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ZULMÜ DUYMAYAN,
ZAL‹M‹ TANIMAYAN
KALMASIN!
ZULÜM; eli kolu ba¤l› hastay› katletmektir. ZAL‹M; AKP Hükümetidir!
Kanser hastas› Güler Zere, tecritte gün gün öldürülüyor.
Güler’i Zulmün Elinden Çekip Alal›m!

GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK!

Yoldaﬂlar!

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¤meyen, 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)

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
7 A¤ustos - 13 A¤ustos

‹brahim DO⁄AN
13 A¤ustos 1993’de
‹stanbul Okmeydan›’nda
PERPA ‹ﬂ Merkezi’nde
sorgusuz sualsiz infaz
edildiler.

Mehmet SALGIN

Selma ÇITLAK

Hasan KASA

Sabri ATILMIﬁ

11 A¤ustos 2001’de Atina’da tedavi gördü¤ü hastanede elleri arkadan
ba¤l› öldürülmüﬂ olarak bulundu.
2000-2007 Ölüm Orucu direniﬂinin 5. Ölüm Orucu ekibinde görev üstlendi. Zorla müdahale iﬂkencesi alt›nda
10 A¤ustos 2002’de ölümsüzleﬂti.

Nebi AKYÜREK

Mehmet Salg›n ve Hakan
Kasa devrimci hareketin üyesi, Nebi Akyürek 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¤umluydu. 1991’de devrimci hareket saflar›na kat›ld›.

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

Fatma, 1972 Antakya Kuzeytepe do¤umludur. 13 yaﬂ›ndan itibaren pamuk tarlalar›nda, fabrikada, atölFatma B‹LG‹N yelerde bir emekçi olarak çal›ﬂt›. 20 yaﬂ›ndan itibaren ise bir devrimciydi. 1995’te tutukland›. Tutsakl›k
koﬂullar›nda direniﬂlerde yer ald›. 1996 ve 2000’de ölüm orucu gönüllüsüydü, ölüm orucu direniﬂçisi olarak ﬂehit düﬂtü.

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

2000-2007 Ölüm Orucu direniﬂinin Gültekin Koç Ölüm
Orucu ekibinde görev üstlendi. 12 A¤ustos 2004’te
bir ölüm orucu direniﬂçisi olarak ölümsüzleﬂti.

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

Selami, 1964, Arﬂin/Trabzon do¤umludur. Devrimci
düﬂüncelerle 12 Eylül öncesinde 14 yaﬂ›nda tan›ﬂt›,
Selami KURNAZ 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›rarak yerine getirdi.

1963 Bursa Gemlik do¤umlu olan Arslan, 12 Eylül öncesinden beri mücadele
içindeydi. 1991’de silahl› birliklerde görev alm›ﬂt›. 1969 do¤umlu olan Nurhayat 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 adaletinin uygulay›c›s› olarak çeﬂitli görevler üstlendi.

PERPA’da gerçekleﬂtirilen katliama ba¤l› olarak A¤ustos 1993’de gözalt›na al›nd› ve o zamandan beri kendisinden haber al›namad›.

Arslan ARI

Nurhayat BEYHAN Eyüphan POLAT

ad›n› kanlar›yla duvara yazd›lar.

Nuri ASLAN

Metin KÖSE

Sevgili Önderimiz

Bugün fiziki olarak aram›zda yoksun belki.
Ama düﬂüncelerinle, kavganla, yaﬂam biçiminle, 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!

Vehbi MELEK

Nurten ACAR

12 A¤ustos 1980’de, Aybast›’da iki köy
aras›ndaki çeliﬂkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi sonucunda düzenlenen
bar›ﬂ toplant›s›na giderken, yolda geçirdikleri trafik kazas›nda kaybettik.

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

Erdo¤an ﬁAKAR

Tarih Yazanlar
Vehbi yoldaﬂ› bir süre için bir halk iliﬂkisine b›rakmam›z gerekmiﬂti. Ama elimizde haz›r bir iliﬂki yoktu.
Bir tek iliﬂki evimiz var. O evin kad›n› da sürekli memnuniyetsizli¤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› verebilece¤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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e re’ y e öz g ür l ük i ste m e y e n l e r, k e n d i s i t u t s a k t › r ! Tecritte ölüm, onlarca
hapishaneyi yak›p y›karak,
kad›nlar› diri diri yakarak,
tutsaklar› hücrelere atarak
bize kabul ettirmek istedikleri politikayd›. Fiziki olarak hangi koﬂullarda 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 getirmek, halk›n çeﬂitli kesimlerinin birbirlerinin sorunlar›na duyars›zlaﬂmas›n› sa¤lamakt›. Güler Zere’yi,
Güler Zereler’i tecritte katletmek
isteyenler, halk›n çeﬂitli örgütlü kesimlerinin sessizli¤inden güç al›yorlar elbette. Oysa, sessizkalmak,
tecrite güç vermektir. Sessiz kalmak, ke n d i t e c ri t i n i p e k i ﬂ t i r me k t i r.

Z

Zere’nin Özgürlü¤ü
ve Özgürlü¤ümüz
özgürlükler mücadelesi, klasik deyimle ekonomik demokratik mücadele, sadece -rica minnet- talep dile
getirmeyle ve sadece -sitemden öteye gitmeyen- protestoyla s›n›rlanm›ﬂt›r. Güler Zereler’i zulmün elinden böyle çekip alamay›z. Böyle,
hiçbir hak alamaz, hiçbir ﬂey kazanamay›z. Haklar ve özgürlükler
mücadelesi de cepheden bir mücadeledir. Meﬂruluk temelinde sürdürülmesi gereken bir mücadeledir.
üler Zereler’in tecritte katledilmesinin yolunu açan politikalar›n mimarlar›ndan Sami T ü r k’ün,
Ali Suat Ertosun’un karﬂ›m›zda 19
Aral›k’›, F Tiplerini, tecriti nas›l pervas›zca savunduklar›n› herkes görüyor kuﬂkusuz. Sami Türk’ün kendisine yönelik feda eylemi giriﬂiminin
ard›ndan ç›kt›¤› televizyon ekranlar›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-

G

ugün 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 diyen, demokrat›m diyen herkesin bu
özgürlü¤ü talep etmesi gerekiyor.
Ama etmiyorlar. ‹slamc›lar, AB’ciler, ilerici sendikalar, odalar, Güler
Zere’ye özgürlük mücadelesine
güçlü bir biçimde kat›lm›yorlar.
Kendi mücadeleleri olarak sahiplenmiyorlar bu mücadeleyi. Bu,
t e c r i t i n b a ﬂ a r › s › d › r. Bu onlar›n
kendilerinin ﬂu veya bu ölçüde,
düzenin tutsa¤› oldu¤unu gösGerekti¤inde b irer birer
teriyor... G ü l e r Z e re’ye özgürölürüz, g erekti¤inde üçer
lük istemek, kendi özgürlü¤übeﬂer ölmeyi, daha da fazlas›n›
m ü z ü k a z a n m a k t › r.
göze al›r›z. Ve f akat, öyle b ir an
ünkü, Güler Zere’ye özgürgelir ki, b ir yoldaﬂ›m›z›n t›rna¤›
lük istemek ve onun özgüriçin dünyay› aya¤a kald›r›r›z. Biz,
lü¤ünü kazanmak, halk›n, halbir direniﬂi, tam yedi y›l boyunca
k›n örgütlü güçlerinin siyasi iksürdürdük. B üyük v eya k üçük,
tidara “biz de var›z” demesidir.
k›sa veya orta vadeli, girdi¤imiz
Kendi varl›¤›n›, gücünü, irahiçbir
savaﬂ› y ar›m b ›rakmad›k.
desini kabul ettirmektir. BelirtBunu d a b ›rakmayaca¤›z v e
mek gerekir ki, haklar ve özGüler’i zulmün elinden çekip
gürlükler mücadelesi, çeﬂitli
almak için asla
kesimler aç›s›ndan uzun süredir
bu anlam›n› ve iﬂlevini kaybetvazgeçmeyece¤iz.
miﬂtir. Uzun süredir haklar ve
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s›n›n karﬂ›s›na, katliam› savunarak
ç›kt›. Katliam ve F Tiplerinin aç›lmas› karar›n›n h ü k ü m e t i n v e
M G K ’ n › n, “yani devletin” karar›
oldu¤unu aç›klad›. Güler Zereler’i
katletmek, di¤er Güler Zereler’e
gözda¤› vermek, Güler Zere adaylar›n› y›ld›rmak için yürürlü¤e konulan bir politikad›r tecrit. “Sessiz imha” olarak adland›rd›¤›m›z hasta tutsaklar›n katledilmesi de, tecritin bir
parças›d›r. Düzenin tecriti savunmakta gösterdi¤i ›srar›, tecrite karﬂ›
direniﬂi ve mücadeleyi savunarak
göstermeliyiz. Düzenin 19 Aral›k’›,
F Tiplerini, tecriti savunmakta gösterdi¤i cüreti, Güler Zereler’i savunmakta göstermeliyiz. Bu tam bir sahiplenme olmal› üstelik. “Eline silah almam›ﬂt›, gazeteciydi, yazard›”
diye de¤il; bir devrimci olarak sahiplenilmeli Güler Zere. Evet, o bir
devrimciydi. Evet, o eline silah alm›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 tarihinin yasalaﬂt›rd›¤› “direnme hakk›”ndan almaktad›r. Ülkemiz ayd›nlar›, ilerici, demokratik kesimler, haklar ve özgürlükler mücadelesindeki destek ve dayan›ﬂmalar›n›, sahiplenmelerini, düzenin çizdi¤i s›n›rlar içinde de¤il,
tarihsel meﬂruluk ölçüleri içine
oturtmal›d›rlar.
ir tutsa¤› sahiplenmek, bir
tutsa¤›n herhangi bir hakk›n›
savunmak için, “eline silah al mam›ﬂt›” gerekçesine s›¤›nmak,
eline silah alanlara her türlü zulüm müstahakt›r yaklaﬂ›m›n› içeren, savunulamaz bir tutumdur.
‹kincisi, hakl›, meﬂru haklar için
merhamet dilencili¤ine ç›kmak,
haklar›n inkar›d›r. Haklar ve özgürlükler için mücadeleden vaz-
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geçmektir. Bu sa¤l›ks›z ve yanl›ﬂ
zeminlerden ç›k›lmal›d›r.
ulmün elinden söküp almal›y›z
Güler Zere’yi. Mümkün olan tek
yol budur. Bu ›srarl›, kararl› her talebin 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 ölmeyi, daha da fazlas›n› göze al›r›z.
Ve fakat, öyle bir an gelir ki, b i r yoldaﬂ›m ›z›n t›rna¤› için dü nyay› aya ¤a kald›r›r›z. Biz, bir direniﬂi, tam
yedi y›l boyunca sürdürdük. Büyük
veya küçük, k›sa veya orta vadeli,
girdi¤imiz hiçbir savaﬂ› yar›m b›rakmad›k. Bunu da b›rakmayaca¤›z ve
Güler’i zulmün elinden çekip almak
için asla vazgeçmeyece¤iz.

Z

emokratik mücadele, kararl›l›k ister. Ciddiyet ister. Demokratik mücadele, kimilerinin
sand›¤› veya solun çeﬂitli kesimlerinin yapt›¤› gibi, “bas›n aç›klamalar›ndan” ibaret bir mücadele
de¤ildir. Bas›n aç›klamalar›n›n neredeyse mücadelenin kendisi haline dönüﬂtü¤ü bir pratik, militan bir
solun prati¤i de¤ildir. Bu pratik,
sonuç al›c› bir pratik de de¤ildir.
Bu tarz, esas olarak sivil toplumculu¤un ülkemiz soluna yans›mas›n›n bir biçimi olarak geliﬂmiﬂtir. Demokratik mücadele, bir talebi dile
getirmenin ötesinde, o talebi söke
söke almak için, kararl› l›k ve ›srard › r. O talebi tekrar tekrar, b›kmadan
dile getirmektir. O talebi, dost düﬂman herkesin beynine kaz›makt›r.
Oligarﬂi, talebin dile getirilmesine
“asgari” bir tahammül gösterebilir.
Oligarﬂinin tahammülsüz oldu¤u,
t alept e ›srar ve kararl› l› kt ›r. Halka, demokratik mücadelede dayat›lan ﬂudur: “Tamam, siz talebinizi dile getiriniz, art›k gidin, b›rak›n, devlet gerekeni yapar”. Bu basit bir
söylem de¤ildir. Bu, kitlelerin mücadeleyle sonuç al›nabilece¤ini görmesini engellemeye yönelik bir politikad›r ve burjuvazinin yüzlerce y›ll›k tecrübesinin sonucudur.

D

ma bizim de yüzlerce y›ll›k s›n›f mücadelesi tecrübemiz var.
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Bu tecrübe bize, hiçbir ﬂeyi düzenden beklememek gerekti¤ini, tam
tersine düzene yönelik beklentiler
oluﬂmas›na set çekmemiz gerekti¤ini söylüyor. Dövüﬂe dövüﬂe alaca¤›z; kazanabilece¤imizi görece¤iz, kendi gücümüzü görece¤iz,
verdikleriyle yetinmemeyi ö¤renece¤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 ülkede ﬂu gerçe¤in fark› nda olmal›d›r:
Sistemin icazetine, merhametine s›¤›nmak, geçici olarak birkaç k›r›nt›
kazand›rsa bile, uzun vadede, icazetin ve merhametin h a l k l a r a f a t ur a s › daha a¤›r olacakt›r. ‹cazet ve

Güler Zere’yi faﬂizmin,
çürüyen v e ç ürüdükçe d aha
fazla zulmedip keyfileﬂen bir
devletin elindençekip almak
istiyoruz biz. Mücadelemiz,
kararl›l›¤›m›z, ›srar›m›z,
sesimizin gücü, ad›mlar›m›z›n
büyüklü¤ü b una d enk
düﬂmelidir.

merhamet düﬂüncesi kitlelerde yer
buldukça, düzen daha pervas›zlaﬂ›r,
daha büyük bedeller öderiz. Kimileri bunu görmekten uzakt›r. Bu anlamdad›r ki, bir küçük-burjuva ayd›n›n Cumhurbaﬂkan›’ndan af istemesi bir yere kadar anlaﬂ›labilirken,
“sosyalist” bir örgütlenmenin ayn›
talebi dile getirmesi, anlaﬂ›lmaz ve
kabul edilemez. Böyle bir talep,
sosyalist kimlikle ba¤daﬂt›r›lamayaca¤› gibi, böyle bir talep “ekonomik demokratik mücadele” çerçevesine de s›¤d›r›lamaz.
konomik demokratik mücadele
de militan bir mücadeledir. Mahir Çayan’›n bar›ﬂç›l mücadele için
›srarla “uzlaﬂ›c› de¤il” notunu düﬂmesi örne¤inde oldu¤u gibi, ekonomik demokratik mücadele de icazet
ve merhamet mücadelesi de¤ildir.
Ekonomik demokratik mücadele,
haklar ve özgürlükler mücadelesi,
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düzenin yasall›¤›na, düzenin çizdi¤i meﬂruluk s›n›rlar›na hapsedilemez. Güzel bir deyiﬂ vard›r bu noktada: “ Ö z g ü r l ü k fe t h e d i li r, a r m a ¤ a n o l a r a k a l › n m a z .” Bugün Güler
Zere’nin özgürlü¤ü iﬂte tam da böyle bir özgürlüktür. Güler Zere’nin
özgürlü¤ünü fethetmek zorunday›z.
Fethetmek, kavgad›r, mücadeledir,
›srard›r, kararl›l›kt›r, direniﬂtir. Tecritin etraf›m›za politik ve kültürel
olarak ördü¤ü duvarlar› parçalamak
için, kendi özgürlü¤ümüzü fethetmek için Güler Zere’ye özgürlük talebini sahiplenelim. Bu noktada kazanaca¤›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 geniﬂletip, tecrit duvarlar›n› yerle bir edece¤iz eninde sonunda.
asta tutsaklar›n tedavisini engelleyen düzen hastad›r. Faﬂizme özgü bir hastal›kt›r bu. Kendi yasalar›n› çi¤ner. Kendi yasalar›n› çi¤nerken, kendi meﬂrulu¤unu
da çi¤nemiﬂ oldu¤unu ço¤u kez
umursamaz bile. Çünkü onun için
esas olan “devlet otoritesini” güçlendirmektir. Hasta bir tutsa¤›n tedavi hakk›n› tan›may› bile “taviz”
olarak görür. Faﬂizm, her “taviz”i
kendini y›kacak bir tehlike olarak
görür. Bu nedenle çi¤ner kendi yasalar›n›. Bu nedenle de gayri-meﬂru
bir devlet olarak yönetmek zorundad›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 çürümeye 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, merhametten sözetmek beyhudedir. Güler
Zere’yi faﬂizmin, çürüyen ve çürüdükçe daha fazla zulmedip keyfileﬂen bir devletin elinden çekip almak istiyoruz biz. Mücadelemiz,
kararl›l›¤›m›z, ›srar›m›z, sesimizin
gücü, ad›mlar›m›z›n büyüklü¤ü buna denk düﬂmelidir.

H
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HE R K E S E ANLATIN!
Tu t s a k l a r Ö l d ü r ü l ü y o r ; D u y m a y a n K a l m a s › n !
Zulüm Ne, Zalim Kim, Bilmeyen Kalmas›n!
G Ü L ER Z E R E . . . Devrimci bir
tutsak. 14 y›ld›r hapishanede. Kanser
hastas›. ﬁu anda hastal›¤› son evresinde. Yaﬂama ﬂans› giderek azal›yor.
G Ü L E R zulmün elinde. Zalimler
onu elbirli¤iyle gün gün ölüme gönderiyor. Tedavi etmeyerek, tedavisini
geciktirerek, tedavisi için onu SERBEST BIRAKMAYARAK...
Onu HAP‹SHANE ve HASTAN E h ü c re l e r i n d e Ö L D Ü R M E K
‹ST‹YORLAR!..
Yaﬂanan bu zulmü anlatmal›y›z.
Hem de, hiç vakit geçirmeden. Bir
kez, ﬂu iyi bilinmelidir; bizler, GÜLER ZERE’yi zulmün elinden çekip
almazsak, onu hastahanenin, hapishanenin kör hücrelerinde TEK BA ﬁIN A T U T U P, Ö L D Ü R E C E K LER!..
Ancak; bizler, hepimiz GÜLER
‹Ç‹N seferber olursak, onu zulmün
elinden çekip al›rsak, A L A B ‹ L ‹ R‹Z!..
TECR‹T ‹ﬁKENCED‹R; ‹ﬁKENCE GERÇE⁄‹N‹ ÖRTBAS ETMELER‹NE ‹Z‹N VERMEYEL‹M.
HERKESE ANLATALIM...
“Ben tek baﬂ›na ne yapabilirim
k i ? ” diye düﬂünmeyin. Tek baﬂ›na
da olsak, herkesin GÜLER ZERE
için yapaca¤› çok ﬂey var.
“ Ç e v re m d e b u n l a r i ç i n b a n a
destek olacak kimse yok” diye düﬂünmeyin. Çevremizde hiç kimse olmasa da yapacaklar›m›z mutlaka
vard›r. Bir ada’da tek baﬂ›na yaﬂamad›¤›m›za göre mutlaka seslenebilece¤imiz, anlataca¤›m›z insanlar da
vard›r.
“Benim bulundu¤um yerdeki
halk ilgisiz, bu sorunlara uzaklar”
diye düﬂünmeyin. Bu konuda ad›m
atmak için, bir ﬂeyler yapmak için,
siyasi bir düﬂünce taﬂ›mak gerekmiyor.
GÜLER ZERE bilinçli olarak
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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 kimsenin kay›ts›z kalam›yaca¤› bir durumdur bu...
Ya ﬂ a n a n b u z u l m ü ,
Komﬂunuza, akrabalar›n›za, arkadaﬂlar›n›za, meslektaﬂlar›n›za, dükkan komﬂular›n›za herkese anlat›n!..
Defalarca anlat›n, b›kmadan anlat›n.
Yol d a, s ok a kt a , ka hv e ha n e de ,
d o l m u ﬂ t a , o t o b ü s t e , m e t ro d a ,
okulda, iﬂyerinde, HER Y E R D E
anlat›n.
NEREDE OLURSANIZ
OLUN!..
Ülkemizin neresinde olursan›z
olun, da¤ baﬂ›nda bir köyde’de olabilirsiniz, bu sessiz kalman›za neden
de¤ildir. Orada bile GÜLER için yapacaklar›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›yorsunuz. 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 istedikten sonra yapaca¤›m›z çok ﬂey

vard›r.
ﬁ‹MD‹, GÜLER ‹Ç‹N DAHA
Ç O K ﬁ E Y YA P M A Z A M A N I DIR!..
Art›k bekleyecek bir dakika bile
olamaz. Bekleme, izleme, sadece
k›zma zaman› de¤ildir. GÜLER’i
zulmün elinden çekip almazsak zalimler onu Ö L Ü M E M A H K U M ettiler.
Çaresiz de¤iliz. Güçsüz de¤iliz.
Yapacaklar›m›z var. Bu ülkede vicdanlar›n› yitirmemiﬂ milyonlarca insan var.
Güler için imza isteyece¤imiz
yüzbinlerce insan var bu ülkede.
Böyle bir Nazi uygulamas›na “hay›r” diyecek binlerce insan var.
Ve fakat, bu zulümden, bu Nazi
uygulamalar›ndan habersiz onmilyonlar da var. Aldat›lan onmilyonlar
da var.
Bunun için anlatmal›y›z.
Zalim kim, bilmeli herkes. Zalimin zulmü nas›l gerçekleﬂmekte.
Herkes ö¤renmeli.
ﬁimdi Güler için seferber olman›n zaman›d›r. ﬁimdi, “hepimiz Güler için bir ﬂeyler yaparsak onu zulmün elinden çekip al›r›z” düﬂüncesine inanma zaman›d›r.
Umutlu olmal›y›z. Kendimize
güvenmeliyiz. ‹nanmal›y›z.
ANLAT M A L I Y I Z H E R K E SE...
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 ederek, mesaj yazarak, bir kart atarak...
Hapishanelerdeki sessiz imhaya
karﬂ› sesimizi yükseltelim. Tutsaklar› gün gün öldüren tecrit zulmüne ve
o politikalar› uygulayan zalim
AKP’ye karﬂ› ç›kal›m!

“TUTSAKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR”

2 A¤ustos 2009

Adli T›p Baﬂkan›:‘Vicdan›m rahat’ SEN‹N V‹CDANIN
VAR MI? V‹CDANI OLAN B‹R‹, ‹ﬁKENCELER‹ AKLAYAN
B‹R KURUMUN BAﬁINDA OLAB‹L‹R M‹?
Bir süre önce Adli T›p Kurumu
Baﬂkanl›¤›’na atanan H a l u k ‹ n c e
kendisiyle yap›lan röportajlarda,
Adli T›p’›n kararlar›na iliﬂkin sorulara hep ayn› cevab› veriyor: “ V ‹ CDANIM RAHAT.”
11 Temmuz ve 25 Temmuz günkü Hürriyet gazetelerinde yay›nlanan röportajlar›nda ‹nce, bütün suçlular gibi üst perdeden konuﬂuyor:
“Verilemeyecek hesab›m yok.
Hem B.Ç., hem Münevver olay›nda... vicdanen rahat›m. Veremeyecek
cevab›m oldu¤u anda b›rak›r giderim. Adli T›p Kurumu olarak bilimsel 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›¤›, iﬂkencecilerin akland›¤›, suçlular›n korundu¤u ve devrimcilere karﬂ› düﬂmanca kararlar›n al›nd›¤› bir kurumun baﬂkan›, çok rahat bir ﬂekilde
“vicdan›m rahat” diyor.
Adli T›p gibi sap›klar›n, iﬂkencecilerin korunup akland›¤› bir kurumun baﬂ›na atanm›ﬂ, ama hala kalkm›ﬂ, “bilimsel do¤ruluktan”, “veremeyecek hesab› olmad›¤›ndan” söz
ediyor. Geçin bu masallar›... Böyle
bir kurumun baﬂ›na AKP taraf›ndan
atanm›ﬂ olmas›, Haluk ‹nce hakk›nda bir fikir sahibi olmam›za yeterlidir zaten. ‹ktidar böyle bir kurumun
baﬂ›na ancak düzene hizmette kusur
etmeyecek, faﬂizmin pisliklerini ve
kan›n› temizleyecek birini getirebilir. Böyle bir kurumun baﬂ›na getirilmiﬂ birinin de öyle vicdandan, bilimden 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 sonucunda G ü l e r Z e re hakk›nda kanser
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tedavisinin tutukluluk koﬂullar›nda
yap›labilece¤i raporunu veren kurumun baﬂkan› Haluk ‹nce, hangi vicdandan sözedebilir?
Soruyoruz ‹nce’ye. G ü l e r Ze r e’yle ilgili de V‹CDANIN rahat
m›? Bir insan› ölüme götürecek bir
karar›n alt›na imza atmak sende nas›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 temizse, öyle geldim buraya. ... lütfen
kimse benim zekamla da dalga geçmesin. Zeki bir adam›m, bu konuda
tevazu kabul etmiyorum. Ben yönetici de¤il, liderim.”
Faﬂist düzenin, ahlaks›zlar›n, iﬂkencecilerin aklay›c›l›¤›n› yapan,
sap›klar› savunan bir kurumun baﬂ›na ‹nce gibi bir megolaman yak›ﬂ-

Onlar›n da ‘Vicdan› rahat’
- Hikmet Sami T ü r k: “Görevlerini yapanlar›n yaﬂad›¤› duygu
ise, sadece vicdan huzurudur.”

