tasfiye
çabalar›na karfl›n kesintisiz bir mü-
cadele ve örgütlenme hatt› yarata-
bilmifltir.

Bu tarih, kurulufl tarihi olan 10
Ekim 1969’dan bafllat›lacak olursa
40 y›ld›r kesintisiz bir biçimde sü-
ren ve mücadele ile dolu bir tarihtir. 

Bu tarihin öne ç›kan ikinci yan›
ise; anti-emperyalist, anti-faflist mü-
cadeledir. Bu çizgi bir bütün olarak
Dev-Genç’in tarihine damgas›n›
vurmufltur. Okullardaki akademik
demokratik mücadelenin yan›s›ra,
bazen ondan önce, anti-emperyalist,
anti-faflist mücadele ile s›n›flar mü-
cadelesinde yer alan Dev-Genç hiç-
bir dönem ideolojik olarak e¤ilip
bükülmemifltir. Yolunu flafl›rmam›fl,

savrulmam›flt›r.

Denilebilir ki, 40 y›ll›k mücadele
geçmifli içinde Dev-Genç bir kesinti-
sizlik gelene¤i yaratm›flsa, anti-em-
peryalist anti-faflist çizgisinden bir
milim olsun sapmam›flsa, bunu cephe
çizgisine ve önderli¤ine borçludur.

Esasen, bu tarih Cephe çizgisi-
nin DDeevv--GGeennçç’’iinn kk››llaavvuuzzuu olma-
s›yla yarat›labilmifltir. Kesintisizlik
ve mücadele dolu geçmiflin yeni ge-
lenekler yaratabilmenin “s›rr›” bu-
radad›r. ‹flte bu tarihin yarat›c›lar›,
Mahir Çayan ve Dursun Karatafl’›n
önderli¤inde, Ulafl Bardakç›lar’d›r,
Hüseyin Cevahirler’dir, Niyazi Ay-
d›nlar’d›r, Sinan Kukullar’d›r...
Yüzlerce Dev-Genç’lidir...

1960’lar›n sonlar›nda Dev-
Genç’in kurulufluna giden süreçte,
Fikir Kulüpleri Federasyonu döne-
minde gençli¤in militan mücadele-
sinin ilk tohumlar› at›lm›fl, ilk filiz-
ler yeflermifltir. Ancak Dev-Genç’i
mücadelede öne ç›karan, anti-em-
peryalist anti-faflist mücadelesini
gelifltiren esas olarak FKF’nin Dev-
Genç’e dönüfltü¤ü süreçtir. 1969’da
Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun
ad›, TTüürrkkiiyyee DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk
FFeeddeerraassyyoonnuu’da (KK››ssaa aadd›› DDeevv--
GGeennçç) dönüflürken, bu yaln›zca bir
isim de¤iflikli¤i de¤ildi. Bu dönü-
flüm, Dev-Genç’in devrimci önder-
likle bütünleflmesiydi. 

Bu bütünleflme, 1972 sonras›nda
da bozulmad›. Mahirler’in, Ceva-
hirler’in, Ulafllar’›n yerini Day›lar,
Niyaziler, ‹brahim Erdo¤anlar ald›. 

O günden bu yana, mücadelenin
ak›fl› içinde solda kaç›n›lmaz olarak
çok çeflitli saflaflmalar yafland›. Bu-
na ba¤l› olarak saflaflmalar, gençli-
¤e de yans›d›. Kimi grupçu kayg›-
larla oluflturulan çeflitli gençlik ör-

gütlenmeleri ortaya ç›kt›. 

Ancak bunlar›n hemen hiçbiri ka-
l›c› olmam›fl, mücadelede kesintisiz-
li¤i sa¤layamam›flt›r. Yine varolduk-
lar› koflullarda da, s›n›f mücadelesin-
de belirleyici bir rolleri olmam›flt›r.
Bu aç›dan Dev-Genç’in bir benzeri
yoktur Türkiye gençlik tarihinde. 

Dev-Genç’i bugünlere getiren
cephe önderli¤i ve çizgisidir. Day›,
iflte bu tarihin tam 38 y›l›nda vard›r
ve bunun büyük bölümünde de
Dev-Genç’in do¤al önderidir hep. 

Denilebilir ki, ‹YÖKD dönemin-
den bafllayarak her dönem Dev-Genç
örgütlenmesiyle flu veya bu biçimde
do¤rudan iliflki içinde olmufltur.
Dev-Genç’in gençlik tarihine yaz›-
lan her kampanyas›nda onun mutla-
ka politik önderli¤i ve onun ötesinde
eme¤i vard›r. Gençli¤in anti-emper-
yalist kampanyalar›ndan 6 Kas›m
boykotlar›na, örgütlenmelerinden
AB’ye karfl› kampanyalar›na kadar,
her dönem Dev-Genç’le, Dev-Genç-
liler’le çok yak›ndan ilgilidir.  

Bu k›skan›lacak tarihin çok bü-
yük bölümünde eme¤i, enerjisi, ön-
derli¤i vard›r. 

Aç›k ki, bu devrimci önderlik al-
t›nda, Dev-Genç’in mücadelede oy-
nad›¤› rol, yaratt›¤› de¤erler genifl
kesimleri etkilemifl, büyük bir sem-
pati ortaya ç›karm›flt›r.

Dev-Genç’i sadece bir isim ola-
rak düflünenler, mücadelesini kavra-
yamayanlar, küçük hesaplar ile Dev-
Genç ad›n› kullanarak ülkemiz solu-
na istismarc›l›¤›n yeni örneklerini
eklediler. Her dönem bu tür istismar-
larla karfl›lafl›lm›flt›r, ancak Dev-
Genç’in mücadele geçmiflini, sem-
patisini, yaratt›¤› de¤erleri kullan-
may› düflünenler yan›lmaktad›rlar.
Bugün de, mücadele çizgisi itibar›y-
la Dev-Genç ile uzaktan ilgisi olma-
yanlar Dev-Genç ismini, logosunu,
tarihini kullanmaya kalk›fl›yorlar.

Küçük hesaplarla, basit düflün-
celerle Dev-Genç ismini kullanan-
lar›n yapt›¤› kaba bir istismarc›l›k
olman›n da ötesinde, o tarihe sayg›-
s›zl›kt›r. Dev-Genç’in düflünceleri-
ni, geleneklerini tasfiye etmifl olan-
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“Ve selam olsun da¤da,
k›rda, sokakta, meydanlarda,

iflkence tezgahlar›nda, toplama
kamplar›nda onuru zincire

vurdurmayan, flehit olan, direnifl
destanlar› yazan, ölen ama
teslim olmayan devrimci

kadrolara, DEV-GENÇ'lilere!” 
(Dursun KKaratafl)

Onsuz Ama Onunla   Onsuz Ama Onunla   



lar, kendi geçmiflleriyle yaratama-
d›klar› sempatiyi Dev-Genç arac›l›-
¤›yla elde etmek için, y›llar sonra
“en keskin” Dev-Genç savunucusu
kesilmektedirler. fiunu herkes bil-
melidir ki, Dev-Genç’li olmak önce
DDeevv--GGeennçç’’iinn ttaarriihhiinnee llaayy››kk oollmmaa--
yy›› gerektirir. ‹kincisi, o tarihte gele-
nekselleflen militan, uzlaflmaz mü-
cadeleyi hayata geçirebilmek gere-
kir. Dev-Genç’in anti-emperyalist
anti-faflist mücadele çizgisi ile
uzaktan yak›ndan ilgisi olmayanlar,
o geleneklerle ilgisi olmayanlar,
Dev-Genç ismini kullanamazlar.
Dev-Genç’i sahiplenmek, Dev-
Genç’li olmak, öncelikle onun mü-
cadelesini sürdürmek, geleneklerini
yaflatmakt›r. 

DDeevv--GGeennççlliilliikk KKüüllttüürrüü
Anti-emperyalist mücadele Dev-

Genç’i onlarca gençlik örgütünden
ay›ran, onu Dev-Genç yapan temel
yanlar›ndan birisidir. 1970’lerde re-
vizyonizmin ve oportünizmin dün-
yas› çok farkl›yd›. Onlar karfl›l›kl›
olarak, birer uydusu haline geldik-
leri, SBKP ve ÇKP’nin tezlerini bir-
birlerine karfl› k›yas›ya savunmakla,
hatta biribirine fiziki sald›r›da bu-
lunmakla meflguldüler. Day›’n›n
önderli¤inde ise Dev-Genç ve Dev-
Gençliler s›n›f mücadelesinin ge-
reklerini yerine getiriyor, bunun
için bedeller ödüyorlard›.  

Dev-Genç, mücadele dolu 40
y›ll›k bir tarihtir. Bu tarihe o kadar
çok fley s›¤d›r›lm›flt›r ki, her aflama-
s›nda büyük bir emek, büyük bir ce-
saret, ba¤l›l›k ve ödenen bedeller
vard›r. Ancak, Dev-Genç’in tarihi
sadece eylemlerle an›lamaz. Eylem-
ler ile an›ld›¤›nda Dev-Genç’in mü-

cadelesi daralt›lm›fl olur. Bu ayn›
zamanda Dev-Genç’e, Dev-Genç’
lilere haks›zl›k etmek anlam›na da
gelir.

Bu tarihte, yarat›lan bir kültür,
bir mücadele ruhu vard›r. Dev-Genç
kültürü ve ruhudur bu. Bu kültür,
mücadelede s›n›rs›z olmak, halk ve
vatan sevgisi ile dopdolu olmak,
halk gerçe¤ini bilmektir...

Kendi ülkesinin topra¤›na s›k›
s›k›ya basmak, halk›n› tan›mak var-
d›r. Dev-Gençlilik kültürü, gençli¤i-
ne, safl›¤›na, tüm yetersizli¤ine kar-
fl›n gençli¤in inanc›yla, tüm coflku-
suyla mücadelenin içinde yer al-
makt›r. Bu kültür, mücadelede cü-
retli olmakt›r. Asl›nda bu kültürü
daha Dev-Genç’in kuruluflunda gö-
rebiliriz.

Bu kültür, tek bafl›na kal›nd›¤›n-
da, kuflatmalar alt›nda mücadele et-
mek kararl›l›¤›d›r. 

Bu kültürün gelifltirilmesinde ve
bir gelenek haline getirilmesinde
Day›’n›n rolü büyüktür. 40 y›ll›k bu
tarih böylesine pürüzsüz ve müca-
dele dolu ise bunda bu geleneklerin
çok özel bir rolü vard›r.

Day›’n›n bu y›llar boyunca Dev-
Genç’lilere katt›¤› en önemli fleyler-
den biridir Dev-Gençlilik kültürü.
Kendi ülkesini, kendi halk›n› tan›-
makt›r en baflta geleni. 

Dev-Genç, topraklar› üzerine
sa¤lam basan, halk› tan›yan, halk›n
hep içinde olan, halka güvenen
gençli¤in devrimci örgütü olmufltur.

Ne mutlu Dev-Genç’lilere ki, bu
okulun Day› ve Mahir gibi önderle-
ri olmufltur. Bu okuldan yetiflen
yüzlerce Dev-Genç’li mücadelenin
yükünü omuzlam›fl, tarih yazm›fllar-
d›r. Day› için demifltik ya; Day›
nezdinde devrimcilik yeniden ta-
n›mlanacakt›r diye. Dev-Genç de
iflte, tam k›rk y›ld›r gençli¤in yeni-
den tan›mlanmas›d›r. Düzenin ta-
n›mlad›¤› gençli¤e alternatif bir
gençlik tan›m›d›r Dev-Genç. Day› o
tan›m› “Bir Dev-Genç’imiz var; an-
ti-emperyalist, anti-oligarflik müca-
deleyi fliar edinen DEV-GENÇ” di-
ye özetlemifltir. 

Say›: 191 23DAYI

Bir DEV-GENÇ'i-
miz var!...

l968'lerde yoksul
köylüyle birlikte top-

rak iflgalinde, Dolmabahçe'de denize
dökülen Amerikan Bahriyelilerin pe-
flinde, iflgal-boykot ve forumlarla De-
mokratik Üniversite kavgas›nda ve
iflçinin grevinde, sokaklara s›¤mayan
yürüyüfllerin en önünde olan. 

Selam olsun anti-emperyalist, an-
ti-oligarflik mücadeleyi fliar edinen
DEV-GENÇ'e!

Bir DEV-GENÇ'imiz var!...

Türkiye Devrimci Hareketine en
de¤erli kadrolar› yetifltiren. 

Ve DEV-GENÇ'lilerimiz vard›,
DEV-GENÇ yetmez, parti olman›n
zaman›d›r diyen.(...)

Selam olsun DEV-GENÇ'te yetiflip
yaflam›n zenginli¤i ve çok yönlülü¤ü
içinde THKP-C'yi oluflturanlara!

Ve selam olsun 12 Mart'›n en ka-
ranl›k y›llar›nda faflizme karfl› müca-
dele  bayra¤›n› yere düflürmeyip Tür-
kiye Devrimci Mücadele tarihinde
bir dönüm noktas› yaratanlara! (...)

73'lerden '80'lere faflist teröre kar-
fl›, devlet terörüne karfl› difle difl mü-

cadelede görevlerini canla baflla yeri-
ne getiren.

Selam olsun flehirde, k›rda, okulda,
fabrikada, gecekonduda iflgaller k›r›p,
sald›r›lar püskürten, örgütlü gücüyle
faflist sald›r›lar karfl›s›nda çelikten du-
varlar ören DEV-GENÇ'e! (...)

Bir DEV-GENÇ'imiz var!...

Mücadelesiyle, örgütlü gücüyle
ve kadrolar›yla Türkiye Devrimci
Hareketi'ndeki tasfiyecili¤e karfl›
mücadelede aktif görevler üstlenen.

... Bir DEV-GENÇ'imiz var!...

Bugün yine savafl alanlar›nda...

Selam olsun sokaklarda, meydan-
larda, üniversitelerde, fabrikalarda
savaflan DEV-GENÇ'e!(...)

Biz tükenmeyiz deyip yirmi y›l
içinde DEV-GENÇ ismini alt›n pun-
tolarla Türkiye Devrimci Hareke-
ti'nin tarihine nakfleden!...

Yaflas›n DEV-GENÇ, Yaflas›n
DEV-GENÇ'liler!...

Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
M ü c a d e l e m i z ! . ”
(Dursun Karatafl’›n
Dev-Gen-ç’in 20.
Y›l› Mesaj›ndan)

““BBiirr DDEEVV--GGEENNÇÇ''iimmiizz vvaarr!!

 Yürüdük Geçen Bir Y›l› Yürüdük Geçen Bir Y›l›



Bir y›l oldu Day›m›z› kaybedeli. Önderimiz, yolda-
fl›m›z, komutan›m›z fiziki olarak aram›zdan ayr›lal› bir
y›l oldu. 11 A¤ustos 2009, onun flehit düflmesinin birin-
ci y›ldönümü. Fakat flehit düflmesinin y›ldönümünde,
yayg›n ve kapsaml› anmalar düzenlenmeyecek. Çünkü
bu onun iste¤i. 

“Ölüm y›ldönümümde benim için özel hiçbir fley ya-
p›lmayacak. Tüm flehitlerimiz gibi 30 Mart-17 Nisan’da
bir s›ra neferi gibi an›lmak benim en büyük onurum-
dur.” onun son vasiyetlerinden biridir.  

Bu sözleri de hiç kuflku yok ki, her Cepheli için, tüm
devrimciler için bir ders niteli¤inde. O halâ ö¤retmeye
devam ediyor bize. fiehit düflmesinden önceki son 6 gü-
nüne kadar hep ö¤retmeye devam etti¤i gibi.

O bir önderdi. Her gerçek önder gibi, s›ra neferi ol-
mas›n› bilendi. 

11998844 ÖÖllüümm OOrruuccuu, bir s›ra neferinin desta-
n›d›r. Devrimci hareketin önderi olarak ölüme
yatm›flt›r. Önderlik en önde ölmesini bilmekti
gerekti¤inde. S›ra neferli¤iyle önderli¤in birlefl-
ti¤i yerdi iflte oras›. Day›’n›n o direnifl sürecin-
den tarihe kalan bir deri bir kemik halini göste-
ren resimler, s›ra neferli¤inin resimleridir.  

Yukar›daki sözleri de s›ra neferi Day›m›z›n
vasiyeti, talimat›d›r. Yine de, yoldafllar›n›n bu-
nu, yani, y›ldönümlerinde anma yap›lmamas›n›
kabul etmekte zorlanaca¤›n› biliyordu; bunun
için tekrar tekrar vurgulad› iste¤ini, neden böy-
le olmas› gerekti¤ini tekrar tekrar anlatt› flehitli-
¤inin yaklaflt›¤› o günlerde. 

Diyordu kki: 
“fiehitlerimizi anmak, mücadeleyi yükselt-

mektir. fiehitlerimizi anmak onlar› adaletsiz b›-
rakmamakt›r. 

fiehitlerimizi anmak, SAVAfiIMIZI BÜ-
YÜTMEKT‹R. 

B‹R Z‹NC‹R G‹B‹ SARIYORLAR fiEH‹T-
LER‹M‹Z ETRAFIMIZI. Anadolu topraklar›n›n
her metrekaresini sar›yor. 

Bizi, her bir mezar tafl›m›za ba¤l›yor bu zin-
cir. 

Her birimiz, bizi birbirimize kenetleyen bu
zincirde en sa¤lam halka olabilmeliyiz. 

Her birimiz, bizi inanc›m›za ba¤layan bu zin-
cirde en sa¤lam halka olabilmeliyiz. 

Ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm müca-
delesinin en kopmaz halkalar›ndan biri olabil-

mek TÜM YAfiAMIMIZIN TEK HEDEF‹ OLMALI-
DIR. 

EN SA⁄LAM HALKA BEN OLMAYIM diyebil-
mektir flfleehhiittlleerriinn yyeerriinnii ddoolldduurrmmaakk.. 

Emperyalizm karfl›s›nda diz çökmeyen, faflizme tes-
lim olmayan, sosyalizm bayra¤›n› asla yere düflürme-
yen olabilmenin tek yolu budur:

EN SA⁄LAM HALKA BEN OLMALIYIM! 

HERKES, HEP‹M‹Z YAPAB‹L‹R‹Z BUNU. 

S›radan de¤il, eenn ssaa¤¤llaamm hhaallkkaa olmak. 

Tuz buz etseler de her yan›m›z›, elimizi kolumuzu
k›rsalar da, difllerimizle tutunabilmeliyiz. 

Difllerimizi sökseler, gözümüzle tutunabilmeliyiz bu
halkaya.

Beynimizi de söküp alamazlar ya; o bizim. 

24 DAYI 2 AA¤ustos 22009

Day› Ö¤retmeye  
““ÖÖllüümm
yy››llddöönnüümmüümmddee
bbeenniimm iiççiinn
öözzeell hhiiççbbiirr flfleeyy
yyaapp››llmmaayyaaccaakk.. 
TTüümm
flfleehhiittlleerriimmiizz
ggiibbii 3300 MMaarrtt--
1177 NNiissaann’’ddaa
bbiirr ss››rraa
nneeffeerrii ggiibbii
aann››llmmaakk
bbeenniimm eenn
bbüüyyüükk
oonnuurruummdduurr.. 
BBeennii bbeenn
yyaappaann bbuu
öörrggüüttttüürr,,
flfleehhiittlleerriimmiizz--
ddiirr..””

Onsuz Ama Onunla   Onsuz Ama Onunla   



Her koflulda direnmeyi beynimiz ö¤retti bize. 

Onu kimse alamaz elimizden. 

Nefes al›p verdi¤imiz sürece, nefesimizle tutunabil-
meliyiz bu halkaya.

Beynimiz yerinde durdu¤u sürece bu halkaya tutun-
mal›y›z. 

SON NEFES‹M‹ZE KADAR TUTUNMALIYIZ
BU EN SA⁄LAM HALKAYA. 

Çünkü flimdiye kadar k›r›lamad› bu en sa¤lam halka. 

Dünyan›n en güçlü ordular› da k›ramad› bu halkay›. 

Bu halkay› k›racak en güçlü silah› bulamad› ege-
menler daha. 

BULAMAYACAKLAR DA. 

B‹Z VAROLDUKÇA BULAMAYACAKLAR. 

Emperyalizm var oldukça, diz çökmeyenler, en sa¤-
lam halka oldular. 

Faflizm varoldukça, ona karfl› direnenler en sa¤lam
halka oldular. 

Sosyalizm hedefimizden asla vazgeçmedi¤imiz sü-
rece, hala duruyor olacak en sa¤lam halka. 

OO HHAALLKKAA BB‹‹ZZ‹‹ZZ!!

OO HHAALLKKAA fifiEEHH‹‹TTLLEERR‹‹MM‹‹ZZ!!

VE HEP‹M‹Z O EN SA⁄LAM HALKA OLA-
B‹LMEL‹Y‹Z!

OLAB‹L‹R‹Z.

BUNA KANIT fiEH‹TLER‹M‹ZD‹R. 

Bizi koparamazlar. 

Koparamad›lar flimdiye kadar. 

Savaflma gücümüz bu zincirdir.

Zaferimizin garantisi bu zincirdir. 

ZAFER‹M‹Z‹N GARANT‹S‹ 

HER KOfiULDA D‹RENEN, HER KOfiULDA
SAVAfiAN, ÖLEN AMA TESL‹M OLMAYAN fiE-
H‹TLER‹M‹ZD‹R. 

BU Z‹NC‹RDE HER fiEH‹D‹M‹Z G‹B‹, 

KKOOPPAARRIILLAAMMAAYYAANN BB‹‹RR HHAALLKKAA OOLLAABB‹‹LL--
MMEEKKTT‹‹RR TÜM D‹LE⁄‹M.” 

***

Bize düflen onun son vasiyetini ve son dile¤ini yeri-
ne getirmektir. O’nu anmay›, 365 günün her an›na yay-
d›¤›m›zda, devrimimizin en büyük gücü olan flehitleri-
mize lay›k olmay›, yaflam›m›z›n oda¤›na oturttu¤umuz-
da, iflte o zaman O’nun vasiyetini de yerine getirmifl
olaca¤›z. 

Say›: 191 25DAYI

 Devam Ediyor!
 Yürüdük Geçen Bir Y›l› Yürüdük Geçen Bir Y›l›
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Onsuz Ama Onunla   Onsuz Ama Onunla   

Day›, dünyadaki tüm mücadele-
leri etkileyen iki büyük tarihsel sü-
rece tan›kl›k etti. Birincisi, 1960-
70’li y›llardaki ulusal ve sosyal kur-
tulufl hareketlerinin geliflti¤i dönem,
ikincisi, 1990’larda karfl›-devrim
rüzgarlar›n›n tüm gücüyle esti¤i dö-
nem... 

BBiirriinnccii ddöönneemm, gerçekte milli-
yetçi, demokrat olan kimi kesim-
lerin, kendilerini sosyalist,
Marksist-Leninist olarak tan›m-
lamalar› ve sosyalist ülkeleri
merkez alan politikalar gelifltir-
meleri sonucunu yaratt›. ‹‹kkiinnccii
ddöönneemmddee ise, rüzgarlar tersiney-
di art›k; bu dönem, sosyalist,
Marksist-Leninist görünen kimi
kesimlerin sosyal demokratlafl-
ma dönemiydi; bu dönem, küçük
burjuva milliyetçilerinden sosyalist-
lere kadar bir çok ak›m›n emperya-
lizmle uzlaflma içine sürüklenmesi-
ni beraberinde getirdi. 

Day›’y› ve devrimci hareketi, bu
iki dönemde de ay›rdeden, Marksist-
Leninist çizgilerindeki ›srar ve tutar-
l›l›kt›r. Bu çizginin en ay›rdedici
yanlar›ndan biri de “anti-emperya-
list” niteli¤idir. Devrimci hareketin
ve önderinin stratejik kavray›fl›nda
“anti-emperyalizm”, güncel, taktik
bir tav›r de¤il, stratejik bir yand›r.

Ve bu, devrimin niteli-
¤ini ve hedefini belirle-
yen olmazsa olmaz bir
yand›r. 

Devrimin yolunu
çizmek için oluflturulan
formüller, teoride kal-
d›klar›nda, o yolda iler-

lemek mümkün olmaz. Mahir Ça-
yan’›n ortaya koydu¤u devrim yolu-
nun özeti, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--
oolliiggaarrflfliikk ddeevvrriimmddiirr.. Bu iki yan,
birbirinden ayr›lamaz. 

ÖÖnnddeerrlliikk, bir yerde, stratejinin,
stratejik çizgiden sapmaman›n gü-
vencesidir. Mücadele dönemsel ola-
rak ilerleyebilir, gerileyebilir; ör-

gütlenmeler yine koflullara ba¤l›
olarak geniflleyip daralabilir. Ama
devrimci bir hareket, koflullar ne
olursa olsun, stratejik hedefini göz-
den kaç›rmamak durumundad›r.
Day›’n›n THKP-C’den sonraki sü-
rece müdahalesinin en önemli bo-
yutlar›ndan biri iflte budur. K›s›r ve
yüzeysel tart›flmalar›n, inkarc›l›k ve
tasfiyecili¤in ortal›¤› kaplad›¤› y›l-
larda, Day› genç militanlar›n önüne,
ufkuna anti-emperyalist, anti-oli-
garflik devrimi getirip koymufltur. O

gün için, örgütsel anlamda böyle bir
stratejiyi hayata geçirmenin de, he-
deflemenin de çok uza¤›ndad›rlar.
Ama bu, ilk ifl olarak Mahir Ça-
yan’›n yaz›lar›n› ço¤altmalar›na en-
gel de¤ildir. Mahir Çayan’›n yaz›la-
r› ise, ssttrraatteejjiinniinn ttaa kkeennddiissiiddiirr.. Da-
y›, ilk yapmalar› gerekenin devrim-
ci stratejiye sahip ç›kmak oldu¤unu
sezgileriyle ve bilinciyle kavram›fl-
t›r o gün. 1974-75’lerdir. 