!

Vicdan›m ra- M e h me t A ¤ a r : “V
hat, beraat›ma karar verilmesini
istiyorum.”
- R a m a z a n A k y ü rek: “D‹NK’te
vicdanen rahat›m.”
Vicdan›m ra- A b d u l l a h G ü l : “V
hat, yeminime sad›¤›m.”
Vi c d a n › m
- K e m a l U n a k › t a n : “V
rahat, aln›m aç›k...”
- Metin Kilci (Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkan›): “Her iﬂ yap›ld›¤›
zamana ve ortama göre de¤erlendirilmeli. Vicdan›m çok rahat.”
- Osman Naci Çelik (8 kiﬂinin
öldü¤ü hastanenin Baﬂhekimi):
Vicdan›m rahat, Bakanl›k suçlu.”
“V
- M e h m e t E r g i n (Ça¤daﬂ GeVi c d a n › m
mik’in katili polis): “V
rahat. Görevimi yapt›m. Gerekirse
yine yapar›m."

“HERKESE ANLATIN”

m›ﬂ do¤rusu...
Vi c d a n N e d i r ? Vicdan› olan biri, orada bulunabilir mi?
Vicdan adalettir, vicdan onurdur, vicdan namuslu olmakt›r, vic d a n dürüst olmakt›r, vicdan kimsenin kulu kölesi olmamakt›r, vicdan
iﬂkenceye, zalimane tüm davran›ﬂlara karﬂ› olmakt›r, vicdan infazlara
karﬂ› olmakt›r. Vicdan, insanlar›n
diri diri yak›lmas›na karﬂ› olmakt›r.
Zulmün ve ahlaks›zl›klar›n hamisi olan bir kurumun baﬂkan›n›n
vicdan›ndan söz edilebilir mi?
Sorun sadece v i c d a n s o ru n u da
de¤il, tecavüze u¤ram›ﬂ çocuklara
“ruh sa¤l›¤› bozulmam›ﬂt›r” diye
raporlar verilirken, hastal›¤› art›k
ölüme yaklaﬂan Güler Zereler hakk›nda “infaz›na devam edilebilir”
kararlar› verilirken, orada B ‹ L ‹ M ‹
DE, HUKUKU DA K AT L E D ‹ YORLAR! Bilimin, hukukun katillerinin vicdan› rahat olabilir mi?
Haluk ‹nce, bir bil im ve hukuk
katliamc›s› olarak en baﬂta bunlar›n
hesab›n› vermek zorundad›r zaten.
Bizzat kurumda y›llarca çal›ﬂm›ﬂ
kiﬂilerin dile getirdi¤i gibi, “Yüzlerce insan hakk›nda yanl›ﬂ raporlar
vermiﬂ” bir kurumdan söz ediyoruz.
Adli T›p, aç›kt›r ki, A D A LE TS ‹ZL ‹ K kurumudur. Onlarca olayda,
onlarca usulsüzlük, haks›zl›k yaﬂan›yor. Yarg›, böyle bir kurumun haz›rlad›¤› raporlara göre karar veriyor. Bilimi t›bb›, hukuku ayaklar alt›na alan düﬂmanca raporlarla yüzlerce devrimci hapishanelere gönderiliyor. Geçmiﬂ tüm olaylar bir
yana, iﬂte baﬂta daha geçen hafta bir
tutsak, ‹smet Ablak, Adli T › p k a r a r › y l a katledildi. Güler Zere Adli
T › p k a r a r › y l a katlediliyor.
Hangi vicdan, hangi adalet, hangi hukuk? Nerede?.. Adli T›p’ta ve
onun yöneticilerinde olmad›¤› kesindir.

GÜLER ZERE
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Haydar ZERE:

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

“ G ü n l ü k i ﬂ l e r i n i g ö recek , on a
yard›m edecek, onunla sohbet
edecek birine ihtiyac› var. H a f t a d a s a d e c e 1 5 d a k i k a b i r ki ﬂ i i l e gö r ü ﬂ ü y o r. O nun d› ﬂ › nda t e k ba ﬂ › na .
T › p k › , b i r h a p i s h a n e h ü c re s i n d e
k a l › r g i b i t u t u y o r l a r onu.”

Yürüyüﬂ: Güler nas›l bir yerde
kal›yor?
H a y d a r Z e re: 16 metre karelik
bir oda’da kal›yor. Oda’da bir televizyon, iki eski ranza ve lavabo ihtiyac›n› karﬂ›layacak bir WC var.
Oda’ya girdi¤inizde a¤›r bir koku
sizi çarp›yor.
H avas›z ve sa¤l›ks›z bir o r t a m d a t e k b a ﬂ › n a k a l › y o r. 50 cm bo y u n d a b i r p e n c e re v a r. Bu n u n d a
d›ﬂ› delikli saçla kapat›lm›ﬂ . H a v a
ve gün ›ﬂ›¤› alm›yor.
Güler, a¤›r bir kanser hastas›.
‹ki kez ameliyat geçirdi. Havas›z ve
gün ›ﬂ›¤› almayan bir yerde tutuluyor.
Hastal›¤›ndan dolay› kald›¤›
yerin temiz olmas› gerekiyor. Ki,
h a s t a l › ¤ › n e d e n i y l e m i k ro p k a p m a s › n . A m a y a ﬂ a d › ¤ › y e r hi çte öy l e de ¤i l .
Çarﬂaflar› günlük de¤iﬂtirilmiyor. Hatta 1 haftay› bile buluyor
çarﬂaflar›n› de¤iﬂtirmek. Banyo yapaca¤› bir yer yok. Kiﬂisel temizli¤ine dikkat etmek zorunda. Hem
bunun ortam› yok. Hem de tek baﬂ›-
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na, bunu yapacak durumda de¤il.
Paspas d›ﬂ›nda oda
temizli¤i yap›lm›yor. Kap›da asker bekliyor. Kap›n›n önünde sürekli rahats›z edici bir biçimde
yüksek sesli konuﬂmalar
oluyor. Oysa Güler’in
dinlenmesi için sessiz bir
ortam gerekiyor.
Ziyaret saatlerimizde
bu yüksek sesli konuﬂmalar› 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. Sadece çorba içiyor. beslenemiyor.
Hayli zay›flam›ﬂ gördüm onu.
ﬁ u a n d a k a l d › ¤ › y e r tedavi aç› s›ndan, sa¤l›¤› aç›s›ndan iyi bir
y e r de¤il. Bu haliyle kal›rsa iy ile ﬂemez. O nedenle biz ›srarla k›z› m›n serbest b›rak›lmas›n› istiyo ruz. Düﬂünün, yard›m edecek bir
r efaketçiyi bile çok gördüler.
Günlük iﬂlerini görecek, ona
yard›m edecek, onunla sohbet edecek birine ihtiyac› var. Haftada sadece 15 dakika bir kiﬂi ile görüﬂüyor. Onun d›ﬂ›nda tek baﬂ›na .T›pk›,
bir hapishane hücresinde kal›r gibi
tutuyorlar onu.
K›z›m, bu haliyle tecrit’te tutuluyor. Nas›l olur da bu
durum da iyileﬂir?
Yürüyüﬂ: K›sa görüﬂmelerinizde
Güler’le neler konuﬂuyorsunuz?
H a y d a r Z e re: Görüﬂmelerimizde kendisi
ile ilgili yap›lanlar› anlatt›¤›mda mutlulu¤u
her halinden belli oluyor. “Biz direniyoruz,
direniﬂimizin kazanaca¤›n› “söylüyor. “Size

sald›r› oldu, tavr›n›z net olunca
tekrar sald›rmay›
göze alamad›lar” dedi.
Konuﬂmalar›m›zda, Adalet Bakanl›¤›’n›n tav›rlar›na karﬂ› direnmeden kazan›lmayaca¤›n› anlat›yor.
“Hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde olursak kazan›r›z” diyor.
“Kamuoyunda da büyük bir destek
var bunu süreklileﬂtirirsek kazan›r›z
mutlaka” diyor.
Yürüyüﬂ: Kitap alabiliyormu?
Mektup al›yormu? Son durumu nas›l?
H a y d a r Z e re :
Bulundu¤u
koﬂullarda mektup yazam›yor. A¤›r
tedavi koﬂullar›ndan kaynakl› mektuba yo¤unlaﬂam›yor. Gelen mektuplar› 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 verilmiyor.
En son 14 Temmuz’ da 15 dakika görüﬂtüm. Ben halini hat›r›n› sordum. O da bana, biraz iyi oldu¤unu
anlatt›. “D›ﬂar›daki mücadele beni
daha da güçlü hale getiriyor. Coﬂkum moralim yerine geliyor” dedi.
Bunun d›ﬂ›nda, “mahkûm ko¤uﬂu koﬂullar›nda iyileﬂece¤ime inanm›yorum” dedi. K›z›m›n bir an önce serbest b›rak›lmas›n› istiyorum.

“TUTSAKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR”
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KIYMET ERENLER;

“KANSER HASTASI B‹R ‹NSANA REVA
GÖRÜLEN BUYDU”
“Add li T › p ’ › n r a p o r v e rme si kon u s u nd a ç o k u m u t lu de ¤il di. A m a
d› ﬂa r › d a onun i çi n mücade le ver en koca m a n b i r ai le si ol d u¤u n u
h e r ﬂe ye ra¤ men sa¤ d uyulu ins a nl a r ol d u¤unu bil me si ona ay r › ca
gü ç ve r i y o r d u . ”

Yür ü yüﬂ: Güler ile görüﬂte neler
paylaﬂ›yorsunuz?
K›ym e t E renl e r: Ziyaret çok k›sa oldu¤u için ço¤u zaman söylemek istediklerimizi söylemeden ayr›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› takip etmeye baﬂlad›.
G ü l e r ile il gi li çal›ﬂ m al a r k am u o y u n d a b ü y ü k b i r y a n k› yar a t t › . B u n u k e n d i s i d e gö r ü y o r d u
. Ç a l›ﬂ m a lar › m› z› yapt › k la r › m› z›
d u y u n c a ç o k m u t lu olu y o r d u .
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›yordu tabi. O yüzden de çal›ﬂmalarda
eme¤i geçen herkese oradan selam-

lar›n› iletiyordu.
Adli T›p’›n rapor vermesi konusunda çok umutlu de¤ildi. Ama d›ﬂar›da onun için mücadele veren kocaman bir ailesi oldu¤unu her ﬂeye
ra¤men sa¤duyulu insanlar oldu¤unu bilmesi ona ayr›ca güç veriyordu.
Ama ﬂu bir gerçek ki, gelen
mektuplar Güler’e büyük bir moral
kayna¤› oluyor ve umut veriyor.. O
yüz d e n de b ur a d a n t ü m d uy a r l›
i n s a n l a r › n G ü l e r ’e mek t u p y a zm a la r › n› bek li yor u z .
Yür ü yüﬂ: En son ne zaman gördünüz?
K›ym e t E ren l e r :En son görüﬂmemizi geçen hafta Pazartesi günü
yani 21 Temmuz günü yapm›ﬂt›k.
Ondan önceki görüﬂmemiz çok kötü geçmiﬂti. ﬁöyle ki, o gün ‹stanbul
Adli T›p’tan getirildi¤i gündü.
14 saat gidiﬂ- 14 saatte gidiﬂ
toplam 28 saatlik bir yolculuk yapm›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.
Deem i r r a nzal› bir k ap› ve ka p›n › n ü s t ü n d e k ü ç ü c ü k c a m l› pen-

ﬁemsettin KALKAN;

“EN A⁄IR TECR‹T KOﬁULLARINA
RA⁄MEN D‹REN‹YOR”
“ 14 y›ll›k tutsakl› ¤ › n d a e n a ¤ › r
t e c r i t k o ﬂ u l l a r › n › y a ﬂ a d › ¤› için dü zeni tan›yor, biliyor. Hiçbir za m a n o n l a r d a n i y i l i k , insaf b e k l e m i y o r.D i re n e r e k k a z a n › l a c a ¤ › n ›
biliyor.”

Yürüyüﬂ: Güler’i ziyaret ettiniz.
Nas›ld›?
ﬁ e m s e t t i n K a l k a n : Her görüﬂçüye ancak ayda bir 15 dakikal›k
görüﬂ s›ras› geliyor. Bu k›sa konuﬂ-

Say›: 191

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 oluyor.
Yürüyüﬂ: Tedavisi için serbest
b›rak›lmas› hakk›nda ne düﬂünüyor?
ﬁ e ms e t t i n K a l ka n : 14 y›ll›k tutsakl›¤›nda en a¤›r tecrit koﬂullar›n›
yaﬂad›¤› için düzeni tan›yor, biliyor.
Hiçbir zaman onlardan iyilik, insaf
beklemiyor. Direnerek kazan›laca-

“HERKESE ANLATIN”

ce r ed e n k o n u ﬂ u y o rd u k . Ta bi ko n u ﬂ m a
d e n i r se. Ya n a ¤› ﬂiﬂ
ol d u ¤ u n d a n k e li m el e r n e t a n la ﬂ›l m› y o rdu. Öyle ki bir söyledi ¤i ni iki kez tekr a rlamak zo r u nd a k a l›y o r d u . D a y a n a m a y›p
g a r d i y a n a b u ﬂ e kil d e
gör ü ﬂ me ya p a m a ya ca ¤› m› z› çünk ü G ül e r ’in ayak t a d ur a m a d› ¤› n›
ve gü r ü l t ü d e n b i r ﬂ e y a n l a y a m a d› ¤› m› söyle di ¤im hal de “ ko m ut an›n em ri böy le ” di ye r e k u m a rs›z
b i r ﬂek li de bil dik ﬂeyl e r söy le di l e r
Kanser hastas› bir insana reva
görülen buydu. O gün görüﬂmemiz
böyle geçti. 45 kg’dan 42 kiloya
düﬂtü¤ünü hiç muayene edilmedi¤ini söyledi.
Son görüﬂmemizde ise aç›k görüﬂ yapt›k. Radyoterapi baﬂlad›¤›n›,
maman›n ve ba¤›rsak ilac›n›n kesildi¤ini söyledi. Çorbadan baﬂka bir
ﬂey yiyemiyordu. Adli t›p raporunun olumsuz oldu¤unu gazetelerden
ö¤renmiﬂti. Ama ona ra¤men umudunu 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.
¤›n› biliyor. En a¤›r
tecrit
koﬂullar›na
ra¤men direniyor.
Yürüyüﬂ:
Son
gördü¤ünüzde nas›ld›?
ﬁemsettin Kalk a n: Son görüﬂmemizde moral ve
coﬂku olarak iyi idi.
Tedavi sürecinin nas›l olmas› gerekti¤i üzerine konuﬂtuk. Tahliyesi için
geniﬂ kamuoyu deste¤ine ihtiyaç oldu¤u konusunda konuﬂtuk. “Arkadaﬂlar›n, yoldaﬂlar›m›n, vicdan›n›
yitirmemiﬂ insanlar›n, demokratik
kurumlar›n deste¤i ile sonuç alabiliriz” demiﬂti.
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AKP Kendi Yasalar›na U ymuyor
kudur.
AKP, Adli T›p
kararlar›, doktor
raporlar› olmas›na,
Güler Zere’nin kanser hastal›¤› hergeçen gün ilerlemesine ra¤men k›l›n› k›p›rdatmamaktad›r.
AKP iktidar›, Güler Zere’yi ölüme mahkum etmiﬂtir.
Oysa burjuva hukukunda;
“A‹HM bu soruya yan›t verirken
ﬂu ö¤eleri dikkate al›r: Cezaevinde
k a n s e r tedavisinin güçlükleri,
baﬂvurucunun ruhsal durumu,
h a s t a n › n d u r u m u n u n g i d e re k k ö tüleﬂti¤i yolundaki doktor r a p o rlar›, bütün bunlara karﬂ›n hiç önlem al›nmamas›, hastaneye götü rü l ü r k e n k e l e p ç e t a k › l ma s › . ” (aktaran R›za Türmen)
Yukar›da s›ralanan tüm maddeler Güler Zere için geçerlidir. Güler
Zere’nin bu koﬂullarda tedavisinin
olmayaca¤›n› zaten doktorlar›n kendisi söylemektedir.
Burjuva hukuk böyle diyor. AKP
savundu¤u düzenin hukukunu uygulam›yor. Gayri-meﬂru bir iktidar
olarak, Zere’yi katlediyor.
Tarih de, hukuk da böyle yazacak yar›n.

BU HUKUK S‹Z‹N HUKUKUNUZ!
‹ﬂte Ç i¤nenen B urjuva H ukuku
“AH‹M karar› var. “Mouisel /
Fr ans a (20 02) karar›n da” 15 y›l
hapse mahkum olan Mouisel, 1999
y›l›nda cezaevinde kansere yakalan›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›”, Milliyet, 27 Temmuz 2009)
Mouisel davas› ile ilgili olarak,
AH‹M’de bir karar verir. AH‹M karar›nda Fransa mahkum edilir.
AH‹M karar›n› gerekçelendirir. Gerekçeler içinde;
B U R J U VA H U K U K D ‹ Y O R
K‹;
“Frans›z makamlar›n›n, baﬂvurucunun hastal›¤›n›n gerektirdi¤i
önlemleri yeterince almad›klar›n›,
bu koﬂullarda CEZAEV‹NDE
KALMASININ
‹NSANLIK
ONURU ‹LE BA⁄DAﬁMADI⁄I NA .. .”

B U R J U VA H U K U K D ‹ Y O R
K‹;
“...cezaevinde bulunman›n, kanser tedavisi görmenin ötesinde B ‹ R
ACIYA Y O L A Ç T I ⁄ I N I ”
B U R J U VA H U K U K D ‹ Y O R
K‹;

“Baﬂvurucunun bu koﬂullarda
cezaevinde kalmas›n›n ‹NSANLIK
DI ﬁ I V E K ÜÇ ÜK D Ü ﬁÜ RÜ CÜ
MUAMELE OLUﬁTURDU⁄U NA...”
Görülece¤i gibi Fransa’da Güler
Zere gibi kanser hastas› olan Mouisel için burjuva hukuku (AH‹M)
yukardaki gerekçelerle karar verdi.
Türkiye’de ise, Güler Zere ile ilgili adli t›p kararlar› olmas›na karﬂ›n, AKP kendi yasalar›na uymamakta, kendi yasalar›n› uygulamamaktad›r.
AKP kendi yasalar›na uymuyor.
Oysa, AH‹M’in verdi¤i kararlar ortadad›r. Ve o hukuk AKP’nin huku-

K a r a d e n i z Ö z g ü r l ü k l e r Derne¤i:

Ölümlerin Sorumlusu A K P ' d i r

"Konser Nedeniyle Tutuklananlar
Serbest B ›rak›ls›n!"

Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi 23
Temmuz günü yaz›l› bir aç›klama ile Abdurahman Sözer'in ﬂüpheli ölümünü de¤erlendirdi. ‹zmir'in Bayrakl› ilçesi Gümüﬂpala Semtinde gözalt›na al›nan Abdurrahman Sözen’in karakolda görevli bir memura ait oldu¤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 memurunun 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›llardaki ﬂüphe ve soru iﬂaretlerini kald›rmaya yetmedi”
denilen aç›klamada bu öykünün benzerinin iki y›l önce 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 verilmeyece¤i vurguland›.

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri, Grup Yorum’un Karadeniz turnesinin çal›ﬂmalar›n› yapt›klar›
nedeniyle Trabzon ve Samsun’da tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› için yapt›¤› eylemlerine devam ediyor.
26 Temmuz’da Samsun Süleymaniye Geçidi’nde
yap›lan eylemde “Gözalt›lar, tutuklamalar, bask›lar bizi y›ld›ramaz”, “Adalet istiyoruz!”, “Konser nedeniyle 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 unsurlar› olan demokratik kurumlar› yok etme sald›r›lar›na
yeni halkalar ekliyor? dedi. Tutuklanan Trabzon Haklar Derne¤i üyesi 9 kiﬂinin, 14 A¤ustos 2009’da Erzurum’da, Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyesi 5 kiﬂinin ise 28 A¤ustos’ta Ankara’da görülecek duruﬂmalar›na kat›l›m ça¤r›s› yap›lan eylem. at›lan sloganlar›n
ard›ndan sona erdi.
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NAZ‹ HUKUKU, NAZ‹ Z‹HN‹YET‹!
Adli T›p’ta Nas›l Muayene
Edildi? ‹nfaz›na Devam Edilebilir Raporu Nas›l Verildi?
Güler Anlat›yor:
"Sabah adli t›p kurumuna götürüldüm, bir süre bekledikten sonra
bir odaya al›nd›m, genç doktorlardan birisi nabz›m› kontrol etti, kalp
at›ﬂ ritmimi dinledi, halsiz olup olmad›¤› sordu, halsizim dedim. Zaten yeni ameliyat olmuﬂsun, dedi.
ﬁöyle usulden yaralar›ma, a¤›z içime bakmad› bile... Ben onun tavr›ndan olumlu rapor vermeyeceklerini anlad›m. Odan›n içinde birçok doktor bulunuyordu. Onlar benimle 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 hapishaneden daha steril olmayan, havaland›rmas›z ve insans›z hastane
içerisindeki hapishane. Güler, kap›s›n›n arkas›nda duran askerlerce
sürekli izlenmekte. ‹ki metre yükseklikteki demirliklerle örülü penceresi morg servisinin penceresiyle karﬂ› karﬂ›ya. Güler, morg servisinin hemen yan›nda oldu¤unun
fark›nda, ölüm ac›s› yaﬂayanlar›n
feryatlar› da kulaklar›nda.
... Güler her gün 10 dakika radyoterapi al›yor. Bulundu¤u ko¤uﬂtan onkoloji servisine taﬂ›n›rken
yak›nlar›n›n kendisini görmelerini
engellemek için jandarma çevre-

Biliyoruz, belki yukar›daki sat›rlar› okuyunca
“ b u k a d a r da olmaz art›k” diyeceksiniz, belki “yuh
a r t › k ” d i y e c e k s i n i z , b e l l i d o l u d o l u b i r k ü f ü r yolla yacaks›n›z.
A m a s a k › n ﬂ a ﬂ › r m a y › n . B u k a d a r da olmaz diye
düﬂünmeyin.
O l u r. Olaca¤›n› bilin.

“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 ﬂehitli¤inden sonra do¤an çocuklara kadar herkes onun
yolunda yürüyece¤ine söz verdiler
mezar› baﬂ›nda. Anma program›na
baﬂlamadan önce ‹dil’in mezar› temizlendi ve sar› k›rm›z› karanfillerle donat›ld›. Anma program›, ‹dil’in
Ölüm Orucu’ndayken yoldaﬂlar›na
yazd›¤› mektubun okunmas›yla baﬂlad›. Hep birlikte “Mitralyöz” ve
“Bize Ölüm Yok” marﬂlar› söylendi.

Say›: 191

sinde e t t e n d u v a r örüyor. Güler
ZERE'nin uzaktan da olsa yak›nlar› 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 anlatmaya baﬂl›yor, zorlu yolculuktan
sonra gece ‹stanbul'a var›yor, Bak›rköy Hapishanesi’ne götürülüyor, hapishane giriﬂinde üst aramas›n› üstünü tamamen soyarak yapmak istiyorlar. Soyulmay› kabul etmedi¤i için geçici ko¤uﬂta tutuluyor. Arkadaﬂlar›n›n bulundu¤u ko¤uﬂta kalmak istedi¤ini söylüyor
izin vermiyorlar, üﬂüdü¤ü için arkadaﬂlar›ndan h›rka al›nmas›n› istiyor, onu da kabul etmiyorlar.”

Faﬂizmden bu ve buna benzer h e r türlü insanl›k
d›ﬂ›l›¤›n beklenece¤ini bilin.
GÜLE R’‹ Z UL MÜN EL ‹NDE N ÇEK‹P ALMALIYIZ derken iﬂte bunu kastediyoruz.
‹ ﬂ t e b u n u n i ç i n G ü l e r ’i zulmün elinden çekip al m a k b u k a d a r önemli, bu kadar sor u nl u, bu k ada r
h a y a t i d i r.