‹flte o günden bu yana, Day›’n›n
önderli¤indeki devrimci hareket,
anti-emperyalist mücadeleden, stra-
tejik olarak da taktik olarak da hiç-
bir zaman uzaklaflmam›flt›r. Hiçbir
dönem bu mücadeleyi “tali” plana
atmam›fl, herhangi bir gerekçeyle

“rafa kald›r›lmas›na” izin ver-
memifltir. 

Day›’n›n flu sözleri çok aç›k-
t›r: “Emperyalizme karfl› savafl
sürdürülmeden, Devrimci Halk
‹ktidar› kurulamaz.”

Kimse bunun tersini iddia
edemez. ‹ktidar perspektifi, em-
peryalizme karfl› savaflmakt›r.
EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ssaavvaaflflmmaa--

yyaann,, iikkttiiddaarr›› iisstteemmiiyyoorr ddeemmeekkttiirr..
Day›’da somutlanan iktidar iddias›
ve perspektifi, iflte bu anlamdad›r
ki, anti-emperyalist yandan ayr› dü-
flünülemez. 

Day›’da emperyalizmle savafl,
belirleyici bir öneme sahiptir:

“Gerçekte her konuda kendi öz
güçlerine dayanmayan ve emperya-
listleri ve onun her türlü uzant›lar›-
n› karfl›s›na almayan, ona karfl› sa-
vaflmayan devrimci bir örgütün bbaa--
¤¤››mmss››zzll››¤¤››nnddaann ve özgücüne ggüüvveenn--

Önderli¤imiz Ve
Anti-Emperyalist

Kavgam›z ¨

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn hheerr yy››ll,, ‘‘tteerröörriisstt’’ 
lliisstteelleerriinnee öörrggüüttüümmüüzzüü kkooyymmaass›› vvee 

tteehhlliikkeellii ggöösstteerrmmeessii bbiizziimm iiççiinn bbiirr oonnuurrdduurr.. 
BBuu,, flfleehhiittlleerriimmiizziinn bbiizzee bb››rraakktt››¤¤›› mmiirraasstt››rr.. 
EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl›› yyüükksseelltteerreekk 

bbuu oonnuurruu ssüürrddüürreeccee¤¤iizz.. 
EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl ssüürrddüürrüüllmmeeddeenn,, 

DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr›› kkuurruullaammaazz.. KKuurruullaaccaa¤¤››nn››
iiddddiiaa eeddeennlleerr,, eemmppeerryyaalliisstt eeggeemmeennllii¤¤ii vvee yyeennii

ssöömmüürrggeecciillii¤¤ii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr›› ggöörrüünnüümmüünnddee 
ggiizzlleemmeekk iisstteeyyeennlleerrddiirr..”” 

(Dursun KKaratafl)

‘‘

’’

DAYI: De¤iflmeyen
emperyalizme karfl›;
De¤iflmeyen stratejik

kararl›l›k!



ddeenn söz edilemez.” (Emperyalizme
ve Oligarfliye Karfl› -Eok.- Kurtu-
lufl, Say›: 20, 24 Haziran 1995)

Emperyalizme karfl› savaflmak,
ayn› zamanda çeflitli kesimlerin kul-
land›klar› s›fatlar›n samimiyet ve
tutarl›l›¤›n›n da ööllççüüssüüddüürr. 

“Her fleyiyle, tüm gücüyle em-
peryalizme, faflizme ve bunlar›n te-
rörüne karfl› ç›k›p bu teröre karfl›
sürdürülen mücadeleyi destekleme-
yenlerin, bar›fl, demokrasi, insan
haklar› ve demokratl›k gibi düflünce-
leri sahtedir. ” (Eok. Kurtulufl, Say›:
20, 24 Haziran 1995)

Day›’n›n ggösterdi¤i iiki 
hedeften bbiri:
Emperyalistler

Emperyalizme karfl›y›m demek
de en genel anlamda yetmez. Bunun
pratikte, somut mücadele içinde de
bir kkaarrflfl››ll››¤¤›› olmal›. Çünkü, karfl›
karfl›ya geldi¤iniz her somut olay-
da, onlar›n bir parma¤› vard›r. Bu
anlamda ekonomik demokratik mü-
cadeleden ideolojik mücadeleye,
askeri mücadeleye kadar her alanda
emperyalizme yönelmek, kaç›n›l-
mazd›r. YYöönneelliinnmmiiyyoorrssaa,, orada
ideolojik, stratejik bir sorun var de-
mektir. 

Devrimci Sol, THKP-C’deki an-
ti-emperyalist gelene¤i pekifltirmifl,
bu prati¤i güçlendirmifltir. Devrimci
hareketin Day›’n›n önderli¤inde ye-
niden flekillenifl sürecindeki baz›
eylemlerine bakmak, bu geliflmeyi
herkesin gözünde daha somutlam›fl
olacakt›r. 

- Gençli¤in 1972’den sonraki
ilk örgütlenmelerinden biri
‹YÖKD’dür; Cepheciler’in ön-
derli¤indeki  ‹YÖKD’ün
ilk kapsaml› kampanyala-
r›ndan biri de 1974 Ni-
san’›nda NNAATTOO’’nnuunn kuru-
lufl y›ldönümü nedeniyle
gerçeklefltirilen kampanya-
d›r. Bu tercih, hareketin
mayas›ndaki anti-emperya-
lizmi göstermesi aç›s›ndan
önemlidir. 

- 1977 Haziran'›nda Mo-

lukal› gerillalar› katleden HHoollllaannddaa
eemmppeeyyaalliissttlleerriinniinn ‹stanbul'daki
konsoloslu¤u önünde protesto gös-
terisi düzenlendi. Yine ayn› ay için-
de, Bat› Sahra halk›n›n FFrraannss››zz eemm--
ppeerryyaalliissttlleerrii taraf›ndan hava sald›-
r›s›yla bombalanmas›, ‹stanbul’da
Frans›z Konsoloslu¤u önündeki
gösteriyle protesto edildi. 

- AAmmeerriikkaann aasskkeerrlleerrii,, iillkk ddee--
nniizzee ddöökküüllüüflfllleerriinniinn yyaakkllaaflfl››kk oonn
yy››ll ssoonnrraass››nnddaa,, yyeenniiddeenn ddeenniizzee
ddöökküüllüürr.. ‘‘7777 EEyyllüüll’’ünde ülkemiz-
de yap›lan NATO toplant›s› ve bo-
¤aza demirleyen ABD savafl ge-
milerine karfl› gerçeklefltirilen ey-
lemlerle, yeni bir anti-emperyalist
rüzgar estirildi. Bildiriler, gösteri-
ler yan›s›ra, karaya ç›kan bir k›s›m
Amerikan askerleri, denize at›ld› ya
da dövüldü.

- 1977 Kas›m’›nda Lufthansa
uça¤›n› kaç›ran iki Filistinli gerilla-
y› öldüren AAllmmaann eemmppeerryyaalliizzmmii
protesto edildi, ‹stanbul’da Alman
Kültür Merkezi tahrip edildi. 

- 1978 Kas›m'›nda Katangal› ge-
rillalara sald›ran BBeellççiikkaa eemmppeerryyaa--
lliizzmmiinnee karfl›, ‹stanbul konsoloslu-
¤u önünde protesto eylemi yap›ld›,
ayr›ca konsolosluk tahrip edildi. 

- 1978 Kas›m'›nda Filistin halk›-
na karfl› bir sald›r› niteli¤indeki
CCaammpp DDaavviidd Anlaflmas›'n› protesto
için AABBDD,, ‹‹ssrraaiill vvee MM››ss››rr konsolos-
luklar› önünde gösteriler yap›ld›,
ABD konsolosluk binas›n› yakma
girifliminde bulunuldu.

1978 Aral›k ay›nda, Türkiye'nin
üsleri yeniden AABBDD''yyee devretmesi-
ni protesto etmek amac›yla gösteri-
ler yap›ld›, Amerikan Hava Yolla-
r›'n›n ‹stanbul Harbiye'deki bürosu,
Amerikan Kültür Atefleli¤i'ne ait

araç ve ‹zmir'de PANAM bürosu
bomba ve kurflunlarla tahrip edildi.

Yukar›da say›lanlar, birincisi, sa-
dece bir y›l› aflk›n bir süre içinde ya-
p›lanlar›n k›sa bir özetidir. ‹kincisi,
gözönünde bulundurulmal›d›r ki,
tüm bunlar, asl›nda henüz örgütlen-
menin çok yeni oldu¤u, henüz dev-
rimci bir hareketi yaratma görevinin
a¤›r bast›¤› bir süreçte yap›lm›flt›r.
Bu, Parti-Cephe çizgisindeki ve Da-
y›’n›n önderli¤indeki anti-emperya-
list yan›n gücünü gösterir. Yine bir
not olarak ekleyelim ki, ‹stan-
bul’daki bu anti-emperyalist eylem-
lerin büyük ço¤unlu¤unun bizzat
örgütleyicisi de Day›’d›r o süreçte...

Day›, ‘‘vatan’ ve
‘vatanseverlik’
kavramlar›n› 
Türkiye ssoluna yyeniden 
kazand›rand›r

Bu yaz› dizimizde, anti-emper-
yalist mücadeleyi, tarihi s›ras› için-
de ele almayaca¤›z. Bu dizide yap-
mak istedi¤imiz sadece anti-emper-
yalist mücadelenin, eylemlerin kro-
nolojik bir dökümünü yapmak de-
¤il, bu mücadelenin politik anlamda
önemli yanlar›n› ele almakt›r. Bu
anlamda da bazen 60’lar›n sonuna,
bazen günümüze gidip gelece¤iz. 

Anadolu Kurtulufl Savafl›, em-
peryalizmi geriletmeyi, iflgalciyi
topraklar›ndan söküp atmay› bafla-
ran bir ulusal kurtulufl savafl› olarak,
o günkü koflullarda dünya halklar›-
na da esin ve moral kayna¤› olmufl-
tur. ‹flgal ve ulusal kurtulufl savafl›,
halkta, emperyalizme karfl› belli bir
ulusal bilinç yaratm›flt›r. Halktaki

bu ulusal duygu ve düflünce-
ler, zaman içinde çeflitli çar-
p›k özellikler kazansa da, bu
emperyalizme karfl› bir tep-
kinin varl›¤›n› ortadan kal-
d›rmaz. Türkiye solu,
1960’lar›n ikinci yar›s›nda
güçlü bir anti-emperyalist
mücadele üzerinde geliflmifl,
ancak  1980’-lerde bafllay›p,
1990’larda devam eden yan-
l›fl ve çarp›k e¤ilimler sonu-
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cunda, mücadelenin anti-emperya-
list damar›ndan adeta kopmufltur. 

Bu kopuflun ilk sonucu, vatan ve
vatanseverlik kavramlar›n›n solun
dilinden ç›kmas› olmufltur. Diyebi-
liriz ki, bu iki kavram›n Türkiye so-
lunda yeniden kullan›lmaya bafllan-
mas›, esas olarak Day›’n›n iradi ça-
balar›n›n sonucudur. Çünkü diyordu
Day›: “ VVaattaann,, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee eemm--
ppeerryyaalliizzmm kkaavvrraammllaarr›› bbiirrbbiirrlleerriinn--
ddeenn aayyrr››llaammaazzllaarr..””

Day›, özellikle 1990’l› y›llar›n
ortalar›ndan itibaren, emperyalizme
karfl› tav›r al›flta ve mücadelede çar-
p›kl›klar›n ve savrulmalar›n artmas›
üzerine, bu sorunu daha özel bir
önemle ele almaya bafllad›. Böyle
güçlü bir anti-emperyalist tarihe ve
gelene¤e sahip bir ülkenin solunun,
halk›n anti-emperyalist tepkilerini,
düzen güçlerine b›rakmas› kabul
edilemezdi. Bu dönemdeki yaz›la-
r›nda s›k s›k bu soruna vurgu yapt›: 

“Sözde, hemen hiçbir siyasal ya-
p› veya grup emperyalizm olgusunu
reddetmemektedir. Ama pratikte bu-
nun göstergeleri ya hiç yok, ya da
oldukça c›l›zd›r.” (Zafer Yolunda
(Zy.) Kurtulufl, Say›: 10, 16 Eylül
1995)

Öyleydi gerçekten de. Mesela,
devrimcilerin milliyetlerini söyle-
mez hale gelmeleri, bunu yanl›fl bir
fley gibi kavramalar›, adeta ““kköökk--
ssüüzz”” bir devrimcilik ortaya ç›kar-
m›flt›r. Bu çarp›k kavray›fl›n elbette
önemli sonuçlar› olmufl ve solun va-
tanseverlik temelinde anti-emperya-
list mücadele saflar›na çekmesi ge-
reken kitleler, düzenin milliyetçilik
propagandas›n›n etkisine terkedil-
mifllerdir. Oysa fluna dikkat çeki-
yordu Day›: “Kendi milli kimli¤ine
sahip ç›kmayan ve bunu gururla sa-
vunmayan devrimcilerin, emperya-
lizme karfl› mücadele taktikleri üret-
mesi, tüm uluslar› kendi ulusal kim-
likleriyle mücadelede birlefltirmesi,
emperyalizme ve faflizme karfl› tu-
tarl› bir savafl› örgütlemesi mümkün
de¤ildir. ” (Zy. Kurtulufl, Say›: 10,
16 Eylül 1995)

Vatan, vatanseverlik kavram›,
Day›’n›n bu do¤rultudaki ›srarl›

ideolojik çabalar› sonucunda yeni-
den Cepheliler’in ve ad›m ad›m da
solun di¤er bir çok kesiminin dilin-
de yeniden yerini almaya bafllad›.
Devrimcilerin 1999 A¤ustos’unda
““VVaattaann”” adl› dergiyi yay›nlamaya
bafllamas› da iflte bu sürecin ürünle-
rinden biridir. 

““... emperyalizme karfl› mücade-
le eden ve ülkenin ba¤›ms›zl›¤›ndan
söz eden devrimciler, vvaattaann kavra-
m›ndan ve bunun emperyalizm kar-
fl›s›ndaki öneminden kaçamazlar.
Yüksek bir vvaattaannsseevveerrlliikk duygusu
tafl›mayanlar, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›-
n› inanarak savunamaz ve ba¤›m-
s›zl›k için halk kitlelerini mücadele-
ye katamazlar. VVaattaann,, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk
vvee eemmppeerryyaalliizzmm kkaavvrraammllaarr›› bbiirrbbiirr--
lleerriinnddeenn aayyrr››llaammaazzllaarr.. Bu olgular
yeterince kavranmad›¤›ndan ne em-
peryalizme karfl› bir mücadele, ne
de ba¤›ms›zl›k düflüncesinin olufltu-
rulmas› do¤rultusunda halk kitlele-
rine devrimci düflünceler götürüle-
memifltir. ” (Zy. Kurtulufl, Say›: 10,
16 Eylül 1995)

Halk kurtulufl savafllar›, uulluussaall
ve ss››nn››ffssaall yan› birlikte içerirler. Za-
ten bu muhteva, devrimin anti-em-
peryalist, anti-oligarflik muhtevas›-
na da denk düflmektedir. Döneme
koflullara göre, bunlardan biri öne
ç›kabilir, ama en genel anlamda iki
yan hep vard›r. Emperyalizm konu-
sundaki çarp›kl›klar, vatan ve va-
tanseverli¤in adeta düzene terkedil-
mesi, devrimci savafl›n bu yan›n›
nesnel olarak zay›flatm›flt›r. 

Emperyalistler, ulusal kurtulufl
savafllar›n› ““bbaarruuttuunn iiccaadd››nnddaann bbuu
yyaannaa kkeeflflffeeddiilleenn eenn tteehhlliikkeellii ssiillaahh””
olarak nitelendiriyorlard›. Nitekim,

özellikle 1960-70’li y›llarda bu sila-
h› kullanan halklar taraf›ndan defa-
larca vuruldular. Savafl›m›z›n anti-
emperyalist yan›n› yads›mak, zay›f-
latmak, iflte bu silahtan vazgeçmek
demektir. Day›, yukar›da k›saca
özetledi¤imiz ideolojik mücadeleyi
sürdürürken, tüm anti-emperyalist,
ilerici, vatansever güçlerin bu silah›
yeniden etkili bir flekilde kullanma-
s›n› amaçl›yordu.

Emperyalizmle uuzlaflmak
ya dda ççat›flmay› vve 
imhay› ggöze aalmak!

Devrimci hareketin ilk oluflum
sürecinde oldu¤u gibi, hareketin ör-
gütlendi¤i dönemde de, anti-emper-
yalist mücadele, prati¤in ayr›lmaz
bir parças› olmaya devam etti. 1979
Temmuz'unda bafllayan ““EEmmppeerryyaa--
lliizzmmee,, FFaaflfliisstt TTeerröörree,, ‹‹flflssiizzllii¤¤ee vvee
PPaahhaall››ll››¤¤aa KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee KKaamm--
ppaannyyaa””s›, bunun güçlü örneklerin-
den biriydi. Kampanya, “halkç›”
söylemlerle iflbafl›na gelen Ecevit'in
emperyalistlerle iflbirli¤i içerisinde
oldu¤unu göstermek, kitleleri IMF
nezdinde emperyalizme karfl› yö-
neltmeyi amaçl›yordu. 

“(...) ülkenin d›fla ba¤›ml› oldu-
¤unu, pahal›l›¤›n ve iflsizli¤in so-
rumlusunun emperyalizm, tekelci
sermaye ve bir avuç sömürücü... ol-
du¤unu halka göstermeliydik.”
(DEV-GENÇ, Eylül 1979, say›: 4)

Kampanya, ""IIMMFF''nniinn YYöönneettttii¤¤ii
DDee¤¤iill,, TTaamm BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee"" fli-
ar›yla yürütülüyordu. Devrimci ha-
reketin tüm gücünü seferber etti¤i,
denilebilir ki, solda o güne kadar
yap›lm›fl en güçlü, en kapsaml› anti-
emperyalist kampanyayd›. Day›’n›n
mücadelenin çeflitli aflamalar›nda
““kkaammppaannyyaallaarr”” öörrggüüttlleemmee ttaarrzz››--
nn››nn da ilk güçlü örneklerinden bi-
riydi bu kampanya. Devrimci
Sol'un örgütlü oldu¤u tüm flehirler-
de yürütülen kampanya çerçevesin-
de bildirilerden afifllerden pankart-
lara, gösterilere kadar demokratik
mücadelenin tüm yöntemleri, araç-
lar› kullan›l›rken, emperyalistlere
ve iflbirlikçilerine karfl› devrimci
fliddet eylemleri gerçeklefltirildi.

Türkiye ssolunda, 229 yy›ld›r,
emperyalizme kkarfl›, ttek

kurflun ss›kmam›fl, ttek
molotof aatmam›fl bbir çok

siyasi hhareket vvard›r. DDaha
da vvahimi, ppolitik oolarak

emperyalizmi aaç›kça
destekler hale ggelen ““sol”

örgütlere ttan›k
olunabilmektedir art›k.

Onsuz Ama Onunla   Onsuz Ama Onunla   



Mesela, sadece ‹stanbul'da 10 tekel-
ci ve iflbirlikçi flirket ayn› anda si-
lahl› ekipler taraf›ndan bas›ld›. Mü-
cadele kendilerine yönelince, em-
peryalistlerin tüm dikkati de ülke-
mize ve elbette özel olarak da dev-
rimci harekete yöneldi. 

Çünkü o güne kadar, solda em-
peryalist hedeflere böylesine do¤ru-
dan ve yo¤un biçimde yönelen bafl-
ka bir hareket yoktu. Emperyalistle-
re ilk do¤rudan vurufllar, THKP-C
ve THKO taraf›ndan gerçeklefltiril-
miflti ve Devrimci Sol iflte o miras›n
da tafl›y›c›s›yd›. Bu miras› tafl›mak
ise, elbette bedelleri göze almadan
mümkün de¤ildi. 

Devrimci hareket, emperyalist-
lerin devrim mücadelesini engelle-
mek için iflbafl›na getirdikleri 12
Eylül cuntas›n› da anti-emperyalist
bir kampanya içinde karfl›lam›flt›.
12 Eylül 1980'den bir kaç gün önce
Trakya'da bafllayan NATO manev-
ralar›na (Anvil Express '80 Tatbika-
t›'na) karfl› bir kampanya bafllat›l-
m›fl, 11 Eylül günü caddeler, semt-
ler, NATO'yu teflhir eden bombal›-
bombas›z yüzlerce pankartla dona-
t›lm›flt›. 12 Eylül sabah› bile kam-
panyan›n devam› olarak ülke çap›n-
da onlarca pankart as›lacakt›.. 

Cuntaya karfl› mücadele ederken
de, cuntan›n “Amerikanc›l›¤›” özel
olarak vurgulanm›fl, ““AAmmeerriikkaanncc››
ffaaflfliisstt ccuunnttaa”” deyimi tercih edilmifltir. 

Cuntan›n iflbafl›na gelmesinden
bir süre sonra mücadelenin düzeyi
düflmeye bafllad›. Fakat bu, en baflta
da belirtti¤imiz gibi, geçici bir ol-
guydu, devrimci bir hareketin stra-
tejik çizgisini etkileyecek bir durum
de¤ildi. Ama solun önemli bir k›sm›
aç›s›ndan böyle olmad›. 

Ülkemizdeki faflizmde veya
dünya çap›nda emperyalizmde bir
de¤ifliklik olmamas›na karfl›n, anti-
emperyalist, anti-faflist, anti-oligar-
flik mücadele ve hedefler, aç›kça ve-
ya örtülü biçimlerde yavafl yavafl
terkedilmeye baflland›... 

Ortaya, ço¤u kimse yeterince
fark›nda olmasa da Türkiye solu
ad›na son derece vahim bir tablo
ç›km›flt›r. Türkiye solunda, 29 y›l-

d›r, eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››,, tteekk kkuurr--
flfluunn ss››kkmmaamm››flfl,, tteekk mmoolloottooff aattmmaa--
mm››flfl bir çok siyasi hareket vard›r.
Daha da vahimi, politik olarak em-
peryalizmi aç›kça destekler hale ge-
len “sol” örgütlere tan›k olunabil-
mektedir art›k. 

Ortaya ç›kan bu tablonun elbette
birden çok nedeni vard›r. “Emper-
yalizme tek kurflun s›kmaman›n”
nedeni kimi için politiktir. Sosyalist
sistemin güçlü bir olgu olarak varl›-
¤› koflullar›nda emperyalizme kafa
tutanlar, yasland›klar› güç kaybo-
lunca, dün kafa tuttuklar›yla uzlafl-
ma yolunu seçmifllerdir, bir neden
budur mesela. Kimileri orada dur-
may›p, emperyalizmin de¤iflti¤i te-
orilerini yapmaya bafllam›fllard›r.
Kimi ise, politik olarak emperyaliz-
me karfl› olmaya devam ederken,
pratikte, öyle bir mücadeleyi sürdü-
recek gücü, dinamikleri kaybetmifl-
tir. Day›, iflte bu dönemde, önderlik
misyonunu bir kez daha ortaya ko-
yarak, devrimci hareketin ideoloji-
sinde, stratejisinde, kültüründe, em-
peryalizme iliflkin bbiirr mmiilliimmlliikk bbiirr
ssaappmmaayyaa bbiillee yer vermeyecek bir
savafl bafllatt›. Bu savafl da çok yön-

lüydü. ‹deolojik, askeri, politik....
Emperyalizm konusundaki savrul-
may› flöyle anlat›yordu Day›: 

“Sorun, devrimcilerin ne istedi-
¤idir, ne için savaflt›¤›d›r. Elbette,
emperyalizmin ve kapitalizmin ç›-
karlar›na zarar vermeden, onlarla
birlikte yaflamay› ve k›smi baz› hak-
larla, reformlarla kültürel haklarla
vb. yetinilirse, tekellerin kendine gü-
venen, ‘öngörülü’ kesimleri ç›karla-
r›n›n tümünü kaybetme yerine gele-
cekte daha çok kazanma plan›n›
gerçeklefltirmek için, zorla kabul et-
tirilmifl de olsa baz› reformlar yap-
may› taahhüt edebilirler. Ama oli-
garflik devlet cihaz›n› parçalay›p ye-
rine devrimci bir halk iktidar›n› ko-
yan, eemmppeerryyaalliissttlleerree vvee tteekkeelllleerree
kkaarrflfl›› oollaann ssoossyyaalliizzmmii hheeddeefflleeyyeenn
devrimci bir hareket karfl›s›nda, bü-
tün egemen güçler ve emperyalistler
fliddet uygulanmas›nda birleflirler
ve yenilene kadar da her türlü bi-
çimde bu savafl› sürdürürler.” (Zy.
Kurtulufl, Say›: 14, 14 Ekim 1995)

Emperyalizm sald›racak, infaz-
lara, katliamlara baflvuracakt›. Ama
ne olursa olsun, flfluu ççookk nneettttii::

“Türkiye devrimci hareketi esas
olarak tekellere ve emperyalizme
karfl› savaflarak geliflecektir. Devlet
bunlar›n devletidir. Ve y›k›lmas› ge-
reken bu devlettir. ” (Zy. Kurtulufl,
Say›: 28, 20 Ocak 1996)

“Bugün, soldaki bütün birlikler,
ittifaklar, eylem ve güç birlikleri eemm--
ppeerryyaalliizzmm vvee oolliiggaarrflfliiyyii hheeddeeff aallaarraakk
halk›n devrimci iktidar›n› kurma te-
melinde flekillenmek zorundad›r. Hal-
k›n devrimci iktidar›n› kurmay› ve fa-
flizmi y›kmay› hedeflemeyen hiçbir
birli¤in ve ittifak›n yaflam flans› yok-
tur.” (Zy. Kurtulufl, Say›: 30, 3 fiu-
bat 1996)

Emperyalizmi hedef almadan
kurtulufl yolunda ilerlenemezdi. Bu-
nun bedeli olarak emperyalizm Dev-
rimci Sol’a karfl› imha operasyonla-
r› gerçeklefltirecek, Day›’y› “ele ge-
çirmek!” için CIA’dan M‹T’e kadar
hepsi seferber olacakt›. Ama önder-
lik, anti-emperyalist stratejik çizgi-
den asla vazgeçmeyecekti. 