Zafer Kazanman›n Y›ldönümü
TAYAD'l› Aileler 1996 y›l› Ölüm Orucu direniﬂinin zafer y›ldönümü olan 26 Temmuz gününe iliﬂkin yaz›l› aç›klama ile iktidar›n siyasi tutsaklar› teslim almak, IMF politikalar›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 cevab› ölüm orucu oldu. 69 gün süren büyük eylemde toplam
12 tutsak yaﬂam›n› yitirdi. Ve zafer kazan›ld›. Tabi ki bedeli a¤›r oldu. Büyük ac›lar yaﬂand›. Türkiye halklar›n›n en
yi¤it 12 evlad› öne f›rlad› ve kendilerini feda ettiler. Gelece¤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 hapishane sald›r›s›n› geliﬂtirdi. Ama art›k tutsaklar daha da güçlü idi. 1984 ve 1996 ölüm oruçlar›ndan ald›klar› güçle bu
sald›r›y› da bertaraf ettiler. Yine bedeller büyük ve a¤›r oldu. Ama bu bedeli siyasi iktidar istiyordu. Siyasi iktidar insanl›¤›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 ﬂehitlerimizi sayg›yla an›yoruz” sözlerine yer verildi.
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Ta k s i m

Binlerce Kiﬂi Güler Zere ‹çin
Özgürlük ‹stedi...
Yap›lan Eylemlerde Ayn›
Mesaj Hakim “Siyasi
‹ktidar› U yar›yoruz.
Güler Zere’ye Özgürlük!
Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n. Aksi Halde
Yaﬂan›lan Ö lümlerden
Sorumlu O lacakt›r.
Güler Zere’ye özgürlük talebi
her geçen gün daha gür bir sesle
hayk›r›l›yor. Çünkü Güler Zere nezdinde hapishanelerde sessiz imhalarla, hastal›klarla katledilmek istenen 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, Taksim’de, merkezi yerlerde yap›lan
eylemlerde hep ayn› ses yükseldi:
“ G Ü L E R Z E R E ’ Y E Ö Z G Ü RLÜK”

Bin l e r Ta k sim’de Yü r üd ü
‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’nda biraraya gelen binlerce kiﬂi
Güler Zere’ye ve bütün hasta tutsaklara özgürlük talebini hayk›rd›lar.
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“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›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 büyük boyda bir döviz taﬂ›nd›.
31 Temmuz’da Tramvay Dura¤›’nda toplanan 3 binden fazla kiﬂi
“Güler Zere’ye Özgürlük, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur, Katil Devlet Hesap Verecek, Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz” sloganlar›yla
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Lisesi önüne kadar yürüdü. Galatasaray Lisesi önüne gelindi¤inde
D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün bir konuﬂma yapt›. Hapishanelerdeki tutsaklar›n iki defa cezaland›r›ld›klar›n› söyleyen Görgün; devrimci tutsaklar›n zaten hapishaneye
konularak haks›zl›¤a u¤rarken, hapishanede de tecrite maruz kald›klar›n›, hastal›klar›n›n bile dikkate
al›nmad›¤›n›, tedavilerinin yap›lmad›¤›n› söyledi.
Ufuk Uras söz alarak; Cumhurbaﬂkan›’n›n “elimizde dosya yok”
sözlerinin gerçek olmad›¤›n›, daha
önce Erol Zavar baﬂta olmak üzere
hasta devrimci tutsaklarla ilgili dosya haz›rlay›p cumhurbaﬂkanl›¤›na
verdiklerini söyledi. Uras, önümüz-

deki hafta ayn› dosyay› yeniden
cumhurbaﬂkanl›¤›na götüreceklerini ekledi.
ﬁair Sennur Sezer “hem cennetimiz hem cehennemimiz olan ama
bizim olan bu ülkede adalet istiyoruz” dedi.
Eylemde son olarak eylemi örgütleyen devrimci kurumlar, demokratik 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›lmas›n›n mümkün olmad›¤›na dair rapor verildi¤ini hat›rlatt›. Aç›klamada “Siyasal iktidar› uyar›yoruz. Hükümlülere iliﬂkin objektif kriterlerden yoksun ve tarafl› haz›rlanan
Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu raporlar›
dikkate al›nmamal›d›r. Üniversite
hastanelerinden al›nan raporlar dik-

“TUTSAKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR”

Sütlüce/AKP

2 A¤ustos 2009

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

“ Ö l ü rse Kati li A K P
O l ac a kt › r ”
“E¤er Güler Zere Serbest B›rak›lmaz ve Ölürse Katili AKP Olacakt›r” diyen Halk Cepheliler 31
Temmuz günü Sütlüce’deki AKP ‹l
Binas› önünde eylem yaparak tabut
b›rakt›lar.
“AKP iktidar› bilerek ve isteyerek ölüme sebebiyet verme suçu iﬂledi¤i gibi uygulamakla yükümlü
oldu¤u yasay› çi¤neyerek, uygulamayarak suç iﬂliyor, AKP koydu¤u
yasalar› uygulamal›, hasta tutsaklar›n hayat›yla oynamaktan vazgeçmelidir” denilen aç›klaman›n ard›ndan temsili bir tabutu AKP il binas›-

n›n önüne koymak isteyen Halk
Cepheliler’i polis engellemeye çal›ﬂt›. Polisin engelini oturma eylemi
yaparak protesto eden Halk Cepheliler daha sonra polisin geri ad›m
atmas› üzerine tabutu AKP il binas›n›n önüne b›rakt›lar.

ﬁiﬂli’de, Bak›rköy’de,
Kad›köy’de Ayn› Anda
Özgürlük Sloganlar›

Halk Cephesi, Güler Zere için
25 Temmuz günü Ba k › rköy Özg ü r l ü k M e y d a n›, ﬁiﬂ l i C a m i i ve Ka d › k ö y Em i n ö n ü ‹ s k e lesi’nde ayn› saatte eylem yapt›. “Hapishanelerde Tecrit Öldürüyor Kanser Hastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemlerde Güler Zere’ye özgürlük talep
edildi. Aç›klamalar›n ard›ndan üç ayr›
yerde ayn› bildiriler da¤›t›ld›, insanlara
Güler Zereler
anlat›ld›.
‹stanbul Gazi Mahallesi halk› 28
ﬁiﬂli Mey-

Gazi Halk›ndan
Güler Zere ‹çin
Meﬂaleli Yürüyüﬂ

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› yürüyüﬂ yapan 400 kiﬂi “Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤iz” dediler. Gazi Son durak, Nalbur Dura¤›, Karayollar› Mahallesi’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 Cemevi önünde yap›lan aç›klamada “Kendi yasalar›na uymayan
bir düzene karﬂ› her türlü direnme ve hesap sorma meﬂrudur”
denildi.

Say›: 191

Kad›köy

Bak›rköy

dan’da yap›lan eylemde
AKP ve Adli
T›p’›n devrimci düﬂmanl›¤›yla hareket
etti¤inin alt›
çizildi.
Bak›rköy’de Dilan
Balc› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada
kendi yasalar›na uymayan
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devletin meﬂru olmad›¤›na de¤inilerek “madem ki yasalara uymamak
suç, öyleyse devlet suç iﬂliyor” sözlerine yer verildi. “Güler Zere Serbest B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›ld›.
Kad›köy Eminönü ‹skelesi
önünde yap›lan eylemde merhamet
de¤il adalet talebi yer ald›. Eylemde
Güler Zere’nin devrimci kimli¤inden dolay› katledilmek istendi¤i anlat›ld›.

G ü l e r ‹ ç i n P a n k a r tl a r,
Afiﬂl e r...
14 y›ld›r tutuklu bulunan kanser
hastas› devrimci tutsak Güler Zere’ye özgürlük pankartlar› Halk
Cephesi taraf›ndan Türkiye’nin her
yerinde as›l›yor.
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için 24 Temmuz günü ‹s t a nb u l B a ¤ c› l a r ’da Ahmet Kabakl›
Caddesi giriﬂine ve 100. Y›l Mahallesi Köprüsü’ne pankartlar as›ld›.
28 Temmuz sabah› Ba k › rköy Özg ü r l ü k M e y d a n › ’n›n ç›k›ﬂ›ndaki
üst geçite “Hapishanelerde Tecrit
Öldürüyor Kanser Hastas› Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n” Halk Cephesi imzal› bir pankart as›ld›. ﬁiﬂli
Endüstri Meslek Lisesi, Abide-i
Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan
köprüye, Ka¤›thane Merkez, Nurtepe 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 M e ci d i ye köy’de,
ﬁiﬂli Abide-i Hürriyet Caddesinde,
Bomonti’de ﬁiﬂli Meslek Lisesi’nde
ve Osmanbey yolunda toplam 6 büyük boy afiﬂ ast›.
26 Temmuz günü Ant a l ya Halk
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Ankara

Cephesi, Güler Zere’nin sesini duymayan›n kalmamas› için Mevlana
Caddesi’nde pankart ast›. “Tecrit
Öldürüyor, Kanser Hastas› Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart 2 saatten fazla kald›.
25 Temmuz günü A n t a k y a
merkezde ve Antakya büyük park
giriﬂinde "Güler Zere'nin Tahliye
Edilmesini ‹stiyorum! Ça¤r›ma Sen
De Kat›l" yazan afiﬂleri ast›lar.

TAYAD'l›l a r Ad li T › p
Ö n ü n dey d i

Adli T › p / Ç H D

Adana

Adli T›p'›n kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere hakk›nda
“cezaevi koﬂullar›nda kalabilir” raporu vermesini protesto etmek için
TAYAD'l› Aileler 23 Temmuz’da
Adli T›p'›n önündeydi.
Nagehan Kurt'un okudu¤u aç›klamada “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 üstlenmiﬂ oldular. Art›k Güler Zere'nin
yaﬂam›ndan ve sa¤l›¤›ndan onlar da
sorumlular" denildi.

Ç H D K a d › n H a k l a r › K o mis yo n u Adli T › p Ö n ü n dey di

izmir

Adli T›p’›n önünde 27 Temmuz
günü de Ç H D K ad › n H a klar› Komisyon u bir eylem yapt›. Güler Zere’ye yap›lan adaletsizli¤in protesto
edildi¤i eylemde “Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤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›.

N a zi Hu k u k u G ü l e r
Z e r el e r ’ i Ö l d ü r ü y o r

Ba¤c›lar
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TAYAD'l› Aileler ve Halk Cepheliler kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere için yapt›klar› eylemlerin birini de 27 Temmuz günü,
‹ s t a n b u l , S u l t a n a h m e t A d li ye si
ö n ü nde 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 bulunuldu. Suç duyurusundan sonra bir tabutu adliyenin önüne b›rakmak isteyen Halk Cepheliler’i polis keyfi bir
ﬂekilde engellemeye çal›ﬂt›. Yap›lan
tart›ﬂmalar›n ard›ndan Halk Cepheliler tabutu adliyenin yan›na sloganlar ve alk›ﬂlar eﬂli¤inde b›rakt›. Tabut b›rak›l›rken "Güler Zere'nin so¤uk bedenini teslim almak istemiyoruz. Tecritte 122 evlad›m›z› yitirdik.
123. Güler Zere olmas›n" dedi.

A d alet Ba k a nl›¤› ve Adli
T› p’ a K e fen Gön de r i l di
A d a n a’da demokratik kitle örgütleri ve partiler yapt›klar› ortak
eylem ile Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› istediler. Eylemde hapishanelerde meydana gelen ölümlerden sorumlu olan Adalet Bakanl›¤› ve Adli T›p Kurumu’na temsili
kefen gönderildi. 27 Temmuz günü
Merkez Postane önünde yap›lan eyleme ‹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 Derne¤i Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n’›n
kat›ld›¤› programda Güler Zere anlat›ld› ve dayan›ﬂma ça¤r›lar› yap›ld›.

“Ses siz Kal m am a l›y›z”
25 Temmuz günü Ank a r a Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen TAYAD’l› Aileler Güler Zere’ye özgürlük talebini yinelediler. TAYAD’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 Zere’nin serbest b›rak›lmas› için AKP
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Yurtd›ﬂ›ndan... Yurtd›ﬂ›ndan... Yurtd›ﬂ›ndan...
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için yurtd›ﬂ›nda yap›lan eylemlerle sürüyor. Almanya, Avusturya ve Fransa’da yap›lan eylemlerde Türkiye hapishanelerinde devrimci tutsaklara uygulanan tecrit anlat›l›rken Güler Zere’ye sahip ç›kma
ça¤r›lar› yap›ld›.

N u r n b e r g ’ d e G ül e r Zer e’ye
Özg ü rlük ‹st e ndi
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 “ G ü l e r Zer e’ye Öz g ü rl ü k ” yaz›l›, Halk Cephesi imzal› pankart›n aç›ld›¤› eylemde, AKP iktidar›n›n Güler’i tahliye etmeyerek ölüme terk etti¤i anlat›larak, derhal serbest b›rak›lmas›
istendi. Almanca olarak “Güler Zere’ye Özgürlük”, “Siyasi Tutsaklara
Özgürlük”, “Hücre ‹ﬂkencedir,
Ölümdür” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-

lem, Almanca bildirilerin da¤›t›lmas›yla son buldu.

I n n s b r u c k : G ü l e r Zer e’ye
Özg ü rlük!
22 Temmuz’da Avusturya’n›n
Innsbruck kentinde Franziskaplatz
meydan›nda Güler Zere’ye özgürlük talebiyle eylem yap›ld›. Eylemde Türkçe ve Almanca dövizler taﬂ›nd›, Güler’in Türkiye devleti taraf›ndan tahliye edilmeyerek ölüme
terk edildi¤i anlat›larak, Türkçe ve
Almanca bildiriler da¤›t›ld›.

P ar i s ' t e G ül e r ‹çin
K u ﬂlam al a r
Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te Güler
Zere için 26 Temmuz’da 15.000
kuﬂlama yap›ld›. Kanser hastas› olmas› ve son zamanlarda hastal›¤›ndan dolay› dama¤›n›n yar›s›n›n al›nmas›na ra¤men, serbest b›rak›lmayan Güler Zere'nin her geçen gün
hastal›¤› daha da ilerliyor.

il binas› önünde bas›n aç›klamas›
yapt›. 29 Temmuz günü yap›lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan tabut
AKP il binas›n›n önünde b›rak›ld›.

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

31 Temmuz günü de Halk Cephesi, TAYAD, Genel-‹ﬂ, ‹HD Ankara ﬁubesi, Halkevleri, KESK ﬁubeler 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› Koordinasyonu bileﬂenleri Güler Zere ve hasta
tutsaklar› serbest b›rak›lmas› talebiyle Adalet Bakanl›¤› önünde tabutlu bir eylem yapt›. 150 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde ﬁair Mehmet
Özer yapt›¤› aç›klamada “Bu nedenle Adalet bakan› derhal bir tebli¤ yay›nlay›p, ciddi sa¤l›k sorunlar› olan tutuklu ve hükümlülerin Adli T›p Kurumuna sevkini durdurmal›, üniversite hastaneleri taraf›ndan
verilmiﬂ raporlar› esas almal›d›r.
Aksi tutum, meydana gelen temel

‹zm i r ’ d e O t u r m a E y le mi

Say›: 191

24 Temmuz günü ‹z m i r Kemeralt› Giriﬂi’nde Güler Zere için eylem yap›ld›. Eylemde; “Adalet Bakan›, 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 ﬁehitleri Caddesi’nde 550 bildiri da¤›t›ld›.

H a p i s h a n e l e r Ö lümev le r i ne
Dö n ü ﬂ t ü
Mersin'de 22 Temmuz günü Büyükﬂehir Belediyesi önünde Adli
T›p'›n Güler Zere için verdi¤i ölüm
karar› protesto edildi. "Adli T›p Gü-

“HERKESE ANLATIN”

Bunun için
Nurnberg
derhal serbest b›rak›lmas› yönünde tüm duyarl›
insanlar› Adalet
Bakanl›¤›'na protesto
mailleri
göndermeye ve
Güler Zere için
haz›rlanan siteye
Innsbruck
girerek imza vermeleri istenen
kuﬂlamalar, Paris'in Belleville,
Republique,
Bastille, Nation,
Strasbourg Saint
Denis, Bonne
Novel, Pere LacParis
haise semtlerinde ve Metro 2
içerisinde hareket halinde caddelere
kuﬂlamalar yap›ld›.
Güler Zere serbest b›rak›l›ncaya
kadar Fransa Özgürlük Komitesi eylemlerine devam edece¤ini duyurdu.
ler Zere'yi ölüme mahkum etti. Güler Zere'nin katledilmesine izin vermeyece¤iz" pankart›n›n taﬂ›nd›¤›
aç›klamaya DHF ve ‹HD de destek
verdi.
23 Temmuz’da Mersin ‹HD ﬁubesi Güler Zere ve hapishanelerdeki
hasta tutsaklar için bas›n aç›klamas›
yapt›. Taﬂ Bina önünde yap›lan bas›n aç›klamas›ndan bir konuﬂma yapan ‹HD Mersin ﬁube Baﬂkan› Mirza Mehmet Söylemez “Adli T›p'›n
verdi¤i karar›n siyasi oldu¤u apaç›k
ortadayken halen neden bir ﬂeyler
yap›lmamakta? Herkese adalet istiyoruz" dedi.

S a m s u n K E S K : E n di ﬂe li yiz
K E S K S a m s u n ﬁ u b e l e r P l a tf o r m u , Güler Zere’ye Özgürlük
kampanyas› çerçevesinde bir bas›n
toplant›s› düzenledi. 29 Temmuz
günü SES’te düzenlene bas›n toplant›s›nda söz alan ﬁube Baﬂkan›
Süleyman; Bal Güler Zere için endiﬂe duyduklar›n› söyledi.

GÜLER ZERE
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Balcal› Hastanesi Önünde Oturma Eylemi:

HAYIR, ‘OTURMA’ DE⁄‹L ONLARIN K‹;
ADALET ‹Ç‹N AYA⁄A KALKMA EYLEM‹...
0Bir baba... K›z›n›n ölüm ihtimalini 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, saram›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 pankart›n yan›nda, o hastanenin önünde
oturmas›, bir ﬂey yapmak zaten. Ora
da oturanlar, yürekleriyle, beyinleriyle ADALET için ayaktalar asl›nda. Baﬂka insanlar› a y a ¤ a k a l d › rm a k 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 n e a f ne d e m e rha m e t diliyorlar. 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 yaﬂama ﬂans›na sahip. O ﬂans yaln›zca
yüzde 30’luk bir ﬂans. ‹ﬂte AKP iktidar›, o yüzde otuzluk yaﬂam ﬂans›n› bile Güler’e çok görüyor.
Hatta o hastane önünden yükselen sesin duyulmas›n› engellemek
için Güler’i tekrar hapishaneye
gönderiyorlar. Tedaviyi de çok görüyorlar. Neredeyse “yaﬂamasan da
olur” deyip, canl› canl› mezara gömecekler.
Balcal› Hastanesi’nin önündeki
direniﬂ, Güler’in hayatla aras›ndaki
bir köprüdür art›k. Düﬂünün bir tutsak sahiplenildi¤i, sesini tüm dünyaya duyurabildi¤i için yaﬂama tu-
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tunabiliyor. Onun sesi olanlar olmasa tedavi bile edilmeyecek.
Yürekler Güler için at›yor. O
pankart›n alt›nda oturanlar tek bir
vücut halinde Güler’le birlikte nefes al›p birlikte nefes veriyorlar gün
gün.
TAYAD’l› Aileler bir evlatlar›n›
yaﬂama ba¤layabilmek için, yüreklerinde bir evlat ac›s› daha yaﬂamamak
için o hastanenin önünde oturuyorlar. Biliyorlar ki ölüm o hastanenin
kap›s›nda oturmuﬂ Güler’i almay›
bekliyor. Onlarda o hastanenin kap›s›nda ölümü kovmak için oturuyorlar. Balcal› bir direniﬂ mevzisidir,
tüm gözler oraya çevrilmiﬂtir art›k.
Analar, babalar, kardeﬂler Gü
ler’in her geçen gün daha çok KISILAN SES‹NE inat daha yüksek ses
le hayk›r›yorlar ADALET diye.
O’nun sesi k›s›ld›kça Balcal› Hastanesi’nin önünden yükselen SES bütün 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 SESLEN‹YORLAR. SES VER‹N, GÜLER’‹N SES‹ OLUN diye HAYKIRI 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 Temmuz’dan beri Balcal› Hastanesi’nin
önünden “Yaﬂamas› için senin de
yapabilece¤in birﬂey var” diyorlar.
Evet var… ﬁimdi art›k Balcal› Hastanesi’nin önündeki direniﬂi daha da
büyütme zaman›d›r. Güler’i 16 metrekarelik zulmün elinden çekip alma zaman›d›r.
Kalbimiz o hastanenin önünde,
Türkiye’nin dört bir köﬂesinde seninle at›yor Güler... Seni ölümün
elinden çekip alaca¤›z.
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!
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›¤›--

“TUTSAKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR”

2 A¤ustos 2009

ALBAYRAKLAR, ÇALIKLAR, Ü LKERLER’DEN S ONRA

UNAKITANLAR, U⁄URLAR...
u AKP “Mucizesi”
Sürüyor!.. U nak›tanlar;
2 Kümesten, 8 Y›lda “Alt›n Yumurtlayan” B ir
Holdinge...
u AKP’li U¤ur; 2 Y ›lda “ En
Büyük 500 Sanayi Kuruluﬂu ”
Listesinde 183. S›raya...
7 y›ll›k iktidar›nda yeni zenginler yaratarak, “Dünyan›n en zenginleri” listesine girenleri art›ran AKP,
“yeni zenginler” yaratmaya devam
ediyor. Ortaklar› aras›nda eski Maliye Bakan› Kemal Unak›tan hanedan›na ait (eﬂi, k›z›, o¤lu hepsi ﬂirAB G › d a” 8 y›lda dev bir
kette) “A
kuruluﬂ haline getirildi.
8 y›l önce kuruldu¤unda, sadece 2 tavuk kümesi, so¤uk hava
depolar› ve civciv büyütme kü me s l e ri b ul un a n ﬂi rk e t , AKP iktidar›n›n sa¤lad›¤› imkanlarla bir dev
haline geldi.

Kemal Unak›tan’›n Maliye Bakanl›¤› yapt›¤› dönemi iyi de¤erlendiren Unak›tanlar “parayla oynar”
hale geldiler.
AB G›da, önce 2006’da en büyük bin ﬂirket s›ralamas›na girdi;
2007’de cirosunu 60.4 milyon liraya ç›kartarak s›ralamada biraz daha
yukar›ya t›rmand›. Unak›tanlar, elbette bu art›ﬂ› gece-gündüz çal›ﬂarak sa¤lamad›lar. AKP’nin sundu¤u
imkanlarla, ya¤ma ve talan ile cirolar› büyüdü.
ﬁ i r k e t c i r o s u n u , önceki y›la
oranla yüzde 112 art›ﬂla 128.1 mil yon liraya ç›kard›. Ve bunun sonucu olarak da 2008’de, Türkiye’nin
en büyük 500 sanayi kuruluﬂu aras›na girdiler. Halk› sömürerek, ülkeyi
ya¤malayarak, talan ederek ﬂimdilik 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

A ﬂ › k M a h s u n i ﬁ e r i f K ö y ü B e r ç e n e k ’ t e An›ld›
Aﬂ›k Mahsuni ﬁerif ölümünün 7. y›l›nda Maraﬂ’›n Afﬂin ilçesine ba¤l› Berçenek Köyü’nde 25-26 Temmuz tarihlerinde yap›lan programla an›ld›.
2 gün süren anma programlar› boyunca Aﬂ›k Mahsuni ﬁerif anlat›ld›. Anmaya kat›lan Devrimci Alevi Komitesi ve TAYAD’l›
Aileler, Aﬂ›k Mahsuni ﬁerif’in türkülerindeki halk sevgisi, yoksulluk, ezilmiﬂlik ve emperyalizme karﬂ› duruﬂuyla halk›n sanatç›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 Zere’nin durumu anlat›ld› ve Meclis’te bu soruna iliﬂkin giriﬂimlerde
bulunmalar› ve Güler Zere’yi hastanede ziyaret etmeleri talep edildi. 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 talebine karﬂ› Belediye Baﬂkan› ile görüﬂmeye gidildi. Baﬂkan›n yerinde olmamas›ndan dolay› baﬂkan yard›mc›s› Ali Bektaﬂ ile görüﬂüldü. Görüﬂmede halka mal olmuﬂ bir sanatç›n›n mezar›n›n ziyaretinin parayla olamayaca¤› bu uygulaman›n sanatç›ya sayg›s›zl›k
oldu¤u belirtilip bunu kamuoyu ile paylaﬂacaklar›n› belirttiler.

Say›: 191

avucundakini alarak, ülkenin zenginliklerini ya¤malayarak, yeni
zenginlere sunuyor. Unak›tanlar gibi eli tutulan bir baﬂkas› da, A K P
Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve Bal›kesir milletvekili A h m e t E d i p
U ¤ u r.
MÜS‹AD (Müstakil -yani asl›nda islamc›- Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i) üyesi olan U¤ur, 2006 y›l›nda Çall› G›da’yla Turya¤’› sat›n
ald›. AKP iktidar›nda ya¤malanacak
ﬂirketler, kurumlar, fabrikalar hep
çok düﬂük fiyatlarla AKP’lilere “sat›ld›” ya da hediye ediliyordu.
U¤urlar Turya¤’› sat›n ald›ktan sonra ﬂirketlerinin gelirlerini yeni vurgunlarla k›sa sürede ciddi biçimde
art›rd›lar.
En büyük 500 sanayi kuruluﬂu
listesinde, 2007’de 461. olduklar›
s›ralamadan, 2008’de tam 278 s›ra
yükselerek 183. oldular. AKP iktidar›, eﬂi görülmemiﬂ bir talana, soyguna, vurguna devam ediyor...

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

)Avusturya’da 12 Temmuz
Anmas›
12-14 Temmuz ﬂehitleri, Avusturya’da 18
Temmuz tarihinde an›ld›. Salona "12 Temmuz 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›.

AKP
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Öğretmenimiz
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 kurallar ve
yasaklar bütünüdür.
Böyle midir gerçekten? Sadece bir
kelimeden mi ibare ttir disiplin?
De¤ildir. Kesinlikle
de¤ildir.
Anlamad›¤›n, kavramad›¤›n, do¤rulu¤una inanmad›¤›n
hiçbir kurala uymazs›n.

ac›lar›m›zd›r. Kurallar›m›z
bizim piﬂmanl›klar›m›zd›r.
Kurallar›m›z bizim
umudumuzdur.
Kurallar›m›z bizim
eme¤imizdir.
‹ﬂte bu nedenle HER ﬁEY‹YLE bizimdir 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 ettirmemeliyiz kurallar›m›z›.

uymayanlar inançs›zlaﬂ›r.
Kendi koydu¤u kurallara
uymayanlar hiçbir kurala uymaz.
Bir kere ihlal etsem bir ﬂey
olmaz, anlay›ﬂ› geliﬂir.
"Bugün yapmad›m ama
yar›n kesin yapaca¤›m" söylemleri 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¤imiz girmelidir devreye.
‹ﬂte burda cüretimiz
girmelidir devreye
B‹R DAHA ASLA
B‹R DAHA KES‹NL‹KLE demeliyiz, diyebilmeliyiz.
Kendi iç disiplinimizi nas›l
kuraca¤›z?
En basit, en s›radan kararlarla baﬂlar›z.
Söz verdi¤imiz yerde olmak,
söz verdi¤imiz saatte yapmak,
söz verdi¤imiz ﬂekilde bitirmek,
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 yaﬂamda bu tür ince say›s›z ayr›nt›lar› düzenlemek, öyle bir
güce dönüﬂür ki;
ﬁimdiye kadar ortaya ç›karamad›¤›m›z, görmedi¤imiz
boyutta BÜYÜK bir enerji ç›kar
ortaya.
Disiplin ve irade bir araya
geldi¤inde, büyük bir güce döner ve büyük dönüﬂümler yarat›r.

D‹S‹PL‹N VE
DEVR‹MC‹ ‹RADE

Bu durumda disiplin, d›ﬂardan dayat›lan yabanc› kurallar
olarak kal›r yaﬂam›m›zda ve
ilk f›rsatta ihlal ederiz. ‹lk f›rsatta deleriz bu yasaklar›, kurallar›.
Ama bizim kurallar›m›z ve
yasaklar›m›z öyle midir?
Bizim kurallar›m›z ve yasaklar›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› korumak için devrimci irade gereklidir.
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Bu kurallar bizimdir.
HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN D‹S‹PL‹NL‹ OLURSAK VE;
HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN, D‹S‹PL‹N‹M‹Z‹
KORURSAK, COﬁKULU,
CÜRETL‹, GÜÇLÜ B‹R ‹RADE
YARATAB‹L‹R‹Z.
ANCAK BU ‹RADE ‹LE GELECE⁄E DA‹R BÜYÜK HEDEFLER‹N YARATICISI, ÖRGÜTLEY‹C‹S‹ OLAB‹L‹R‹Z;
Emir-talimat oldu¤undan
de¤il, inanarak uyar›z kurallar›m›za.
Önce kendimiz uyaca¤›z.

Devrimci irade, emek ve
cürettir.

Önce kendi iç disiplinimizi
kuraca¤›z ve koruyaca¤›z.

Çok yo¤un bir emekle örülür bu irade. Hesaps›z bir cüretle korunur.

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

Her bir kural›m›z›n bir mant›¤› vard›r.
Kurallar›m›z bizim akl›m›zd›r. Kurallar›m›z bizim bilinci mizdir. Kurallar›m›z bizim tari himizdir. Kurallar›m›z bizim

Bu iç disiplinimizi, örgütsel
disiplinle birleﬂtirerek yarat›c›,
üretken bir devrimcilik yapabiliriz.

Ö⁄RETMEN

Uymazsak ne mi olur?
Kendi koydu¤u kurallara
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ONUNLAYDIK... GEÇEN B‹R YILDA...
ONUNLA YÜRÜMEYE DEVAM ED‹YORUZ
DAYI
B‹Z‹MLE...
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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 bunun d›ﬂ›nda ve ötesinde teorisiyle,
prati¤iyle, yaratt›¤› direniﬂ destanlar›yla, önderli¤iyle onunlayd›k.
Onsuz, ama onunla. Bu öyle aç›k
ve elle tutulur bir gerçek ki, ﬂehit
düﬂtü¤ü andan itibaren bunun bilinci ve güveniyle att›k tüm ad›mlar›m›z›. Day›'n›n ülkemiz s›n›flar mücadelesinde b›rakt›¤› izlerdir bu bilincin ve güvenin temeli.
Onunla fiziken ayr›l›ﬂ›m›z›n üstünden tam 1 y›l geçti. Bunu bir ayr›l›k, bir veda olarak görmedik asl›nda. Ve zaten, bu bir y›l› da, onsuz
geçirmedik.
O yine bizimle birlikteydi. Biz
yine onunla birlikteydik. Hapishanelerde tecritin sürdü¤ü, ﬂehitlerimizin 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...
Ge ç e n b i r y›lda yine ONUN LAYDIK .
HER ZAMAN ONUNLA
OLACA⁄IMIZ G‹B‹...
O uzaklarda, ulaﬂamayaca¤›m›z
bir yerde de¤ildi. Yine yan›baﬂ›m›zdayd›. Yine bizimle birlikteydi. Yine ö¤retiyor, yine yolumuzu ayd›nlat›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¤raﬂ›rken, kendimizi yaln›z, güçsüz,
çaresiz hissetmedik.
Geçen b i r y›lda yine K I L AVUZ U M U Z O L M AYA DEVA M E TT‹;
HER ZAMAN B‹ZE YOL
G Ö S T E RD‹⁄‹ V E G Ö S T E R ECE⁄‹ G‹B‹...
E¤er bugün, K›z›ldere’den 37
...
y›l sonra Mahir Çayan yaﬂ›yorsa,
Eskilere, i nkarc›lara k arﬂ›
Ulaﬂ yaﬂ›yorsa, Cevahir yaﬂ›yorsa, bu uzun devrim yolunda, bu
kanlar›n› d ökmeye, c anlar›n›
uzun savaﬂta, ›ﬂ›ks›z, pusulas›z
almaya h az›rlanan z ulme k arﬂ›
kalmayaca¤›z demektir.
ç›km›ﬂlard› b ir kez yola...
E¤er, 12 Temmuz’dan 18 y›l
Ya z afere u laﬂacaklar,
sonra Niyazi Ayd›nlar yaﬂ›yorsa,
ya zafere giden o yolda öleceklerdi Çiftehavuzlar’dan 17 y›l sonra
Sabolar, Sinanlar, Faz›llar yaﬂ›Tarih y azacaklard›.
yorsa yenilmezli¤imiz kesindir.
Kimler yürüyecekti bu yolu
E¤er, bir y›l sonra, yoldaﬂ›sonuna k adar,
m›z, önderimiz, komutan›m›z
Dursun Karataﬂ, hiç aram›zdan
kimler yorulup düﬂecekti
ayr›lmam›ﬂ gibiyse, hiç k›lavuzyar› yolda?
suz kalmayaca¤›z demektir.
Belli de¤ildi bunun cevab›
B u b i r y›lda yine ONUN ve f akat; belli olan bir ﬂey vard›:
LAYDIK!..
HER ZAMAN B‹ZE GÜÇ
O yürüyecekti. Ve t arih
VERD‹⁄‹ G‹B‹...
geride k alanlar› k ütükten d üﬂüp,
Diyebiliriz ki, onsuz bir günüyolu yürüyenlerle yazacakt›.
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Onsuz Ama Onunla
müz bile olmad›.
Daha önceki zamanlar gibi yine
hep onunla birlikteydik. Onun komutas›nda çok zaferler gördük.
Onun komutas›nda nice zamanlar
f›rt›nal› denizlerde kald›k. Aﬂ›lamaz
denilen denizleri aﬂt›k. Azg›n dalgalarla günlerce bo¤uﬂtuk.
Bizleri bir daha aya¤a kalkmamak 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¤retmenimizdi. Yine k›lavuzumuzdu.
Yine yan›m›zdayd›...
B u b i r y›lda yine ONUNLAYDIK!..
HER ZAMAN B‹ZE ÖNDERL‹K ETT‹⁄‹ G‹B‹...
Dün oldu¤u gibi onun ö¤rettikleriyle kuﬂatmalar› yarmaya çal›ﬂt›k.
Ondan güç ald›k. S›k›ﬂt›¤›m›zda
ona baﬂvurduk.
O yine engin sabr› ve bilgeli¤iyle anlamaya ve anlatmaya devam
etti. Dinler, sorular sorar ve tart›ﬂ›rd›. T›pk›, daha önce yapt›¤› gibi...
Onsuz düﬂünmedik kavgam›z›.
Yine her zaman oldu¤u gibi “Day›
ne düﬂünürdü” diye sorduk kendimize. “Day› olsayd›, nas›l yaklaﬂ›r,
bu sorunu nas›l çözerdi” dedik defalarca. Bunlar› sorduk ve cevaplar›n› verdik elbette. Çünkü ondan
“sorunlar› çözmek” gerekti¤ini ö¤rendik. Ertelemecili¤in, asla bir
yöntem olamayaca¤›n› ö¤retmiﬂti
bize. Tecrübeleriyle, prati¤iyle birlikte, yüzlerce sayfa dolusu yaz›s›yla b›rakm›ﬂt› sorular›m›z›n cevab›n›. Tekrar tekrar okuyaca¤›z onlar›.
Her okuyuﬂta, ayr›lmazl›¤›m›z biraz
daha pekiﬂecek.
B u b i r y›lda yine ONUNLAYDIK!..
HER ZAMAN B‹ZE GÜÇLÜ
O L M AY I Ö ⁄ R E T T ‹ ⁄ ‹ G ‹ B ‹ . . .
Biliyoruz ki, yürüdü¤ümüz yol
zorluklarla doludur. Zorluklar› aﬂ-
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Ve tarihe güzellikler
resmeden usta,
yürümeye devam ediyor
Aﬂk ile
Yumruk i le
Yürek ile
Bizimle
Ve bizde...
may› ondan ö¤rendik. Yolumuzun
engelsiz olaca¤›n› hiçbir zaman düﬂünmedik.
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, ondan ö¤renmeye devam ettik.
S›n›flar savaﬂ›n›n kurallar›n›, savaﬂ›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 bizlere güç vermeye devam etti.
Biliyoruz ki, düﬂüncelerinde ›srar etmeyenler, bunun için bedelleri
göze alamayanlar sonuç alamazlar.
Bu bir y›lda da, bunlar› düﬂündük. Bunlar› hat›rlad›k. Bunlarla
yürüdük. Onun için mücadelede ›srar ettik. T›pk›, ö¤retmenimizin ö¤retti¤i gibi...
Bu bir y›lda yine ONUNLAYDIK!..
HER ZAMAN B‹ZE ISRARLI
OLMAMIZ GEREKT‹⁄‹N‹ Ö⁄RETT‹⁄‹ G‹B‹...
Tutsak yoldaﬂlar›m›z Day› ﬂehit
düﬂtü¤ünde ﬂöyle demiﬂlerdi. "Elbette ki bu çok büyük bir kay›p. Ama

“Day› biziz” dedik.
Öyleyse, her Cepheli için
Day›m›z›n ﬂehitlik
y›ldönümü a yn› z amanda b ir
muhasebe de olmal›; “Day›
biziz” demenin g ere¤ini ne
kadar yerine getirdim diye...

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 anlayacaklar. Görecekler ki, eskisinden de gür bir ﬂekilde 'Day›'n›n sesiyle konuﬂmaya devam edece¤iz.'
Bundan ﬂüphe duymuyoruz. Çünkü
Day›, bize her ﬂeyden önce kendi
özgücümüze güvenmeyi ö¤retti.
'Onsuz ama onunla' demek bu güvenimizdir. Kendimize güveniyoruz,
çünkü Day› 'B‹Z'izdir. Day›... TAR ‹ H ‹ M ‹ Z D ‹ R . . . Ama daha da çok
G E L E C E ⁄ ‹ M ‹ Z . Bundan böyle
her Cepheli’nin kalbinde onun kalbi çarpacak. Ve tüm zamanlarda
onun kalbi.”
Geçen bir y›l tastamam böyle
yaﬂand› iﬂte.
Day› biz olduk. Onu tarihimizden gelece¤e taﬂ›d›k 24 saatin her
an›nda.
“Day› biziz” dedik. Öyleyse, her
Cepheli için Day›m›z›n ﬂehitlik y›ldönümü ayn› zamanda bir muhasebe de olmal›; “Day› biziz” demenin
gere¤ini ne kadar yerine getirdim
diye...
Day›’y› kalbimize gömerken,
söyledi¤imiz her ﬂey iddial›yd›. ‹ddial› da olmal›yd›k. “Day› biziz”
demek bir iddiayd›. Ellerimiz yüre¤imizde, “ O i ﬂ t e b u r a d a ” demek
bir iddiayd›. “ O n s u z a m a o n u n l a
y ü r ü y e c e ¤ i z ” 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. Yürüyüﬂümüzü h›zland›rmak ve güçlendirmek, hiç de¤iﬂmeyen hedefimiz
olacak. Yapt›¤›m›z hiçbir ﬂeyi yeterli 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 gibi bugün de, yar›n da, gelecekte de
bizimle birlikte olmaya devam edecek...
B‹Z ONUNLA, O B‹ZLE VAR
OLMAYA DEVAM EDECEK...
2 A¤ustos 2009

Yürüdük Geçen Bir Y›l›
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 mücadelenin gereklerini yerine getiren,
gerekti¤inde okul güvenli¤i alan,
ama bunun ötesinde, tüm ‹stanbul çap›nda, giderek baﬂka illeri de kapsayacak ﬂekilde mücadeleyi örgütlemeye çal›ﬂan, yurtlarda devrimci yaﬂam›
örgütleyen bir gençlik önderidir.
Bir yandan ideolojik mücadele
yürütülüp, Parti-Cephe’nin düﬂünceleri bilinsin, ö¤renilsin diye Mahir Çayan’›n yaz›lar› teksir edilip
da¤›t›l›rken, bir yandan dernekler

40 Y›l›n 38 Y›l›nda O Vard›
Bir D ev-Genç ’lidir Day›.
Hem ö¤rencisi, hem ö¤retmenidir bu o nurlu t arihin.
K›rk y›ll›k Dev-Genç tarihinin 38 y›l›nda O v ard›r: Eylemiyle, teorisiyle, politikalar›yla, militanl›¤›yla...
Devrimci hareketin önderleri
Mahir Çayan ve Dursun Karataﬂ’›n
ortak yanlar›ndan biri, Dev-Genç’li
oluﬂlar›d›r. Devrimci hareketin ön-derleri, “Dev-Genç o k ulu”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 ard›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 tarihsel rolünü bir kez daha üstlenmiﬂtir.

Dev-Genç’li Day›
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¤-
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rencisi, hem ö¤retmeni olmuﬂtur.
Day›, devrim yürüyüﬂüne bir
Dev-Genç’li olarak baﬂlam›ﬂt›r.
1972 sonras›nda gençli¤in mücadelesinin önderi olarak öne ç›karken,
giderek bu sürecin tüm yükünü
omuzlam›ﬂt›r.
Devrimci hareketin fiziki yenilgisi sonras› ortal›¤› dolduran çarp›k
ak›mlar, “her ﬂey bitti” diyerek y›lg›nl›k ekerken, bu y›lg›nl›¤›n karﬂ›s›ndaki en büyük barikat, genç Cepheliler’in THKP-C’yi sahipleniﬂi ve
Dev-Genç’in o dönemden devrald›¤› militan mirast›. Dev-Gençlilik’in
miras› olan o coﬂku, kararl›l›k, militanl›k iﬂte o zor sürecin aﬂ›lmas›n›
sa¤layan etkenlerin baﬂ›nda geliyordu. Day› bu koﬂullarda, “eski tüfek”lerin içler ac›s› durumuyla önderlik yapamayacaklar›n› görerek,
bir Dev-Genç’li olarak sürece müdahale etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz, bu tarihi dönem mücadelenin gelece¤i aç›s›ndan önemlidir. Y›lg›nlar›n, inançs›zlar›n, döneklerin mücadeleyi geriye çekmeye çal›ﬂt›¤› bir dönemde Day› ve
Dev-Genç’lilerin müdahalesi sürecin 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-

kurulmaya çal›ﬂ›lmakta, bir yandan
da tüm mücadele biçimlerine baﬂvurularak anti-faﬂist mücadele örgütlenmektedir. Ve bütün bunlar›
yapanlar g e n ç ö n d e r l e r, DevGençliler ’den oluﬂan gençlik ör g ü t l e n m e l e r i d i r.
Tüm yetersizliklerine ra¤men
Day› ve Kurtuluﬂ Grubu’nu oluﬂturan devrimciler bu sürecin tüm görevlerini üstlendiler.
Day›’n›n gençli¤e ve halka güveni nettir. Bu güven en baﬂta gençlikte somutlanm›ﬂt›r. Devrimci hareket, 1972’den sonra yeniden örgütlenirken, büyük ölçüde gençlik
hareketine dayanm›ﬂt›r. Keza, 1978’
de inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e karﬂ›
yeni bir hareket yarat›l›rken de, Day›’n›n en büyük gücü, yine DevGenç’tir. Day›’n›n bu konuda önyarg›lar›, ﬂablonlar› yoktur. Oportünistlerin, revizyonistlerin “gençlik
örgütü” gibi deyiﬂleri de etkilemez
onu. Çeﬂitli toplumsal kesimlerin
mücadelenin çeﬂitli evrelerinde hareket içindeki yeri de¤iﬂebilir. Bugün gençlik öne ç›kar, yar›n gecekondulular, bir baﬂka zaman iﬂçiler,
memurlar. Bu konuda Day›, Türkiye solunun en yarat›c› ve cüretli önderidir. Hiçbir ﬂablona esir olmadan
mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap
vermiﬂtir.
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Onsuz Ama Onunla
Dev-Genç, iﬂte bu süreçlerin bir
ço¤unda, hareketin kadro kayna¤›d›r, kitleselli¤ini oluﬂturand›r, antifaﬂist mücadeleyi üstlenendir. Day›’n›n bu süreçteki rolünü daha iyi
görmek için 1975 y›l›ndaki Kocamustafapaﬂa çat›ﬂmas›na da bakabiliriz. 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 gençli¤in mücadelesini somut talepler
etraf›nda örgütlemektir. Gençli¤in
potansiyeline göz diken çeﬂitli revizyonist ve oportünist anlay›ﬂlar o
potansiyeli k›s›r tart›ﬂmalarla heba
etmiﬂlerdir. Day› ise, gençli¤in devrimci potansiyelini görmüﬂ, bu potansiyelin örgütlenmesi için demokratik örgütlenmeler yarat›lmas›na
önderlik etmiﬂtir.

Dev-Genç’in ke sintis izl i¤i ,
devrimci önderli¤inin
damgas›n› taﬂ›r
Dev-Genç, s›n›flar mücadelesi
içerisinde özel bir yere sahiptir. Yarat›lan bu tarihin öne ç›kan iki yan›
vard›r. Birincisi; Dev-Genç, mücadelenin en zorlu y›llar›na, karﬂ›devrimin devrimci hareketi tasfiye
çabalar›na karﬂ›n kesintisiz bir mücadele ve örgütlenme hatt› yaratabilmiﬂtir.
Bu tarih, kuruluﬂ tarihi olan 10
Ekim 1969’dan baﬂlat›lacak olursa
40 y›ld›r kesintisiz bir biçimde süren ve mücadele ile dolu bir tarihtir.
Bu tarihin öne ç›kan ikinci yan›
ise; anti-emperyalist, anti-faﬂist mücadeledir. 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 mücadelesinde yer alan Dev-Genç hiçbir dönem ideolojik olarak e¤ilip
bükülmemiﬂtir. Yolunu ﬂaﬂ›rmam›ﬂ,
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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 K arataﬂ)
savrulmam›ﬂt›r.
Denilebilir ki, 40 y›ll›k mücadele
geçmiﬂi içinde Dev-Genç bir kesintisizlik gelene¤i yaratm›ﬂsa, anti-emperyalist anti-faﬂist çizgisinden bir
milim olsun sapmam›ﬂsa, bunu cephe
çizgisine ve önderli¤ine borçludur.
Esasen, bu tarih Cephe çizgisinin Dev-Genç’in k›lavuzu olmas›yla yarat›labilmiﬂtir. Kesintisizlik
ve mücadele dolu geçmiﬂin yeni gelenekler yaratabilmenin “s›rr›” buradad›r. ‹ﬂte bu tarihin yarat›c›lar›,
Mahir Çayan ve Dursun Karataﬂ’›n
önderli¤inde, Ulaﬂ Bardakç›lar’d›r,
Hüseyin Cevahirler’dir, Niyazi Ayd›nlar’d›r, Sinan Kukullar’d›r...
Yüzlerce Dev-Genç’lidir...
1960’lar›n sonlar›nda DevGenç’in kuruluﬂuna giden süreçte,
Fikir Kulüpleri Federasyonu döneminde gençli¤in militan mücadelesinin ilk tohumlar› at›lm›ﬂ, ilk filizler yeﬂermiﬂtir. Ancak Dev-Genç’i
mücadelede öne ç›karan, anti-emperyalist anti-faﬂist mücadelesini
geliﬂtiren esas olarak FKF’nin DevGenç’e dönüﬂtü¤ü süreçtir. 1969’da
Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun
ad›, T ü r k i y e D e v r i m c i G e n ç l i k
K›sa ad› DevF e d e r a s y o n u’da (K
Genç) dönüﬂürken, bu yaln›zca bir
isim de¤iﬂikli¤i de¤ildi. Bu dönüﬂüm, Dev-Genç’in devrimci önderlikle bütünleﬂmesiydi.
Bu bütünleﬂme, 1972 sonras›nda
da bozulmad›. Mahirler’in, Cevahirler’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›. Buna 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 kal›c› olmam›ﬂ, mücadelede kesintisizli¤i sa¤layamam›ﬂt›r. Yine varolduklar› koﬂullarda da, s›n›f mücadelesinde 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 döneminden 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 mutlaka politik önderli¤i ve onun ötesinde
eme¤i vard›r. Gençli¤in anti-emperyalist kampanyalar›ndan 6 Kas›m
boykotlar›na, örgütlenmelerinden
AB’ye karﬂ› kampanyalar›na kadar,
her dönem Dev-Genç’le, Dev-Gençliler’le çok yak›ndan ilgilidir.
Bu k›skan›lacak tarihin çok büyük bölümünde eme¤i, enerjisi, önderli¤i vard›r.
Aç›k ki, bu devrimci önderlik alt›nda, Dev-Genç’in mücadelede oynad›¤› rol, yaratt›¤› de¤erler geniﬂ
kesimleri etkilemiﬂ, büyük bir sempati ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Dev-Genç’i sadece bir isim olarak düﬂünenler, mücadelesini kavrayamayanlar, küçük hesaplar ile DevGenç ad›n› kullanarak ülkemiz soluna istismarc›l›¤›n yeni örneklerini
eklediler. Her dönem bu tür istismarlarla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r, ancak DevGenç’in mücadele geçmiﬂini, sempatisini, yaratt›¤› de¤erleri kullanmay› düﬂünenler yan›lmaktad›rlar.
Bugün de, mücadele çizgisi itibar›yla Dev-Genç ile uzaktan ilgisi olmayanlar Dev-Genç ismini, logosunu,
tarihini kullanmaya kalk›ﬂ›yorlar.
Küçük hesaplarla, basit düﬂüncelerle Dev-Genç ismini kullananlar›n yapt›¤› kaba bir istismarc›l›k
olman›n da ötesinde, o tarihe sayg›s›zl›kt›r. Dev-Genç’in düﬂüncelerini, geleneklerini tasfiye etmiﬂ olan-
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“ B i r DEV- G E N Ç ' i m i z v a r !
Bir DEV-GENÇ'imiz var!...
l968'lerde yoksul
köylüyle birlikte toprak iﬂgalinde, Dolmabahçe'de denize
dökülen Amerikan Bahriyelilerin peﬂinde, iﬂgal-boykot ve forumlarla Demokratik Üniversite kavgas›nda ve
iﬂçinin grevinde, sokaklara s›¤mayan
yürüyüﬂlerin en önünde olan.
Selam olsun anti-emperyalist, anti-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 karanl›k y›llar›nda faﬂizme karﬂ› mücadele bayra¤›n› yere düﬂürmeyip Türkiye Devrimci Mücadele tarihinde
bir dönüm noktas› yaratanlara! (...)
73'lerden '80'lere faﬂist teröre karﬂ›, devlet terörüne karﬂ› diﬂe diﬂ mülar, kendi geçmiﬂleriyle yaratamad›klar› sempatiyi Dev-Genç arac›l›¤›yla elde etmek için, y›llar sonra
“en keskin” Dev-Genç savunucusu
kesilmektedirler. ﬁunu herkes bilmelidir ki, Dev-Genç’li olmak önce
Dev-Genç’in tarihine lay›k olma y› gerektirir. ‹kincisi, o tarihte gelenekselleﬂen militan, uzlaﬂmaz mücadeleyi hayata geçirebilmek gerekir. 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, DevGenç’li olmak, öncelikle onun mücadelesini sürdürmek, geleneklerini
yaﬂatmakt›r.