- sürecek - 

Say›: 191 29DAYI

“Moral de¤erlerimizi en
yüksekte tutmak

zorunday›z. Çünkü
emperyalizm özellikle

Amerikan emperyalizmi,
devrimcili¤e, iinsana, hhalka

ait nne vvarsa yyok eetmek
istiyor. Emperyalistlerin
hiçbir de¤eri yoktur. Tek

de¤erleri kendi ç›karlar›d›r.
Bu ç›karlar› için yapama-

yacaklar› katliam ve
ahlaks›zl›k yoktur.

Sömürü, iflgal, halklar›
kölelefltirme, onlar›n do¤al
kurallar›d›r. ... Bu ggerçe¤i
unutamay›z, uunutturama-
y›z. ... Bu ç›plak gerçek,
dün neydiyse bugün de

odur.” 

((DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl,, 22000088
YY››ll››,, YYeennii YY››ll MMeessaajj››nnddaann))
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Komplo teorisyenlerinin Saban-
c› eylemi üzerine ürettikleri teorile-
rin ard› arkas› kesilmiyor. Hakimler
ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK)
atamalar› üzerinden süren oligarfli
içi it dalafl›na komplo teorisyenleri
de kendi cephelerinden yeni teorile-
riyle kat›ld›lar. DHKC, 27 Temmuz
2009 tarihli 379 No’lu aç›klamas›y-
la komplo teorisyenlerine cevap
verdi. 

DHKC 379 No’lu aç›klamas›nda
flöyle diyordu: “Kalemlerini burju-
vaziye satarak alçakl›¤› bir meslek
haline getirenler, komplo teorileriy-
le devrimci eylemlere ve devrimci
harekete sald›rmaya devam ediyor-
lar. “Karanl›kta” kalan birfleylerin
ayd›nlat›lmas›n› istiyor görünürken,
gerçekleri karart›yorlar. Gerçe¤in
peflindeymifl gibi görünürken, oli-
garflinin yalanlar›n›n hizmetindeler;
iktidarlar›n ihtiyaçlar›na göre teori
ve politika yapanlar, gerçe¤in en
büyük düflmanlar›d›rlar. Bu savafl›n
galibi bellidir; ggeerrççeekkllee yyaallaann››nn,,
ddoo¤¤rruullaarrllaa yyaannll››flflllaarr››nn savafl›, ta-
rihsel olarak sonucu bafltan belli bir
savaflt›r. Yalanda, karalamada, çar-
p›tmada, komplo teorilerinde ›srar,
uzun da sürebilir, yanl›fllar› düzelt-
mek, büyük bir emek ve zaman da
gerektirebilir, fakat bizim tüm eme-
¤imiz, enerjimiz, zaman›m›z gerçe-
¤in savafl› içindir zaten. 

Burjuvazinin kalemflörlerinden,
politikac›lar›ndan ve M‹T’çilerden
komplo teorisyenli¤ini devralm›fl
görülen CCaann DDüünnddaarr, Özdemir Sa-
banc›’n›n örgütümüz taraf›ndan ce-
zaland›r›lmas› üzerine ortaya at›lan
ve devrimci hareket hakk›nda kara-
lama yapmaktan, flaibe yaymaktan
baflka amac› olmayan yalanlar› bel-
ki k›rk›nc› defa yazd›.” 

Ayr›ca, Derya Sazak’›n da kom-
lo teorisyeni Can Dündar’› kaynak
göstererek benzer iddialar› köflesine
tafl›d›¤›n› belirten aç›klama flu fle-

kilde devam ediyor:

‹ktidarlar›n iihtiyaçlar›na 
göre tteori vve ppolitika 
yapanlar, ggerçe¤in een bbüyük 
düflmanlar›d›rlar

“‹lk olarak 1999 y›l›n›n fiubat›n-
da bu iddialar› yazd› Can Dündar.
“Komplo teorilerini pek sevmem”
diyerek yazm›flt›. 1111 yy››lldd››rr yaz›yor
bu komplo teorisini. Teorinin “kay-
naklar›” flöyleydi: “Biri Dündar’›n
bürosuna telefon etmifl, Sabanc›
suikast›n› üstlenen örgütten oldu¤u-
nu söylemifl...” sonra da iflte birfley-
ler anlatm›fl. Biri de “Eyüp Afl›k’a
telefon etmifl”, o da bir fleyler anlat-
m›fl... Sonra, Sabanc› eylemini ger-
çeklefltiren militanlardan biri olan
Mustafa Duyar, tam Can Dündar’a
birfleyler anlataca¤›nda Afyon Ha-
pishanesi’nde öldürülmüfl... O ka-
dar. Telefondaki kimlerdi, ne o gün,
ne sonra bunu ö¤renemediler hiç.
Ama telefonda söylenenleri, kesin
gerçekler gibi yaz›p duruyorlar o
zamandan beri. 

Dündar, geçen hafta, 25 Tem-
muz 2009 tarihli Milliyet’te bir kez
daha yazd› bunlar›. 

Ancak bu kez, komplo teorisine
bir isim daha eklenmiflti: AAllii SSuuaatt
EErrttoossuunn.. Can Dündar, Duyar’la ha-
pishanede görüflmesini engelleyen
bürokrat›n Ertosun oldu¤unu aç›kl›-
yordu y›llar sonra. 

Ertosun, Hakimler Ve Savc›lar
Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi idi
ve anlafl›ld›¤› kadar›yla, HSYK
AKP’nin istedi¤i atamalara karfl› ç›-
k›yordu. Tam bu noktada YYeennii fifiaa--
ffaakk,, ZZaammaann gibi AKP borazan› ga-
zeteler birden Ertosun’un 19-22
Aral›k katliam›n›n mimar› oldu¤u-
nu hat›rlarken, CCaann DDüünnddaarr gibi
kimileri de onun Duyar’›n öldürül-
mesindeki “rolünü” anlatan teoriler-
le ç›kt›lar ortaya. Kuflku yok ki bu
zamanlama, bu çak›flma, bu hat›rla-

malar, kendili¤inden olmuyor. 

Yalanlarla ççizilen rresim, 
bizim dde¤il, kkendilerinin 
resmidir

Can Dündar, söz konusu komplo
teorilerini ilk yazd›¤›nda söyledi¤i-
miz netti: ““‹‹ssppaatt eettmmeeyyeenn aallççaakk--
tt››rr!!”” ‹spat etmedi. Edemezdi de za-
ten. O günden bu yana, bu konuyu
bir ““aayydd››nn”” oollaarraakk ddee¤¤iill,, bbiirr ““aall--
ççaakk”” oollaarraakk yaz›yor. Ayd›n dürüst-
lü¤ü gösterip, “bu konuya araflt›r-
d›m, ek bir bilgi, belge, kan›t bula-
mad›m” diye yazam›yor. Tam tersi-
ne, temcit pilav›na çevirdi¤i komp-
lo teorisini, flimdi oligarfli içi it dala-
fl›nda AKP’nin hizmetinde yeniden
kullan›ma sunuyor. 

AKP iktidar›na sa¤lad›¤› bu
“malzeme” karfl›l›¤›nda, kuflkusuz
düzenden yeni paylar kapacakt›r.
T›pk›, “Atatürk güzellemeleri” yap-
t›¤›nda, t›pk› Ecevitler’e, tekelci bur-
juvalara belgeseller yapt›¤›nda, bun-
lar›n karfl›l›¤›n› ald›¤› gibi... Düzen
kendine hhiizzmmeettiinn kkaarrflfl››ll››¤¤››nn›› verir
bir biçimde. Hele ki bu hizmetin sa-
hibi “solcu, sosyalist” görünen biriy-
se, “eski devrimci”yse, o zaman o
hizmete daha büyük ödüller verir;
böylelikle, hem o “eski solcu”yu dü-
zenine daha s›k› ba¤lam›fl, hem de
baflka “solculara”, “bak›n, bana hiz-
met ederseniz sizi böyle ödüllendiri-
rim” demifl olur. Can Dündar, hem
düzene midesinden ve beyninden s›-
k› s›k›ya ba¤lanm›fl, hem bir dönek
modeli haline getirilmifltir. 

Yapt›¤› her ifli, yazd›¤› her sat›r›
böyle görmek gerekir. Dündar, spe-
külasyonlar› birbiri ard›na dizdi¤i
25 Temmuz tarihli yaz›s›n› flu cüm-
leyle bitiriyor: “fiimdi iplerin uçla-
r›n› birlefltirin bakal›m, ortada ne-
yin resmi ç›k›yor?”

Neyin resmi ç›k›yor, onu yazm›-
yor. Tüm komplo teorisyenleri gibi,
sorusunu ortada b›rak›yor. Ama ya-

Komplo teorisyenleri, flimdi de oligarfli içi it dalafl›n›n hizmetinde 

SABANCI EYLEM‹N‹N NEDEN‹ BELL‹D‹R! KARARTMALAR,
KARA ÇALMALAR, GERÇE⁄‹ DE⁄‹fiT‹REMEZ!



z›s›ndaki “tez”leri birleflti-
rince ortaya neyin resmi-
nin ç›kt›¤›n› biz söyleye-
lim: KKaalleemmiinnii iiflflbbiirrlliikkççii
ssöömmüürrüüccüü bbiirr ss››nn››ffaa ssaatt--
mm››flfl bbiirr aallççaa¤¤››nn rreessmmii ggöö--
rrüünnüüyyoorr.. 

Komplo tteorisyenleri, 
burjuvaziden ‘‘aferin’ al›rken
tarihin oonlara vverece¤i ttek 
s›fat ““alçakl›k”t›r. TTercih 
kendilerinindir!

Can Dündar’›n ve benzerlerinin
11 y›ld›r tekrar etti¤i spekülasyon
ve karalamalara burada tekrar cevap
vermeye gerek duymuyoruz. (Bu
spekülasyonlara ve cevaplar›m›za
dair daha genifl bilgi edinmek iste-
yenler, “Gökdelenleri Sarsan Kur-
flun SABANCI EYLEM‹” bafll›kl›
kitab›m›za bakabilirler: wwwwww..oozz--
gguurrlluukk..oorrgg) 

Bu komplo teorilerinin birbirine
ba¤l› iikkii aammaacc›› vard›r: Birincisi,
devrimci bir eylemi karalamak,
ikincisi halk›n gözünde örgütümüzü
flaibeli hale getirmek. Komplo te-
orilerini kim yaparsa yaps›n, spekü-
lasyonlar› kim tekrarlarsa tekrarla-
s›n, bu amaca hizmet etmifl olur. 

Can Dündar, 1999’da komplo te-
orisini ilk dile getirdi¤i yaz›s›nda
flunu söylüyordu: ““SSaabbaanncc››’’nn››nn nnee--
ddeenn hheeddeeff sseeççiillddii¤¤iinnii öö¤¤rreenneebbiillee--
cceekkttiikk””.. Dündar’›n bu yaz›s›ndan
11 y›l sonra, Derya Sazak, bu kadar
yalan›n, yanl›fl bilgilendirmelerin
ortas›nda ““DDuuyyaarr kkoonnuuflflssaayydd››,, SSaa--
bbaanncc›› cciinnaayyeettii aayydd››nnllaannaaccaakktt››”” di-
ye yazabiliyor. (25 Temmuz 2009,
Milliyet)

Sabanc›’n›n neden hedef seçildi-
¤ini ö¤renmek için kimsenin Du-
yar’la konuflmas›na gerek yoktu za-
ten. O “neden” o gün de çok aç›kt›,
bugün de. Sabanc›’n›n cezaland›r›l-
mas›n›n bir tek nedeni vard›, Duyar-
la konuflmufl da olsalar, o nedenin
d›fl›nda baflka hiçbir fley ö¤reneme-
yeceklerdi Dündar ve Sazak. Bu tek
nedenin d›fl›nda “eylemin nedeni”
diye duyduklar› herfley YYAALLAANN
olacak. 

SSaabbaanncc››’’yy›› bbuu ssöömmüürrüü vvee zzuu--

llüümm ddüüzzeenniinniinn ssaahhiipplleerriinnddeenn bbiirrii
oolldduu¤¤uu,, bbuu ttoopprraakkllaarrddaa ççaall››nnaann
hheerr ddaammllaa aall››nn tteerriinnddeenn,, ddöökküülleenn
hheerr ddaammllaa kkaannddaann,, ccuunnttaallaarrddaann,,
iinnffaazzllaarrddaann,, kkaattlliiaammllaarrddaann ssoo--
rruummlluu oolldduu¤¤uu iiççiinn cceezzaallaanndd››rrdd››kk.. 

Bu ç›plak gerçek çok korkutuyor
oligarfliyi. 

Bu nedenle de kitlelerin gözün-
deki bu netli¤i karartmaya çal›fl›yor.
Küçük burjuvazi, komplo teorileri
yaparken, iflte bu karartmaya hiz-
met ediyor. DDeevvrriimmccii bbiirr eeyylleemmii
kkaarraarrttmmaakk iissee,, ttaarrtt››flflmmaass››zz,, tteekkeell--
ccii bbuurrjjuuvvaazziiyyee hhiizzmmeettttiirr.. SSöömmüürrüü
vvee zzuullüümm ddüüzzeenniinnee hhiizzmmeettttiirr..

Bilinmeyen bir fley yoktur. Bilin-
meyen, sömürücü asalak iflbirlikçi
tekelci burjuvalar›n, tekeller ad›na
zulmeden burjuva politikac›lar›n›n,
kontrgerilla fleflerinin ne zaman, na-
s›l nerede halka hesap verecekleridir.
Halk›n adaleti, hiç beklemedikleri
zamanlarda, hiç beklemedikleri yer-
de, mesela Sami Türk’ün karfl›s›na
ç›kt›¤› gibi, karfl›lar›na ç›k›nca, kor-
kular› bir kez daha deprefliyor. 

Halk›n adaletini karfl›s›nda gö-
rünce, ürperen yaln›z Sami Türk

müydü? Hay›r, emin
olun ki, Sami Türk’e yö-
nelik yar›m kalan eyle-
mimiz duyuldu¤u anda,
gökdelenlerin güvenlikli
katlar›nda oturan burju-

valardan, kap›lar›nda korumalar›n
bekledi¤i generallere, güvenlikli si-
telerde gizlenen kontrgerilla flefle-
rinden burjuva politikac›lar›na ka-
dar hepsi ürperdiler. Bir anda, Sami
Türk’ün yerinde kendilerinin olabi-
lece¤ini düflündüler. Halk›n adaleti,
bir gerçekti ve elbet birgün tecelli
edecekti... 

‹flte bunun için durmaks›z›n sal-
d›r›yorlar adaletimize.

Can Dündarlar, y›llard›r bu sal-
d›r›da burjuvazinin cephaneli¤ine
malzeme tafl›yorlar. Burjuvaziyle
birlikte Sabanc›lar’›n cezaland›r›l-
m›fl olmas›na üzülüyorlar. Üzüntü-
leri o kadar derin ki, “solculuklar›-
n›”, “ayd›n” olduklar›n› unutup
Fehriye Erdallar’›n yakalanmas›
için polisli¤e soyunabiliyorlar. 

Burjuvazi ad›na bu kadar alçak-
ça bir psikolojik savafl›n aleti olan-
lar, olaylara, halk›n, devrimcilerin,
adaletin de¤il, iflbirlikçi tekellerin
ve kontrgerillan›n polisinin gözün-
den bakanlar, ne ayd›n, ne de solcu
olamazlar. Türkiye solunun böyle
solculu¤a, Türkiye ayd›n›n›n ve
Türkiye halk›n›n böyle ayd›nlara ih-
tiyac› yoktur.

Oligarflik diktatörlü¤ün sahiple-
rinden birini cezaland›rd›¤›m›z ey-
lemin üzerinden 13 y›l geçmifl ol-
mas›na ra¤men, hala bu eyleme sal-
d›r›yor olmalar›, eylemimizin gücü-
nün ve tüm karalama çabalar›na
ra¤men hala amaçlar›na ulaflama-
d›klar›n›n göstergesidir. 

Devrimci eylemin, halk›n adale-
tinin gücü buradad›r. 

Can Dündar gibileri on y›l daha
bu komplo teorilerini tekrarlamaya
devam edebilirler; ellerine burjuva-
ziden “aferin” almaktan ve tarih
önünde “alçak” s›fat›yla an›lmaya
devam etmekten baflka bir fley geç-
meyecektir. 

Tercih kendilerinin.” 

Say›: 191 31KOMPLO

SSaabbaanncc››’’nn››nn nneeddeenn hheeddeeff
sseeççiillddii¤¤iinnii öö¤¤rreennmmeekk iiççiinn

kkiimmsseenniinn DDuuyyaarr’’llaa
kkoonnuuflflmmaass››nnaa ggeerreekk yyookkttuu
zzaatteenn.. OO ““nneeddeenn”” oo ggüünn ddee

ççookk aaçç››kktt››,, bbuuggüünn ddee..
SSaabbaanncc››’’nn››nn

cceezzaallaanndd››rr››llmmaass››nn››nn bbiirr tteekk
nneeddeennii vvaarrdd››,, DDuuyyaarrllaa
kkoonnuuflflmmuuflfl ddaa oollssaallaarr,, oo
nneeddeenniinn dd››flfl››nnddaa bbaaflflkkaa

hhiiççbbiirr flfleeyy
öö¤¤rreenneemmeeyyeecceekklleerrddii DDüünnddaarr

vvee SSaazzaakk.. BBuu tteekk nneeddeenniinn
dd››flfl››nnddaa ““eeyylleemmiinn nneeddeennii””
ddiiyyee dduuyydduukkllaarr›› hheerrflfleeyy

YYAALLAANN oollaaccaakk.. 



Kuzey Irak’ta bölgesel yöneti-
min baflkan› ve bölgesel meclis
üyelerinin belirlenmesi için geçen
hafta seçimler yap›ld›. 26 Temmuz
Pazar günü yap›lan seçime 24 par-
ti kat›ld›... Herbirinin isminde de-
mokratl›ktan yurtseverli¤e, sosya-
listlikten millili¤e kadar hemen
tüm s›fatlar› tafl›yorlar. 

“‹lk kez halk bölgesel Kürt yö-
netimini do¤rudan seçiyor.” diye
duyuruldu seçimler. Anlafl›lan Ku-
zey Irak yönetimi demokrasicilik
oyununa çabuk al›flm›fl olacak ki,
seçimlerde ne kadar yüksek bir kat›-
l›m oldu¤undan söz ediliyor. Se-
çimlerde muhalefette haz›r. 2.5 mil-
yon seçmenin oy kulland›¤› seçim-
leri 410 yabanc› ve 17 bin 743 yerel
gözlemci izledi. Dünya medyas› da
bu “demokratik seçimi” haber yap-
mak için haz›r bekliyor.

Parlamentonun 111 sandalyesi-
nin 5’i Türkmenler’e, 5’i Keldani
ve Asuriler’e, 1’i de Ermeniler’e
ayr›l›yor. Seçimde, yüzde 30 kad›n
kotas› da var.

Mesud Barzani, “herkesin kendi
parlamentosunu ve kendi baflkan›n›
özgür bir flekilde seçti¤ini” ifade
ediyor. 

Böylece Kuzey Irak seçimlerin-
de “demokrasinin” bütün gerekleri
yerine getirilmifl oluyor!

FFaakkaatt bbuu bbiirr ddeemmookkrraassii mmii??
Çünkü Kuzey Irak diye adland›r›-
lan, co¤rafi ad›yla Güney Kürdis-
tan, gerçek flu ki, iiflflggaall aalltt››nnddaa bir
ülkedir. Sanki iflgal diye bir fley
yokmufl gibi tart›fl›l›yor Kuzey Irak
seçimleri. Bu da deyim yerindeyse
aç›k iflgal alt›nda bir demokrasicilik
oyunudur ve iflgalin meflrulaflt›r›l-
mas›, kan›ksat›lmas›d›r. 

“Yönetimde fleffafl›k” vaadiyle
seçime kat›lan Noflirvan Mustafa,
“reform” getirmeyi amaçlad›¤›n›
aç›kl›yor. Bunun d›fl›nda seçim sü-
recinde yolsuzluk, h›rs›zl›k, petrol
paralar›, Barzani ve Talabani’nin
yak›nlar›n›n zenginleflmesi tart›fl›l›-
yor. Fakat ‹‹fifiGGAALL YYOOKK bu gün-

demler aras›nda. 

Bir yanda Irak’ta iflgal devam
ediyor, di¤er yanda da Amerikan
tarz› bir demokrasicilik oyunu oy-
nan›yor. ‹flgal alt›nda ne kadar de-
mokrasi olabilir? Bunun cevab›
“hiç”tir. ‹flgal alt›nda demokrasiden
söz etmek bile flarlatanl›kt›r. ‹flgal
alt›nda demokrasinin “d”si bile
yoktur ve varm›fl gibi bunun üzerine
politika yapmak iflbirlikçiliktir. 

Kuzey Irak’taki iflbirlikçi yöne-
tim, iflbirlikçiliklerini nas›l meflru-
laflt›rmaya çal›flm›fl olurlarsa olsun-
lar, elbette gün gün teflhir oluyor.
Bunun sonucudur ki, seçimlerde
flimdiden de¤iflimden, reformdan
sözediliyor. Amerikan tanklar›n›n
girmesiyle özgürleflti¤i iddia edilen
Kürt halk›, flimdi a¤›r bir soygunun
pençesi alt›nda. ‹flsizlikten, yolsuz-
luktan, Barzani ailesinin banka he-
saplar›n›n k›sa sürede Amerikan do-
larlar›yla doldu¤undan söz ediliyor.
Baflka türlü olamazd› zaten. Kuzey
Irak’ta Amerika’n›n deste¤iyle böy-
le çarp›k bir düzen infla edilmifltir. 

fiimdi böyle bir Kuzey Irak’ta
seçimlerin gerçekten demokratik ol-
du¤undan söz edilebilir mi? Seçim-
lere halk›n iradesinin yans›t›lm›fl ol-
du¤undan söz edilebilir mi? Her-
fleyden önce Kuzey Irak’ta ve bütün
Irak genelinde bir demokrasiden
söz edilebilir mi? Bütün bu sorulara
verilecek cevap HHAAYYIIRR’d›r. 

‹flgal aalt›nda 
demokrasicilik ooyunu

Bu demektir ki, sseeççiimmlleerr bbiirr aall--
ddaattmmaaccaadd››rr.. Seçimlerin tek siyasal

ifllevi, iflgal alt›ndaki bir yönetimi
meflrulaflt›rmakt›r. Seçimlerin anla-
m›, iflgal alt›nda demokrasi olabile-
ce¤i yyaann››llssaammaass››nn›› yaratmakt›r.
Bu nedenle de seçimlerin hiçbir
mmeeflflrruulluu¤¤uu yyookkttuurr.. 

Bu oyun AAmmeerriikkaann ppaatteennttllii--
ddiirr. Bu oyun tüm dünyaya emper-
yalizmin ideologlar› ve borazanlar›
taraf›ndan ““ddeemmookkrraassii,, kkaatt››ll››mmcc››--
ll››kk””, ““hhaallkk››nn hhüürr iirraaddeessii”” diye

pazarlanmaktad›r. Ba¤›ms›zl›¤›n ol-
mad›¤› bir ülkede bunlar›n hiçbirin-
den söz edilemez. Kuzey Irak’ta yö-
netimde olan Amerikan iflbirlikçile-
ridir. Seçimler de, Amerika’n›n ve
iflbirlikçilerinin ç›karlar›n›n garan-
tiye al›nmas›n› sa¤lamak içindir.
Do¤rudan ABD ggüüddüümmüünnddeekkii bbiirr
üüllkkeeddee halk›n ssaanndd››kk bbaaflfl››nnaa gidip
oy kullanmas› demokratik bir hak-
k›n kullan›ld›¤›, halk›n yönetimde
söz sahibi oldu¤u, demokrasinin ifl-
ledi¤i anlam›na gelmez. Kuzey
Irak’ta geçerli olan tek demokrasi,
baflta Amerika olmak üzere em-
peryalist tekellerin demokrasi-
si(!)dir. Seçimler de Amerikan tipi
demokrasinin, iflgalin sömürgecili-
¤in, halka onaylat›lmas›ndan baflka
bir anlam tafl›mamaktad›r. 