Dev-Gençlilik Kültürü
Anti-emperyalist mücadele Dev-
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cadelede görevlerini canla baﬂla yerine 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 duvarlar 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, meydanlarda, üniversitelerde, fabrikalarda
savaﬂan DEV-GENÇ'e!(...)
Biz tükenmeyiz deyip yirmi y›l
içinde DEV-GENÇ ismini alt›n puntolarla Türkiye Devrimci Hareketi'nin tarihine nakﬂeden!...
Yaﬂas›n DEV-GENÇ, Yaﬂas›n
DEV-GENÇ'liler!...
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz!.”
(Dursun Karataﬂ’›n
Dev-Gen-ç’in 20.
Y›l› Mesaj›ndan)
Genç’i onlarca gençlik örgütünden
ay›ran, onu Dev-Genç yapan temel
yanlar›ndan birisidir. 1970’lerde revizyonizmin ve oportünizmin dünyas› çok farkl›yd›. Onlar karﬂ›l›kl›
olarak, birer uydusu haline geldikleri, SBKP ve ÇKP’nin tezlerini birbirlerine karﬂ› k›yas›ya savunmakla,
hatta biribirine fiziki sald›r›da bulunmakla meﬂguldüler. Day›’n›n
önderli¤inde ise Dev-Genç ve DevGençliler s›n›f mücadelesinin gereklerini 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 aﬂamas›nda büyük bir emek, büyük bir cesaret, ba¤l›l›k ve ödenen bedeller
vard›r. Ancak, Dev-Genç’in tarihi
sadece eylemlerle an›lamaz. Eylemler 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 vard›r. Dev-Gençlilik kültürü, gençli¤ine, safl›¤›na, tüm yetersizli¤ine karﬂ›n gençli¤in inanc›yla, tüm coﬂkusuyla mücadelenin içinde yer almakt›r. Bu kültür, mücadelede cüretli olmakt›r. Asl›nda bu kültürü
daha Dev-Genç’in kuruluﬂunda görebiliriz.
Bu kültür, tek baﬂ›na kal›nd›¤›nda, kuﬂatmalar alt›nda mücadele etmek 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 mücadele dolu ise bunda bu geleneklerin
çok özel bir rolü vard›r.
Day›’n›n bu y›llar boyunca DevGenç’lilere katt›¤› en önemli ﬂeylerden 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 önderleri olmuﬂtur. Bu okuldan yetiﬂen
yüzlerce Dev-Genç’li mücadelenin
yükünü omuzlam›ﬂ, tarih yazm›ﬂlard›r. Day› için demiﬂtik ya; Day›
nezdinde devrimcilik yeniden tan›mlanacakt›r diye. Dev-Genç de
iﬂte, tam k›rk y›ld›r gençli¤in yeniden tan›mlanmas›d›r. Düzenin tan›mlad›¤› gençli¤e alternatif bir
gençlik tan›m›d›r Dev-Genç. Day› o
tan›m› “Bir Dev-Genç’imiz var; anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadeleyi ﬂiar edinen DEV-GENÇ” diye özetlemiﬂtir.
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Day› Ö¤retmeye
“ Ölüm
y ›ld ön ümü mde
benim için
özel hiçbir ﬂey
yap›lmayacak.
Tüm
ﬂ e h it l e r i m i z
gi bi 30 Mart1 7 N i s a n ’d a
bir s›ra
neferi gibi
an›lmak
benim en
büyük
o n u r u m d u r.
Beni ben
yapan bu
örgüttür,
ﬂ e h it l e r i m i z dir.”
Bir y›l oldu Day›m›z› kaybedeli. Önderimiz, yoldaﬂ›m›z, komutan›m›z fiziki olarak aram›zdan ayr›lal› bir
y›l oldu. 11 A¤ustos 2009, onun ﬂehit düﬂmesinin birinci 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 yap›lmayacak. Tüm ﬂehitlerimiz gibi 30 Mart-17 Nisan’da
bir s›ra neferi gibi an›lmak benim en büyük onurumdur.” 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 gününe kadar hep ö¤retmeye devam etti¤i gibi.
O bir önderdi. Her gerçek önder gibi, s›ra neferi olmas›n› bilendi.
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1 98 4 Öl ü m Or uc u, bir s›ra neferinin destan›d›r. Devrimci hareketin önderi olarak ölüme
yatm›ﬂt›r. Önderlik en önde ölmesini bilmekti
gerekti¤inde. S›ra neferli¤iyle önderli¤in birleﬂti¤i yerdi iﬂte oras›. Day›’n›n o direniﬂ sürecinden tarihe kalan bir deri bir kemik halini gösteren 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 bunu, yani, y›ldönümlerinde anma yap›lmamas›n›
kabul etmekte zorlanaca¤›n› biliyordu; bunun
için tekrar tekrar vurgulad› iste¤ini, neden böyle olmas› gerekti¤ini tekrar tekrar anlatt› ﬂehitli¤inin yaklaﬂt›¤› o günlerde.

Diyordu ki:

“ﬁehitlerimizi anmak, mücadeleyi yükseltmektir. ﬁehitlerimizi anmak onlar› adaletsiz b›rakmamakt›r.
ﬁehitlerimizi anmak, SAVAﬁIMIZI BÜYÜTMEKT‹R.
B‹R Z‹NC‹R G‹B‹ SARIYORLAR ﬁEH‹TLER‹M‹Z ETRAFIMIZI. Anadolu topraklar›n›n
her metrekaresini sar›yor.
Bizi, her bir mezar taﬂ›m›za ba¤l›yor bu zincir.
Her birimiz, bizi birbirimize kenetleyen bu
zincirde en sa¤lam halka olabilmeliyiz.
Her birimiz, bizi inanc›m›za ba¤layan bu zincirde en sa¤lam halka olabilmeliyiz.
Ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin en kopmaz halkalar›ndan biri olabilmek TÜM YAﬁAMIMIZIN TEK HEDEF‹ OLMALIDIR.
EN SA⁄LAM HALKA BEN OLMAYIM diyebilmektir ﬂ e h i t l e r i n y e r i n i d o l d u rm a k .
Emperyalizm karﬂ›s›nda diz çökmeyen, faﬂizme teslim olmayan, sosyalizm bayra¤›n› asla yere düﬂürmeyen olabilmenin tek yolu budur:
EN SA⁄LAM HALKA BEN OLMALIYIM!
HERKES, HEP‹M‹Z YAPAB‹L‹R‹Z BUNU.
S›radan de¤il, en sa¤lam halka 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.
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Devam Ediyor!
Her koﬂulda direnmeyi beynimiz ö¤retti bize.
Onu kimse alamaz elimizden.
Nefes al›p verdi¤imiz sürece, nefesimizle tutunabilmeliyiz bu halkaya.
Beynimiz yerinde durdu¤u sürece bu halkaya tutunmal›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› egemenler 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 sürece, hala duruyor olacak en sa¤lam halka.
O HALKA B‹Z‹Z!
O HALKA ﬁ E H ‹ T L E R ‹ M ‹ Z !
VE HEP‹M‹Z O EN SA⁄LAM HALKA OLAB‹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 ﬁEH‹TLER‹M‹ZD‹R.
BU Z‹NC‹RDE HER ﬁEH‹D‹M‹Z G‹B‹,
K O PA R I L A M AYA N B ‹ R H A L K A O L A B ‹ L M E K T ‹ R TÜM D‹LE⁄‹M.”
***
Bize düﬂen onun son vasiyetini ve son dile¤ini yerine getirmektir. O’nu anmay›, 365 günün her an›na yayd›¤›m›zda, devrimimizin en büyük gücü olan ﬂehitlerimize lay›k olmay›, yaﬂam›m›z›n oda¤›na oturttu¤umuzda, iﬂte o zaman O’nun vasiyetini de yerine getirmiﬂ
olaca¤›z.
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Emper y a l i z m i n h e r y › l , ‘ t e r ö r i s t ’
l i s t e l e r i n e ö rg ü t ü m ü z ü k o y m a s › v e
tehlikeli göster mesi bizim için bir onurd u r.
B u , ﬂ e h i t l e r i m i z i n b i z e b › r a k t › ¤ › m i r a s t › r.
E m p e r y a l i z m e k a r ﬂ › s a v a ﬂ › y ü k s e l t e r ek
b u o nu r u s ü rd ü rece¤iz.
Emper y a l i z m e k a r ﬂ › s a v a ﬂ s ü r d ü r ü l m e d e n ,
Devrimci Halk ‹ktidar› kurulamaz. Kur ula ca ¤› n›
iddia edenler, emper yalist egemenli¤i ve yeni
s ö m ü rg e c i l i ¤ i H a l k ‹ k t i d a r › g ö r ü n ü m ü n d e
gizlemek isteyenlerd i r.”

Önderli¤imiz Ve
Anti-Emperyalist
Kavgam›z ¨
Day›, dünyadaki tüm mücadeleleri etkileyen iki büyük tarihsel sürece tan›kl›k etti. Birincisi, 196070’li y›llardaki ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketlerinin geliﬂti¤i dönem,
ikincisi, 1990’larda karﬂ›-devrim
rüzgarlar›n›n tüm gücüyle esti¤i dönem...
Birinci dönem, gerçekte milliyetçi, demokrat olan kimi kesimlerin, kendilerini sosyalist,
Marksist-Leninist olarak tan›mlamalar› ve sosyalist ülkeleri
merkez alan politikalar geliﬂtirmeleri sonucunu yaratt›. ‹kinci
dönemde ise, rüzgarlar tersineydi art›k; bu dönem, sosyalist,
Marksist-Leninist görünen kimi
kesimlerin sosyal demokratlaﬂma dönemiydi; bu dönem, küçük
burjuva milliyetçilerinden sosyalistlere kadar bir çok ak›m›n emperyalizmle uzlaﬂma içine sürüklenmesini beraberinde getirdi.
Day›’y› ve devrimci hareketi, bu
iki dönemde de ay›rdeden, MarksistLeninist çizgilerindeki ›srar ve tutarl›l›kt›r. Bu çizginin en ay›rdedici
yanlar›ndan biri de “anti-emperyalist” niteli¤idir. Devrimci hareketin
ve önderinin stratejik kavray›ﬂ›nda
“anti-emperyalizm”, güncel, taktik
bir tav›r de¤il, stratejik bir yand›r.

(Dursun Karataﬂ)

Ve bu, devrimin niteli¤ini ve hedefini belirleyen olmazsa olmaz bir
yand›r.
Devrimin yolunu
çizmek için oluﬂturulan
formüller, teoride kald›klar›nda, o yolda ilerlemek mümkün olmaz. Mahir Çayan’›n ortaya koydu¤u devrim yolunun özeti, anti-emperyalist, antiol iga rﬂi k d evri mdir. Bu iki yan,
birbirinden ayr›lamaz.
Ö n d e r l i k, bir yerde, stratejinin,
stratejik çizgiden sapmaman›n güvencesidir. Mücadele dönemsel olarak ilerleyebilir, gerileyebilir; ör-

’

gün için, örgütsel anlamda böyle bir
stratejiyi hayata geçirmenin de, hedeflemenin de çok uza¤›ndad›rlar.
Ama bu, ilk iﬂ olarak Mahir Çayan’›n yaz›lar›n› ço¤altmalar›na engel de¤ildir. Mahir Çayan’›n yaz›lar› ise, s t r a t e j i n i n t a k e n d i s i d i r. Day›, ilk yapmalar› gerekenin devrimci stratejiye sahip ç›kmak oldu¤unu
sezgileriyle ve bilinciyle kavram›ﬂt›r o gün. 1974-75’lerdir.
‹ﬂte o günden bu yana, Day›’n›n
önderli¤indeki devrimci hareket,
anti-emperyalist mücadeleden, stratejik olarak da taktik olarak da hiçbir zaman uzaklaﬂmam›ﬂt›r. Hiçbir
dönem bu mücadeleyi “tali” plana
atmam›ﬂ, herhangi bir gerekçeyle
“rafa kald›r›lmas›na” izin vermemiﬂtir.
Day›’n›n ﬂu sözleri çok aç›kt›r: “Emperyalizme karﬂ› savaﬂ
sürdürülmeden, Devrimci Halk
‹ktidar› kurulamaz.”
Kimse bunun tersini iddia
edemez. ‹ktidar perspektifi, emperyalizme karﬂ› savaﬂmakt›r.
Emperyalizme karﬂ› savaﬂmayan, i kti dar› ist emi yor d e m e k t i r.
Day›’da somutlanan iktidar iddias›
ve perspektifi, iﬂte bu anlamdad›r
ki, anti-emperyalist yandan ayr› düﬂünülemez.
Day›’da emperyalizmle savaﬂ,
belirleyici bir öneme sahiptir:
“ Gerçekte her konuda kendi öz
güçlerine dayanmayan ve emperyalistleri ve onun her türlü uzant›lar›n› karﬂ›s›na almayan, ona karﬂ› savaﬂmayan devrimci bir örgütün ba¤›ms›zl›¤›ndan ve özgücüne güven-

DAYI: De¤iﬂmeyen
emperyalizme karﬂ›;
De¤iﬂmeyen stratejik
kararl›l›k!
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gütlenmeler yine koﬂullara ba¤l›
olarak geniﬂleyip daralabilir. Ama
devrimci bir hareket, koﬂullar ne
olursa olsun, stratejik hedefini gözden kaç›rmamak durumundad›r.
Day›’n›n THKP-C’den sonraki sürece müdahalesinin en önemli boyutlar›ndan biri iﬂte budur. K›s›r ve
yüzeysel tart›ﬂmalar›n, inkarc›l›k ve
tasfiyecili¤in ortal›¤› kaplad›¤› y›llarda, Day› genç militanlar›n önüne,
ufkuna anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimi getirip koymuﬂtur. O
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den söz edilemez.” (Emperyalizme
ve Oligarﬂiye Karﬂ› -Eok.- Kurtuluﬂ, Say›: 20, 24 Haziran 1995)
Emperyalizme karﬂ› savaﬂmak,
ayn› zamanda çeﬂitli kesimlerin kulland›klar› s›fatlar›n samimiyet ve
tutarl›l›¤›n›n da ö l ç ü s ü d ü r.
“Her ﬂeyiyle, tüm gücüyle emperyalizme, faﬂizme ve bunlar›n terörüne karﬂ› ç›k›p bu teröre karﬂ›
sürdürülen mücadeleyi desteklemeyenlerin, bar›ﬂ, demokrasi, insan
haklar› ve demokratl›k gibi düﬂünceleri sahtedir. ” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›:
20, 24 Haziran 1995)

Day›’n›n gösterdi¤i iki
hedeften b iri:
Emperyalistler
Emperyalizme karﬂ›y›m demek
de en genel anlamda yetmez. Bunun
pratikte, somut mücadele içinde de
bir karﬂ›l›¤› olmal›. Çünkü, karﬂ›
karﬂ›ya geldi¤iniz her somut olayda, onlar›n bir parma¤› vard›r. Bu
anlamda ekonomik demokratik mücadeleden ideolojik mücadeleye,
askeri mücadeleye kadar her alanda
emperyalizme yönelmek, kaç›n›lmazd›r. Y ö n e l i n m i y o r s a , orada
ideolojik, stratejik bir sorun var demektir.
Devrimci Sol, THKP-C’deki anti-emperyalist gelene¤i pekiﬂtirmiﬂ,
bu prati¤i güçlendirmiﬂtir. Devrimci
hareketin Day›’n›n önderli¤inde yeniden 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 önderli¤indeki ‹YÖKD’ün
ilk kapsaml› kampanyalar›ndan biri de 1974 Nisan’›nda NAT O ’ n u n kuruluﬂ y›ldönümü nedeniyle
gerçekleﬂtirilen kampanyad›r. Bu tercih, hareketin
mayas›ndaki anti-emperyalizmi göstermesi aç›s›ndan
önemlidir.
- 1977 Haziran'›nda Mo-

Say›: 191

lukal› gerillalar› katleden H o l l a n d a
e m p e y a l i s t l e r i n i n ‹stanbul'daki
konsoloslu¤u önünde protesto gösterisi düzenlendi. Yine ayn› ay içinde, Bat› Sahra halk›n›n F r a n s › z e mperyalistleri taraf›ndan hava sald›r›s›yla bombalanmas›, ‹stanbul’da
Frans›z Konsoloslu¤u önündeki
gösteriyle protesto edildi.
- Amerikan askerleri, ilk denize dökülüﬂlerinin yaklaﬂ›k on
y›l sonras›nda, yeniden denize
d ö k ü l ü r. ‘77 Eylül’ünde ülkemizde yap›lan NATO toplant›s› ve bo¤aza demirleyen ABD savaﬂ gemilerine karﬂ› gerçekleﬂtirilen eylemlerle, yeni bir anti-emperyalist
rüzgar estirildi. Bildiriler, gösteriler 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 gerillay› öldüren Alman emperyalizmi
protesto edildi, ‹stanbul’da Alman
Kültür Merkezi tahrip edildi.
- 1978 Kas›m'›nda Katangal› gerillalara sald›ran Belçika emperya lizmine 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
C a mp D a vi d Anlaﬂmas›'n› protesto
için ABD, ‹srail ve M›s›r konsolosluklar› önünde gösteriler yap›ld›,
ABD konsolosluk binas›n› yakma
giriﬂiminde bulunuldu.
1978 Aral›k ay›nda, Türkiye'nin
üsleri yeniden ABD'ye devretmesini protesto etmek amac›yla gösteriler yap›ld›, Amerikan Hava Yollar›'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, sadece bir y›l› aﬂk›n bir süre içinde yap›lanlar›n k›sa bir özetidir. ‹kincisi,
gözönünde bulundurulmal›d›r ki,
tüm bunlar, asl›nda henüz örgütlenmenin çok yeni oldu¤u, henüz devrimci bir hareketi yaratma görevinin
a¤›r bast›¤› bir süreçte yap›lm›ﬂt›r.
Bu, Parti-Cephe çizgisindeki ve Day›’n›n önderli¤indeki anti-emperyalist yan›n gücünü gösterir. Yine bir
not olarak ekleyelim ki, ‹stanbul’daki bu anti-emperyalist eylemlerin büyük ço¤unlu¤unun bizzat
örgütleyicisi de Day›’d›r o süreçte...

Day›, ‘ vatan’ ve
‘vatanseverlik’
kavramlar›n›
Türkiye soluna yeniden
kazand›rand›r
Bu yaz› dizimizde, anti-emperyalist mücadeleyi, tarihi s›ras› içinde ele almayaca¤›z. Bu dizide yapmak istedi¤imiz sadece anti-emperyalist mücadelenin, eylemlerin kronolojik 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›, emperyalizmi geriletmeyi, iﬂgalciyi
topraklar›ndan söküp atmay› baﬂaran bir ulusal kurtuluﬂ savaﬂ› olarak,
o günkü koﬂullarda dünya halklar›na da esin ve moral kayna¤› olmuﬂtur. ‹ﬂgal ve ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›,
halkta, emperyalizme karﬂ› belli bir
ulusal bilinç yaratm›ﬂt›r. Halktaki
bu ulusal duygu ve düﬂünceler, zaman içinde çeﬂitli çarp›k özellikler kazansa da, bu
emperyalizme karﬂ› bir tepkinin varl›¤›n› ortadan kald›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 yanl›ﬂ ve çarp›k e¤ilimler sonu-
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cunda, mücadelenin anti-emperyalist damar›ndan adeta kopmuﬂtur.
Bu kopuﬂun ilk sonucu, vatan ve
vatanseverlik kavramlar›n›n solun
dilinden ç›kmas› olmuﬂtur. Diyebiliriz ki, bu iki kavram›n Türkiye solunda yeniden kullan›lmaya baﬂlanmas›, esas olarak Day›’n›n iradi çabalar›n›n sonucudur. Çünkü diyordu
Day›: “ Vatan, ba¤›ms›zl›k ve em peryalizm kavramlar› birbirlerin den ayr›lamazlar.”
Day›, özellikle 1990’l› y›llar›n
ortalar›ndan itibaren, emperyalizme
karﬂ› tav›r al›ﬂta ve mücadelede çarp›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›lar›nda s›k s›k bu soruna vurgu yapt›:
“Sözde, hemen hiçbir siyasal yap› veya grup emperyalizm olgusunu
reddetmemektedir. Ama pratikte bunun 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 söylemez hale gelmeleri, bunu yanl›ﬂ bir
ﬂey gibi kavramalar›, adeta “ k ö k süz” bir devrimcilik ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bu çarp›k kavray›ﬂ›n elbette
önemli sonuçlar› olmuﬂ ve solun vatanseverlik temelinde anti-emperyalist mücadele saflar›na çekmesi gereken kitleler, düzenin milliyetçilik
propagandas›n›n etkisine terkedilmiﬂlerdir. Oysa ﬂuna dikkat çekiyordu Day›: “Kendi milli kimli¤ine
sahip ç›kmayan ve bunu gururla savunmayan devrimcilerin, emperyalizme karﬂ› mücadele taktikleri üretmesi, tüm uluslar› kendi ulusal kimlikleriyle mücadelede birleﬂtirmesi,
emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› tutarl› bir savaﬂ› örgütlemesi mümkün
de¤ildir. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 10,
16 Eylül 1995)
Vatan, vatanseverlik kavram›,
Day›’n›n bu do¤rultudaki ›srarl›
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Türkiye solunda, 29 y›ld›r,
emperyalizme karﬂ›, tek
kurﬂun s ›kmam›ﬂ, t ek
molotof atmam›ﬂ bir çok
siyasi hareket v ard›r. Daha
da v ahimi, politik olarak
emperyalizmi aç›kça
destekler hale gelen “sol”
örgütlere t an›k
olunabilmektedir art›k.
ideolojik çabalar› sonucunda yeniden Cepheliler’in ve ad›m ad›m da
solun di¤er bir çok kesiminin dilinde yeniden yerini almaya baﬂlad›.
Devrimcilerin 1999 A¤ustos’unda
“Va t a n ” adl› dergiyi yay›nlamaya
baﬂlamas› da iﬂte bu sürecin ürünlerinden biridir.
“ ... emperyalizme karﬂ› mücadele eden ve ülkenin ba¤›ms›zl›¤›ndan
söz eden devrimciler, vatan kavram›ndan ve bunun emperyalizm karﬂ›s›ndaki öneminden kaçamazlar.
Yüksek bir vatanseverlik duygusu
taﬂ›mayanlar, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› inanarak savunamaz ve ba¤›ms›zl›k için halk kitlelerini mücadeleye katamazlar. Vatan, ba¤›ms›zl›k
ve em pe r ya l iz m k av r am l ar › b ir b i r lerinden ayr›lamazlar. Bu olgular
yeterince kavranmad›¤›ndan ne emperyalizme karﬂ› bir mücadele, ne
de ba¤›ms›zl›k düﬂüncesinin oluﬂturulmas› do¤rultusunda halk kitlelerine devrimci düﬂünceler götürülememiﬂtir. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 10,
16 Eylül 1995)
Halk kurtuluﬂ savaﬂlar›, ulusal
ve s›n›fsal yan› birlikte içerirler. Zaten bu muhteva, devrimin anti-emperyalist, 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 konusundaki çarp›kl›klar, vatan ve vatanseverli¤in adeta düzene terkedilmesi, devrimci savaﬂ›n bu yan›n›
nesnel olarak zay›flatm›ﬂt›r.
Emperyalistler, ulusal kurtuluﬂ
savaﬂlar›n› “ b a r u t u n i c a d › n d a n b u
yana keﬂfedilen en tehlikeli silah”
olarak nitelendiriyorlard›. Nitekim,

özellikle 1960-70’li y›llarda bu silah› kullanan halklar taraf›ndan defalarca vuruldular. Savaﬂ›m›z›n antiemperyalist yan›n› yads›mak, zay›flatmak, 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 kullanmas›n› amaçl›yordu.

Emperyalizmle uzlaﬂmak
ya da çat›ﬂmay› ve
imhay› göze almak!
Devrimci hareketin ilk oluﬂum
sürecinde oldu¤u gibi, hareketin örgütlendi¤i dönemde de, anti-emperyalist mücadele, prati¤in ayr›lmaz
bir parças› olmaya devam etti. 1979
Temmuz'unda baﬂlayan “ E m p e r y a lizme, Faﬂist Te r ö re, ‹ﬂsizli¤e ve
Pahal›l›¤a Karﬂ› Mücadele Kamp a n y a ”s›, bunun güçlü örneklerinden biriydi. Kampanya, “halkç›”
söylemlerle iﬂbaﬂ›na gelen Ecevit'in
emperyalistlerle iﬂbirli¤i içerisinde
oldu¤unu göstermek, kitleleri IMF
nezdinde emperyalizme karﬂ› yöneltmeyi amaçl›yordu.
“(...) ülkenin d›ﬂa ba¤›ml› oldu¤unu, pahal›l›¤›n ve iﬂsizli¤in sorumlusunun emperyalizm, tekelci
sermaye ve bir avuç sömürücü... oldu¤unu halka göstermeliydik.”
(DEV-GENÇ, Eylül 1979, say›: 4)
Kampanya, " I M F ' n i n Yönetti¤i
De¤il, Tam Ba¤›ms›z T ü r k i y e " ﬂiar›yla yürütülüyordu. Devrimci hareketin tüm gücünü seferber etti¤i,
denilebilir ki, solda o güne kadar
yap›lm›ﬂ en güçlü, en kapsaml› antiemperyalist kampanyayd›. Day›’n›n
mücadelenin çeﬂitli aﬂamalar›nda
“k am p an y al a r ” ö r g ü t le m e ta r z ›n›n da ilk güçlü örneklerinden biriydi bu kampanya. Devrimci
Sol'un örgütlü oldu¤u tüm ﬂehirlerde yürütülen kampanya çerçevesinde bildirilerden afiﬂlerden pankartlara, gösterilere kadar demokratik
mücadelenin tüm yöntemleri, araçlar› kullan›l›rken, emperyalistlere
ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› devrimci
ﬂiddet eylemleri gerçekleﬂtirildi.
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Mesela, sadece ‹stanbul'da 10 tekelci ve iﬂbirlikçi ﬂirket ayn› anda silahl› ekipler taraf›ndan bas›ld›. Mücadele kendilerine yönelince, emperyalistlerin tüm dikkati de ülkemize ve elbette özel olarak da devrimci harekete yöneldi.
Çünkü o güne kadar, solda emperyalist hedeflere böylesine do¤rudan ve yo¤un biçimde yönelen baﬂka bir hareket yoktu. Emperyalistlere ilk do¤rudan vuruﬂlar, THKP-C
ve THKO taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂti 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, emperyalistlerin devrim mücadelesini engellemek 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 manevralar›na (Anvil Express '80 Tatbikat›'na) karﬂ› bir kampanya baﬂlat›lm›ﬂ, 11 Eylül günü caddeler, semtler, NATO'yu teﬂhir eden bombal›bombas›z yüzlerce pankartla donat›lm›ﬂt›. 12 Eylül sabah› bile kampanyan›n devam› olarak ülke çap›nda onlarca pankart as›lacakt›..
Cuntaya karﬂ› mücadele ederken
de, cuntan›n “Amerikanc›l›¤›” özel
olarak vurgulanm›ﬂ, “ A me ri k a n c ›
faﬂist cunta” 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 olguydu, devrimci bir hareketin stratejik 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, antiemperyalist, anti-faﬂist, anti-oligarﬂik mücadele ve hedefler, aç›kça veya 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›lSay›: 191

“Moral de¤erlerimizi en
yüksekte tutmak
zorunday›z. Çünkü
emperyalizm özellikle
Amerikan emperyalizmi,
devrimcili¤e, insana, halka
ait ne varsa yok etmek
istiyor. Emperyalistlerin
hiçbir de¤eri yoktur. Tek
de¤erleri kendi ç›karlar›d›r.
Bu ç›karlar› için yapamayacaklar› katliam ve
ahlaks›zl›k yoktur.
Sömürü, iﬂgal, halklar›
köleleﬂtirme, onlar›n do¤al
kurallar›d›r. ... Bu gerçe¤i
unutamay›z, unutturamay›z. ... Bu ç›plak gerçek,
dün neydiyse bugün de
odur.”
(Dursun Karataﬂ, 2008
Y›l›, Yeni Y›l Mesaj›ndan)
d›r, e m p e r y a l i z m e k a r ﬂ › , t e k k u rﬂun s›kmam›ﬂ, tek molotof atmam›ﬂ bir çok siyasi hareket vard›r.
Daha da vahimi, politik olarak emperyalizmi aç›kça destekler hale gelen “sol” örgütlere tan›k olunabilmektedir art›k.
Ortaya ç›kan bu tablonun elbette
birden çok nedeni vard›r. “Emperyalizme tek kurﬂun s›kmaman›n”
nedeni kimi için politiktir. Sosyalist
sistemin güçlü bir olgu olarak varl›¤› koﬂullar›nda emperyalizme kafa
tutanlar, yasland›klar› güç kaybolunca, dün kafa tuttuklar›yla uzlaﬂma yolunu seçmiﬂlerdir, bir neden
budur mesela. Kimileri orada durmay›p, emperyalizmin de¤iﬂti¤i teorilerini yapmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Kimi ise, politik olarak emperyalizme karﬂ› olmaya devam ederken,
pratikte, öyle bir mücadeleyi sürdürecek gücü, dinamikleri kaybetmiﬂtir. Day›, iﬂte bu dönemde, önderlik
misyonunu bir kez daha ortaya koyarak, devrimci hareketin ideolojisinde, stratejisinde, kültüründe, emperyalizme iliﬂkin b i r milimlik bir
sapmaya bile yer vermeyecek bir
savaﬂ baﬂlatt›. Bu savaﬂ da çok yön-

lüydü. ‹deolojik, askeri, politik....
Emperyalizm konusundaki savrulmay› 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› haklarla, reformlarla kültürel haklarla
vb. yetinilirse, tekellerin kendine güvenen, ‘öngörülü’ kesimleri ç›karlar›n›n tümünü kaybetme yerine gelecekte daha çok kazanma plan›n›
gerçekleﬂtirmek için, zorla kabul ettirilmiﬂ de olsa baz› reformlar yapmay› taahhüt edebilirler. Ama oligarﬂik devlet cihaz›n› parçalay›p yerine devrimci bir halk iktidar›n› koyan, emperyalistlere ve tekellere
k a r ﬂ› o l an so s y al i zm i h e d ef l ey e n
devrimci bir hareket karﬂ›s›nda, bütün egemen güçler ve emperyalistler
ﬂiddet uygulanmas›nda birleﬂirler
ve yenilene kadar da her türlü biçimde bu savaﬂ› sürdürürler.” (Zy.
Kurtuluﬂ, Say›: 14, 14 Ekim 1995)
Emperyalizm sald›racak, infazlara, katliamlara baﬂvuracakt›. Ama
ne olursa olsun, ﬂu çok netti:
“Türkiye devrimci hareketi esas
olarak tekellere ve emperyalizme
karﬂ› savaﬂarak geliﬂecektir. Devlet
bunlar›n devletidir. Ve y›k›lmas› gereken bu devlettir. ” (Zy. Kurtuluﬂ,
Say›: 28, 20 Ocak 1996)
“Bugün, soldaki bütün birlikler,
ittifaklar, eylem ve güç birlikleri empe r ya liz m v e ol iga rﬂ iyi he de f a la ra k
halk›n devrimci iktidar›n› kurma temelinde ﬂekillenmek zorundad›r. Halk›n devrimci iktidar›n› kurmay› ve faﬂizmi y›kmay› hedeflemeyen hiçbir
birli¤in ve ittifak›n yaﬂam ﬂans› yoktur. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 30, 3 ﬁubat 1996)
Emperyalizmi hedef almadan
kurtuluﬂ yolunda ilerlenemezdi. Bunun bedeli olarak emperyalizm Devrimci Sol’a karﬂ› imha operasyonlar› gerçekleﬂtirecek, Day›’y› “ele geçirmek!” için CIA’dan M‹T’e kadar
hepsi seferber olacakt›. Ama önderlik, anti-emperyalist stratejik çizgiden asla vazgeçmeyecekti.
- sürecek -
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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!
Komplo teorisyenlerinin Sabanc› eylemi üzerine ürettikleri teorilerin ard› arkas› kesilmiyor. Hakimler
ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK)
atamalar› üzerinden süren oligarﬂi
içi it dalaﬂ›na komplo teorisyenleri
de kendi cephelerinden yeni teorileriyle kat›ld›lar. DHKC, 27 Temmuz
2009 tarihli 379 No’lu aç›klamas›yla komplo teorisyenlerine cevap
verdi.
DHKC 379 No’lu aç›klamas›nda
ﬂöyle diyordu: “Kalemlerini burjuvaziye satarak alçakl›¤› bir meslek
haline getirenler, komplo teorileriyle devrimci eylemlere ve devrimci
harekete sald›rmaya devam ediyorlar. “Karanl›kta” kalan birﬂeylerin
ayd›nlat›lmas›n› istiyor görünürken,
gerçekleri karart›yorlar. Gerçe¤in
peﬂindeymiﬂ gibi görünürken, oligarﬂinin 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; gerçekle yalan›n,
d o ¤ r u l a r l a y a n l › ﬂ l a r › n savaﬂ›, tarihsel olarak sonucu baﬂtan belli bir
savaﬂt›r. Yalanda, karalamada, çarp›tmada, komplo teorilerinde ›srar,
uzun da sürebilir, yanl›ﬂlar› düzeltmek, 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 C a n D ü n d a r, Özdemir Sabanc›’n›n örgütümüz taraf›ndan cezaland›r›lmas› üzerine ortaya at›lan
ve devrimci hareket hakk›nda karalama yapmaktan, ﬂaibe yaymaktan
baﬂka amac› olmayan yalanlar› belki k›rk›nc› defa yazd›.”
Ayr›ca, Derya Sazak’›n da komlo teorisyeni Can Dündar’› kaynak
göstererek benzer iddialar› köﬂesine
taﬂ›d›¤›n› belirten aç›klama ﬂu ﬂe-
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kilde devam ediyor:

malar, kendili¤inden olmuyor.

‹ktidarlar›n i htiyaçlar›na
göre teori ve politika
yapanlar, gerçe¤in en büyük
düﬂmanlar›d›rlar

Yalanlarla çizilen resim,
bizim de¤il, kendilerinin
resmidir

“‹lk olarak 1999 y›l›n›n ﬁubat›nda bu iddialar› yazd› Can Dündar.
“Komplo teorilerini pek sevmem”
diyerek yazm›ﬂt›. 11 y›ld›r yaz›yor
bu komplo teorisini. Teorinin “kaynaklar›” ﬂöyleydi: “Biri Dündar’›n
bürosuna telefon etmiﬂ, Sabanc›
suikast›n› üstlenen örgütten oldu¤unu söylemiﬂ...” sonra da iﬂte birﬂeyler anlatm›ﬂ. Biri de “Eyüp Aﬂ›k’a
telefon etmiﬂ”, o da bir ﬂeyler anlatm›ﬂ... Sonra, Sabanc› eylemini gerçekleﬂtiren militanlardan biri olan
Mustafa Duyar, tam Can Dündar’a
birﬂeyler anlataca¤›nda Afyon Hapishanesi’nde öldürülmüﬂ... O kadar. 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 Temmuz 2009 tarihli Milliyet’te bir kez
daha yazd› bunlar›.
Ancak bu kez, komplo teorisine
bir isim daha eklenmiﬂti: Ali Suat
E r t o s u n . Can Dündar, Duyar’la hapishanede 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 Yeni ﬁa f a k , Z a m a n gibi AKP borazan› gazeteler birden Ertosun’un 19-22
Aral›k katliam›n›n mimar› oldu¤unu hat›rlarken, C a n D ü n d a r gibi
kimileri de onun Duyar’›n öldürülmesindeki “rolünü” anlatan teorilerle ç›kt›lar ortaya. Kuﬂku yok ki bu
zamanlama, bu çak›ﬂma, bu hat›rla-

Can Dündar, söz konusu komplo
teorilerini ilk yazd›¤›nda söyledi¤imiz netti: “ ‹s p a t e t m e ye n a l ç a k t › r ! ” ‹spat etmedi. Edemezdi de zaten. O günden bu yana, bu konuyu
bir “ a y d › n ” o l a r a k d e ¤ i l , b i r “ a l ç a k ” o l a r a k yaz›yor. Ayd›n dürüstlü¤ü gösterip, “bu konuya araﬂt›rd›m, ek bir bilgi, belge, kan›t bulamad›m” diye yazam›yor. Tam tersine, temcit pilav›na çevirdi¤i komplo teorisini, ﬂimdi oligarﬂi içi it dalaﬂ›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” yapt›¤›nda, t›pk› Ecevitler’e, tekelci burjuvalara belgeseller yapt›¤›nda, bunlar›n karﬂ›l›¤›n› ald›¤› gibi... Düzen
kendine hizmetin karﬂ›l›¤›n› verir
bir biçimde. Hele ki bu hizmetin sahibi “solcu, sosyalist” görünen biriyse, “eski devrimci”yse, o zaman o
hizmete daha büyük ödüller verir;
böylelikle, hem o “eski solcu”yu düzenine daha s›k› ba¤lam›ﬂ, hem de
baﬂka “solculara”, “bak›n, bana hizmet ederseniz sizi böyle ödüllendiririm” 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, spekülasyonlar› birbiri ard›na dizdi¤i
25 Temmuz tarihli yaz›s›n› ﬂu cümleyle bitiriyor: “ﬁimdi iplerin uçlar›n› birleﬂtirin bakal›m, ortada neyin resmi ç›k›yor?”
Neyin resmi ç›k›yor, onu yazm›yor. Tüm komplo teorisyenleri gibi,
sorusunu ortada b›rak›yor. Ama ya-
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z›s›ndaki “tez”leri birleﬂtirince ortaya neyin resminin ç›kt›¤›n› biz söyleyelim: Kalemini iﬂbirlikçi
s ö m ü r ü c ü b i r s›n›fa sat m › ﬂ b i r a l ç a ¤ › n r esm i g ö r ü n ü y o r.

Komplo teorisyenleri,
burjuvaziden ‘aferin’ al›rken
tarihin o nlara v erece¤i tek
s›fat “ alçakl›k”t›r. Tercih
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 isteyenler, “Gökdelenleri Sarsan Kurﬂun SABANCI EYLEM‹” baﬂl›kl›
kitab›m›za bakabilirler: www.oz g u r l u k . o r g)
Bu komplo teorilerinin birbirine
ba¤l› iki amac› vard›r: Birincisi,
devrimci bir eylemi karalamak,
ikincisi halk›n gözünde örgütümüzü
ﬂaibeli hale getirmek. Komplo teorilerini kim yaparsa yaps›n, spekülasyonlar› kim tekrarlarsa tekrarlas›n, bu amaca hizmet etmiﬂ olur.
Can Dündar, 1999’da komplo teorisini ilk dile getirdi¤i yaz›s›nda
ﬂunu söylüyordu: “Sabanc›’n›n ne de n he de f se ç il d i¤ in i ö¤ r en eb i le cektik”. Dündar’›n bu yaz›s›ndan
11 y›l sonra, Derya Sazak, bu kadar
yalan›n, yanl›ﬂ bilgilendirmelerin
ortas›nda “Duyar konuﬂsayd›, Sa banc› cinayeti ayd›nlanacakt›” diye yazabiliyor. (25 Temmuz 2009,
Milliyet)
Sabanc›’n›n neden hedef seçildi¤ini ö¤renmek için kimsenin Duyar’la konuﬂmas›na gerek yoktu zaten. O “neden” o gün de çok aç›kt›,
bugün de. Sabanc›’n›n cezaland›r›lmas›n›n bir tek nedeni vard›, Duyarla konuﬂmuﬂ da olsalar, o nedenin
d›ﬂ›nda baﬂka hiçbir ﬂey ö¤renemeyeceklerdi Dündar ve Sazak. Bu tek
nedenin d›ﬂ›nda “eylemin nedeni”
diye duyduklar› herﬂey YALAN
olacak.
Sabanc›’y› bu sömürü ve zu-

Say›: 191

lüm düzeninin sahiplerinden biri
oldu¤u, bu topraklarda çal›nan
h e r damla al›n terinden, dökülen
h e r damla kandan, cuntalardan,
infazlardan, katliamlardan sorumlu oldu¤u için cezaland›rd›k.
Bu ç›plak gerçek çok korkutuyor
oligarﬂiyi.
Bu nedenle de kitlelerin gözündeki bu netli¤i karartmaya çal›ﬂ›yor.
Küçük burjuvazi, komplo teorileri
yaparken, iﬂte bu karartmaya hizmet ediyor. Devrimci bir eylemi
karartmak ise, tart›ﬂmas›z, tekelc i b urj uv az i y e hi z me t t i r. S ö m ü r ü
ve zulüm düzenine hizmettir.
Bilinmeyen bir ﬂey yoktur. Bilinmeyen, sömürücü asalak iﬂbirlikçi
tekelci burjuvalar›n, tekeller ad›na
zulmeden burjuva politikac›lar›n›n,
kontrgerilla ﬂeflerinin ne zaman, nas›l nerede halka hesap verecekleridir.
Halk›n adaleti, hiç beklemedikleri
zamanlarda, hiç beklemedikleri yerde, mesela Sami Türk’ün karﬂ›s›na
ç›kt›¤› gibi, karﬂ›lar›na ç›k›nca, korkular› bir kez daha depreﬂiyor.
Halk›n adaletini karﬂ›s›nda görünce, ürperen yaln›z Sami Türk

Sabanc›’n›n neden hedef
seçildi¤ini ö¤re n m e k i ç i n
k i m s e n i n D u y a r ’la
k o n u ﬂ m a s › n a g e re k y o k t u
zaten. O “neden” o gün de
çok aç›kt›, bugün de.
Sabanc›’n›n
cezaland›r›lmas›n›n bir t e k
nedeni vard›, Duyarla
k o n u ﬂ m u ﬂ d a o l s a l a r, o
nedenin d›ﬂ›nda baﬂka
h i ç b i r ﬂey
ö ¤ re n e m e y e c e k l e r d i D ü n d a r
ve Sazak. Bu tek nedenin
d›ﬂ›nda “eylemin nedeni”
diye duyduklar› herﬂey
YALAN olacak.

müydü? Hay›r, emin
olun ki, Sami Türk’e yönelik yar›m kalan eylemimiz duyuldu¤u anda,
gökdelenlerin güvenlikli
katlar›nda oturan burjuvalardan, kap›lar›nda korumalar›n
bekledi¤i generallere, güvenlikli sitelerde gizlenen kontrgerilla ﬂeflerinden burjuva politikac›lar›na kadar hepsi ürperdiler. Bir anda, Sami
Türk’ün yerinde kendilerinin olabilece¤ini düﬂündüler. Halk›n adaleti,
bir gerçekti ve elbet birgün tecelli
edecekti...
‹ﬂte bunun için durmaks›z›n sald›r›yorlar adaletimize.
Can Dündarlar, y›llard›r bu sald›r›da burjuvazinin cephaneli¤ine
malzeme taﬂ›yorlar. Burjuvaziyle
birlikte Sabanc›lar’›n cezaland›r›lm›ﬂ olmas›na üzülüyorlar. Üzüntüleri o kadar derin ki, “solculuklar›n›”, “ayd›n” olduklar›n› unutup
Fehriye Erdallar’›n yakalanmas›
için polisli¤e soyunabiliyorlar.
Burjuvazi ad›na bu kadar alçakça bir psikolojik savaﬂ›n aleti olanlar, olaylara, halk›n, devrimcilerin,
adaletin de¤il, iﬂbirlikçi tekellerin
ve kontrgerillan›n polisinin gözünden 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 ihtiyac› yoktur.
Oligarﬂik diktatörlü¤ün sahiplerinden birini cezaland›rd›¤›m›z eylemin üzerinden 13 y›l geçmiﬂ olmas›na ra¤men, hala bu eyleme sald›r›yor olmalar›, eylemimizin gücünün ve tüm karalama çabalar›na
ra¤men hala amaçlar›na ulaﬂamad›klar›n›n göstergesidir.
Devrimci eylemin, halk›n adaletinin gücü buradad›r.
Can Dündar gibileri on y›l daha
bu komplo teorilerini tekrarlamaya
devam edebilirler; ellerine burjuvaziden “aferin” almaktan ve tarih
önünde “alçak” s›fat›yla an›lmaya
devam etmekten baﬂka bir ﬂey geçmeyecektir.
Tercih kendilerinin.”
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KUZEY IRAK’A DEMOKRAS‹ GELD‹!
Kuzey Irak’ta bölgesel yönetimin baﬂkan› ve bölgesel meclis
üyelerinin belirlenmesi için geçen
hafta seçimler yap›ld›. 26 Temmuz
Pazar günü yap›lan seçime 24 parti kat›ld›... Herbirinin isminde demokratl›ktan yurtseverli¤e, sosyalistlikten millili¤e kadar hemen
tüm s›fatlar› taﬂ›yorlar.
“‹lk kez halk bölgesel Kürt yönetimini do¤rudan seçiyor.” diye
duyuruldu seçimler. Anlaﬂ›lan Kuzey Irak yönetimi demokrasicilik
oyununa çabuk al›ﬂm›ﬂ olacak ki,
seçimlerde ne kadar yüksek bir kat›l›m oldu¤undan söz ediliyor. Seçimlerde muhalefette haz›r. 2.5 milyon seçmenin oy kulland›¤› seçimleri 410 yabanc› ve 17 bin 743 yerel
gözlemci izledi. Dünya medyas› da
bu “demokratik seçimi” haber yapmak için haz›r bekliyor.
Parlamentonun 111 sandalyesinin 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 seçimlerinde “demokrasinin” bütün gerekleri
yerine getirilmiﬂ oluyor!
F a k a t b u b i r demokrasi mi?
Çünkü Kuzey Irak diye adland›r›lan, co¤rafi ad›yla Güney Kürdistan, gerçek ﬂu ki, iﬂgal alt›nda 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›lmas›, 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 sürecinde yolsuzluk, h›rs›zl›k, petrol
paralar›, Barzani ve Talabani’nin
yak›nlar›n›n zenginleﬂmesi tart›ﬂ›l›yor. Fakat ‹ ﬁ G A L YOK bu gün-

32

KUZEY IRAK

demler aras›nda.
Bir yanda Irak’ta iﬂgal devam
ediyor, di¤er yanda da Amerikan
tarz› bir demokrasicilik oyunu oynan›yor. ‹ﬂgal alt›nda ne kadar demokrasi 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 yönetim, iﬂbirlikçiliklerini nas›l meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂ olurlarsa olsunlar, 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, yolsuzluktan, Barzani ailesinin banka hesaplar›n›n k›sa sürede Amerikan dolarlar›yla doldu¤undan söz ediliyor.
Baﬂka türlü olamazd› zaten. Kuzey
Irak’ta Amerika’n›n deste¤iyle böyle çarp›k bir düzen inﬂa edilmiﬂtir.
ﬁimdi böyle bir Kuzey Irak’ta
seçimlerin gerçekten demokratik oldu¤undan söz edilebilir mi? Seçimlere halk›n iradesinin yans›t›lm›ﬂ oldu¤undan söz edilebilir mi? Herﬂeyden önce Kuzey Irak’ta ve bütün
Irak genelinde bir demokrasiden
söz edilebilir mi? Bütün bu sorulara
verilecek cevap HAY I R’d›r.