Kürt milliyetçilerinin, Kürt hal-
k›na ve di¤er halklara sundu¤u ge-
lecek, bu tablonun da çok aç›k bir
flekilde somutlad›¤› gibi, sömürü-
nün, emperyalist ba¤›ml›l›k iliflkile-
rinin oldu¤u bir gelecektir. ‹flbirlik-
çi Kürt yönetimi bunlar› devam et-
tirmek için halktan oy istemifltir. 

Bir an bile unutulmamas› gere-
ken fludur: Kuzey Irak’taki Bölgesel
Kürdistan yönetimi, emperyalist iiflfl--
ggaalliinn ve IIrraakk hhaallkkllaarr››nn››nn kkaattlleeddiill--
mmeessiinniinn üzerine oluflturulmufltur.
Bu gerçe¤in üzerini hiçbir seçim
oyunu örtemez. O seçim flal›n›n al-
t›nda en koyu haliyle, Irak halk›na
karfl› katliamc› bir ittifak devam et-
mektedir. Kuzey Irak’ta ne Kürt ne
de di¤er halklar›n ç›kar›na hiçbir
fley yoktur. Barzaniler, Talabaniler,
emperyalist tekeller kasalar›n› dol-

KUZEY IRAK’A DEMOKRAS‹ GELD‹!
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dururken, Irak petrolünü kendi ara-
lar›nda pay ederken halk iflsizlikten
k›r›l›yor. Sonra da seçim aldatmaca-
s›yla gözü boyan›yor. 

Kuzey Irak’ta gerçek bir demok-
rasi ancak, iflgalin sona erdirilerek,
iflbirlikçi iktidar›n y›k›lmas› ve
halklar›n özgür iradesinin yans›t›la-
bilece¤i bir halk iktidar›n›n kurul-
mas›yla mümkün olabilir. ‹flbirlikçi-
li¤i, Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk› (UKKTH) diye meflrulaflt›ra-
rak Kuzey Irak’ta iflbirlikçi bir Kürt
devletinin kurulmas›n› destekleyen-
ler de, halklar›n demokrasicilik
oyunuyla kand›r›lmas›ndan, iflgalin,
sömürünün devam etmesinden so-
rumludurlar. Bugün bu seçim oyunu
tüm dünyaya demokrasi ad›na pa-
zarlanabiliyorsa, bunda onlar›n da
büyük pay› vard›r. 

Defalarca ispatlanm›fl bir DDOO⁄⁄--
RRUU vard›r; emperyalizm ça¤›nda
milliyetçilik halklar›n hiçbir soru-
nunu çözemez. Milliyetçili¤in gide-
ce¤i yer emperyalizmle uuzzllaaflflmmaa vvee
hhaallkkaa iihhaanneettttiirr. Milliyetçili¤in na-
s›l f›rsatç› ilkesiz ve faydac› oldu¤u,
kendi ç›karlar› gere¤i halklar› ba-
takl›¤›n dibine çekti¤i defalarca gö-
rülmüfltür. 

Irak’›n iflgalinden kazançl› ç›kan

Amerika ve di¤er emperyalistlerdir.
Irak Kürdistan’› dahil, bütün Irak’›
iflgal edip, en vahfli katliamlar› yap-
t›lar, pervas›z bir ya¤ma ve talana
girifltiler, flimdi de ne kadar demok-
rat olduklar›n› demokrasiye ne ka-
dar önem verdiklerini, seçimlerin
nas›l demokratik bir ortamda yap›l-
d›¤›n›, halk›n kat›l›m›n›n ne kadar
yüksek oldu¤unu tüm dünyaya is-
patlamaya çal›fl›yorlar. Onca bas›n›n
oraya toplanmas›n›n nedeni de bu.

Madem iflgal bu kadar iyi, halk-
lara özgürlük, demokrasi getiriyor,
halk›n iradesini hakim k›l›yor, o za-
man bütün dünya halklar› ABD’yi
desteklemeli!..

Yaflas›n “iflgal demokrasisi”!

“Tek kutuplu dünya” diyerek,
“fler listeleri”, “kara listeler” haz›r-
lay›p, emperyalizme boyun e¤me-
yen herkesi terörist ilan ederken,
dayatt›klar› iflte budur. 

‹flgal etti¤iniz ülkelerde demok-
rasicilik oyununun istedi¤iniz kadar
flaflaal› sergileyin, istedi¤iniz kadar
reklam›n› yap›n, ama iflgalleri ve ifl-
gal alt›ndaki demokrasicilik oyunu-
nu, dünya halklar›na kabul ettire-
meyecekler. Amerikan politikalar›n›
destekleyenlerin, kendi milliyetçi

ç›karlar› için baflka halklar›n katle-
dilmesini, bir ülkenin iflgal edilme-
sini alk›fllayanlar›n gidece¤i tek yer
ttaarriihhiinn ççööppllüü¤¤üüddüürr..

Irak’›n iflgalinin, katliamlar›n,
iflkencelerin, tecavüzlerin bu kadar
pervas›zca yaflanabilmesinin bir di-
¤er sorumlusu da TTaallaabbaanniilleerr,, BBaarr--
zzaanniilleerr’’ddiirr. Dünya halklar›n›n kati-
li, dünyada yaflanan savafllar›n, sö-
mürünün bafl sorumlusu, darbe tez-
gahlay›c›s›, faflizmin destekçisi
ABD’yi dünya halklar›na demokra-
si savunucusu diye pazarlamak, en
baflta Kürt halk›n› aldatmakt›r.

Ulusal sorununu Amerikan gü-
dümü alt›nda “çözülebilece¤i”, ifl-
galle halklar›n kendi kaderlerini ta-
yin hakk›n› kullanabilece¤i, iflgal
alt›nda “demokrasi” olabilece¤i ya-
lanlar›n› kim savunursa, o nesnel ve
tarihi olarak bir iflbirlikçi olur. 

‹flgal alt›nda demokrasicilik oyu-
nunun tezgahland›¤› “Kuzey Irak
Modeli”, “UKKTH” ad›na veya de-
mokrasi ve özgürlük ad›na savunu-
lamaz, pazarlanamaz! UKKTH- n›n
nas›l kullan›labilece¤i, demokasinin
nas›l gerçekleflece¤i bellidir ve
EEMMPPEERRYYAALL‹‹ZZMMEE kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl--
mmaaddaann bunlar›n hiçbiri gerçek ola-
maz..

Duisburg'da Piknik
Anadolu Federasyonu Almanya'n›n Dusi-

burg flehrinde piknik düzenledi. 26 Temmuz
günü düzenlenen piknikte,  türküler ve marfllar
söylendi.

Oyunlardan sonra Anadolu Federasyonu
Temsilcisi yapt›¤› konuflmada faflizme karfl› ol-
duklar› için tutuklanan çal›flanlar›na özgürlük
talebinin sahiplenilmesi gerekti¤inin alt›n› çiz-
di. Ayn› zamanda Düseldorf Yüksek Eyalet
Mahkemesi'nde görünen Faruk Ereren’in dava-
s›nda yaflanan hukuksuzlu¤a da demokratik kit-
le örgütü olarak kay›ts›z kal›namayaca¤›n› be-
lirtti. Anadolu Federasyonu kurultay haz›rl›k
çal›flmalar›n›n bafllad›¤›n› aç›klayan Federas-
yon Temsilcisi, kurultay program› hakk›nda da
bilgi verdikten sonra, herkesi federasyon çal›fl-
malar›na kat›lmaya ve destek vermeye ça¤›ra-
rak konuflmas›n› tamamlad›. 

Konuflmadan sonra Federasyonun önümüz-
deki dönem program›na iliflkin sohbetler edildi.
Pikni¤e 100 kifli kat›ld›.
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Geleneksel AFA Yaz Kamp› Yap›ld› 
Avusturya Anadolu Federasyonu'nun her y›l düzenledi¤i ge-

leneksel yaz tatil kamp›n›n alt›nc›s› bu y›l 17-26 Temmuz tarih-
leri aras›nda Attersee'de yap›ld›.

Bu kamp› alternatif yapan onun kollektif yaflam› ö¤retmesi
kadar bir çok konunun konuflulup tart›fl›ld›¤› e¤itici bir kamp
olmas›d›r. Kamp boyunca; "Emperyalizm Gerçe¤i De¤iflmedi",
"Çocuk ve Gençlerimizi Neden Devrimci De¤erlerle Büyütme-
liyiz? ", "Anti-Terör Yasalar› ve Avrupada’ki Tutsaklar›m›z",
"Devrimcilik ve Dejenerasyon", "Çocuk ve Aile", "Devrimci
Önderlerimiz Mahir ve Day›" konular›nda seminerler yap›ld›.

Seminerlerin yan› s›ra da¤ gezisi, futbol, voleybol, yüzme
gibi sporlar yap›ld›. Kat›l›mc›lar tiyat-
ro ve koro gibi kültürel faliyetler ger-
çeklefltirdiler.

25 Temmuz’da kamp›n  kapan›fl et-
kinli¤i olarak çocuklar, kamp süresin-
ce haz›rlad›klar› "Yaban O¤lak" tiyat-
rosunu sergilediler. 26 Temmuz’da so-
na eren kampa hafta içi 45, hafta son-
lar› 80’nin üzerinde kifli kat›ld›.
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Geçti¤imiz günlerde Hindis-
tan ve Amerikan emperyalizmi
aras›nda, bölgedeki emperyalist
ve iflbirlikçi ç›karlar› pekifltir-
meye yönelik askeri anlaflmalar
yap›ld›. Anlaflma ayn› zaman-
da, Hindistan’a yeni nükleer te-
sislerin kurulmas›n› da içeriyor. 

Nükleer silaha sahip olmas›
ihtimalini, Irak’› iflgal etmenin
gerekçelerinden biri olarak kul-
lanan, ‹ran’› nükleer silah imal
etti¤i iddias›yla tehdit eden, Kuzey
Kore’ye karfl› nükleer denemeleri
nedeniyle ambargo uygulayan em-
peryalizm, tam bir ikiyüzlükle Hin-
distan’la nükleer anlaflma imzal›-
yor. 

ABD, son üç y›l içinde Hindis-
tan’la iki nükleer anlaflma imzalad›.
‹ktidar iflbirlikçi olunca, Ameri-
ka’n›n eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaassii,, aasskkeerrii
planlar›na tabi olunca, nükleer sila-
ha sahip olma hakk› da kazan›yor! 

HHiirrooflfliimmaa’’ddaann BBuuggüünnee
Önümüzdeki hafta, insanl›¤›n

nükleer bombalarla tan›flmas›n›n
y›ldönümü. ABD’nin 1945 y›l›nda,
6 A¤ustos’da Hiroflima'ya, 9 A¤us-
tos’da Nagazaki’ye aattoomm bboommbbaass››
atmas›n›n üzerinden tam 6644 y›l geç-
ti. Bugün Kuzey Kore’nin nükleer
denemelerine karfl› ç›kan ABD, o
zaman atom bombas›n› iinnssaannllaarr
üüzzeerriinnddee ddeenneeddii. Japonya’da önce-
den 4 flehir belirlenmifl ve bu flehir-
ler klasik bombalarla yap›lan sald›-
r›larda bombalanmayarak, atom
bombas› at›ld›¤›nda nas›l bir etki
yarataca¤› görülmek istemiflti. 

Gördüler. Atom bombas› bir se-
ferde, yüzbinlerce insan› katletebi-
lecek “güçte” etkili bir silaht›. 

Radyoaktif etkileri ile birlikte
ölen insan say›s›, sonraki befl y›l
içinde Hiroflima'da 220000--225500 bbiinnee,

Nagazaki'de ise 115500 bbiinnee ulaflt›. Bu-
gün halen atom bombas›n›n radyo-
aktif etkileri devam ediyor. 

ABD, atom bombas›yla elbetteki
Japon emperyalizmini teslim alma-
n›n çok daha ötesinde bir hesap
yapm›flt›. Savafl asl›nda May›s ay›n-
da Hitler’in ve ‹talya’n›n teslim ol-
mas›yla fiilen sona ermiflti ve Ja-
ponya da teslim olmaya haz›rlan›-
yordu. Dolay›s›yla, savafl›n gidiflat›
aç›s›ndan Japonya’n›n bombalan-
mas› sadece askeri aç›dan bak›ld›-
¤›nda bile bir gereklilik durumunda
de¤ildi. Fakat Amerika için art›k he-
saplar, savafl sonras›na iliflkindi. O
Japon faflizmini teslim olmaya zor-
laman›n ötesinde, atom bombas›yla,
hem sosyalist sisteme karfl› etkili
olabilecek tek gücün kendisi oldu-
¤unu göstererek kapitalist kamp
içinde liderli¤ini pekifltirmeyi, hem
de sosyalist ülkelere karfl› bir göz-
da¤› vermeyi hedefliyordu. Ancak
Sovyetler Birli¤i’nin de k›sa sürede
nükleer silahlar› gelifltirmesiyle
ABD’nin bir daha böyle bir ifle cü-
ret edebilmesinin önü kesildi. Ama
ABD hiçbir zaman dünya halklar›na
karfl› atom bombas›n› kullanma teh-
ditinden ve niyetinden vazgeçmedi. 

Atom bombas› gibi bir anda yüz-
binleri öldürebilecek bir gücün do¤-
rudan insanlar üzerinde “denene-
rek” gösterilmesi ayn› zaman da bü-
tün dünya halklar› içinde bir gözda-

¤›yd›. Bu bombalar emperyaliz-
min yeni pazar alanlar› elde et-
mek için nas›l sald›rganlaflarak,
yüzbinlerce insan› katletmeyi
göze alabilece¤ini göstermifltir.
Ve izleyen y›llarda da bu politi-
ka Amerika’n›n dünya haklar›-
na karfl› çeflitli biçimlerde bafl-
vurdu¤u bir politika haline gel-
mifltir. 

2002’de, üzerindeki gizlili-
¤in kald›r›ld›¤› resmi belgeler-

de, ABD Devlet Baflkan› Nixon’un
Vietnam’a 11 mmiillyyoonn insan›n ölümü-
ne yol açacak boyutlarda atom
bombas› atmay› planlad›¤› ortaya
ç›km›flt›. ABD Vietnam’a atom
bombas› atmam›flt› ama, att›¤› 4400
bbiinn ttoonn bombayla yüzbinlerce Viet-
naml›’y› katletmiflti. 1177 OOccaakk
11999911''ddee ABD, Irak'a sald›r›s›n›n sa-
dece ilk gününde Irak flehirlerini,
Hiroflima'ya at›lan atom bombas›n-
dan bbiirrbbuuççuukk kkaatt daha güçlü bir
flekilde bombalam›flt›r. Bu noktada
zaten “nükleer silah” kullan›l›p kul-
lan›lmamas›, emperyalistler aç›s›n-
dan alçakça bir “hümanistlik” tart›fl-
mas›ndan, alçakça bir riyakarl›ktan
baflka bir fley de¤ildir. 

NNüükklleeeerr SSiillaahhaa SSaahhiipp 
OOllmmaakk KKiimmiinn HHaakkkk››?? 

Bugün, ““eemmppeerryyaalliizzmmiinn iizznnii dd››--
flfl››nnddaa nnüükklleeeerr ssiillaahhaa ssaahhiipp oollmmaakk””,
kuflatman›n, ambargo uygulaman›n,
askeri iflgallerin gerekçesi haline
getirilmifl durumdad›r. Emperya-
lizm, “nükleer güce ben ve benim
izin verdiklerim sahip olabilir” di-
yor. Emperyalizm nükleer silah›
kendine ve bir de ‹srail gibi iflbirlik
çilerine hak görüyor. Emperyaliz-
min kendisinden izinsiz “nükler
enerjiye sahip olmay›” bir “ulusla-
raras› suç” haline getirmesi, eessaass
oollaarraakk ssoossyyaalliisstt ssiisstteemmiinn yy››kk››llmmaa--
ss››nnddaann ssoonnrraadd››rr.. Öncesinde böyle

Kim Nükleer Silaha Sahip Olabilir, Kim Olamaz? 
Kim fiiddete Baflvurabilir? Kim Baflvuramaz...  
Kim Yönetir, Kim Yönetemez?..



bir tart›flma yoktur; baflta Sovyetler
olmak üzere, dünyan›n ilerici ülke-
leri, emperyalizmin nükleer gücüne
karfl›, nükleer güce sahip olman›n
meflrulu¤u içinde politikalar geliflti-
riyorlard›. Ve o günkü koflullarda
emperyalizmin bugünkü gibi yap-
mas› da, davranmas› da söz konusu
de¤ildi. ‹ran’a, Kuzey Kore’ye kar-
fl› nükleer silah üzerinden gelifltiri-
len suçlamalar, tamamen bir emper-
yalist dayatmad›r, hiç bir meflrulu¤u
yoktur. 

Emperyalist ülkeler arada bir “st
ratejik silahlar›n”, nükleer silahlar›n
azalt›lmas› yönünde kararlar al›p,
anlaflmalar yapsalar da, bunlar›n
hiçbir hükmü yoktur. Emperyalist-
lerin kendi aç›klad›klar› rakamlara
göre nükleer silahlara sahip olan ül-
keler flöyledir: 

“AABBDD: 5 bin 200 nükleer savafl
bafll›¤›na sahip. RRUUSSYYAA: 14 bin ci-
var›nda nükleer silah› oldu¤u tah-
min ediliyor, ancak kesin olarak bi-
linmiyor. FFRRAANNSSAA: 300 nükleer si-
laha sahip. ‹‹NNGG‹‹LLTTEERREE: 200 civa-
r›nda nükleer silaha sahip. ÇÇ‹‹NN:
Yaklafl›k 400 nükleer silaha sahip.
‹‹SSRRAA‹‹LL: 100-200 civar›nda gelifl-
mifl nükleer silahlara sahip oldu¤u
tahmin ediliyor. 

NNüükklleeeerr SSiillaahhaa KKiimmiinn
SSaahhiipp OOllmmaass›› TTeehhlliikkeelliiddiirr?? 

Baflka ülkelere nükleer silaha sa
hip oldu diye sald›ran emperyalizm,
o silah› Nagazaki’de, Hiroflima’da
halk›n üzerine de kullanarak yüz-
binlerce in san›n ölümene neden ol-
mufltur. Bu gün deniyor ki, nükleer
silahlar “örgütlerin”, “teröristlerin”

eline geçerse dünya için tehlike
olur. AABBDD’’nniinn eelliinnddee oolluunnccaa tteehhllii--
kkeellii oollmmuuyyoorr mmuu?? ‹flte Hiroflima ve
Nagazaki bunun cevab›d›r: Birinci-
si, yukar›da belirtti¤imiz gibi, Ame-
rika, savafl›n geliflimi aç›s›ndan o
gün o bombalar›n kullan›lmas›n› as-
keri aç›dan gerekli k›lacak bir ge-
rekçe yokken kullanm›flt›r o silah›.
‹kincisi, o günden bu yana da ABD
misket bombalar›ndan, kimyasal si-
lahlara kadar halklara karfl› herfleyi
kullanm›flt›r. BBuu ssiillaahhllaarr›› aass››ll tteehhllii--
kkee hhaalliinnee ggeettiirreenn,, iilleerriiccii,, ssoossyyaalliisstt
ggüüççlleerriinn eelliinnddee bbuulluunnmmaass›› ddee¤¤iill,,
eemmppeerryyaalliissttlleerriinn vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinn
eelliinnddee bbuulluunnmmaass››dd››rr.. 

ABD’nin ve ‹srail’in Ortado¤u
halklar› üzerinde nas›l bir terör estir
di¤i, nas›l bir vahflet uygulad›¤› tüm
dünyan›n gözleri önündedir. Hindis
tan ve Pakistan’›, kendi halklar› aç
l›ktan k›r›l›rken, nükler silah sahibi
yapan, en modern silahlarla donatan
da yine emperyalizmdir. 

Sorun ayn› zamanda bir MMEEfifi--
RRUULLUUKK tart›flmas›d›r. Bu meflruluk
tart›flmas› asl›nda sadece nükleer si-
lah meselesiyle de s›n›rl› olmayan
bir meflruluk tart›flmas›n› içermek-
tedir. Ayn› tav›r mesela “fliddet” ko-
nusunda da geçerli. Emperyalizm
nükleer silahta oldu¤u gibi, fliddeti
de sadece kendine hak görüyor... Bu

liste uzay›p gidiyor. Mesela yönet-
me; burjuvazi yönetme hakk›n› da
asl›nda sadece kendine ait görüyor.
Kitlelere flu veya bu ölçüde politika
hakk› verilmesi, burjuvazi aç›s›n-
dan öyle olmas› gerekti¤ini düflün-
dü¤ü için de¤il, tarihsel olarak o
hakk› yok sayamad›¤› içindir. 

Emperyalizm kendi düzeni kar-
fl›s›nda duran bütün güçlere karfl›
fliddet uygulamay›, silahlanmay›, ifl
gali, bütün sald›r› politikalar›n, “te
röre karfl› savafl” demagojisi ad› al-
t›nda meflrulaflt›r›rken; halklar›n
emperyalizmin sald›r›lar› karfl›s›n-
daki direniflini, silahlanmas›n› da
“terör” olarak ilan ediyor. Bugün
emperyalistlerin ellerinde bulunan
nükleer silahlar bütün dünyay› yok
edecek güçtedir. Filistin’de y›llard›r
her türlü silah› kullanarak katliam
yapan ‹srail’e; Afganistan ve Irak’›
teslim almak için y›llarca yapmad›-
¤›n› b›rakmayan ABD’ye ve di¤er
emperyalist güçlere bak›n. Dünya
halklar›n›n bafl›na kim bombalar
ya¤d›r›yor, kim onlar› kimyasal si-
lahlarla, nükleer silahlarla, katledi-
yor. Savafllar› kim ç›kart›yor? Dün-
ya haklar› için kim daha tehlikeli? 

Emperyalizm, kendi gelece¤ini
garantilemek için sürekli nükleer
silahlanmay› art›r›yor. Nükleer si-
lahlar, emperyalizme karfl› ç›kacak
tüm halklar için bir tehdit ve gözda-
¤› olma özelli¤i tafl›maya devam
ediyor. Yeni Hiroflimalar’›n yaflan-
mamas› için emperyalistlerin dünya
halklar›na uygulad›¤› fliddete karfl›
savaflmak, silahlanmak ve her türlü
silahla direnmek en meflru hakt›r.
Halklar bu haklar›n› kullanmaktan
vazgeçmeyecektir. 
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BBuu ssiillaahhllaarr›› aass››ll tteehhlliikkee
hhaalliinnee ggeettiirreenn,, iilleerriiccii,,

ssoossyyaalliisstt ggüüççlleerriinn
eelliinnddee bbuulluunnmmaass›› ddee¤¤iill,,

eemmppeerryyaalliissttlleerriinn vvee
iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinn eelliinnddee

bbuulluunnmmaass››dd››rr..

Bursa: Yozlaflmaya Karfl› Halk fienli¤i
Bursa’da 26 Temmuz  günü, Halk Cepheliler tara-

f›ndan, Teleferik Akça¤layan Mahallesi’nde “Yozlafl-
maya Karfl› Halk fienli¤i” yap›ld›.

Polis, Cemevi Baflkan› Mehmet Hançer’i gözalt›na
alarak flenli¤i engellemeye çal›flt›. Fakat tüm çabalar›na
ra¤men, flenli¤in yap›lamas›n› engelleyemedi.

fienli¤in bafllang›c›nda yap›lan aç›klamada; “Ülke-
mizde uyuflturucuya, alkole ve bunlardan rant elde
eden çeteleflmeye karfl› ç›kt›klar› için onlarca y›l hapis

cezas›yla yarg›lanan insanlar›m›z hala hapishanelerde
tecrit koflullar›nda tutuklu bulunuyorlar” denildi. Deva-
m›nda   bu de¤erlere sahip ç›kan herkesin hapishaneler-
de sessiz imha ile yokedilmeye çal›fl›ld›¤› vurguland›.
fiimdi de Güler Zere’nin öldürülmeye çal›fl›ld›¤› söyle-
nen aç›klamada, “Güler Zere bizim vicdan›m›zd›r. Gü-
ler’i onlara öldürtmeyece¤iz” denildi.

Semra Baflyi¤it Halk Sahnesi’nde haz›rlanan ve
yozlaflmay› anlatan bir tiyatro oynanan flenlik, söylenen
türkülerle son buldu.
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Y›l 1994’tü. fiemdinli’nin Or-
manc›k Köyü’nde 12 korucu öldü-
rülmüfltü. Eski milletvekili Esat Ca-
nan, dönemin Cumhurbaflkan› Sü-
leyman Demirel’e 12 korucunun
ak›betini sordu¤unda flu cevab› ald›:

“Devlet AAdam ÖÖldürmez!”
Geçen hafta, 12 korucunun as-

kerler taraf›ndan öldürüldü¤ü ve ce-
setlerinin de k›fllaya gömüldü¤ü id-
dias› ortaya at›ld›. Bunun üzerine
gazeteciler, Demirel’e o zamanki
cevab›n› hat›rlatarak, flimdi ne dedi-
¤ini sordular. ‹flte Demirel’in ceva-
b›:

""NNee ddiiyyeecceekkttiimm?? ''DDeevvlleett,, aaddaamm
ööllddüürrüürr mmüü??'' ddiiyyeecceekkttiimm.. BBuuggüünn ddee
ddeevvlleettiinn ööllddüürrddüü¤¤üü iissppaattllaannmm››flfl ddee--
¤¤iill.. DDeevvlleett,, ddeevvlleett ppoolliittiikkaass›› oollaarraakk
aaddaamm ööllddüürrüürr,, ddii¤¤eerrii cciinnaayyeettttiirr.. ""

Demirel uzun y›llar boyunca oli-
garfliye hizmet etmifl bir politikac›-
d›r. 60’lardan itibaren 40 y›l boyun-
ca oligarflinin politikalar›n›n uygu-
lay›c›s› olmufltur. Kendi deyimiyle
“F›rat’›n kenar›nda kaybolan ko-
yundan” sorumludur. 