‹ﬂgal alt›nda
demokrasicilik oyunu
Bu demektir ki, seçimler b i r al d a t m a c a d › r. Seçimlerin tek siyasal

iﬂlevi, iﬂgal alt›ndaki bir yönetimi
meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Seçimlerin anlam›, iﬂgal alt›nda demokrasi olabilece¤i y a n › l s a m a s › n › yaratmakt›r.
Bu nedenle de seçimlerin hiçbir
m e ﬂ r u l u ¤ u y o k t u r.
Bu oyun A m e r i k a n p a t e n t l i d i r. Bu oyun tüm dünyaya emperyalizmin ideologlar› ve borazanlar›
taraf›ndan “ demokrasi , kat ›l ›mc › l›k”, “ h a l k › n h ü r i ra d e s i ” diye
pazarlanmaktad›r. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülkede bunlar›n hiçbirinden söz edilemez. Kuzey Irak’ta yönetimde olan Amerikan iﬂbirlikçileridir. Seçimler de, Amerika’n›n ve
iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›n›n garantiye al›nmas›n› sa¤lamak içindir.
Do¤rudan ABD g ü d ü m ü n d e k i b i r
ülkede halk›n s a n d › k b a ﬂ › n a gidip
oy kullanmas› demokratik bir hakk›n kullan›ld›¤›, halk›n yönetimde
söz sahibi oldu¤u, demokrasinin iﬂledi¤i anlam›na gelmez. Kuzey
Irak’ta geçerli olan tek demokrasi,
baﬂta Amerika olmak üzere emperyalist tekellerin demokrasisi(!)dir. Seçimler de Amerikan tipi
demokrasinin, iﬂgalin sömürgecili¤in, halka onaylat›lmas›ndan baﬂka
bir anlam taﬂ›mamaktad›r.
Kürt milliyetçilerinin, Kürt halk›na ve di¤er halklara sundu¤u gelecek, bu tablonun da çok aç›k bir
ﬂekilde somutlad›¤› gibi, sömürünün, emperyalist ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin oldu¤u bir gelecektir. ‹ﬂbirlikçi Kürt yönetimi bunlar› devam ettirmek için halktan oy istemiﬂtir.
Bir an bile unutulmamas› gereken ﬂudur: Kuzey Irak’taki Bölgesel
Kürdistan yönetimi, emperyalist iﬂ galin ve I r a k h a l k l a r › n › n k a t l e d i l me s i ni n üzerine oluﬂturulmuﬂtur.
Bu gerçe¤in üzerini hiçbir seçim
oyunu örtemez. O seçim ﬂal›n›n alt›nda en koyu haliyle, Irak halk›na
karﬂ› katliamc› bir ittifak devam etmektedir. Kuzey Irak’ta ne Kürt ne
de di¤er halklar›n ç›kar›na hiçbir
ﬂey yoktur. Barzaniler, Talabaniler,
emperyalist tekeller kasalar›n› dol-
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dururken, Irak petrolünü kendi aralar›nda pay ederken halk iﬂsizlikten
k›r›l›yor. Sonra da seçim aldatmacas›yla gözü boyan›yor.
Kuzey Irak’ta gerçek bir demokrasi ancak, iﬂgalin sona erdirilerek,
iﬂbirlikçi iktidar›n y›k›lmas› ve
halklar›n özgür iradesinin yans›t›labilece¤i bir halk iktidar›n›n kurulmas›yla mümkün olabilir. ‹ﬂbirlikçili¤i, Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk› (UKKTH) diye meﬂrulaﬂt›rarak Kuzey Irak’ta iﬂbirlikçi bir Kürt
devletinin kurulmas›n› destekleyenler de, halklar›n demokrasicilik
oyunuyla kand›r›lmas›ndan, iﬂgalin,
sömürünün devam etmesinden sorumludurlar. Bugün bu seçim oyunu
tüm dünyaya demokrasi ad›na pazarlanabiliyorsa, bunda onlar›n da
büyük pay› vard›r.
Defalarca ispatlanm›ﬂ bir D O ⁄ RU vard›r; emperyalizm ça¤›nda
milliyetçilik halklar›n hiçbir sorununu çözemez. Milliyetçili¤in gidece¤i yer emperyalizmle uzlaﬂma ve
h a l k a i h a n e t t i r. Milliyetçili¤in nas›l f›rsatç› ilkesiz ve faydac› oldu¤u,
kendi ç›karlar› gere¤i halklar› batakl›¤›n dibine çekti¤i defalarca görülmüﬂtür.
Irak’›n iﬂgalinden kazançl› ç›kan

Amerika ve di¤er emperyalistlerdir.
Irak Kürdistan’› dahil, bütün Irak’›
iﬂgal edip, en vahﬂi katliamlar› yapt›lar, pervas›z bir ya¤ma ve talana
giriﬂtiler, ﬂimdi de ne kadar demokrat olduklar›n› demokrasiye ne kadar önem verdiklerini, seçimlerin
nas›l demokratik bir ortamda yap›ld›¤›n›, halk›n kat›l›m›n›n ne kadar
yüksek oldu¤unu tüm dünyaya ispatlamaya çal›ﬂ›yorlar. Onca bas›n›n
oraya toplanmas›n›n nedeni de bu.
Madem iﬂgal bu kadar iyi, halklara özgürlük, demokrasi getiriyor,
halk›n iradesini hakim k›l›yor, o zaman bütün dünya halklar› ABD’yi
desteklemeli!..
Yaﬂas›n “iﬂgal demokrasisi”!
“Tek kutuplu dünya” diyerek,
“ﬂer listeleri”, “kara listeler” haz›rlay›p, emperyalizme boyun e¤meyen herkesi terörist ilan ederken,
dayatt›klar› iﬂte budur.
‹ﬂgal etti¤iniz ülkelerde demokrasicilik oyununun istedi¤iniz kadar
ﬂaﬂaal› sergileyin, istedi¤iniz kadar
reklam›n› yap›n, ama iﬂgalleri ve iﬂgal alt›ndaki demokrasicilik oyununu, dünya halklar›na kabul ettiremeyecekler. Amerikan politikalar›n›
destekleyenlerin, kendi milliyetçi

ç›karlar› için baﬂka halklar›n katledilmesini, bir ülkenin iﬂgal edilmesini alk›ﬂlayanlar›n gidece¤i tek yer
t a r i h i n ç ö p l ü ¤ ü d ü r.
Irak’›n iﬂgalinin, katliamlar›n,
iﬂkencelerin, tecavüzlerin bu kadar
pervas›zca yaﬂanabilmesinin bir di¤er sorumlusu da Ta l a b a n i l e r, B a rz a n i l e r ’ d i r. Dünya halklar›n›n katili, dünyada yaﬂanan savaﬂlar›n, sömürünün baﬂ sorumlusu, darbe tezgahlay›c›s›, faﬂizmin destekçisi
ABD’yi dünya halklar›na demokrasi savunucusu diye pazarlamak, en
baﬂta Kürt halk›n› aldatmakt›r.
Ulusal sorununu Amerikan güdümü alt›nda “çözülebilece¤i”, iﬂgalle halklar›n kendi kaderlerini tayin hakk›n› kullanabilece¤i, iﬂgal
alt›nda “demokrasi” olabilece¤i yalanlar›n› kim savunursa, o nesnel ve
tarihi olarak bir iﬂbirlikçi olur.
‹ﬂgal alt›nda demokrasicilik oyununun tezgahland›¤› “Kuzey Irak
Modeli”, “UKKTH” ad›na veya demokrasi ve özgürlük ad›na savunulamaz, pazarlanamaz! UKKTH- n›n
nas›l kullan›labilece¤i, demokasinin
nas›l gerçekleﬂece¤i bellidir ve
E M P E RYA L ‹ Z M E k a r ﬂ › s a v a ﬂ m a d a n bunlar›n hiçbiri gerçek olamaz..

Geleneksel AFA Yaz Kamp› Yap›ld›

Duisburg'da Piknik

Avusturya Anadolu Federasyonu'nun her y›l düzenledi¤i geleneksel yaz tatil kamp›n›n alt›nc›s› bu y›l 17-26 Temmuz tarihleri 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 Büyütmeliyiz? ", "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 tiyatro ve koro gibi kültürel faliyetler gerçekleﬂtirdiler.
25 Temmuz’da kamp›n kapan›ﬂ etkinli¤i olarak çocuklar, kamp süresince haz›rlad›klar› "Yaban O¤lak" tiyatrosunu sergilediler. 26 Temmuz’da sona eren kampa hafta içi 45, hafta sonlar› 80’nin üzerinde kiﬂi kat›ld›.

Anadolu Federasyonu Almanya'n›n Dusiburg ﬂehrinde piknik düzenledi. 26 Temmuz
günü düzenlenen piknikte, türküler ve marﬂlar
söylendi.
Oyunlardan sonra Anadolu Federasyonu
Temsilcisi yapt›¤› konuﬂmada faﬂizme karﬂ› olduklar› için tutuklanan çal›ﬂanlar›na özgürlük
talebinin sahiplenilmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Ayn› zamanda Düseldorf Yüksek Eyalet
Mahkemesi'nde görünen Faruk Ereren’in davas›nda yaﬂanan hukuksuzlu¤a da demokratik kitle örgütü olarak kay›ts›z kal›namayaca¤›n› belirtti. Anadolu Federasyonu kurultay haz›rl›k
çal›ﬂmalar›n›n baﬂlad›¤›n› aç›klayan Federasyon Temsilcisi, kurultay program› hakk›nda da
bilgi verdikten sonra, herkesi federasyon çal›ﬂmalar›na kat›lmaya ve destek vermeye ça¤›rarak konuﬂmas›n› tamamlad›.
Konuﬂmadan sonra Federasyonun önümüzdeki dönem program›na iliﬂkin sohbetler edildi.
Pikni¤e 100 kiﬂi kat›ld›.

Say›: 191

KUZEY IRAK
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Kim Nükleer Silaha Sahip Olabilir, Kim Olamaz?
Kim ﬁiddete Baﬂvurabilir? Kim Baﬂvuramaz...
Kim Yönetir, Kim Yönetemez?..
Geçti¤imiz günlerde Hindistan ve Amerikan emperyalizmi
aras›nda, bölgedeki emperyalist
ve iﬂbirlikçi ç›karlar› pekiﬂtirmeye yönelik askeri anlaﬂmalar
yap›ld›. Anlaﬂma ayn› zamanda, Hindistan’a yeni nükleer tesislerin kurulmas›n› da içeriyor.
Nükleer silaha sahip olmas›
ihtimalini, Irak’› iﬂgal etmenin
gerekçelerinden biri olarak kullanan, ‹ran’› nükleer silah imal
etti¤i iddias›yla tehdit eden, Kuzey
Kore’ye karﬂ› nükleer denemeleri
nedeniyle ambargo uygulayan emperyalizm, tam bir ikiyüzlükle Hindistan’la nükleer anlaﬂma imzal›yor.
ABD, son üç y›l içinde Hindistan’la iki nükleer anlaﬂma imzalad›.
‹ktidar iﬂbirlikçi olunca, Amerika’n›n e ko no mi k, s i ya s i , a s ke r i
planlar›na tabi olunca, nükleer silaha sahip olma hakk› da kazan›yor!

H i ro ﬂ i m a ’ d a n B u g ü n e
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¤ustos’da Nagazaki’ye a t o m b o m b a s ›
atmas›n›n üzerinden tam 64 y›l geçti. Bugün Kuzey Kore’nin nükleer
denemelerine karﬂ› ç›kan ABD, o
zaman atom bombas›n› i n s a n l a r
üze ri nde de ned i. Japonya’da önceden 4 ﬂehir belirlenmiﬂ ve bu ﬂehirler klasik bombalarla yap›lan sald›r›larda bombalanmayarak, atom
bombas› at›ld›¤›nda nas›l bir etki
yarataca¤› görülmek istemiﬂti.
Gördüler. Atom bombas› bir seferde, yüzbinlerce insan› katletebilecek “güçte” etkili bir silaht›.
Radyoaktif etkileri ile birlikte
ölen insan say›s›, sonraki beﬂ y›l
içinde Hiroﬂima'da 200-250 bine,
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Nagazaki'de ise 150 bine ulaﬂt›. Bugün halen atom bombas›n›n radyoaktif etkileri devam ediyor.
ABD, atom bombas›yla elbetteki
Japon emperyalizmini teslim alman›n çok daha ötesinde bir hesap
yapm›ﬂt›. Savaﬂ asl›nda May›s ay›nda Hitler’in ve ‹talya’n›n teslim olmas›yla fiilen sona ermiﬂti ve Japonya da teslim olmaya haz›rlan›yordu. Dolay›s›yla, savaﬂ›n gidiﬂat›
aç›s›ndan Japonya’n›n bombalanmas› sadece askeri aç›dan bak›ld›¤›nda bile bir gereklilik durumunda
de¤ildi. Fakat Amerika için art›k hesaplar, savaﬂ sonras›na iliﬂkindi. O
Japon faﬂizmini teslim olmaya zorlaman›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 gözda¤› vermeyi hedefliyordu. Ancak
Sovyetler Birli¤i’nin de k›sa sürede
nükleer silahlar› geliﬂtirmesiyle
ABD’nin bir daha böyle bir iﬂe cüret edebilmesinin önü kesildi. Ama
ABD hiçbir zaman dünya halklar›na
karﬂ› atom bombas›n› kullanma tehditinden ve niyetinden vazgeçmedi.
Atom bombas› gibi bir anda yüzbinleri öldürebilecek bir gücün do¤rudan insanlar üzerinde “denenerek” gösterilmesi ayn› zaman da bütün dünya halklar› içinde bir gözda-

¤›yd›. Bu bombalar emperyalizmin yeni pazar alanlar› elde etmek için nas›l sald›rganlaﬂarak,
yüzbinlerce insan› katletmeyi
göze alabilece¤ini göstermiﬂtir.
Ve izleyen y›llarda da bu politika Amerika’n›n dünya haklar›na karﬂ› çeﬂitli biçimlerde baﬂvurdu¤u bir politika haline gelmiﬂtir.
2002’de, üzerindeki gizlili¤in kald›r›ld›¤› resmi belgelerde, ABD Devlet Baﬂkan› Nixon’un
Vietnam’a 1 milyon insan›n ölümüne yol açacak boyutlarda atom
bombas› atmay› planlad›¤› ortaya
ç›km›ﬂt›. ABD Vietnam’a atom
bombas› atmam›ﬂt› ama, att›¤› 40
bin ton bombayla yüzbinlerce Vietnaml›’y› katletmiﬂti. 1 7 O c a k
1991'de ABD, Irak'a sald›r›s›n›n sadece ilk gününde Irak ﬂehirlerini,
Hiroﬂima'ya at›lan atom bombas›ndan b i r b u ç u k k a t daha güçlü bir
ﬂekilde bombalam›ﬂt›r. Bu noktada
zaten “nükleer silah” kullan›l›p kullan›lmamas›, emperyalistler aç›s›ndan alçakça bir “hümanistlik” tart›ﬂmas›ndan, alçakça bir riyakarl›ktan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

N ük le e r Silaha Sahip
Olmak Kimin Hakk›?
Bugün, “emperyalizmin izni d› ﬂ › n d a n ü k l e e r s i l a h a s a h i p o l m a k ”,
kuﬂatman›n, ambargo uygulaman›n,
askeri iﬂgallerin gerekçesi haline
getirilmiﬂ durumdad›r. Emperyalizm, “nükleer güce ben ve benim
izin verdiklerim sahip olabilir” diyor. Emperyalizm nükleer silah›
kendine ve bir de ‹srail gibi iﬂbirlik
çilerine hak görüyor. Emperyalizmin kendisinden izinsiz “nükler
enerjiye sahip olmay›” bir “uluslararas› suç” haline getirmesi, esas
olarak sosyalist sistemin y›k›lma s › n d a n s o n r a d › r. Öncesinde böyle
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bir tart›ﬂma yoktur; baﬂta Sovyetler
olmak üzere, dünyan›n ilerici ülkeleri, emperyalizmin nükleer gücüne
karﬂ›, nükleer güce sahip olman›n
meﬂrulu¤u içinde politikalar geliﬂtiriyorlard›. Ve o günkü koﬂullarda
emperyalizmin bugünkü gibi yapmas› da, davranmas› da söz konusu
de¤ildi. ‹ran’a, Kuzey Kore’ye karﬂ› nükleer silah üzerinden geliﬂtirilen suçlamalar, tamamen bir emperyalist 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. Emperyalistlerin kendi aç›klad›klar› rakamlara
göre nükleer silahlara sahip olan ülkeler ﬂöyledir:
ABD: 5 bin 200 nükleer savaﬂ
“A
baﬂl›¤›na sahip. RUSYA: 14 bin civar›nda nükleer silah› oldu¤u tahmin ediliyor, ancak kesin olarak bilinmiyor. FRANSA: 300 nükleer silaha sahip. ‹ N G ‹ LT E R E: 200 civar›nda nükleer silaha sahip. Ç ‹ N:
Yaklaﬂ›k 400 nükleer silaha sahip.
‹ S R A ‹ L: 100-200 civar›nda geliﬂmiﬂ nükleer silahlara sahip oldu¤u
tahmin ediliyor.

Nükleer Silaha Kimin
Sahip Olmas› Tehlikelidir?
Baﬂka ülkelere nükleer silaha sa
hip oldu diye sald›ran emperyalizm,
o silah› Nagazaki’de, Hiroﬂima’da
halk›n üzerine de kullanarak yüzbinlerce in san›n ölümene neden olmuﬂtur. Bu gün deniyor ki, nükleer
silahlar “örgütlerin”, “teröristlerin”

Bu silahlar› as›l tehlike
h a l i n e g e t i ren, ilerici,
sosyalist güçlerin
elinde bulunmas› de¤il,
emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerin elinde
b u l u n m a s › d › r.
eline geçerse dünya için tehlike
olur. ABD’nin elinde olunca tehli keli olmuyor m u ? ‹ﬂte Hiroﬂima ve
Nagazaki bunun cevab›d›r: Birincisi, yukar›da belirtti¤imiz gibi, Amerika, savaﬂ›n geliﬂimi aç›s›ndan o
gün o bombalar›n kullan›lmas›n› askeri aç›dan gerekli k›lacak bir gerekçe yokken kullanm›ﬂt›r o silah›.
‹kincisi, o günden bu yana da ABD
misket bombalar›ndan, kimyasal silahlara kadar halklara karﬂ› herﬂeyi
kullanm›ﬂt›r. Bu silahlar› as›l tehli k e h a l i n e g e t i ren, iler ici, sosyalist
güçlerin elinde bulunmas› de¤il,
emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin
e l i n d e b u l u n m a s › d › r.
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 M E ﬁ R U L U K tart›ﬂmas›d›r. Bu meﬂruluk
tart›ﬂmas› asl›nda sadece nükleer silah meselesiyle de s›n›rl› olmayan
bir meﬂruluk tart›ﬂmas›n› içermektedir. Ayn› tav›r mesela “ﬂiddet” konusunda da geçerli. Emperyalizm
nükleer silahta oldu¤u gibi, ﬂiddeti
de sadece kendine hak görüyor... Bu

liste uzay›p gidiyor. Mesela yönetme; burjuvazi yönetme hakk›n› da
asl›nda sadece kendine ait görüyor.
Kitlelere ﬂu veya bu ölçüde politika
hakk› verilmesi, burjuvazi aç›s›ndan öyle olmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ü için de¤il, tarihsel olarak o
hakk› yok sayamad›¤› içindir.
Emperyalizm kendi düzeni karﬂ›s›nda duran bütün güçlere karﬂ›
ﬂiddet uygulamay›, silahlanmay›, iﬂ
gali, bütün sald›r› politikalar›n, “te
röre karﬂ› savaﬂ” demagojisi ad› alt›nda meﬂrulaﬂt›r›rken; halklar›n
emperyalizmin sald›r›lar› karﬂ›s›ndaki 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 silahlarla, nükleer silahlarla, katlediyor. Savaﬂlar› kim ç›kart›yor? Dünya haklar› için kim daha tehlikeli?
Emperyalizm, kendi gelece¤ini
garantilemek için sürekli nükleer
silahlanmay› art›r›yor. Nükleer silahlar, emperyalizme karﬂ› ç›kacak
tüm halklar için bir tehdit ve gözda¤› olma özelli¤i taﬂ›maya devam
ediyor. Yeni Hiroﬂimalar’›n yaﬂanmamas› 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.

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.

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

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

Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde haz›rlanan ve
yozlaﬂmay› anlatan bir tiyatro oynanan ﬂenlik, söylenen
türkülerle son buldu.

Bursa: Yozlaﬂmaya Karﬂ› Halk ﬁenli¤i
Bursa’da 26 Temmuz günü, Halk Cepheliler taraf›ndan, Teleferik Akça¤layan Mahallesi’nde “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Halk ﬁenli¤i” yap›ld›.
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Bu politika sonucunda infazlar, katliamlar, yapt›n›z.
Kaybettiniz. Güler Zereleri, hapishanelerde katlettiniz...

KAT‹L DEVLET!
“Devlet, devlet
politikas› olarak
adam öldürür”
Y›l 1994’tü. ﬁemdinli’nin Ormanc›k Köyü’nde 12 korucu öldürülmüﬂtü. Eski milletvekili Esat Canan, dönemin Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel’e 12 korucunun
ak›betini sordu¤unda ﬂu cevab› ald›:

“Devlet A dam Ö ldürmez!”
Geçen hafta, 12 korucunun askerler taraf›ndan öldürüldü¤ü ve cesetlerinin de k›ﬂlaya gömüldü¤ü iddias› ortaya at›ld›. Bunun üzerine
gazeteciler, Demirel’e o zamanki
cevab›n› hat›rlatarak, ﬂimdi ne dedi¤ini sordular. ‹ﬂte Demirel’in cevab›:
"Ne diyecektim? 'Devlet, adam
öld ür ür m ü? ' di ye c e k tim. B ug ün d e
devletin öldürdü¤ü ispatlanm›ﬂ de¤il. Devlet, devlet politikas› olarak
adam öldürür, di¤eri cinayettir. "
Demirel uzun y›llar boyunca oligarﬂiye hizmet etmiﬂ bir politikac›d›r. 60’lardan itibaren 40 y›l boyunca oligarﬂinin politikalar›n›n uygulay›c›s› olmuﬂtur. Kendi deyimiyle
“F›rat’›n kenar›nda kaybolan koyundan” sorumludur.
Halk› aldatmak için bir gün önce
söylediklerini “Dün dündür” diyerek ertesi gün inkar etse de, zaman
zaman devlet gerçe¤ini veciz sözlerle itiraf eden bir politikac›d›r. Bu
sözleri de iﬂte böyle bir itiraft›r.

Devletin adam
öldürmeyece¤i bir yaland›r
CHP eski milletvekili Esat Canan, Demirel’in bu sözleri üzerine;
“Kendi vatandaﬂ›n› öldüren bir politikadan söz etmesi hazin bir tablo-
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dur. Devlet politikas› gere¤i
kendi yurttaﬂ›n› öldürmez. Ken di vatandaﬂ›n› öldüren dünya n›n baﬂk a h içb ir ü lke si y ok t u r” diyor. Bu do¤ru de¤ildir.
Burjuvazinin devlet konusundaki klasik aldatmacalar›ndan biridir. Devletin gerçek niteli¤ini gizlemek için baﬂvurulmuﬂ bir demagojidir. Burjuvazi, devleti, s›n›flar
üstü, halk› koruyan kollayan, toplumsal dengeyi kuran, adaleti sa¤layan bir kurum olarak göstermek istiyor. 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 egemenler sahip olduklar› devlet arac›yla di¤er s›n›flar› bask› alt›nda tutarak egemenliklerini koruyabilmiﬂlerdir. Ve egemenliklerini sarsacak
her türlü giriﬂime karﬂ› öldürme
baﬂta olmak üzere zor kullanmay›
kendilerinde hak olarak görmüﬂlerdir. Bunu da kurulu düzeni korumak
ad›na yasallaﬂt›rm›ﬂlard›r.
Oligarﬂik devlete 40 y›l hizmet
etmiﬂ birisi olarak Demirel’in kastetti¤i de budur.

Devlet hem yasal, hem
de yasad›ﬂ› olarak
öldürmektedir
‹dam cezas› ülkemizde yak›n zamana kadar uygulanan bir cezad›r.
Ve devletin yasal öldürme politikalar›ndan biriydi. 12 Mart’ta, 12 Eylül döneminde onlarca kiﬂi, devletin
bu yasal adam öldürme politikas›yla as›lm›ﬂt›r. Sonraki y›llarda idam
cezas›n›n kald›r›lm›ﬂ olmas›, devletin “öldürme” politikas›ndan vazgeçti¤ini göstermez. Oligarﬂik devletin baﬂka yasal k›l›f›na uydurulmuﬂ öldürme biçimleri de vard›r.
Bunlar›n baﬂ›nda “iinfaz”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 yasalarda geniﬂ yetkiler tan›nm›ﬂt›r. Binlerce devrimci yurtsever, devletin
bu politikas› sonucunda katledilmiﬂtir.
Demirel, devletin öldürme politikalar›n›n en pervas›z uygulay›c›lar›ndan biriydi. Faili meçhuller, gözalt›nda katletmeler, hapishanelerdeki katliamlar -yasal ya da yasad›ﬂ›- hepsi devletin adam öldürme politikas›d›r. Öldürmek için özel e¤itimli ölüm mangalar› vard›r devletin. Oligarﬂinin hükümetleri bu
mangalar› s›k s›k kullanm›ﬂlard›r.

Devlet, ‘halin icab›
g e re k t i r d i ¤ i n d e ’ r u t i n i n
d›ﬂ›na ç›kabilir
Yasalar, öldürmek için devlete
yeteri kadar imkan(!) tan›maktad›r.
Fakat oligarﬂik devletler, hiçbir zaman yasal yollarla yetinmez, yasad›ﬂ› yollara da baﬂvururlar. Oligarﬂik devleti korumak için her türlü
faﬂist yasalara sahip olmalar›na,
halka karﬂ› bask› ve terörü pervas›zca uygulamalar›na ra¤men yasad›ﬂ›
kontrgerilla örgütlenmelerine ihtiyaç duyarlar.
Süleyman Demirel, Cumhurbaﬂkanl›¤› döneminde baz› kontrgerilla
katliamlar›n›n ve kontrgerillan›n silahland›r›lmas›na iliﬂkin operasyonlar›n aç›¤a ç›kmas› üzerine, ﬂu
“aç›klamay›” yapm›ﬂt›: “Devlet ha lin icab › g er ek terdi¤in de rutin in
d›ﬂ›na ç›kabilir.”
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Demirel’in “halin icab›” dedi¤i,
yasal katliamlarla halk›, devrimcileri sindirmeyi baﬂaramad›klar› durumlard›r.
Kontrgerilla zaten emperyalist
ve iﬂbirlikçi devletlerin iﬂkence ve
öldürme ihtiyac›na cevap vermek
için oluﬂturulmuﬂtur.
Bu ihtiyac› tüm sömürücü devletler duyar. Kontrgerilla esas olarak 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 hertürlü kontrgerilla örgütlenmesine ve
yöntemlerine baﬂvurmaktan çekinmemiﬂtir. Fakat, kontrgerilla örgütlenmelerini esas olarak da sömürge
ve yeni-sömürge ülkelerde gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Sömürge ülke halklar›n›n mücadelelerini bast›rmak için ihtiyaç
duyduklar›nda da iﬂkencelerden
katliamlara, her türlü kontrgerilla
eylemlerinin bizzat örgütleyicileri,
yönlendiricileri olmuﬂlard›r. Yenisömürgelerde onbinlerce devrimcinin katledildi¤i darbeler tezgahlam›ﬂlar, bu politikalar› uygulayan
kontrgerilla ﬂeflerini e¤itmiﬂlerdir.