Halk› aldatmak için bir gün önce
söylediklerini “Dün dündür” diye-
rek ertesi gün inkar etse de, zaman
zaman devlet gerçe¤ini veciz söz-
lerle itiraf eden bir politikac›d›r. Bu
sözleri de iflte böyle bir itiraft›r. 

DDeevvlleettiinn aaddaamm 
ööllddüürrmmeeyyeeccee¤¤ii bbiirr yyaallaanndd››rr

CHP eski milletvekili Esat Ca-
nan, Demirel’in bu sözleri üzerine;
“Kendi vatandafl›n› öldüren bir po-
litikadan söz etmesi hazin bir tablo-

dur. Devlet politikas› gere¤i
kendi yurttafl›n› öldürmez. KKeenn--
ddii vvaattaannddaaflfl››nn›› ööllddüürreenn ddüünnyyaa--
nn››nn bbaaflflkkaa hhiiççbbiirr üüllkkeessii yyookk--
ttuurr” diyor. Bu do¤ru de¤ildir.
Burjuvazinin devlet konusun-

daki klasik aldatmacalar›ndan bi-
ridir. Devletin gerçek niteli¤ini giz-
lemek için baflvurulmufl bir dema-
gojidir. Burjuvazi, devleti, ss››nn››ffllaarr
üüssttüü,, halk› koruyan kollayan, top-
lumsal dengeyi kuran, adaleti sa¤la-
yan bir kurum olarak göstermek is-
tiyor. Bu, devletin tarihsel olarak
varl›k nedenine ayk›r›d›r. Devlet,
tarihsel olarak egemen s›n›f›n di¤er
s›n›f üzerindeki bask› arac› olarak
ortaya ç›km›flt›r. Sömürücü ege-
menler sahip olduklar› devlet ara-
c›yla di¤er s›n›flar› bask› alt›nda tu-
tarak egemenliklerini koruyabilmifl-
lerdir. Ve egemenliklerini sarsacak
her türlü giriflime karfl› öldürme
baflta olmak üzere zor kullanmay›
kendilerinde hak olarak görmüfller-
dir. Bunu da kurulu düzeni korumak
ad›na yasallaflt›rm›fllard›r.

Oligarflik devlete 40 y›l hizmet
etmifl birisi olarak Demirel’in kas-
tetti¤i de budur.

DDeevvlleett hheemm yyaassaall,, hheemm 
ddee yyaassaadd››flfl›› oollaarraakk 
ööllddüürrmmeekktteeddiirr

‹dam cezas› ülkemizde yak›n za-
mana kadar uygulanan bir cezad›r.
Ve devletin yasal öldürme politika-
lar›ndan biriydi. 12 Mart’ta, 12 Ey-
lül döneminde onlarca kifli, devletin
bu yasal adam öldürme politikas›y-
la as›lm›flt›r. Sonraki y›llarda idam
cezas›n›n kald›r›lm›fl olmas›, devle-
tin “öldürme” politikas›ndan vaz-
geçti¤ini göstermez. Oligarflik dev-
letin baflka yasal k›l›f›na uydurul-
mufl öldürme biçimleri de vard›r.
Bunlar›n bafl›nda “iinnffaazz”lar gelir.

Devletin askeri, polisi, “dur ihtar›na
uymad›” gerekçesiyle yasal olarak
öldürür ya da “teslim ol” ça¤r›s›
yapt›ktan sonra öldürebilir. “Teslim
ol ça¤r›s›na uyulmamas› üzerine...”
ibaresi, devletin öldürme politikas›-
n›n meflrulu¤u için kullan›lan bir
klifleye dönüflmüfltür. 

Bu noktada polise, askere yasa-
larda genifl yetkiler tan›nm›flt›r. Bin-
lerce devrimci yurtsever, devletin
bu politikas› sonucunda katledil-
mifltir. 

Demirel, devletin öldürme poli-
tikalar›n›n en pervas›z uygulay›c›la-
r›ndan biriydi. Faili meçhuller, gö-
zalt›nda katletmeler, hapishaneler-
deki katliamlar -yasal ya da yasad›-
fl›- hepsi devletin adam öldürme po-
litikas›d›r. Öldürmek için özel e¤i-
timli ölüm mangalar› vard›r devle-
tin. Oligarflinin hükümetleri bu
mangalar› s›k s›k kullanm›fllard›r. 

DDeevvlleett,, ‘‘hhaalliinn iiccaabb›› 
ggeerreekkttiirrddii¤¤iinnddee’’ rruuttiinniinn 
dd››flfl››nnaa çç››kkaabbiilliirr

Yasalar, öldürmek için devlete
yeteri kadar imkan(!) tan›maktad›r.
Fakat oligarflik devletler, hiçbir za-
man yasal yollarla yetinmez, yasa-
d›fl› yollara da baflvururlar. Oligar-
flik devleti korumak için her türlü
faflist yasalara sahip olmalar›na,
halka karfl› bask› ve terörü pervas›z-
ca uygulamalar›na ra¤men yasad›fl›
kontrgerilla örgütlenmelerine ihti-
yaç duyarlar. 

Süleyman Demirel, Cumhurbafl-
kanl›¤› döneminde baz› kontrgerilla
katliamlar›n›n ve kontrgerillan›n si-
lahland›r›lmas›na iliflkin operasyon-
lar›n aç›¤a ç›kmas› üzerine, flu
“aç›klamay›” yapm›flt›: ““DDeevvlleett hhaa--
lliinn iiccaabb›› ggeerreekktteerrddii¤¤iinnddee rruuttiinniinn
dd››flfl››nnaa çç››kkaabbiilliirr..”” 

Bu politika sonucunda infazlar, katliamlar, yapt›n›z. 
Kaybettiniz. Güler Zereleri, hapishanelerde katlettiniz...

KAT‹L DEVLET!
““DDeevvlleett,, ddeevvlleett 

ppoolliittiikkaass›› oollaarraakk
aaddaamm ööllddüürrüürr””



Demirel’in “halin icab›” dedi¤i,
yasal katliamlarla halk›, devrimcile-
ri sindirmeyi baflaramad›klar› du-
rumlard›r.

Kontrgerilla zaten emperyalist
ve iflbirlikçi devletlerin iflkence ve
öldürme ihtiyac›na cevap vermek
için oluflturulmufltur. 

Bu ihtiyac› tüm sömürücü dev-
letler duyar. Kontrgerilla esas ola-
rak emperyalist devletler taraf›ndan
örgütlenmifltir. Emperyalistler bir
taraftan kendi ülkelerinde burjuva
demokrasisini uygulam›fl, ihtiyaç
duydu¤unda da tekellerin ç›karlar›-
n›n gere¤ini yapabilmek için hertür-
lü kontrgerilla örgütlenmesine ve
yöntemlerine baflvurmaktan çekin-
memifltir. Fakat, kontrgerilla örgüt-
lenmelerini esas olarak da sömürge
ve yeni-sömürge ülkelerde gerçek-
lefltirmifllerdir. 

Sömürge ülke halklar›n›n müca-
delelerini bast›rmak için ihtiyaç
duyduklar›nda da iflkencelerden
katliamlara, her türlü kontrgerilla
eylemlerinin bizzat örgütleyicileri,
yönlendiricileri olmufllard›r. Yeni-
sömürgelerde onbinlerce devrimci-
nin katledildi¤i darbeler tezgahla-
m›fllar, bu politikalar› uygulayan
kontrgerilla fleflerini e¤itmifllerdir. 

DDeevvlleett ppoolliittiikkaa oollaarraakk 
aaddaamm ööllddüürreebbiilliirr

Buradaki politika nedir?

Bir çok devlet, yasal olarak idam
cezas›n› uygulad›klar› dönemlerde,
özellikle geçen yüzy›la kadarki za-
manlarda, idamlar› halka aç›k mey-
danlarda gerçeklefltirmekteydiler.
Ço¤unda, infazlar›n halka zorla iz-
letildi¤i bu yöntem, sömürücü dev-
letlerin öldürme politikas›n›n özünü
de yans›tmaktad›r. Burdaki politika,
devlete karfl› her türlü bafl kald›r›y›
ezmek ve baflkalar›n› baflkald›rmak-
tan cayd›rmakt›r. Buradaki politika-
n›n özü budur esas olarak.

Yasal öldürme biçimlerinin kit-
lelerin görebilece¤i flekilde yap›l-
mas›, cayd›rmak, sindirmek, kor-
kutmak amac›n›n ifadesidir. Mese-
la, sömürücü egemen güçlere karfl›

ayaklanan halk önderleri kitlelerin
gözü önünde “‹breti alem olsun” di-
ye idam edilmifl, günlerce direkler-
de çürüyene kadar as›l› tutulmufltur.
fieyh Bedreddin ayaklanmas›nda
binlerce kifli idam edilip günlerce
ayaklanman›n oldu¤u köy meydan-
lar›nda teflhir edilmifllerdi.

Sömürücü devletin “ibreti alem”
için öldürme politikas› tarihte kalan
bir yöntem de de¤ildir. 

Bu politika, iflkencede öldür-
mekle sürdü, infazlarla sürdü, gö-
zalt›nda kay›plarla sürdü. 

Bir insan› öldürmek için üç-befl
kurflun yeter, onlarca kurflun s›kt›lar
devrimcilerin cesetlerine. Gerillala-
r›n cesetlerine iflkence yapt›lar, ce-
setlerin üzerinde sigara söndürdü-
ler, kulak burun kestiler. Kimi za-
man gözalt›na al›p katlettikleri dev-
rimcilerin cesetlerini kaybettiler.
Kimi zaman katlettiklerini günler
sonra yol kenarlar›na att›lar. 

Bu politikan›n bir yan›, direnen-
leri fiziki olarak yok etmekken, di-
¤er yan› da “ibreti alem olsun” anla-
y›fl›d›r. 

19-22 Aral›k 2000 hapishaneler
katliam› bu aç›dan bafll› bafl›na bir
örnektir. Katliam s›ras›nda yap›lan,
oligarflinin yap›lmas›na izin verdi¤i
“canl› yay›nlar” da, yine halka yö-
nelik gözda¤›, sindirme, “ibret” ya-
ratma anlay›fl›ndan ba¤›ms›z de¤il-
dir. 

Dört duvar aras›ndaki tutsaklar
için, ülkeler aras› bir savaflta kulla-
n›lacak ölçüde güç kullan›lm›flt›r.
Kendi deyimleriyle “K›br›s hareka-
t›ndan sonraki en büyük askeri ope-
rasyon”dur. Daha önce hiç kullan-
mad›klar› silahlar›, kimyasal bom-
balar› kullanm›fllard›r. Oligarfli,
genellikle bu tür katliamlarda, tefl-
hir olmamak için bas›n yay›n organ-
lar›na özellikle sansür koyar. 

Fakat 19-22 Aral›k katliam›nda
öyle yapmad›. Katliam› adeta saat
saat televizyonlardan naklen izletti-
ler. Bununla hedefledikleri elbetteki
sadece devrimciler de¤ildi. Kald› ki
onca vahflete ra¤men devrimcileri
teslim alamam›fllar, tutsaklar gün-
lerce direnmiflti. ‹breti alem için he-
defledikleri as›l olarak 7700 mmiillyyoonn
halkt›. “Devlete karfl› direnirseniz
sonunuz böyle olur” demek istiyor
ve ““ddeevvlleettiinn ööllddüürrmmee yyeettkkiissii”nin
nerelere kadar uzayabilece¤ini gös-
tererek aç›kça tehdit ediyordu halk›.
Devletin bu politikas›n› katliam›n
bafl sorumlular›ndan Baflbakan Ece-
vit 19 Aral›k günü flu sözleriyle
özetlemiflti: ““DDeevvlleettllee bbaaflfleeddiilleemmee--
yyeeccee¤¤iinnii aannllaamm››flfl oollmmaall››llaarr””. 

DDeevvlleett ppoolliittiikk oollaarraakk 
ööllddüürrmmeeyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorr

fiimdi insanlar, meydanlarda,
aç›kta idam edilmese de devletin
öldürme politikas› baflka biçimlerde
sürdürülmektedir. Hapishanelerde
tecrit politikalar›yla ““sseessssiizz iimmhhaa””
da bu ““ööllddüürrmmee”” biçimlerinden bi-
ridir.

Kanser hastas› devrimci tutsak
Güler Zere’ye ve benzer durumdaki
yirmiye yak›n a¤›r hasta tutsa¤a ya-
p›lanlar bunun en somut örne¤idir.
Doktor raporlar›na göre tutsakl›k
koflullar›nda tedavisi mümkün de-
¤ildir Güler’in. Ve devletin yasala-
r›na göre de tutsakl›k koflullar›nda
tedavisi mümkün olmayan hasta tu-
tuklular›n infazlar›, iyileflinceye ka-
dar ertelenir. Fakat devlet buna ra¤-
men kendi yasalar›na uymuyor.
Çünkü Güler Zere ve Güler Zereler,
devlet iflkencelerine, tecrit ve her
türlü zulüm politikalar›na ra¤men
teslim al›nam›yor. Ve “ibreti alem”
için devlet, kendi yasalar›n› da hiçe
sayarak Güler’i ölene kadar hücre-
ye mahkum ediyor. 

Kald› ki Güler Zere tekil örnek
de¤ildir. Güler, örgütlü bir mücade-
lenin içinde oldu¤u için sesi halka
yans›yan bir örnektir. Hapishaneler-
de onlarca tutuklu devletin sessiz
imha politikalar›yla katledilmeye
devam ediyor...

Say›: 1191 37DEVLET

Devlet PPolitikas›
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19-22 Aral›k 2000 tarihinde 22
hapishaneye efl zamanl› olarak ger-
çeklefltirilen "Hayata Dönüfl Operas-
yonu" ile aç›lan F Tipi hapishaneler
tecrit-tretman esas›na dayal› hücre ti-
pi hapishanelerdir. Tecrit politikas›
yaln›zca tutsaklar› birbirinden ve top-
lumdan tecrit etmeyi amaçlamakla
yetinmemekte, as›l olarak toplumun
tüm kesimlerini özellikle mücadele-
nin ön saflar›ndaki kesimlerini halk-
tan izole etmeyi hedefleyen çok
amaçl› ve kapsaml› bir politikad›r. F
Tipleri ise bu politikan›n flekillendi-
rildi¤i laboratuarlard›r adeta. Aradan
geçen 8 y›ll›k süre bunu defalarca ka-
n›tlam›flt›r. En yal›n ifadesiyle tecrit
sald›r›s›; halk› teslim alma sald›r›s›-
n›n en önemli parçalar›ndan biridir.
Tecrite karfl› direnifl ise bu sald›r›ya
karfl› örülen bir barikat olmufltur. F
Tipi sald›r›s›na karfl› 20 Ekim
2000'de bafllayan ölüm orucu eylemi,
9 Aral›k 2000'de bafllayan Süresiz
Açl›k Grevi ile karfl› koyulmufl, 19-
22 Aral›k Katliam› sonras›nda tüm
devrimci yap›lar olarak sürdürdü¤ü-
müz ölüm orucu direniflimizle 122
flehit ve 600'den fazla sakat verilerek
teslim alma sald›r›s›na F Tiplerindeki

tüm devrim-
ci tutsaklar›

kapsayan çok cüretli bir cevap veril-
mifltir.

Emperyalizmin tam deste¤ini
alan faflist devlet fiziki mekanlar›
ve tecrit uygulamalar›n› hayata ge-
çirmesine karfl›n hedefledi¤i sonuç-
lara ulaflamam›flt›r. Ancak hedefle-
rinden de vazgeçmemekte, bu
amaçla yeni yol ve yöntemlere bafl-
vurmaktad›r. F Tipi hücrelerine
koydu¤u devrimci ve Kürt yurtse-
ver tutsaklar› iyilefltirilmesi gere-
ken hastalar olarak göstermeye
gayret ederek tredman politikalar›n
uygulamaya çal›flmaktad›r. Tüm in-
sani hak ve özgürlüklerin birer yap-
t›r›m arac› olarak kullan›ld›¤› tred-
man politikalar›yla sorgulamayan,
düflünmeyen, üretmeyen tutsaklar
yarat›lmak istenmektedir. Devrimci
kimli¤imizden, düflüncelerimizden,
inaçlar›m›zdan ve örgütlü duruflu-
muzdan vazgeçmemiz dayat›lmak-
ta, bu amaçla 1 ve 3 kiflilik tecrit
hücrelerinde çok a¤›r tecrit koflulla-
r› alt›nda temel hak ve özgürlükle-
rimizden yoksun b›rak›lmaktay›z.

Teslim al›nmak istenen yaln›zca
devrimci tutsaklar de¤ildir. Dev-

rimci tutsaklar hak arama mücade-
lesi veren, ezilen, sömürülen, iflsiz-
li¤e, yoksullu¤a ve açl›¤a mahkum
edilen tüm kesimler teslim al›nmak
istenmektedir. Sömürüye, zulme,
faflist bask›lara karfl› en ufak bir di-
renifl gösterilmesin istiyor devlet.

12 Eylül Askeri Faflist Cuntas›
ile birlikte ve sonraki süreçte hapis-
hanelerde zulüm, bask›, iflkence,
katliamlar bir an dahi eksilmeden
sistemli bir politika olarak uygulan-
m›flt›r. Devrimci tutsaklar ise bu
sald›r›lara karfl› kimliklerini, ideal-
lerini koruyarak, canlar› pahas›na
direnmifllerdir. Diyarbak›r zinda-
n›nda iflkencelere karfl› 4 yurtsever
tutsak bedenlerini tutuflturarak is-
yana durdu ve ard›ndan '82- '83
ölüm orucu eylemleriyle direnifl da-
ha da yükseltildi. Yaflanan ölüm
orucu eylemlerinde 6 devrimci fle-
hit düfltü. Tek Tip Elbise (TTE) da-
yatmas›  ile iyice pervas›zlaflan bas-
k›lara karfl› gerçeklefltirilen '84
Ölüm Orucu'nda 4. hücre tipi ha-
pishanelerin prati¤i olan Eskiflehir
Tabutlu¤u'nun kapat›lmas› talebiy-
le gerçeklefltirilen '96 Ölüm Orucu
ve Süresiz Açl›k Grevi'nde 12 dev-
rimci tutsak flehit düfltü. Bask› ve
dayatmalar›na direniflle karfl›l›k ve-

‹stanbul'da, 29
Temmuz günü,
Taksim'de bulu-
nan Makine Mü-
hendisleri Oda-
s›'nda yap›lan ba-
s›n toplant›s›yla
Tecrite Karfl› Mü-
cadele Platformu

kuruluflunu ilan etti. Toplant›da bas›-
n› bilgilendiren Eyüp Bafl ""BBuurraaddaa
iikkii ppllaattffoorrmmuunn kkuurruulluuflfluunnuu ddeekkllaarree
eeddeeccee¤¤iizz"" diyerek, hapishanelerdeki
devrimci tutsaklar›n biraraya gelerek
CCeezzaaeevvlleerrii MMeerrkkeezzii PPllaattffoorrmmuu'nu
oluflturduklar›n› kendilerine mektup-
la bildirdiklerini söyledi.

Devam›nda tecritin sadece tut-
saklar›n sorunu olmad›¤›n› söyle-
yen Bafl; “ tecrit tutsak ailelerinin,

sendikalar›n, kendine devrimciyim-
demokrat›m diyen herkesin sorunu-
dur” dedi.

Eyüp Bafl yapt›¤› konuflman›n
ard›ndan; ESP, DHF, HALK CEP-
HES‹, ODAK, ÖMP ve PART‹-
ZAN'›n oluflturdu¤u TTeeccrriittee KKaarrflfl››
MMüüccaaddeellee PPllaattffoorrmmuu'nun haz›rla-
d›¤› aç›klamay› okudu.

"Bir ülkenin gerçek yüzünü gör-
mek istiyorsan›z, o ülkenin hapisha-
nelerine bak›n" denilen aç›klamada,
12 Eylül faflist cuntas›ndan bu güne
hapishanelerde yaflanan bask›lar, ifl-
kenceler ve katliam operasyonlar›
anlat›ld›. 

Toplant›da, ülkede demokrasinin
olmad›¤›, hak ve özgürlüklerin üze-
rinde kal›n bir faflizm bulutu oldu¤u

belirtildi. Hapishanelerde hasta tut-
saklar›n ölmesi beklenirken, faflist
halk düflmanlar›n›n tahliye edildi¤i
vurgulanan toplant›da; “Bu çifte
standart›n nedenini bilmekteyiz.
Hapishanelerde ölüme terk edilen
devrimci tutsaklar yaflamlar›n› bu
ülkenin gelece¤ine adayan kiflilerdir.
Ama di¤erleri iflkencecidir, kat-
liamc›d›r, halk düflman›d›r” denildi.

Son olarak tecritin en barbar, en
ac›mas›z iflkence yöntemi oldu¤u
vurgulanarak “Tecrite karfl› mücade
etmek devrimci-demokrat kurumla-
r›n, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n ve her
fleyden önce kendisine insan›m di-
yen herkesin görevidir" denildi.
Aç›klamada "tecrit zulmüne son ve-
rene kadar mücadelemiz sürecektir"
denildi. 

Cezaevleri Merkezi Platformu ve Tecrite Karfl›
Mücadele Platformu Kuruldu

CMP Kurulufl Aç›klamas›



rilmesi nedeniyle devrimci tutsak-
lara teslimiyeti kabullendiremeyen
devlet hapishanelerde kitlesel katli-
amlara baflvurmaya bafllam›flt›r.
'95'te Buca'da 3, '96'da Ümrani-
ye'de 4, '96'da Diyarbak›r'da 10, '99
Ulucanlar'da 10, 19-22 Aral›k
2000'de 28 devrimci tutsa¤› katlet-
mifltir devlet. 

Devleti azg›nca sald›r› ve katli-
amlar›na daha güçlü karfl› koyarak
haklar elde edebilmenin güçlü bir
merkezi örgütlülükten ve ortak hare-
ket etmekten geçti¤i bilinciyle Ce-
zaevleri Merkezi Koordinasyonu
(CMK) kurulmufl, tüm Türkiye ha-
pishanelerinndeki devrimci tutsakla-
r›n ortak mücadele edebilece¤i güç-
lü bir örgütlenme yarat›lm›flt›r. Bu-
nun sonucu olarak devletin sald›r›la-
r› bofla ç›kar›lm›fl, haklar kazan›lm›-
fl›tr. Fakat tecrit sald›r›s› ve buna
karfl› direniflin örgütlenmesi sürecin-
de CMK örgütlülü¤ü da¤›lm›flt›r. 

Bugün bir bütün olarak hapisha-
neler cephesindeki mücadele ve
özetle tecrite karfl› mücadele güçleri-
nin birli¤i için flartlar uygundur. A¤›r
tecrit koflullar› alt›nda tutulan tutsak-
lar›n sald›r›lara karfl› haklar›n› koru-
yabilmeleri, gelifltirebilmeleri ancak

ve ancak bu sald›r›lara karfl› ortak di-
renifl sergilenerek sa¤lanabilir.

Bu sorumluluk ve bilinçle afla-
¤›da adlar› yer alan devrimci yap›-
lar›n kat›l›m›yla CCeezzaaeevvlleerrii MMeerr--
kkeezzii PPllaattffoorrmmuu (CMP)'nun kurul-
du¤unu memnuniyetle bildiriyoruz.
Emperyalizm tecrite karfl› etkin ve
sonuç al›c› bir mücadele hatt› örme
görevinin gere¤i olarak hapishane-
ler cephesinde devrimci mücadele-
nin ortak gücü olacakt›r. Bu müca-
delede çok zengin bir tarihe, dene-
yime ve gelene¤e sahibiz. Azmi-
miz, kararl›l›¤›m›z kazanaca¤›m›za

olan inanc›m›z tamd›r. 

Tecrit sessiz ölümdür. Tecrit be-
yaz iflkencedir. Tecrit insanl›k suçu-
dur. 

Egemenler tecritin bu vahfli, ür-
kütücü yüzünü ezilenlerin haklar›n›
aramamalar› için bir korkutma arac›
olarak kullanma niyetindedirler. "F
tipi" ön eki her türlü bask›, keyfi uy-
gulama, hukuksuzluk vb. olgular›n›
ifade etmek için kullan›lmaya bafl-
lanm›flt›r. Fakat ayn› flekilde tecrite
karfl› direniflimiz de bask› ve dayat-
malara karfl› tek ç›kar yolun sadece
direnmek oldu¤unu göstermifl, F Ti-
pi korkutmacas›n› bofla ç›karm›flt›r. 

Tecrit karfl›t› mücadele yaln›zca
tutsaklar›n görevi ve sorumlulu¤u
de¤ildir.  Çünkü tecrit bir demokrasi
ve insan haklar› sorunudur. Demok-
rasi ve insan haklar› için mücadele
veren tüm güçlerin aktif olarak için-
de yer almalar› gereken bir mücade-
le alan›d›r tecrite karfl› mücadele. 

CMP bu mücadelede sorumlu-
luk bilincinde olan tecrit karfl›t› ve
demokrasi güçlerini tecrite karfl› et-
kin ve sonuç al›c› mücadeleyi bir-
likte örgütlemeye ça¤›r›r. 

Say›: 191 39TECR‹T

Tecrit kkarfl›t› mmücadele
yaln›zca ttutsaklar›n ggörevi
ve ssorumlulu¤u dde¤ildir.

Demokrasi vve iinsan hhaklar›
için mmücadele vveren ttüm

güçlerin aaktif oolarak iiçinde
yer almalar› ggereken bbir
mücadele aalan›d›r tecrite

karfl› mmücadele. 

CMP bu mmücadelede
sorumluluk bbilincinde oolan
tecrit kkarfl›t› vve ddemokrasi
güçlerini ttecrite kkarfl› eetkin
ve ssonuç aal›c› mmücadeleyi

birlikte öörgütlemeye çça¤›r›r.

3 Ayl›k Ömrü Kalm›fl Tutsak
da Tahliye Edilmiyor 

Mardin-Midyat M Tipi kapal› hapishane-
sinde 16 y›ld›r tutsak olan Latif Badur, 6 y›l-
d›r akci¤er kanseridir.Bir ay önce sevkedildi-
¤i Dicle Üniversitesi T›p fakültesi hastanesi
doktorlar›nca 3 ay yaflayabilece¤i, hapishane
koflulllar›nda tedavisinin mümkün olmad›¤›
belirtilmesine ra¤men Latif Badur, tedavisi
için b›rak›lmayarak ölüme mahkum edildi.

6 y›ld›r kanser olan, hapishane de  tedavi
edilmedi¤i için de hastal›¤› ilerleyen, 3 ayl›k
ömrü kalan 48 yafl›ndaki Latif Badur 3 hafta
önce sevk edildi¤i ‹stanbul Adli T›p kuru-
mundan da rapor alabilmifl de¤ildir.

Adli T›p kurumu günleri parmakla say›l›
olan bir tutsa¤a bile rapor vermeyecek kadar
ahlaks›zd›r.

Ölüme hergün biraz daha yaklaflan Latif
Badur, flu haliyle serbest b›rak›lsa bile yafla-
ma flans› ortadan kald›r›lm›flt›r.

TAYAD'l› Aileler; Bolu F
Tipi hapishanesinde, 15 Tem-
muz tarihinde A-3-9 hücresin-
de bulunan Taylan Baltac›,
Mehdi Boz ve Bayram Yaruk
isimli 3 tutsa¤a aramada sald›-
r›lmas› üzerine 24 Temmuz
günü yaz›l› bir aç›klama yapt›.

TAYAD’l›lar, arama s›ra-
s›nda tutsaklar›n kantinden al-
d›klar› sap› k›r›k meyve b›çak-
lar›n› almak istemelerine tut-
kasaklar›n itirak etmesi üzeri-
ne gardiyanlar›n sald›rd›¤›n›
belirttiler. ‹lk olarak Taylan
Baltac›’ya sald›r›ld›¤› söyle-
nen aç›klamada bu duruma en-
gel olmaya çal›flt›klar› için
hücre arkadafllar› Mehdi Boz
ve Bayram Yaruk’nda sald›rya

u¤rad›¤› belirtildi.

“Tutsaklar,  doktora sald›r›-
dan 2 gün sonra ç›kar›lm›fllar-
d›r. Doktor iflkence sonucu
oluflan flifllikleri yazmam›fl, ra-
por vermemifltir” denilen aç›k-
lamada, iflkenceye ortak olan
doktorun Taylan Baltac›’y›
odas›ndan iterek d›flar› ç›kar-
d›¤› söylendi. 

Yaflad›¤› sald›r›dan sonra
Taylan Baltac› sald›r›yla ilgili
suç duyurusunda bulunmufl
ancak bunun karfl›l›¤›nda ona
disiplin soruflturmas› aç›lm›fl-
t›r. Aç›klaman›n sonunda bu
duruma de¤inilerek; “Görül-
dü¤ü gibi en küçük bahaneler-
le hapishanelerdeki tutsaklara
sald›r›l›yor ve sald›rganlara
soruflturma aç›laca¤› yerde
sald›r›ya u¤rayanlara sorufltur-
ma aç›l›yor” denildi. 

Bolu F Tipi’nde 
Tutsaklara Sald›r›
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Devrimci Memur Hareketi'nin bir süredir
gelenekselleflmifl olan kamp›, bu y›l 11-18
Temmuz 2009 tarihleri aras›nda gerçekleflti-
rildi. Bütün bir y›l›n sevincini, üzüntüsünü,
heyecanlar›n›, kayg›lar›n›, umutlar›n› ve kav-
gas›n› paylaflan devrimci memurlar, kampta
da birlikte oldu. Bir May›s'ta birlikte dövü-
flen, flehirlerin alanlar›nda birlikte yürüyen, yan ya-
na çal›flan, yan yana mücadele eden emekçiler tati-
li de yan yana yapt›.

10 Temmuz gecesi kamp yerine gitmek üzere oto-
büsümüzle hareket ettik. Aksilikler, güçlükler ç›ksa
da önümüze, onlar› afl›p yola koyulduk. Otobüste ye-
diden yetmifle emekçiler ve misafirlerimiz var.

Ertesi sabah kamp yerine vard›¤›m›zda, ülkemi-
zin dört taraf›ndan arkadafllar›m›z da gelmifllerdi ve
gelmeye devam ediyorlard›. Sar›l›yor hasret gideri-
yoruz. Bir haftay› birlikte geçirecek olman›n heye-
can›n› yafl›yoruz.

Bir haftay› paylaflmak... Beraber yemek, beraber
çal›flmak, beraber halaya durmak, beraber gülmek,
beraber üretmek, beraber e¤lenmek... Bir hafta bo-
yunca bunlar› yapaca¤›z.

Ulafllar, Denizler, ‹diller, Mahirler, Umutlar, Sibel-
ler... Çocuklar›m›z onlar. Ki burada çocuklardan da
söz etmek gerekir. Çocuklar orada salt kendi anne-
babalar›n›n de¤il herkesin çocu¤u. Herkesin gözü
onlar›n üzerinde. Böylesi özgür bir ortamda güven-
le koflup oynuyor halk›n çocuklar›. Çocuklar›m›zla
bu bir hafta içinde kimi etkinlikler de yap›yoruz.
Resim çal›flmalar›, çizgi film gösterimi ve kilden ha-
murla çal›flmalar.

Kampa ilk kez kat›lan arkadafllar›m›z var. Onlar
da bu dostça, arkadaflca, yoldaflca ortama çok geç-
meden uyum sa¤l›yor. Yemek masalar›nda, akflam
yürüyüfllerinde, çay sohbetlerinde tan›fl›l›yor, kay-
nafl›l›yor. Y›llard›r süren arkadafll›klara yenileri ek-
leniyor. Herkes yaflad›¤› yerin özelliklerini, kültürü-
nü tafl›yor bu sohbetlere. 

Gün içinde ülkemizdeki sendikal mücadeleyi ve
yaflad›¤›m›z sorunlar› tart›flt›¤›m›z toplant›lar dü-
zenliyoruz. Önümüzdeki mücadele y›l›na daha ha-
z›rl›kl› olman›n yollar›n› konufluyoruz. Farkl› iller-
den gelen arkadafllar›m›z bulunduklar› yerlerdeki
özgünlükleri paylafl›yor. Geçmifl y›llardan deneyim-
ler aktar›l›yor. Fakat bu tart›flmalar, toplant›larla s›-
n›rl› kalm›yor. Günün hemen her an›nda sürüyor.
Ö¤retmenler, hemflireler, doktorlar, belediye ve bü-
ro çal›flanlar› ve baflka mesleklerden kamu emekçi-
leri kendi sorunlar›n›, çözümlerini paylafl›yor; öbür-
lerini dinliyor, anlamaya çal›fl›yor. Fakat tart›fl›lan-

lar salt mesleki konular ya da sendikal sorunlar da
de¤il. Çocuklar›n nas›l yetifltirilmesi gerekti¤inden
okunan kitaplara kadar hayat›m›zda ne varsa hep-
sinden konufluluyor bu sohbetlerde. Böylelikle ha-
yat›n bütünü tart›fl›l›p paylafl›lm›fl oluyor.  

Akflamlar›m›z› da mutlaka birkaç etkinlikle de-
¤erlendiriyoruz. Film izliyor, konserler düzenliyo-
ruz. Orada bulunan arkadafllar›m›zdan bir müzik
grubu oluflturuyoruz. Türküler, marfllar söylüyoruz
bir a¤›zdan. Herkes elinden gelen katk›y› sunuyor
bu çal›flmalarda. Kimse kolektif yaflam konusunda
acemilik yaflam›yor. Çocuklar›m›z› da kat›yoruz bu
faaliyetlere. Onlar da bizimle birlikte üretiyor, bi-
zimle birlikte paylafl›yor. Halaylar›m›zda onlar da
yerlerini al›yor. Kampa kat›lan her il kendi yöresini
temsilen küçük de olsa bir etkinlik üretip sahneli-
yor. Sahneye bir bakm›fls›n›z, fliir okuyan çocuklar›n
a¤z›ndan Naz›m ç›k›yor, bir bakm›fls›n›z halaylar›y-
la zeybekler. Sinevizyon eflli¤inde küçük oyunlar da
sahne al›yor, yediden yetmifle herkesi kapsayan
"dev" bir koro da. 

Paylaflman›n coflkusu var hepimizin yüzünde. Ya-
n› bafl›ndaki insanda kendinden bir fleyler bulman›n,
ortak de¤erleri savunman›n umudunu tafl›yor göz-
ler. Kolektif çal›flma ö¤retiyor. Yanl›fl yapmaktan
korkmadan kendini sunman›n, dostlar aras›nda bu-
lundu¤unu bilmenin güveni okunuyor davran›fllarda.

Sömürü düzeni kuflkusuz tatili bile nas›l geçirece-
¤ini dayat›yor insanlara. Kapitalizm bu konuda da
bütün gericili¤iyle, tüketim kültürüyle yoz bir tatil
anlay›fl›n› dayat›yor. Oysa üreterek, paylaflarak da
dinlenilebilir. Devrimci Memur Hareketi'nin düzen-
ledi¤i bu kamp, insanlar›n haf›zalar›nda en çok bu
yönleriyle kal›yor. Düzenin her anlamda kirli tatil
yaklafl›m›na karfl›, alternatif bir anlay›fl› hayata ge-
çiriyoruz.

Kamp›n son günü bir de¤erlendirme toplant›s›
yapt›k. Özellikle bizimle ilk kez birlikte böyle bir ya-
flam› paylaflan arkadafllar›m›z›n düflüncelerini dinli-
yoruz. Herkesin yüzünden, sözünden dolu dolu ge-
çirilmifl bir haftan›n memnuniyeti okunuyor. Da¤ar-
c›¤›na yeni de¤erler katm›fl olman›n güvenini, umu-
du tazelemenin güvenini, dünyaya ayn› pencereden
bak›yor olman›n gücünü yeniden çok somut olarak
hissediyoruz. 

Devrimci Memur
Hareketi Üreterek, Paylaflarak da

Dinlenilebilir!
Sömürü düzeni kuflkusuz tatili bile nas›l

geçirece¤ini dayat›yor insanlara. Kapitalizm bu
konuda da bütün gericili¤iyle, tüketim kültürüyle

yoz bir tatil anlay›fl›n› dayat›yor.
Oysa üreterek, paylaflarak da dinlenilebilir.



Ka¤›t ‹flçileri Grevde
Selüloz-‹fl’e üye karton ve ka¤›t

fabrikas› iflçilerinin 16 Temmuz’da
bafllayan grevi ikinci haftas›n› dol-
durdu. Grev  pankartlar›n› asan ifl-
ciler 24 saat Halkal› Ka¤›t Fabrika-
s› önünde nöbet tutuyorlar. ‹flvere-
nin krizi bahane ederek s›f›r zam
dayatt›¤›n› söyleyen iflçiler haklar›-
n› alana kadar grevlerinin devam
edece¤ini belirtiyorlar.

Say›: 191 41HABER

SES Üyesi Seher Tümer’in
Mahkemesine Devam Edildi

25 Temmuz günü Ankara K›z›lay Yüksel caddesinde, çal›flt›¤› has-
taneden  gözalt›na al›narak tutuklanan SES Ankara fiube Yönetim Ku-
rulu üyesi Seher Tümer için bir eylem yap›ld›. Eylemde Tümer’in tu-
tuklanmas›na gerekçe olarak kat›ld›¤› Newroz ve 8 Mart eyleminin
gösterildi¤i belirtildi.

Eylemde söz alan Halk Cephesi temsilcisi de AKP’nin sürekli tek-
rarlad›¤› demokrasi söylemlerine ra¤men hak arama mücadelesi ve-
renlere karfl› sald›r›lar›na dikkat çekti.

Eylem 28 Temmuz’da görülecek olan Seher Tümer’in yarg›land›¤›
davaya ça¤r›yla sona erdi.

28 Temmuz günü yap›lan mahkeme öncesinde SES üyeleri Ankara
Adliyesi önünde bir eylem yaparak Seher Tümer’in serbest b›rak›lma-
s›n› istediler.  “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Seher Tümer Serbest B›rak›l-
s›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, SES Genel Baflkan› Bedriye Yor-
gun bir aç›klama yapt›.Yorgun, Seher Tümer’in esas tutuklanma sebe-
binin SES ve KESK’e yönelik bask›lar oldu¤u belirtildi. 

Bedriye Yorgun’dan sonra söz alan KESK Sekreteri Emirali fiim-
flek son aylarda bu tür sald›r›larla karfl› karfl›ya kald›klar›n›, uyduruk
rapor ve soruflturmalarla Genel Merkezlerinin ve flubelerinin bas›l›p
üyelerinin gözalt›na al›narak tutukland›¤›n› söyledi. fiimflek, “KESK’i
mücadelesinden al›koymaya çal›fl›yorlar, bu sald›r›lar sonuç vermeye-
cek KESK daha da büyüyerek mücadelesine devam edecek” diyerek
sözlerini bitirdi.

Ö¤leden sonra görülen mahkemede Seher Tümer serbest b›rak›l-
mazken, mahkemeye tutuksuz olarak kat›lan DTP Mamak ilçe baflka-
n› Mevlüt Aslan’da tutuklanarak hukuksuzlu¤a devam edildi. 

E-Kart iflçilerinin
grevi sürüyor

Gebze Organize Sanayi bölge-
sinde bulunan Eczac›bafl›’na ait E-
Kart fabrikas›nda Bas›n-‹fl Sendika-
s›’na üye iflçilerin grevi sürüyor.
Grevlerinin 408. gününde olan iflçi-
ler sendika ve toplu görüflme hakla-
r›n› kazanana kadar grevin devam
edece¤ini belirttiler. Bugüne kadar
23 iflçinin iflten at›ld›¤› fabrikan›n
önünde iflçiler dönüflümlü olarak
bekleyifllerini sürdürüyorlar. Ezac›-
bafl›’n›n imza att›¤› uluslararas› an-
laflmalara uymas›n› isteyen, E-Kart
iflçilerinin grevi 16 Haziran 2008 ta-
rihinde sendika ve toplu görüflme
haklar›n› kazanmak için bafllam›flt›.

MKEK iflçileri grev karar› ald›
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Türk Metal Sendi-

kas› aras›nda yap›lan toplu ifl sözleflmesinde sonuç al›namamas› üzeri-
ne MKEK iflçileri 27 Temmuz günü Ankara’daki genel müdürlük bi-
nas› önüne yürüyerek bir protesto eylemi yapt›. MKEK’n›n tutumunun
devam etmesi durumunda iflçiler 30 Temmuz tarihinden itibaren grev
pankartlar›n› asacaklar›n› duyurdular. Eylemde “Hakl›y›z Hakk›m›z›
Alaca¤›z, Yaflas›n ‹fl Ekmek Özgürlük Mücadelemiz, Eme¤e Uzanan
Eller K›r›ls›n” sloganlar› at›l›rken, yap›lan konuflmalarda iflçiler hakla-
r›n› alana kadar mücadele edeceklerini belirttiler.

“Davutpafla’y›
Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z”

Davutpafla patlamas›ndan bu ya-
na 20 ay geçmesine ra¤men katliama
dönüflen patlaman›n sorumlular› hak-
k›nda dava aç›lmad›. Davutpafla pat-
lamas›nda yak›nlar›n› kaybedenler
ise adalet istiyor. 25 Temmuz günü 5.
kez bir araya gelen aileler Taksim
Tramvay dura¤›nda bir eylem yapt›.
Eylemde “Davutpafla’y› Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z” pankart› ve ada-
let isteyen dövizler aç›ld›. Eylemde
yap›lan aç›klamada; neden bugüne
kadar sorumlular hakk›nda bir dava
aç›lmad›¤› soruldu. Patlamada ya-
k›nlar›n› kaybedenler sorumlular
hakk›nda dava aç›lana kadar her cu-
martesi ayn› yerde eylemlerine de-
vam edeceklerini duyurdular.
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uu DDeevvrriimmcciilleerree kkaarrflfl›› ddüü--
zzeenniinn yyöönntteemmlleerriinnee bbaaflflvvuu--
rraannllaarr,, ddeemmookkrraatt oollaammaazzllaarr.. 

uu DDüüzzeenniinn aannttii--ddeemmookkrraa--
ttiikk yyöönntteemmlleerriiyyllee ddeevvrriimmccii--
lleerree kkaarrflfl›› ssaavvaaflflaannllaarr,, ddüüzzeennee
kkaarrflfl›› ddeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessii
vveerreemmeezzlleerr.. 

uu ‹‹MMOO yyöönneettiimmii ssoorruuflfl--
ttuurrmmaa aaççmmaakk yyeerriinnee,, öözzeelleeflfl--
ttiirrii yyaappmmaall››dd››rr.. 

Uzun süredir TMMOB’a ba¤l›
baz› odalarda devrimci mimar-mü-
hendislere yönelik tasfiye giriflimle-
ri ve fiziki sald›r›lar yaflan›yor. Oda-
lardaki devrimci çal›flma, oda yöne-
timlerinde yer alan statükocu ve re-
formist anlay›fllar› rahats›z etti. 

Bu rahats›zl›k, geçti¤imiz gün-
lerde yeni bir sald›r›dan baflka bir
fley olmayan bir “soruflturma”yla
kendini tekrar gösterdi. 

‹nflaat Mühendisleri Odas›
(‹MO) üyesi ‹vme okuru 5 devrimci
hakk›nda ‹MO taraf›ndan SSOORRUUfifi--
TTUURRMMAA AAÇÇIILLDDII.. Soruflturma
aç›lan ö¤rencilerden biri oda ö¤ren-
ci üyeli¤inden ç›kart›ld›. 

SSOORRUUfifiTTUURRMMAACCIILLAARRAA SSOO--
RRUUYYOORRUUZZ:: BBuu üüllkkeeddee ddeevvrriimmccii--
lleerrii kkiimm ssoorrgguulluuyyoorr,, kkiimm yyaarrgg››ll››--
yyoorr?? DDeevvrriimmcciilleerrddeenn kkiimmlleerr rr aa--
hhaattss››zz oolluuyyoorr?? DDeevvrriimmcciilleerriinn ttaass--
ffiiyyeessiinnii kkiimm iissttiiyyoorr?? BBuu kkiimmiinn iiflflii--
nnee ggeelliiyyoorr?? 

Dönüp bir bak›n bu ülkenin mü-
cadele tarihine. Bunun cevab›n› gö-
receksiniz. Ve gördü¤ünüz cevap,
e¤er utanma duygunuz varsa, sizi
utand›racakt›r. 

Devrimciler hakk›nda sorufltur-
ma açanlar bir an ne yapt›klar›n› dü-
flünüp bu sorular›n cevaplar›n› ver-
mek durumundad›rlar. Devrimcilere
sopal›, b›çakl› sald›r›y› yapanlar›n
sorgulanmas› gerekirken, yavuz h›r-

s›z misali devrimcileri sorgulamaya
kalk›yorlar. TMMOB tarihinde bel-
ki ilk defa ddeevvrriimmccii kkiimmlliikklleerriinn--
ddeenn ddoollaayy›› insanlar sorgulan›yor,
odalardan uzaklaflt›r›l›yor. Sald›r›lar
da, bu soruflturmalar da, TTMMMMOOBB
ttaarriihhiinniinn eenn uuttaannçç vveerriiccii ssaayyffaallaa--
rr››nn›› oluflturacakt›r. 

Biz bu tasfiyeci anlay›fl›  yak›n-
dan tan›yoruz. Statükolar›n›n bozul-
mas›n› istemeyen düzeniçi güçler,
her alandan devrimcilerin tasfiye
edilmesini istiyorlar.

Devrimcileri NNeyle 

SORGULUYORLAR? 

11)) ‹MO Genel Sekreter Yar-
d›mc›s› Gülsüm SÖNMEZ

taraf›ndan gönderilen yaz›da:

“ 1144 MMaarrtt 2009 tarihinde Anka-
ra'da düzenlenen il ö¤renci Kurul-
tay›nda da¤›tt›¤›n›z bildiriler ve da-
hil oldu¤unuz olaylar ile ilgili ge-
rekçeleri taraf›m›za bildirmenizi”
istiyoruz deniliyor. 

14 Mart’taki bildiriden dolay›
sorguluyorlar. Bildiri da¤›tma ge-
rekçesi soruluyor!.. OO HHAALLDDEE
BB‹‹ZZ SSOORRUUYYOORRUUZZ:: Demokratik
bir hakk›n kullan›lmas› için oda yö-
netiminden izin almak m› gereki-
yor? Bu nas›l bir demokratl›kt›r? Ve
nas›l bir DKÖ anlay›fl›d›r? 

Hat›rlayal›m:14 MMart’ta NNE
YAfiANMIfiTI? ODTÜ Genç
‹MO üyeleri bu bildiriyle, ö¤renci
temsilcili¤i seçimlerinde yaflanan
anti-demokratik süreci ö¤rencilere
anlatm›fllard›.  Çünkü ‹MO Ankara
fiubesi yönetimi, ö¤rencilerin oyla-
r›yla seçilen temsilcileri de¤il, seçi-
lemeyen kkeennddii aaddaammllaarr››nn›› atam›flt›.

1144 MMaarrtt’’ttaa, ODTÜ Genç-‹MO
imzal› bildirileri da¤›tan ö¤rencile-
re, oda genel merkez yöneticileri ve
baz› oda çal›flanlar› taraf›ndan a¤za
al›nmayacak küfürler edilerek, tek-
me ve tokat sald›r›lm›fl, da¤›t›lan
bildiriler y›rt›lm›flt›… 

fifiiimmddii bbiizz ssoorruuyyoorruuzz ssoorruuflflttuurr--

mmaacc››llaarraa:: Bu SALDIRIYI gerçek-
lefltiren GENEL MERKEZ YÖNE-
T‹C‹LER‹ ve oda çal›flanlar› hakk›n-
da da SORUfiTURMA açt›n›z m›?
Yoksa bunlar, odan›z›n TÜZÜ⁄ÜNE
göre suç say›lm›yor mu? Küfür et-
mek, tekme tokat sald›rmak, sopal›,
b›çakl› sald›r›da bulunmak ‹MO tü-
zü¤üne göre meflru, yasal bir hak m›?

22)) 3 Haziran’da ‹nflaat Mühen-
disleri Odas› (‹MO) Ankara

fiubesi Küçük Kurulu'nda devrimci-
lere yönelik sald›r›dan 3 GÜN
SONRA ‹vme yay›n kurulu üyesi
‹‹ssmmaaiill OOzzaann DDEEMM‹‹RREELL Oda Yö-
netim Kurulu’nun karar›yla ‹MO
Ö¤renci üyeli¤inden” ç›kar›ld›. 

Hat›rlayal›m: 33 HHaziran’da
NE YYAfiANMIfiTI? ‹MO Anka-
ra fiubesi Küçük Kurulu'nda söz
alan ‹VME Dergisi’nden mühendis-
ler, devrimci, demokrat, yurtsever
mühendislere hakaret edilemeyece-
¤ini aç›klarken, buna tahammül
edemeyen ‹MO merkez ve Ankara
fiube yöneticilerinin sözlü sald›r›la-
r›yla Küçük Kurul'da kavga ç›kt›.
Olay buydu. 

Düflüncelerini aç›klamak, ‹MO
yöneticileri taraf›ndan sald›r› gerek-
çesi haline getirilmifl ve yönetim,
sansürcü, yasakç› bir tav›r gelifltir-
dikten sonra, hem suçlu, hem güçlü
tavr›yla bir ö¤renciyi üyelikten ç›-
kartm›flt›r. 

33)) ‹MO taraf›ndan ““SSOORRUUfifi--
TTUURRMMAACCII”” (gönderdi¤i

sorgu metninde kendisini böyle ta-
n›ml›yor) olarak atanan HHaalliimm KKAA--
RRAANN,, bak›n devrimci, ilerici mü-
hendis ve ö¤rencileri neler hakk›n-
da SORGULUYOR? 1155 mmaaddddeeddeenn
oluflan bu sorgu tutana¤› nas›l bir
YASAKÇI zihniyetle karfl› karfl›ya
oldu¤umuzu gösteriyor:

“1) BBiillddiirrii hhaazz››rrllaammaa vvee ddaa¤¤››tt--
mmaa iiflfllleerriinnddee ggöörreevv aalldd››nn››zz mm››??

2) ‹MO Ö¤renci Kurultay› esna-

TMMOB’DA DEVR‹MC‹LERE SORUfiTURMA
SSOORRUUfifiTTUURRMMAA DDEE⁄⁄‹‹LL,, ÖÖZZEELLEEfifiTT‹‹RR‹‹!! 



s›nda da¤›tt›¤›n›z bildiriler için
herhangi bir bbiillddiirriimmddee bbuulluunnuupp
iizziinn aalldd››nn››zz mm››??

3) BBiillddiirrii ddaa¤¤››tt››llmmaammaass›› kkoonnuu--
ssuunnddaa uuyyaarr››llmmaann››zzaa rraa¤¤mmeenn,, "Sen
kim oluyorsun, da¤›t›yoruz, ne yapa-
caks›n?" türünden ifadeler ile bbiillddiirrii
ddaa¤¤››ttmmaakkttaa ››ssrraarrcc›› oolldduunnuuzz mmuu??

4) ODTÜ Genç -‹MO imzal› bbiill--
ddiirriilleerriinn yyaayy››mmllaannmmaass››nnddaa ssoorruumm--
lluulluu¤¤uunnuuzz vvee bbiillggiinniizz vvaarr mm››dd››rr??

14) An›lan Küçük Kurul toplan-
t›s›n›n sonras›nda, bina kap›s›
önünde, ... Gökhan MARIM'a arka-
dafllar›n›zla birlikte fiziki sald›r›da
bulunup, DDAARRPP EETTTT‹‹NN‹‹ZZ mmii??””

Sonu AAÇÇIIKKLLAAYYIINN emir kipiyle
biten 15 madde benzer flekilde s›ra-
lan›yor...

Bir demokratik kitle örgütünün
bildirilerden bu kadar korkmas›n›n
baflka bir örne¤i yoktur san›r›z. 

‹MO, ‹vme bildirisi da¤›tmak,
‹vme Dergisi yay›n kurulu üyesi ol-
mak hakk›nda soruflturma açarak, o
çok savunduklar› ““ddüüflflüünnccee öözzggüürr--
llüü¤¤üü!!””nnüünn bile ne kadar uza¤›nda
oldu¤unu gösteriyorlar. Son derece
çarp›c›d›r: demokratik bir kitle ör-
gütü, baflka bir fleyi de¤il, demokra-
tik faaliyetleri SORUfiTURMA
KONUSU yap›yor. Bildiri da¤›tma-
y›, yay›n faaliyetini suç say›yor. 

“Bast›r, SSustur”
yöntemiyle ddevrimcileri
susturamazs›n›z; ancak
düzenle aayn›lafl›rs›n›z

‹MO, devrimcilerin elefltirilerine
karfl› düzenin soruflturma yöntemini
kullanmaktad›r. Tart›flmak yerine
BBAASSTTIIRR,, SSUUSSTTUURR yöntemini iz-
lemektedir. Bu soruflturma yöntemi-
nin; devletin, greve ç›kan iflçiye,
grevli-toplu sözleflmesi sendika
hakk› için eyleme kat›lan memura,
YÖK’e karfl› ç›kan ö¤renciye açt›¤›
soruflturmalardan bir fark› var m›? 

Sald›r›ya u¤rayan devrimci mi-
mar ve mühendisler ve Genç
‹MO’lu ö¤renciler hakk›nda zaten
YARGIYA var›lm›flt›r!

29 Haziran'da, TMMOB'da ya-
flanan sald›r›lar›, devrimci-demok-

rat mühendislere karfl› sürdürülen
yalan kampanyas›n› tart›flmak için
TMMOB Baflkan› Mehmet So¤anc›
ile görüflmeye giden HALK CEP-
HES‹, önce randevu, sekreter engel-
lerine tak›ld›, ard›nda heyette bulu-
nan ‹vme okuru bir mühendisin bu
görüflmeye kat›lmamas› dayat›ld›.
K›sacas›, sorunu çözme çabalar›,
TMMOB’un sald›r›y› onaylayan bu
yaklafl›mlar› nedeniyle sonuçsuz
kald›. Böyle bir demokratik kitle ör-
gütü, örgütsel iflleyifli ve böyle de-
mokratl›k da olmaz. Böyle bir anla-
y›fla sahip olanlar düzene karfl› de-
mokrasi mücadelesi de veremezler. 

‹MO yönetimi ““zzoorrbbaall››¤¤››,, ssiiyyaa--
sseett yyaassaakkçç››ll››¤¤››nn››,, bbööllüüccüüllüü¤¤üü,, dd››flfl--
llaayy››cc››ll››¤¤››,, ddeevvrriimmccii,, ddeemmookkrraatt mmüü--
hheennddiisslleerree ddüüflflmmaannll››¤¤›› ççiizzggii hhaalliinnee
ggeettiirrmmiiflfl bbiirr aannllaayy››flfl››”” savunmakta-
d›r demifltik. Bu soruflturma bunun
do¤rulu¤unu tekrar tekrar kan›tla-
maya yetiyor. Despotik yöntemlerle
demokratik mücadeleyi engelliyor,
devrimci düflünceyi yasakl›yorlar.
Ama odalardaki ffaaflfliisstt--ggeerriiccii öörr--
ggüüttlleennmmeelleerree itirazlar› yok. Varsa
da ciddi bir mücadele yapt›klar›n›
gören yok. Odalar üzerinden rant
sa¤lanmas›na itirazlar› yok. Konya
‹MO’n›n polis a¤z›yla yaz›lm›fl, fa-
flist bildirisine de itirazlar› yok... 

Faflistlerin, gericilerin, statüko-
cular›n “düflüncelerini” aç›klama,
devrimcilere sald›rma hakk› var.
Ama devrimcilerin düflüncelerini
aç›klama hakk› yok öyle mi? 

Hani sizin demokrasi anlay›fl›-
n›z? Emperyalizm de devrimcileri
düflüncelerinden dolay› yarg›l›yor,
teslim almaya çal›fl›yor, bunu yapa-
mad›¤› noktada da bask›y›, gözda-
¤›n› devreye sokuyor. Siz ne yap›-
yorsunuz? 

Bildiri da¤›tmak gibi en s›radan
bir demokratik faaliyete tahammül-
süzsünüz. ‹deolojik mücadele yü-
rütmek yerine fiili sald›r›larla S‹-
YASET YASA⁄I uyguluyorsunuz.
Madem düflüncelerinizin do¤rulu-
¤undan bu kadar eminsiniz ideolo-
jik mücadele yürütün. Ama hay›r
yapamazs›n›z, o tekkeci, grupçu an-
lay›fl›n›z ve de odalardaki statüko-
lar, buna izin vermez. 

‹MO yöneticileri 12 Eylül’ün
savc›lar› kadar da ssoorruummssuuzz vvee
ppeerrvvaass››zzllaarr.. 3 Haziran’daki olay-
larla ilgili ismi geçen ve soruflturma
konusu yap›lan iki kifliden biri söz-
konusu olaylar oldu¤unda ‹‹ssttaann--
bbuull’’ddaa,, bbiirr ddii¤¤eerrii ddee yyuurrttdd››flfl››nnddaa
bbuulluunnmmaakkttaayydd››..

Tam 12 Eylül savc›lar›na yak›fl›r
bir soruflturma tarz›!

Düzenin savc›lar› da hakk›nda
iddianame haz›rlad›klar› say›s›z
devrimciyi ilgilerinin olmad›¤› ve
maddeten de olamayaca¤› olaylar
hakk›nda sorgulam›fl, yarg›lam›fl,
cezalar verdirmifllerdir. 

Düzen tüm sendikalara, odalara,
demokratik kitle örgütlerine devrim-
cilerin tasfiye edilmesini telkin edi-
yor. Sar› ve reformist sendikac›lar,
statükocu-yasakç› odalar da devrim-
cilerin tasfiyesinden yanalar. ‹stiyor-
lar ki devrimciler hiçbir yerde olma-
s›n. Emperyalizm bunun ideolojik
k›l›f›n› “teröre karfl› mücadele” ad›
alt›nda yap›yor. KKeennddiinnddeenn oollmmaa--
yyaann›› hheeddeeff hhaalliinnee ggeettiirriiyyoorr...... Oda
yönetimi de, sizin bu düflüncelerle
odalarda bulunman›za, faaliyet yü-
rütmenize izin vermeyece¤iz diyor.

Faflizmin uygulad›¤› bask›, sal-
d›r›, soruflturma yöntemleriyle dev-
rimcileri sindiremezsiniz. Odalar›n
yozlaflt›r›lmas›na, tamamen düzeni-
çilefltirilmesine izin vermeyece¤iz. 

Devrimcilere karfl› bafllatm›fl ol-
du¤unuz tasfiye operasyonuna, “de-
mokrat” maskesiyle dolaflarak bur-
juva ideolojisinin bayraktarl›¤›n›
yapman›za, küstahça devrimcileri
sorgulaman›za izin vermeyece¤iz.
Özelefltiri vermek zorunda olan siz-
siniz. Bu anlay›fl› mahkum edene
kadar ideolojik mücadeleyi sürdür-
meye devam edece¤iz.

Say›: 1191 43TMMOB

Düzen tüm sendikalara,
odalara, demokratik kitle
örgütlerine devrimcilerin
tasfiye edilmesini telkin
ediyor. Sar› ve reformist

sendikac›lar,
statükocu-  yasakç› odalar

da  devrimcilerin
tasfiyesinden yanalar.

‹stiyorlar ki devrimciler
hiçbir yerde olmas›n.
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‹MO'da (‹nflaat Mühendisleri
Odas›) bafllat›lan ve TMMOB etkin
yönetim anlay›fl› taraf›ndan sürdü-
rülen devrimci-demokrat mühendis-
lere dönük tasfiye hareketine karfl›
‹vme okurlar› bir ayd›r TMMOB
önünde ““DDeemmookkrraassii NNööbbeettii”” tutu-
yor. Ne istiyor ‹vme okurlar›? 

- ‹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›fl-
mak üzere TMMOB demokrat üye
toplant›s› yap›ls›n. 

TMMOB ve ‹MO yönetimleri
bu talepleri görmezden geliyor. B›-
rakal›m örgüt içi demokrasi talebini
gündemine almay›, anti-demokratik
uygulamalar›na yenilerini ekliyor. 

Soruflturmalar›n AAmac› 

Tasfiye EEtmektir
‹MO yönetiminin soruflturma aç-

t›¤› ‹vme Dergisi Yay›n Kurulu’n-
dan 5 kifliden 2'si ‹stanbul'da biri de
Libya'da ikamet etmektedir. Yani bu
arkadafllar›n Ankara'da yaflanan her-
hangi bir olay›n içinde bulunma ih-
timalleri bile bulunmamaktad›r. Bir
s›k›yönetim savc›s› diliyle haz›rlan-
m›fl olan soruflturma metninde, so-
ruflturmaya u¤rayanlar peflinen ssuuçç--
lluu ilan edilmekte. Delil olarak da
‹vme Dergisi'nin aç›klamalar› bile
suç delili olarak gösterilmektedir. 

Belli ki ‹MO yönetimi ‹vme
Dergisi'ni önlerine koyup yay›n ku-
rulu üyelerinin isimlerinden seçme
yapm›fllar. Bu soruflturma aç›kça
kendisini elefltirenleri susturmaya
ve odadan tasfiye etmeye yöneliktir.
Bu soruflturma daha bafltan mah-
kum eden bir soruflturmad›r. Dev-
rimciler daha genifl ve demokratik
bir yaklafl›mla aarraaflfltt››rrmmaa kkoommiissyyoo--
nnuu kurulsun dediler, ça¤r› yapt›lar.

Soruflturma sahipleri bunu da gör-
mezden geliyor. 

Soruflturman›n SSoruflturaca¤›
Devrimciler De¤il;

Devrimcilere SSald›ranlar
Olmal›d›r! 

‹MO yönetimi 14 Mart 2009 ta-
rihinden bugüne kadar yaflanan baz›
olaylarla ilgili bir soruflturma bafl-
latt›. Ancak bahsedilen tarihler için-
de soruflturulmas› gereken as›l kifli-
lere soruflturma aç›lmam›fl, hatta
onlar›n yapt›klar› soruflturma kapsa-
m›na da al›nmam›flt›r. Devrimcilere
yönelik fiili tutumlar, engellemeler,
küfürler ve hakaretler soruflturma
konusu dahi yap›lmam›flt›r. 

Elbette ‹MO yönetiminin mant›-
¤›yla bu anlafl›l›r bir durumdur!
Çünkü ‹MO yönetimi ttaarraafftt››rr.. ‹MO
yönetimini ilgilendiren devrimcile-
re hakaret edilmesi, sald›r›lmas› de-
¤ildir, ki bu sald›r›n›n sahibi bizzat
‹MO yönetimidir zaten. Dolay›s›yla
‹MO yönetiminin soruflturdu¤u fley-
ler devrimcilerin bildiri da¤›tmala-
r›d›r, kendilerini ifade etmeleri,
mevcut yönetimi elefltirmeleridir,
engellemeleri bofla ç›karmalar›d›r.   

Soruflturma sahipleri devrimci-
leri fliddet uygulamakla suçluyorlar
ve fliddeti mahkum ediyorlar. Her
noktada oldu¤u gibi soruflturma sa-
hipleri bu noktada da iki yüzlü ve
tutars›zd›rlar. 

Örne¤in 11 Haziran'da ‹MO An-
kara fiubesi'nde yap›lan Küçük Ku-
rul'da, devrimcilere ellerinde b›çak-
larla sald›ran grup herkes taraf›ndan
bilinmektedir. Böyle olmas›na kar-
fl›n ‹MO yönetimi bu grubu sorufl-
turma kapsam›na dahi almam›flt›r.
Kimdir bu eli b›çakl› grup? Kim ge-
tirmifltir onlar›? Ne amaçla getiril-
mifllerdir oraya? Bu sorular›n ceva-
b› verilmelidir. ‹MO yönetimi dev-
rimcilere ellerinde b›çaklarla sald›-
ran grupla “bir ilgimiz yoktur” di-
yerek sorundan ve sorumluluktan

kaçamaz. Bu soruyu cevaplamak
‹MO’daki herkesin sorunudur. 

Vahim olan, ciddi olan budur.
Düzen mant›¤› bir kez daha karfl›-
m›za ç›k›yor. Sald›ranlar de¤il dev-
rimciler soruflturuluyor. Eli b›çakl›,
sopal› serseri gruplar de¤il, bildiri-
leriyle düflüncelerini aç›klamaya ça-
l›flanlar mahkum edilmeye çal›fl›l›-
yor. 

‹MO YYönetimi DDüzen
Mant›¤›n› ‹‹çsellefltirmifltir! 

Soruflturma tarz›, b›rak›n de-
mokrat olmay›, burjuva hukuku ka-
dar bile olamayan bir bask›c› zihni-
yeti göstermektedir. 

‹flte düzen mant›¤›: Oligarflik dü-
zen de “bak›n ülkede demokrasi var
herkes düflüncelerini söyleyebilir”
diyor, ancak pratikte bask›y›, zoru,
yasaklar› karfl›m›za ç›kar›yor. ‹MO
yönetiminin mant›¤› da ayn›d›r:
“Biz kimseyi tecrit etmiyoruz, tasfi-
ye etmiyoruz, siyaseten bir sorunu-
muz yok... Herkes tabi diledi¤i ça-
l›flmay› yap›yor, siz de yapabilirsi-
niz” diyorlar. Peki nas›l yapaca¤›z? 

Her türlü demokratik faaliyet
için önceden bildirimde bulunup
izin alaca¤›z. Ve elbette ‹MO ve
TMMOB yönetimleri elefltirilmeye-
cek, politikalara muhalefet edilme-
yecek, ayk›r› ses olunmayacak!

Bunun d›fl›nda düflünce özgürlü-
¤ü var!!!

Bu, oligarflinin, emperyalizmin
hakim hale getirmeye çal›flt›¤› bir
anlay›flt›r. Düflünebilirsin, muhale-
fet de edebilirsin, elefltirebilirsin an-
cak benim belirledi¤im s›n›r ve çer-
çevede! Bu s›n›r› ve çerçeveyi aflar-
san atar›m, sorufltururum, tasfiye
ederim diyorlar. 

Ayn› düzen mant›¤›, ayn› anlay›fl
Küçük Kurul üyesi devrimcilerin,
demokratlar›n karfl›s›na dikilmifltir.
11 Haziran 2009’da Ankara ‹MO'da
gizli Küçük Kurul örgütlemeye ça-

DEVR‹MC‹L‹⁄‹N DEMOKRATLI⁄IN 
OLMADI⁄I YERDE DÜZEN VARDIR 



l›fl›p Küçük Kurul'a devrimcileri
sokmayanlar, devrimcilere karfl›
zor kullan›p, toplant›y› ppoolliiss kkoorruu--
mmaass››nnddaa gerçeklefltirenler, o gün
kendilerini flöyle savunmufllard›:
"Biz birlikte olmama hakk›m›z› kul-
land›k". 

Bu savunma, devrimciler olma-
dan yap›lan Küçük Kurul toplant›-
s›nda al›nan flu kararda ifadesini bu-
luyordu: "Bu sald›r›y› gerçekleflti-
renlerin kendilerine yak›flt›rd›klar›
s›fatlar ne olursa olsun B‹R DAHA
ARAMIZDA YER BULMA fiANS-
LARININ OLMADI⁄INI belirte-
rek..." (age) 

Devrimciler ne büyük, ne affe-
dilmez suç ifllemifllerdir ki bir daha
asla aralar›na almayacaklar›n› ilan
ediyorlar. Devrimcilerin suçlar› bil-
diri da¤›tmak, mevcut yönetimi
elefltirmek, TMMOB'a demokrasi

istemektir, halktan yana siyaset
yapmakt›r. 

O halde bu karar› alanlar›n tek
amac› vard›r: Devrimcileri tecrit ve
tasfiye etmek. 

Küçük Kurul, demokrat, devrim-
ci mühendislerin resmi olmayan bir
platformudur. Devrimcilerin, de-
mokratlar›n oldu¤u bir platformda
SADECE faflistlerle, gericilerle bir-
likte olunmaz. 11 Haziran tarihli
Küçük Kurul karar›n›n alt›na imza
atanlar bir kez daha düfltükleri duru-
mu düflünmeli ve sorgulamal›d›rlar.
Devrimcileri tecrit ve tasfiye etmek
kendine devrimciyim, demokrat›m
diyenlerin ifli olamaz. Bu sadece ve
sadece düzenin ifli olabilir. 

Biz halk›m›z›n ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelesinde
saf tutmufl mimarlar, mühendisleriz;
bunun bedelini de ödüyoruz. Do¤ru

bulmad›¤›m›z, devrimci-demokrat
ölçütlere uygun bulmad›¤›m›z yan-
lar› elefltirir ve mahkum ederiz. Bi-
rilerinin hofluna gitmez diyerek, bir-
fleylerden fayda sa¤lama pahas›na
elefltirilerimizden, do¤rular›m›zdan,
ilkelerimizden vazgeçmeyiz. Bu bi-
zim siyaset tarz›m›zd›r. 

Devrimci, demokrat platformda
mücadelemizin temeli ideolojik
mücadeledir. TMMOB'a yap›lan da
budur. 

Elefltirilerimizden, do¤rular› dile
getirmemizden rahats›z olanlar ise
bizleri engellemeye çal›fl›yorlar.
Kendi çizdikleri çerçevede hareket
etmeye zorluyorlar. Bunu baflara-
mad›klar›nda ise tasfiye ve tecrit et-
meye yöneliyorlar. Bugün ‹MO yö-
netimi ve TMMOB etkin yönetimi-
nin yapmaya çal›flt›¤›n›n özü özeti
budur.

Say›: 191 45TMMOB

Demokratik bir kitle örgütü kendini neden polis
korumas›na al›r?.. Devrimcilere sald›ranlar, elefltiriye
tahammülsüz olanlar, polis korumas› arkas›na
s›¤›n›yorlar ne yaz›k ki... TMMOB önündeki bu tablo,
üzerinde düflünülmesi gereken bir tablodur. 

Ankara Art› ‹VME Dergisi çal›flanlar› 28 Temmuz
günü ‹MO önünde ‘‹MO’da Soruflturma Terörüne Son
TMMOB ve ‹MO’da Demokrasi ‹stiyoruz’ diyerek bir
eylem gerçeklefltirdi. ‘Bask›lar Soruflturmalar Bizi Y›l-
d›ramaz, Soruflturma Terörüne Son, S›k›yönetim De¤il
Demokratik TMMOB ‹stiyoruz’ sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde Art› ‹VME Dergisi ad›na ‹lhan Kaya bas›na
bir aç›klama yapt›. Bugüne kadar yaflanan süreç, ‹vme

Dergisi çal›flanlar›na sald›r›lar ve son olarak aç›lan so-
ruflturmalar›n anlat›ld›¤› aç›klamada bunlara son veril-
mesi ça¤r›s›nda bulunuldu. 

“3 Haziran’da yap›lan Küçük Kurul ile ilgili ‹MO
yöneticileri oda organlar› kullan›larak böyle bir sorufl-
turma yürütmeye yetkili de¤ildir. Zira resmi yönetme-
liklerde “Küçük Kurul” ad›yla an›lan bir kurul yoktur.
Küçük Kurul, oda organlar›n›n d›fl›nda, demokratlar›n
kendi aralar›ndaki hukuk çerçevesinde oluflturduklar›
bir kuruldur. Bu kurulda yaflananlar Oda’n›n resmi ya-
p›s›n› ilgilendirmez. Yap›lmaya çal›fl›lan soruflturma bu
yönüyle de hukuk d›fl›d›r” denilen aç›klamada, her haf-
ta sal› günleri ‹MO önünde Demokrasi Nöbeti tutacak-
lar›n› belirten ‹vme Dergisi çal›flanlar› ilk nöbetlerini
akflam saatlerine kadar tuttular.TTMMMMOOBB PPoolliiss

KKoorruummaass››nnddaa ““TTMMMMOOBB öönnüünnddee DDeemmookkrraassii NNööbbeettii
bbaaflflllaattmmaamm››zz üüzzeerriinnddeenn ttaamm bbiirr aayy ggeeççttii.. ‹‹MMOO’’ddaa

bbaaflflllaatt››llaann vvee TTMMMMOOBB eettkkiinn yyöönneettiimm aannllaaflfl››
ttaarraaff››nnddaann ddaa aarrtttt››rr››llaarraakk ssüürrddüürrüülleenn ddeevvrriimmccii

ddeemmookkrraatt mmüühheennddiisslleerree ddöönnüükk ttaassffiiyyee hhaarreekkeettiinnee
kkaarrflfl›› bbiirr aayydd››rr TTMMMMOOBB öönnüünnddeeyyiizz.. 

TTaalleepplleerriimmiizz,, kkeennddiissiinnee ddeevvrriimmcciiyyiimm
ddeemmookkrraatt››mm ddiiyyeenn,, ‹‹nnflflaaaatt MMüühheennddiisslleerrii OOddaass›› vvee

TTMMMMOOBB??ddeekkii ssüürreeççtteenn ggeenneell oollaarraakk rraahhaattss››zz
oollaann vvee bbuu ssüürreecciinn ççöözzüüllmmeessii ggeerreekkttii¤¤iinnii ddüüflflüünneenn

ttüümm mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zz››nn aalltt››nnaa iimmzzaa aattaabbiilleeccee¤¤ii
ttaalleepplleerrddiirr””.. 

MMüühheennddiisslliikk,, MMiimmaarrll››kk vvee PPllaannllaammaaddaa
AArrtt›› ‹‹vvmmee DDeerrggiissii
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Bir kez daha “e¤itimde re-
form”, “sistemde de¤ifliklik” ha-
berleriyle doldu ortal›k. Bu kez
bozukluklar›n gerçekten gideri-
lece¤i, yeni bir sistem getirdik-
leriyle övündü egemenler. Bu
sene s›nav› kazanamayanlara
seneye girmeyi önerdiler. So-
nuç? Riyakarca yap›lan yeni
aç›klamalar›n anlam› bizlerin
halk için e¤itim talebimizden
vazgeçemeyece¤imizdir. 

Çünkü hükümet aç›kça “biz-
den olana yer açar›z, gerisi umu-
rumuzda de¤il” demifltir. Aç-
makla övündükleri üniversite
kap›lar›, her sene b›kmadan de-
¤ifltirdikleri s›nav sistemiyle
halk çocuklar›n›n yüzüne daha
s›k› kapanmaktad›r. 

AKP istedi, YÖK hemen uy-
gulad›. Anti-demokratik bir ku-
rum olan YÖK, gerici AKP ile
bask›c› yüzünü iyice ortaya ç›-
karm›fl, emireri gibi çal›flt›¤›n›
saklayamaz hale gelmifltir. Onca
de¤ifliklik aray›fllar›n›n aras›nda
YÖK niye var, niye kald›r›lm›yor
sorusunun laf› bile edilmemifltir. 

Peki ne getiriyor yeni sistem?
Art›k s›nav iki aflamal› olacak.
Her iki giriflte de s›nav ücreti
al›nacak. ‹lk aflamay› geçenler,
istedikleri bölümle ilgili testleri
çözecek. Bu sistemde okul bafla-
r›s›n›n etkisi çok afla¤› çekildi.
Ek puanlar da kald›r›ld›. “Dev-
rim” dedikleri bu olsa gerek!

Hani bozuk düzende sa¤lam
çark olmayaca¤› gerçe¤ini bil-
mesek, uzun uzun sistemin ay-
r›nt›lar›n› tart›flal›m deriz. Ama
kendi içinde bile tutars›z olan
bu yeni sistemle ilgili olarak;
meslek liselerinin s›navs›z geçifl
haklar›n›n kald›r›lmas›, ö¤ret-
men lisesi ve benzer konumdaki
liselerden ek puan uygulamas›-
n›n çekilmesi, s›nav ücretinin
artt›r›lmas›, okul etkisinin azal-
t›l›p ö¤rencinin dersaneye yön-

lendirilmesi, (üstelik tam tersi
bir uygulama SBS’lerle ortaö¤re-
time uygulanmaktad›r.)

Meslek liselerinin maruz kal-
d›¤› adaletsizli¤i giderebilecek
ad›mlar m› bunlar? Tam tersine
bunlar her türlü liseden ö¤renci-
lerin üstüne daha a¤›r yükler
getirecektir. Bu s›nav de¤iflikli-
¤ine en çok dershaneler sevin-
diler. Art›k meslek liselilerde ta-
mamen dershaneye ba¤›ml›
olacaklar. Adaletsizli¤i ortadan
kald›rmak, katsay›y› ortadan
kald›rmakla sa¤lanm›yor. Mes-
lek liselilerin ald›klar› e¤itimin
niteli¤i ortada. Di¤er liselerle re-
kabet edebilmeleri için dersha-
neye gitmekten baflka bir yol b›-
rakm›yor bu sistem. 

Dershane fiyatlar› ise özel
üniversite fiyatlar›na yaklaflm›fl
durumda. Meslek liselerine ço-
¤unlukla halk çocuklar› devam
etmektedir. Dershaneye gide-
cek paralar› yoksa üniversite
kap›lar› meslek liselerine art›k
tamamen kapand›. Yeni düzen-
leme ile meslek liselerinin, mes-
lek yüksek okullar›na s›navs›z
geçifl hakk› ve oradan da 4 y›ll›k
fakültelere dikey geçifl hakk›
ortadan kald›r›l›yor. Bu hak
var diye meslek liselerine girmifl
olan ö¤renciler de ma¤dur ola-
caklar. 

Ayr›ca bu de¤ifliklik tam da
ÖSS tercihlerinin yap›laca¤› gün-
lerde aç›kland›. Ö¤renciler tercih
yapmakla tercih yapmay›p se-
neye tekrar s›nava girmek ara-
s›nda karars›z kalm›fl durumda-
lar. “Sorun çözüyorum” derken
yeni sorunlar ç›karan bu E¤i-
tim sisteminde herfley mümkün.
Baflbakan ve Milli E¤itim Bakan-
lar› y›llard›r dershaneleri eleflti-
rip dururlar; ama yapt›klar› tüm
düzenlemeler dershanelerin
önünü açm›fl, say›s›n› art›rm›fl-
t›r. Eskiden son s›n›fta dersha-
neye gidilirken art›k her s›n›f›n

sonunda s›nav yap›lmas› nede-
niyle dershaneye gidiliyor. 

Bu y›l ÖSS’de s›f›r puan alan
otuz bin ö¤rencinin yar›s›ndan
fazlas› meslek lisesi ç›k›fll›. De-
mek ki, as›l problem katsay› de-
¤ilmifl. Demek ki, okulda ö¤reti-
lenler yetmemekteymifl. Demek
ki, sorun puan›n 0.3 ya da 0.8
katsay›lar› ile çarp›lmas› de¤il,
e¤itimin niteli¤iymifl. Ayr›ca
kim için e¤itim, ne için e¤itim
sorusunun cevab› da bu konuda
önemli bir veri bizim için. 

Bizim gibi yeni-sömürge bir
ülkede, e¤itim sisteminin do¤ru-
dan emperyalistlerce belirlendi-
¤i, iflbirlikçiler taraf›ndan uygu-
land›¤› s›r de¤ildir. Kendi ihti-
yaçlar›n› karfl›layan iflbirlikçiler,
düzene uygun kafalar yaratmak
için e¤itimi kullanmaktad›r.

Gerici AKP hükümetinin
‹mam Hatip Liseleri’nin önünü
kadrolaflmak için açmak isteme-
sini, e¤itimdeki haks›zl›klar› kul-
lanarak, bunlar› düzeltiyormufl
gibi davrand›¤› ortadad›r. Hak-
s›zl›klara u¤rayan kesimleri kul-
lanmak amac›yla ad›mlar at-
maktad›r AKP. Daha önce,
‹HL’lerin meslek lisesi kapsam›-
na al›nmas› gösterdi ki, bu ko-
nuda haz›rl›klar daha önceden
yap›lm›fl. 

Gerçek fludur ki, yap-boz ha-
line gelen, kadrolaflma, arpal›k
olarak kullanma ve oligarfli içi
çat›flmalarda güç kazanma gibi
nedenlerle yap›lan bu düzenle-
melerle e¤itim sistemini düzelt-
mek olanaks›zd›r. Burada bize
düflen paras›z, bilimsel, demok-
ratik e¤itim talebimizi her za-
man savunmakt›r. Önemli olan
bizim bunu ne kadar do¤ru gör-
dü¤ümüz ve hakl› taleplerimiz
do¤rultusunda mücadelemizi
nas›l yükseltti¤imizdir. 

Gençlik Federasyonu

‘Yeni’ Bir S›nav Sistemi



24-25 Temmuz’da The Marmara
Oteli’nde Sabanc› gibi özel üniver-
sitelerinde aralar›nda oldu¤u çeflitli
üniversitelerden rektörler ve akade-
misyenlerden oluflan YYüükksseekk ÖÖ¤¤rree--
ttiimm PPllaattffoorrmmuu taraf›ndan, iki gün
süren Yüksekö¤retim Çal›fltay› dü-
zenlendi. 

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›
AKP’nin Milli E¤itim Bakan› Ni-
met Çubukçu yapt›. 

Çal›fltay› yüksekö¤retimin so-
runlar›n› tart›flmak için yapt›lar gü-
ya. Fakat çal›fltayda konunun as›l
muhatab› ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹LLEERR yoktu.
Böyle bir çal›fltayda ö¤rencilerin,
gençli¤in sorunlar› tart›fl›labilir mi?
Gençli¤in, e¤itimin sorunlar›na çö-
züm üretilebilir mi?

Bu sorular›n cevab› çal›fltay› dü-
zenleyenlerin kim oldu¤unda var
asl›nda. Ö¤rencilerin sorunlar›n›
tart›flanlara bak›n. Çal›fltay› düzen-
leyenler zaten o sorunlar› yaratan
YYÖÖKK’’üünn ssaavvuunnuuccuullaarr››dd››rr.. E¤iti-
min gericilefltirilmesinin, üniversi-
telerin ticarethaneye dönüfltürülme-
sinin, üniversiteleri polis-jandarma-
özel güvenlikçilere devrederek kk››flfl--
llaayyaa dönüfltürülmesinin sorumlula-
r›d›r. Polisin, jandarman›n, sivil fa-
flistlerin okullarda uygulad›¤› teröre
göz yumup, faflizmi destekleyenler-

dir.

Bunlar yüksekö¤retimin hangi
sorunlar›na çözüm üretecekler. Hiç
flüphe yok ki tart›flt›klar›, çözüm
üretmeye çal›flt›klar› gençli¤in e¤i-
tim sorunlar› falan de¤ildir. OOlliiggaarr--
flfliinniinn iihhttiiyyaaççllaarr››dd››rr. E¤itimi nas›l
daha karl› bir alan haline getirebilir,
nas›l bu pastadan özel okullar›n pa-
y›n› daha çok art›rabiliriz. Bu ya-
n›yla çal›fltay›n amac› aç›kt›r.

Orada oolmamas› ggereken
kifliler, ttav›rlar!

Toplant›ya Prof. Dr. Ahmet ‹n-
sel, Profosör Burhan fienatalay gibi
baz› ilerici ö¤retim üyeleri de kat›l-
d›. 

Toplant›n›n yap›ld›¤› otelin
önünde toplanan ö¤renciler çal›flta-
ya kat›l›p konuflmak istediler. Fakat
polis ö¤rencileri otel önüne sokmak
istemiyor, sald›r›yor, onun üzerinde
ö¤renci gözalt›na al›n›yor. Baz› ö¤-
retim görevlilerinin sald›r›ya itiraz-
lar› üzerine yap›lan pazarl›k sonucu
iki ö¤rencinin konuflma yapmas›na
izin veriliyor. 

Salona al›nan ö¤renci, konuflma-
s›nda yap›lan sald›r›y› protesto etti-
¤ini aç›klay›nca polisler tekrar sal-
d›r›p yaka-paça sürükleyerek zorla

salondan ç›kart›yorlar. O kadar ö¤-
retim görevlilerinin içinde ö¤renci-
lere sald›r›p zorla d›flar› atan polis-
lere Profosör Ahmet ‹nsel “çocuk-
lar› b›rak›n faflistler” diye ba¤›r›-
yor. Salondakilere de polisin sald›-
r›s›na sessiz kald›klar› için tepki
gösteriyor. 

Bahçeflehir Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Eser Karakafl ise; ö¤renci-
leri protesto yapmayacaklar› sözü
alarak içeri ald›¤›n› belirterek,
“Sözlerinde durmad›lar” diyerek k›-
n›yor. Karakafl gibi AB’cilerin de-
mokratl›¤›, ilericili¤i buraya kadar! 

Ö¤rencilerini polise, iflkenceye
teslim eden, okullarda polise sald›r›
için “davetiye” ç›karan rektörlere,
dekanlara yabanc› de¤iliz. Onlar›n
bu çal›fltaya kat›lmalar›nda da, ö¤-
rencilere sald›r›y› izlemelerinde de
bir sak›nca yoktur. Ama kendilerini
ilerici, demokrat olarak nitelendiren
Ahmet ‹nsel gibi ö¤retim görevlile-
rinin ne ifli vard› o çal›fltayda?
YÖK’çüleri meflrulaflt›rman›n d›-
fl›nda hiçbir ifle yaramayaca¤› belli
olan toplant›lar›n bir parças› olmak,
AKP’nin iflini kolaylaflt›rmaktad›r. 

Olmamas› ggereken ssözler !
Gençlerden biri gözalt›na al›n›r-

ken, ““bbiizzii tteerröörriisstt ggiibbii ggöözzaalltt››nnaa aall--
dd››llaarr”” diyordu.

En demokratik taleplerine karfl›
polis azg›nca sald›r›yor, terör estiri-
yor. Polisin bu sald›r›s›na karfl› ç›k›fl
ise çarp›k; polisin sald›r›s›n› kendisi-
ne de¤il de “teröristlere” yap›lmas›
gereken bir sald›r› olarak düflünüyor.
‹‹flflttee bbuu YYÖÖKK’’üünn bbaaflflaarr››ss››dd››rr.. Bu
gençlerimizi böyle konuflturan, dev-
letin Amerikanc›-faflist politikalar›
ve düzen içi solculu¤un terör dema-
gojisine yedeklenmifl anlay›fl›d›r... 

Demokrat, ilerici ö¤renciler bile
“bize terörist muamelesi yap›yor-
lar” diyebiliyorsa, kuflku yok ki, bu
çarp›kl›klar üzerinde çok önemle
durmak gerekir. 

Say›: 191 47GENÇL‹K

Oligarflinin Ö¤retim Görevlilerinin Yüksekö¤retim Çal›fltay›

Çal›fltayda OOlanlar, OOlmamas› GGerekenler

Mu¤la Üniversitesi ö¤rencileri, YÖK'ün tasarlam›fl oldu¤u harç zamla-
r›na karfl› 23 Temmuz günü Mu¤la S›n›rs›zl›k Meydan›’nda imza kampan-
yas› bafllatt›. Aç›lan standa Mu¤la halk› büyük ilgi gösterdi. Daha ilk gü-
nünde 11000000 iimmzzaayy›› ggeeççeenn kampanyada, halk›n da sürekli olarak yap›lan bu
zamlardan ne kadar yak›nd›¤› görülüyordu. Ayr›ca stand›n arkas›nda aç›-
lan karikatür sergisi de halktan büyük ilgi gördü.

Da¤›t›lan bildiride, 12 Eylül zihniyetinin getirdi¤i YÖK ve YÖK'ün uy-
gulamalar›ndaki adaletsizlik teflhir edildi. Harç zamlar›n›n yan›nda ikinci
ö¤retimlere çifte standart uygulanmas› da anlat›ld›. Eylem söylenen türkü-
lerle son buldu.

Kampanya, 12 A¤ustos tarihine kadar imza stantlar› ve bildirilerle devam
edecek. 13 A¤ustos tarihinde ö¤rencilerin halkla birlikte PTT önünde yapa-
caklar› bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan, YÖK'e ve Milli E¤itim Bakanl›¤›'na
imzalar›n gönderilmesiyle kampanya son bulacak.

“Harç Zamlar›na Karfl› ‹mza Ver”
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Dündar’›n 
Randevu DDefteri
Özel Harp Dairesi’nin y›llarca
baflkanl›¤›n› yapan Kemal
Yamak, 27 Temmuz günü ölmüfl.
Biraz araflt›rd›k. 
Me¤erse tam da 28 Temmuz
günü Can Dündar’la randevusu
varm›fl... 
Bildi¤i her fleyi anlatacakm›fl
Dündar’a... 
Tam buluflacaklar› günün arife-
sinde Yamak sizlere ömür!.. 
fiimdi gelin de bunun “ecelle
ölüm” oldu¤una inan›n... 
Yok yok, bu iflte bir ifl var;
Tahminimiz odur ki, Can
Dündar’›n randevu defteri azrai-
lin elinde. Bak›yor deftere, kim
Dündar’a konuflacaksa, bir gün
önce... Allah rahmet eylesin! 

Afet BBölgesi
Bay›nd›rl›k Bakan› Mustafa Demir,

önce Giresun’un afet bölgesi olarak
ilan edildi¤ini aç›klad›. Hatta bakan
Giresun’u afet bölgesi ilan eden kkaarraarr--
nnaammeeyyii iimmzzaallaadd››¤¤››nn›› bile aç›klam›flt›.
Fakat daha sonra ayn› bakan, ““yyaannll››flfl
aannllaaflfl››lldd››¤¤››nn››”” söyleyerek, Giresun’un
afet bölgesi olmad›¤›n› aç›kl›yordu.

Bir flehrin afet bölgesi olup olmad›-
¤›na bile karar veremeyen bir hükü-
metten daha büyük afet olur mu? Hep
söylüyoruz; bu ülkenin bafl›ndaki en
büyük felaket, ne depremdir, ne sel,
as›l felaket, oligarflik diktatörlüktür. 

Teori NNe YYana DDüfler, 
Pratik NNe YYana!
Bu s›ralar solun baz› kesimlerinde dikkat
çekici bir Küba, Che sevgisi gözlenmekte.
O kadar ki, Küba devriminin K›z›lderesi
olarak tan›mlayabilece¤imiz Moncada
K›fllas›’na karfl› düzenlenen gerilla
bask›n›n›n y›ldönümü bile kutlan›yor... 
Moncada kim, siz kim?
Gerilla savafl›yla uzaktan yak›ndan ilgileri
yok, Che diyorlar, Moncada diyorlar;
teori baflka telden çal›yor, pratik baflka
fley söylüyor, propoganda ise hepsinden
ayr› dilde... ‹stismar›n ve tutars›zl›¤›n bu
kadar› da fazla.. 

Gül’ün
Merhameti

Mektup ver-
mek isteyen çifte

karakolda dayak.
(Hürriyet 26 Temmuz) Er-

zurum’da Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül’e çocuklar›n›n dok-
tor ihmali sonucu öldü¤üyle il-
gili flikayet mektubu vermek
isteyen kar› koca, iki çocukla-
r›yla birlikte gözalt›na al›nd›-
lar, karakolda dövüldüler...

değin elerm ““SSaa¤¤››rr ssuullttaannllaarr bbiillssiinn
kkii,, ddeelliinnmmeezz ssaann››llaann
kkaayyaallaarr››,, ddaammllaallaarr››nn

ssüürreekklliillii¤¤ii ddeelleerr..
fifiiimmddii bbiirreerr ddaammllaayy››zz..

DDaammllaallaarr››mm››zz......
ssüürreekkllii oollaarraakk ddeellmmeeyyee
ddeevvaamm eeddiiyyoorr zzuullmmüünn

dduuvvaarrllaarr››nn››...... TTaarriihh bbiizzii
yyaazzmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr..

KKaazzaanndd››¤¤››mm››zz›› ddaa
yyaazzaaccaakk..””
BB.. BBaattuurruu//

HH.. ÇÇuukkuurrlluuöözz



E⁄LENEREK Ö⁄REN‹YORUZ
Sömürü düzeninin aç ve yoksul b›rakarak yozlaflt›r-

mak istedi¤i halk›m›z›n de¤erlerini gelifltirmeyi amaç-
layan Okmeydan› Halk Kitapl›¤›, 26 Temmuz günü,
çocuklarla  bir yar›flma düzenledi.

Yar›flmaya günler öncesinden haz›rlanan Halk Ki-
tapl›¤› çocuklar›, okullar›n tatil olmas› nedeniyle arka-
dafllar› ile oynayamad›klar›, özlem duyduklar› payla-
fl›mlar› yaflayacak olman›n coflkusu içindeydiler.

Bilmece, yumurta tafl›ma, ip çekme, mendil kapma-
ca, sandalye kapmaca, ipte armut yemece ve yo¤urtta
para bulmaca gibi oyunlar oynand›. Her yar›flman›n
kendine has özellikleri vard›.

“Her gün yaflad›klar› sorunlardan uzaklaflt›r›larak,
sevgi, dostluk, kardefllik, paylafl›m  gibi güzellikleri e¤-
lenerek ö¤renen çocuklar›n kahkahalar›n› süreklilefltir-
mek istiyoruz” diyen Halk Kitapl›¤› çal›flanlar› yar›fl-
malarda dereceye girenleri kutlad›.

Say›: 191 49HABER

25-26 Temmuz günlerinde Malatya’n›n Arguvan il-
çesinde 7. Geleneksel Arguvan Türkü Festivali yap›ld›. 

Polis, jandarma ve Belediye Baflkan›’n›n tüm engel-
leme çal›flmalar›na ra¤men Halk Cepheliler, festivalde
stantlar›n› açt›. Arguvan Belediye Baflkan› Hüseyin
Tafltan, Halk Cepheliler’e “siz burada Güler Zere ile il-
gili imza toplay›p etkinlikler yapacakm›fls›n›z, bu yüz-
den stant açman›za izin vermiyorum” diyerek çirkin ve
insani  de¤erlere yak›flmayan bir tav›r gösterdi. 

Tüm bu  bask›lara
ra¤men aç›lan stanla-
r›n› arka taraflara al-
mak isteyen görevli-
lere de stand› geri
çekmeyecekler ini
söyleyen Halk Cep-
heliler’i halk›n da sa-
hiplenmesiyle bele-
diye görevlileri geri
ad›m atmak zorunda
kald›. Festivalde

Halk Cepheliler Yürüyüfl
Dergisi’nin stand›n› açarak
dergi sat›fl yapt›lar. Bunlar›n
yan›nda “Kanser Hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük”
stand› aç›larak Güler Ze-
re’nin durumu hakk›nda bil-

gi verildi, festivale kat›lanlardan imza topland›.

Gerçek ad› “Arguvan Türkü Kültür Ve Dayan›flma
Festivali” olan festivalin belediye taraf›ndan ad›nda bu-
lunan “Kültür Ve Dayan›flma” kelimeleri ç›kar›lm›flt›r.
Bununla beraber belediyenin bir içki firmas›yla anlafl›-
larak festivalin içini boflaltmas›na tepki olarak 30 köy
derne¤i tertip komitesinden çekilmifllerdi. Festivali ti-
cari bir malzemeye çevirmeye çal›flan belediye, dev-
rimcilerin de orada olmas›ndan rahats›z olmuflsa da
Malatya Haklar Derne¤i’nin stant açmas›na engel ola-
mam›flt›r.

Malatya Haklar Derne¤i’nin,  Naz›m Hikmet Mey-
dan›’n›n en ifllek yerine açt›¤› stantta halk›n yo¤un ilgi
gördü. “‹lk defa böyle bir stant gördük” diyerek dernek
üyelerini tebrik edenler oldu. Stantlardaki kitaplar ve
tutsaklar›n üretti¤i malzemeler k›sa sürede tükendi.
Özelikle “Dursun Karatafl Seçme Yaz›lar, Canan ve
Zehra, Mahir Çayan Bütün Yaz›lar, Katliam” kitaplar›
en çok ilgi gösterilen kitaplar oldu. Festivalin 2. günün-
de Grup Yorum sahne ald›.15 bin kiflinin dinledi¤i kon-
ser festivalin en kalabal›k konseri oldu.

Halk Cepheliler  Arguvan
Türkü Kültür ve Dayan›flma
Festivali’ndeydi
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Halk Cepheliler Ferhat Gerçek ve
Engin Çeber için adalet isteklerini
hayk›rmaya devam ediyorlar.

29 Temmuz günü ‹stanbul
Alibeyköy’de, 26 Temmuz günü

Esenyurt’ta ve Gülsuyu’nda biraraya gelen Halk Cepheliler
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r”
yazan bir pankart  açt›lar.  

Halk Cephesi ad›na aç›klamalarda iflbirlikçi AKP’nin kendi
yasalar›n› uygulayarak Güler Zerre’yi derhal serbest b›rakmas›-
n›, Ferhat’› vuranlar›n, Engin’i katledenlerin cezaland›r›lmas›n›
istedi. “Adalet ‹stiyoruz”, “Kanser Hastas› Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n”, “Ferhat’› Vuranlar, Engin’i Katledenler Cezaland›-
r›ls›n”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
lemlerin ard›ndan Yürüyüfl dergisi da¤›t›m› yap›ld›.

Ferhat ‹çin Engin ‹çin
Güler Zere ‹çin Adalet
‹stendi

Yürüyüfl Sergisi
Esenyurt’ta

“Yürüyüfl Dergisi 5. Y›l›nda
Yürüyüfl’ümüz Sürüyor” sergisi

25 Temmuz günü Esenyurt Özgürlükler Derne¤i’nde aç›ld›. 

Sergi aç›l›fl›nda, kat›lanlara yönelik  23 y›ld›r tüm zorlukla-
ra, bask›lara, kapatmalara, yasaklara karfl› kesintisiz bir flekilde
halka gerçekleri anlatan devrimci bas›n›n önemini ve tarihini
anlatan bir konuflma  yap›ld›.

Halka ulaflmas› pahas›na  Ferhatlar’›n vuruldu¤u, Engin-
ler’in katledildi¤i ama tüm bedellere ra¤men gerçekleri yazma-
ya  devam eden devrim mücadelesinin sesi Yürüyüfl dergisi üze-
rine sohbet edildi. 

Daha sonra, ziyaretçiler, Yürüyüfl dergisinin 5 y›ld›r ülkemiz
gerçeklerini gösteren resim ve yaz›lar›ndan oluflan sergiyi
gezdiler.

Yürüyüfl Sat›fllar›
Sürüyor

HHaattaayy:: Antakya’n›n Sinanl› Köyü’nde
28 Temmuz günü Yürüyüfl dergisinin 190.
say›s›n›n tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. Güler
Zere’nin tahliye olup olmad›¤›n› soranlara
dergi okurlar› geliflmeleri anlatarak “Adli
T›p tahliyesine onay vermedi” diye cevap
verdiler. Dergi tan›t›m› ve sat›fl›nda, halka
50 dergi ulaflt›r›ld›.

‹zmir: 25-26 Temmuz günlerinde Yur-
to¤lu ve Çi¤li-Güzeltepe mahallelerinde
yap›lan sat›fllarda toplam160 dergi sat›ld›.
Dergi sat›fllar›nda kanser hastas› olmas›na
ra¤men tahliye edilmeyen Güler Zere’nin
yaflad›¤› iflkence ve Türkiye’deki adaletin
kimler için iflledi¤i anlat›ld›.

Antalya: 25 Temmuz günü Antal-
ya’da K›fllahan Meydan›’nda yap›lan Yürü-
yüfl tan›t›m›nda tecrit zulmü ve AKP’nin
halka sald›r›lar› anlat›ld›. Ülkede fabrikala-
r›n de¤il, hapishanelerin aç›ld›¤› söylenen
tan›t›mda, sürdürülen tecritin sonucu olarak
Güler Zereler’in ölüme sürüklendi¤i belir-
tildi.

Elaz›¤: 21 Temmuz günü okurlar Hozat
Garaj›’ndan bafllayarak Hastaneler Caddesi

boyunca halka Yürüyüfl dergisinin tan›t›m
ve sat›fl›n› yapt›lar. Dergi sat›fl› yap›l›rken
sivil polislerin kamera çekimiyle taciz
etmelerine ra¤men sat›fl devam etti, 35
dergi halka ulaflt›r›ld›.

KARADEN‹Z’DE YAfiANAN “DO⁄AL AFET”
DE⁄‹L, C‹NAYETT‹R!

Samsun Karadeniz Özgürlükler Derne¤i Karadeniz
Bölgesi’nde  birçok ilde yaflanan sel felaketiyle ilgili yaz›l›
aç›klama yapt›. Aç›klamada selin do¤al afet olmad›¤›n›,
AKP’nin iflledi¤i bir cinayet oldu¤u belirtildi. Karadeniz
Bölgesi’nin afl›r› ya¤›fl alan bir bölge oldu¤unun, bunu ilkokul
ö¤rencilerinin bile bildi¤inin ifade edildi¤i  aç›klamada “Yafla-
d›¤›m›z bir felaket de¤ildir! Sorumlu, ne ya¤mur ne seldir. Sel-
lere karfl› önlem almayan, üç günde y›k›lan bentleri yapan ya¤-
ma ve talan düzenidir.” denildi. 

Antalya

Elaz›¤

AL‹BEYKÖY