Devlet politik a o l a r a k
a d a m ö l d ü re b i l i r
Buradaki politika nedir?
Bir çok devlet, yasal olarak idam
cezas›n› uygulad›klar› dönemlerde,
özellikle geçen yüzy›la kadarki zamanlarda, idamlar› halka aç›k meydanlarda gerçekleﬂtirmekteydiler.
Ço¤unda, infazlar›n halka zorla izletildi¤i bu yöntem, sömürücü devletlerin öldürme politikas›n›n özünü
de yans›tmaktad›r. Burdaki politika,
devlete karﬂ› her türlü baﬂ kald›r›y›
ezmek ve baﬂkalar›n› baﬂkald›rmaktan cayd›rmakt›r. Buradaki politikan›n özü budur esas olarak.
Yasal öldürme biçimlerinin kitlelerin görebilece¤i ﬂekilde yap›lmas›, cayd›rmak, sindirmek, korkutmak amac›n›n ifadesidir. Mesela, sömürücü egemen güçlere karﬂ›
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ayaklanan halk önderleri kitlelerin
gözü önünde “‹breti alem olsun” diye idam edilmiﬂ, günlerce direklerde çürüyene kadar as›l› tutulmuﬂtur.
ﬁeyh Bedreddin ayaklanmas›nda
binlerce kiﬂi idam edilip günlerce
ayaklanman›n oldu¤u köy meydanlar›nda teﬂhir edilmiﬂlerdi.
Sömürücü devletin “ibreti alem”
için öldürme politikas› tarihte kalan
bir yöntem de de¤ildir.
Bu politika, iﬂkencede öldürmekle sürdü, infazlarla sürdü, gözalt›nda kay›plarla sürdü.
Bir insan› öldürmek için üç-beﬂ
kurﬂun yeter, onlarca kurﬂun s›kt›lar
devrimcilerin cesetlerine. Gerillalar›n cesetlerine iﬂkence yapt›lar, cesetlerin üzerinde sigara söndürdüler, kulak burun kestiler. Kimi zaman gözalt›na al›p katlettikleri devrimcilerin cesetlerini kaybettiler.
Kimi zaman katlettiklerini günler
sonra yol kenarlar›na att›lar.
Bu politikan›n bir yan›, direnenleri fiziki olarak yok etmekken, di¤er yan› da “ibreti alem olsun” anlay›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 yönelik gözda¤›, sindirme, “ibret” yaratma anlay›ﬂ›ndan ba¤›ms›z de¤ildir.
Dört duvar aras›ndaki tutsaklar
için, ülkeler aras› bir savaﬂta kullan›lacak ölçüde güç kullan›lm›ﬂt›r.
Kendi deyimleriyle “K›br›s harekat›ndan sonraki en büyük askeri operasyon”dur. Daha önce hiç kullanmad›klar› silahlar›, kimyasal bombalar› kullanm›ﬂlard›r. Oligarﬂi,
genellikle bu tür katliamlarda, teﬂhir olmamak için bas›n yay›n organlar›na özellikle sansür koyar.

Fakat 19-22 Aral›k katliam›nda
öyle yapmad›. Katliam› adeta saat
saat televizyonlardan naklen izlettiler. Bununla hedefledikleri elbetteki
sadece devrimciler de¤ildi. Kald› ki
onca vahﬂete ra¤men devrimcileri
teslim alamam›ﬂlar, tutsaklar günlerce direnmiﬂti. ‹breti alem için hedefledikleri as›l olarak 70 milyon
halkt›. “Devlete karﬂ› direnirseniz
sonunuz böyle olur” demek istiyor
ve “devletin öldürme yetkisi”nin
nerelere kadar uzayabilece¤ini göstererek aç›kça tehdit ediyordu halk›.
Devletin bu politikas›n› katliam›n
baﬂ sorumlular›ndan Baﬂbakan Ecevit 19 Aral›k günü ﬂu sözleriyle
özetlemiﬂti: “ Devletle baﬂedileme yece¤ini a n l am›ﬂ olmal›lar”.

Devlet politik olarak
öldürmeye devam ediyor
ﬁimdi insanlar, meydanlarda,
aç›kta idam edilmese de devletin
öldürme politikas› baﬂka biçimlerde
sürdürülmektedir. Hapishanelerde
tecrit politikalar›yla “sessiz imha”
da bu “ ö l d ü r m e ” biçimlerinden biridir.
Kanser hastas› devrimci tutsak
Güler Zere’ye ve benzer durumdaki
yirmiye yak›n a¤›r hasta tutsa¤a yap›lanlar bunun en somut örne¤idir.
Doktor raporlar›na göre tutsakl›k
koﬂullar›nda tedavisi mümkün de¤ildir Güler’in. Ve devletin yasalar›na göre de tutsakl›k koﬂullar›nda
tedavisi mümkün olmayan hasta tutuklular›n infazlar›, iyileﬂinceye kadar 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 hücreye mahkum ediyor.
Kald› ki Güler Zere tekil örnek
de¤ildir. Güler, örgütlü bir mücadelenin içinde oldu¤u için sesi halka
yans›yan bir örnektir. Hapishanelerde onlarca tutuklu devletin sessiz
imha politikalar›yla katledilmeye
devam ediyor...
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Cezaevleri Merkezi Platformu ve Tecrite Karﬂ›
Mücadele Platformu Kuruldu
‹stanbul'da, 29
Temmuz günü,
Taksim'de bulunan Makine Mühendisleri Odas›'nda yap›lan bas›n toplant›s›yla
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu
kuruluﬂunu ilan etti. Toplant›da bas›n› bilgilendiren Eyüp Baﬂ " B ur ad a
ik i p la t f o r m u n k u r u lu ﬂu n u d e k la r e
edece¤iz" diyerek, hapishanelerdeki
devrimci tutsaklar›n biraraya gelerek
Cezaevler i M e rkezi Platform u'nu
oluﬂturduklar›n› kendilerine mektupla bildirdiklerini söyledi.
Devam›nda tecritin sadece tutsaklar›n sorunu olmad›¤›n› söyleyen Baﬂ; “ tecrit tutsak ailelerinin,

sendikalar›n, kendine devrimciyimdemokrat›m diyen herkesin sorunudur” dedi.
Eyüp Baﬂ yapt›¤› konuﬂman›n
ard›ndan; ESP, DHF, HALK CEPHES‹, ODAK, ÖMP ve PART‹ZAN'›n oluﬂturdu¤u Tec r i t e K a rﬂ›
M üca de le Plat f o rm u'nun haz›rlad›¤› aç›klamay› okudu.
"Bir ülkenin gerçek yüzünü görmek istiyorsan›z, o ülkenin hapishanelerine bak›n" denilen aç›klamada,
12 Eylül faﬂist cuntas›ndan bu güne
hapishanelerde yaﬂanan bask›lar, iﬂkenceler ve katliam operasyonlar›
anlat›ld›.
Toplant›da, ülkede demokrasinin
olmad›¤›, hak ve özgürlüklerin üzerinde kal›n bir faﬂizm bulutu oldu¤u
tüm devrimci tutsaklar›
kapsayan çok cüretli bir cevap verilmiﬂtir.

CMP Kuruluﬂ Aç›klamas›
19-22 Aral›k 2000 tarihinde 22
hapishaneye eﬂ zamanl› olarak gerçekleﬂtirilen "Hayata Dönüﬂ Operasyonu" ile aç›lan F Tipi hapishaneler
tecrit-tretman esas›na dayal› hücre tipi hapishanelerdir. Tecrit politikas›
yaln›zca tutsaklar› birbirinden ve toplumdan tecrit etmeyi amaçlamakla
yetinmemekte, as›l olarak toplumun
tüm kesimlerini özellikle mücadelenin ön saflar›ndaki kesimlerini halktan izole etmeyi hedefleyen çok
amaçl› ve kapsaml› bir politikad›r. F
Tipleri ise bu politikan›n ﬂekillendirildi¤i laboratuarlard›r adeta. Aradan
geçen 8 y›ll›k süre bunu defalarca kan›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, 1922 Aral›k Katliam› sonras›nda tüm
devrimci yap›lar olarak sürdürdü¤ümüz ölüm orucu direniﬂimizle 122
ﬂehit ve 600'den fazla sakat verilerek
teslim alma sald›r›s›na F Tiplerindeki
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Emperyalizmin tam deste¤ini
alan faﬂist devlet fiziki mekanlar›
ve tecrit uygulamalar›n› hayata geçirmesine karﬂ›n hedefledi¤i sonuçlara ulaﬂamam›ﬂt›r. Ancak hedeflerinden de vazgeçmemekte, bu
amaçla yeni yol ve yöntemlere baﬂvurmaktad›r. F Tipi hücrelerine
koydu¤u devrimci ve Kürt yurtsever tutsaklar› iyileﬂtirilmesi gereken hastalar olarak göstermeye
gayret ederek tredman politikalar›n
uygulamaya çal›ﬂmaktad›r. Tüm insani hak ve özgürlüklerin birer yapt›r›m arac› olarak kullan›ld›¤› tredman politikalar›yla sorgulamayan,
düﬂünmeyen, üretmeyen tutsaklar
yarat›lmak istenmektedir. Devrimci
kimli¤imizden, düﬂüncelerimizden,
inaçlar›m›zdan ve örgütlü duruﬂumuzdan vazgeçmemiz dayat›lmakta, bu amaçla 1 ve 3 kiﬂilik tecrit
hücrelerinde çok a¤›r tecrit koﬂullar› alt›nda temel hak ve özgürlüklerimizden yoksun b›rak›lmaktay›z.
Teslim al›nmak istenen yaln›zca
devrimci tutsaklar de¤ildir. Dev-

belirtildi. Hapishanelerde hasta tutsaklar›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, katliamc›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 kurumlar›n, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n ve her
ﬂeyden önce kendisine insan›m diyen herkesin görevidir" denildi.
Aç›klamada "tecrit zulmüne son verene kadar mücadelemiz sürecektir"
denildi.
rimci tutsaklar hak arama mücadelesi veren, ezilen, sömürülen, iﬂsizli¤e, yoksullu¤a ve açl›¤a mahkum
edilen tüm kesimler teslim al›nmak
istenmektedir. Sömürüye, zulme,
faﬂist bask›lara karﬂ› en ufak bir direniﬂ gösterilmesin istiyor devlet.
12 Eylül Askeri Faﬂist Cuntas›
ile birlikte ve sonraki süreçte hapishanelerde zulüm, bask›, iﬂkence,
katliamlar bir an dahi eksilmeden
sistemli bir politika olarak uygulanm›ﬂt›r. Devrimci tutsaklar ise bu
sald›r›lara karﬂ› kimliklerini, ideallerini koruyarak, canlar› pahas›na
direnmiﬂlerdir. Diyarbak›r zindan›nda iﬂkencelere karﬂ› 4 yurtsever
tutsak bedenlerini tutuﬂturarak isyana durdu ve ard›ndan '82- '83
ölüm orucu eylemleriyle direniﬂ daha da yükseltildi. Yaﬂanan ölüm
orucu eylemlerinde 6 devrimci ﬂehit düﬂtü. Tek Tip Elbise (TTE) dayatmas› ile iyice pervas›zlaﬂan bask›lara karﬂ› gerçekleﬂtirilen '84
Ölüm Orucu'nda 4. hücre tipi hapishanelerin prati¤i olan Eskiﬂehir
Tabutlu¤u'nun kapat›lmas› talebiyle gerçekleﬂtirilen '96 Ölüm Orucu
ve Süresiz Açl›k Grevi'nde 12 devrimci tutsak ﬂehit düﬂtü. Bask› ve
dayatmalar›na direniﬂle karﬂ›l›k ve-
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rilmesi nedeniyle devrimci tutsaklara teslimiyeti kabullendiremeyen
devlet hapishanelerde kitlesel katliamlara baﬂvurmaya baﬂlam›ﬂt›r.
'95'te Buca'da 3, '96'da Ümraniye'de 4, '96'da Diyarbak›r'da 10, '99
Ulucanlar'da 10, 19-22 Aral›k
2000'de 28 devrimci tutsa¤› katletmiﬂtir devlet.
Devleti azg›nca sald›r› ve katliamlar›na daha güçlü karﬂ› koyarak
haklar elde edebilmenin güçlü bir
merkezi örgütlülükten ve ortak hareket etmekten geçti¤i bilinciyle Cezaevleri Merkezi Koordinasyonu
(CMK) kurulmuﬂ, tüm Türkiye hapishanelerinndeki devrimci tutsaklar›n ortak mücadele edebilece¤i güçlü bir örgütlenme yarat›lm›ﬂt›r. Bunun sonucu olarak devletin sald›r›lar› boﬂa ç›kar›lm›ﬂ, haklar kazan›lm›ﬂ›tr. Fakat tecrit sald›r›s› ve buna
karﬂ› direniﬂin örgütlenmesi sürecinde CMK örgütlülü¤ü da¤›lm›ﬂt›r.
Bugün bir bütün olarak hapishaneler cephesindeki mücadele ve
özetle tecrite karﬂ› mücadele güçlerinin birli¤i için ﬂartlar uygundur. A¤›r
tecrit koﬂullar› alt›nda tutulan tutsaklar›n sald›r›lara karﬂ› haklar›n› koruyabilmeleri, geliﬂtirebilmeleri ancak

Tecrit k arﬂ›t› mücadele
yaln›zca t utsaklar›n g örevi
ve sorumlulu¤u de¤ildir.
Demokrasi v e insan h aklar›
için mücadele veren t üm
güçlerin aktif olarak içinde
yer almalar› g ereken b ir
mücadele a lan›d›r tecrite
karﬂ› mücadele.
CMP bu mücadelede
sorumluluk bilincinde olan
tecrit k arﬂ›t› v e d emokrasi
güçlerini tecrite karﬂ› etkin
ve sonuç al›c› mücadeleyi
birlikte ö rgütlemeye ça¤›r›r.
ve ancak bu sald›r›lara karﬂ› ortak direniﬂ sergilenerek sa¤lanabilir.
Bu sorumluluk ve bilinçle aﬂa¤›da adlar› yer alan devrimci yap›lar›n kat›l›m›yla Cezae vl e r i M e rk ez i Pl at formu (CMP)'nun kuruldu¤unu memnuniyetle bildiriyoruz.
Emperyalizm tecrite karﬂ› etkin ve
sonuç al›c› bir mücadele hatt› örme
görevinin gere¤i olarak hapishaneler cephesinde devrimci mücadelenin ortak gücü olacakt›r. Bu mücadelede çok zengin bir tarihe, deneyime ve gelene¤e sahibiz. Azmimiz, kararl›l›¤›m›z kazanaca¤›m›za

olan inanc›m›z tamd›r.
Tecrit sessiz ölümdür. Tecrit beyaz iﬂkencedir. Tecrit insanl›k suçudur.
Egemenler tecritin bu vahﬂi, ürkütücü yüzünü ezilenlerin haklar›n›
aramamalar› için bir korkutma arac›
olarak kullanma niyetindedirler. "F
tipi" ön eki her türlü bask›, keyfi uygulama, hukuksuzluk vb. olgular›n›
ifade etmek için kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Fakat ayn› ﬂekilde tecrite
karﬂ› direniﬂimiz de bask› ve dayatmalara karﬂ› tek ç›kar yolun sadece
direnmek oldu¤unu göstermiﬂ, F Tipi 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. Demokrasi ve insan haklar› için mücadele
veren tüm güçlerin aktif olarak içinde yer almalar› gereken bir mücadele alan›d›r tecrite karﬂ› mücadele.
CMP bu mücadelede sorumluluk bilincinde olan tecrit karﬂ›t› ve
demokrasi güçlerini tecrite karﬂ› etkin ve sonuç al›c› mücadeleyi birlikte örgütlemeye ça¤›r›r.

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

Bolu F Tipi’nde
Tutsaklara Sald›r›

Mardin-Midyat M Tipi kapal› hapishanesinde 16 y›ld›r tutsak olan Latif Badur, 6 y›ld›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 kurumundan 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 yaﬂama ﬂans› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.

TAYAD'l› Aileler; Bolu F
Tipi hapishanesinde, 15 Temmuz tarihinde A-3-9 hücresinde 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›ras›nda tutsaklar›n kantinden ald›klar› sap› k›r›k meyve b›çaklar›n› almak istemelerine tutkasaklar›n itirak etmesi üzerine gardiyanlar›n sald›rd›¤›n›
belirttiler. ‹lk olarak Taylan
Baltac›’ya sald›r›ld›¤› söylenen aç›klamada bu duruma engel olmaya çal›ﬂt›klar› için
hücre arkadaﬂlar› Mehdi Boz
ve Bayram Yaruk’nda sald›rya
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u¤rad›¤› belirtildi.
“Tutsaklar, doktora sald›r›dan 2 gün sonra ç›kar›lm›ﬂlard›r. Doktor iﬂkence sonucu
oluﬂan ﬂiﬂlikleri yazmam›ﬂ, rapor vermemiﬂtir” denilen aç›klamada, iﬂkenceye ortak olan
doktorun Taylan Baltac›’y›
odas›ndan iterek d›ﬂar› ç›kard›¤› 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›ﬂt›r. Aç›klaman›n sonunda bu
duruma de¤inilerek; “Görüldü¤ü gibi en küçük bahanelerle hapishanelerdeki tutsaklara
sald›r›l›yor ve sald›rganlara
soruﬂturma aç›laca¤› yerde
sald›r›ya u¤rayanlara soruﬂturma aç›l›yor” denildi.

TECR‹T
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Devrimci Memur
Hareketi
Üreterek, Paylaﬂarak da
Dinlenilebilir!
Devrimci Memur Hareketi'nin bir süredir
Sömürü düzeni kuﬂkusuz tatili bile nas›l
gelenekselleﬂmiﬂ olan kamp›, bu y›l 11-18
geçirece¤ini dayat›yor insanlara. Kapitalizm bu
Temmuz 2009 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtikonuda da bütün gericili¤iyle, tüketim kültürüyle
rildi. Bütün bir y›l›n sevincini, üzüntüsünü,
yoz bir tatil anlay›ﬂ›n› dayat›yor.
heyecanlar›n›, kayg›lar›n›, umutlar›n› ve kavOysa üreterek, paylaﬂarak da dinlenilebilir.
gas›n› paylaﬂan devrimci memurlar, kampta
da birlikte oldu. Bir May›s'ta birlikte dövülar salt mesleki konular ya da sendikal sorunlar da
ﬂen, ﬂehirlerin alanlar›nda birlikte yürüyen, yan yade¤il. Çocuklar›n nas›l yetiﬂtirilmesi gerekti¤inden
na çal›ﬂan, yan yana mücadele eden emekçiler tatiokunan kitaplara kadar hayat›m›zda ne varsa hepli de yan yana yapt›.
sinden konuﬂuluyor bu sohbetlerde. Böylelikle ha10 Temmuz gecesi kamp yerine gitmek üzere otoyat›n bütünü tart›ﬂ›l›p paylaﬂ›lm›ﬂ oluyor.
büsümüzle hareket ettik. Aksilikler, güçlükler ç›ksa
Akﬂamlar›m›z› da mutlaka birkaç etkinlikle deda önümüze, onlar› aﬂ›p yola koyulduk. Otobüste ye¤erlendiriyoruz. Film izliyor, konserler düzenliyodiden yetmiﬂe emekçiler ve misafirlerimiz var.
ruz. Orada bulunan arkadaﬂlar›m›zdan bir müzik
Ertesi sabah kamp yerine vard›¤›m›zda, ülkemigrubu oluﬂturuyoruz. Türküler, marﬂlar söylüyoruz
zin dört taraf›ndan arkadaﬂlar›m›z da gelmiﬂlerdi ve
bir a¤›zdan. Herkes elinden gelen katk›y› sunuyor
gelmeye devam ediyorlard›. Sar›l›yor hasret gideribu çal›ﬂmalarda. Kimse kolektif yaﬂam konusunda
yoruz. Bir haftay› birlikte geçirecek olman›n heyeacemilik yaﬂam›yor. Çocuklar›m›z› da kat›yoruz bu
can›n› yaﬂ›yoruz.
faaliyetlere. Onlar da bizimle birlikte üretiyor, bizimle birlikte paylaﬂ›yor. Halaylar›m›zda onlar da
Bir haftay› paylaﬂmak... Beraber yemek, beraber
yerlerini al›yor. Kampa kat›lan her il kendi yöresini
çal›ﬂmak, beraber halaya durmak, beraber gülmek,
temsilen küçük de olsa bir etkinlik üretip sahneliberaber üretmek, beraber e¤lenmek... Bir hafta boyor. Sahneye bir bakm›ﬂs›n›z, ﬂiir okuyan çocuklar›n
yunca bunlar› yapaca¤›z.
a¤z›ndan Naz›m ç›k›yor, bir bakm›ﬂs›n›z halaylar›yUlaﬂlar, Denizler, ‹diller, Mahirler, Umutlar, Sibella zeybekler. Sinevizyon eﬂli¤inde küçük oyunlar da
ler... Çocuklar›m›z onlar. Ki burada çocuklardan da
sahne al›yor, yediden yetmiﬂe herkesi kapsayan
söz etmek gerekir. Çocuklar orada salt kendi anne"dev" bir koro da.
babalar›n›n de¤il herkesin çocu¤u. Herkesin gözü
Paylaﬂman›n coﬂkusu var hepimizin yüzünde. Yaonlar›n üzerinde. Böylesi özgür bir ortamda güvenn›
baﬂ›ndaki insanda kendinden bir ﬂeyler bulman›n,
le koﬂup oynuyor halk›n çocuklar›. Çocuklar›m›zla
ortak
de¤erleri savunman›n umudunu taﬂ›yor gözbu bir hafta içinde kimi etkinlikler de yap›yoruz.
ler. Kolektif çal›ﬂma ö¤retiyor. Yanl›ﬂ yapmaktan
Resim çal›ﬂmalar›, çizgi film gösterimi ve kilden hakorkmadan kendini sunman›n, dostlar aras›nda bumurla çal›ﬂmalar.
lundu¤unu bilmenin güveni okunuyor davran›ﬂlarda.
Kampa ilk kez kat›lan arkadaﬂlar›m›z var. Onlar
Sömürü düzeni kuﬂkusuz tatili bile nas›l geçireceda bu dostça, arkadaﬂca, yoldaﬂca ortama çok geç¤ini dayat›yor insanlara. Kapitalizm bu konuda da
meden uyum sa¤l›yor. Yemek masalar›nda, akﬂam
bütün gericili¤iyle, tüketim kültürüyle yoz bir tatil
yürüyüﬂlerinde, çay sohbetlerinde tan›ﬂ›l›yor, kayanlay›ﬂ›n› dayat›yor. Oysa üreterek, paylaﬂarak da
naﬂ›l›yor. Y›llard›r süren arkadaﬂl›klara yenileri ekdinlenilebilir. Devrimci Memur Hareketi'nin düzenleniyor. Herkes yaﬂad›¤› yerin özelliklerini, kültürüledi¤i bu kamp, insanlar›n haf›zalar›nda en çok bu
nü taﬂ›yor bu sohbetlere.
yönleriyle kal›yor. Düzenin her anlamda kirli tatil
Gün içinde ülkemizdeki sendikal mücadeleyi ve
yaklaﬂ›m›na karﬂ›, alternatif bir anlay›ﬂ› hayata geyaﬂad›¤›m›z sorunlar› tart›ﬂt›¤›m›z toplant›lar düçiriyoruz.
zenliyoruz. Önümüzdeki mücadele y›l›na daha haz›rl›kl› olman›n yollar›n› konuﬂuyoruz. Farkl› illerKamp›n son günü bir de¤erlendirme toplant›s›
den gelen arkadaﬂlar›m›z bulunduklar› yerlerdeki
yapt›k. Özellikle bizimle ilk kez birlikte böyle bir yaözgünlükleri paylaﬂ›yor. Geçmiﬂ y›llardan deneyimﬂam› paylaﬂan arkadaﬂlar›m›z›n düﬂüncelerini dinliler aktar›l›yor. Fakat bu tart›ﬂmalar, toplant›larla s›yoruz. Herkesin yüzünden, sözünden dolu dolu gen›rl› kalm›yor. Günün hemen her an›nda sürüyor.
çirilmiﬂ bir haftan›n memnuniyeti okunuyor. Da¤arÖ¤retmenler, hemﬂireler, doktorlar, belediye ve büc›¤›na yeni de¤erler katm›ﬂ olman›n güvenini, umuro çal›ﬂanlar› ve baﬂka mesleklerden kamu emekçidu tazelemenin güvenini, dünyaya ayn› pencereden
leri kendi sorunlar›n›, çözümlerini paylaﬂ›yor; öbürbak›yor olman›n gücünü yeniden çok somut olarak
lerini dinliyor, anlamaya çal›ﬂ›yor. Fakat tart›ﬂ›lanhissediyoruz.
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E-Kart iﬂçilerinin
grevi sürüyor

SES Üyesi Seher Tümer’in
Mahkemesine Devam Edildi
25 Temmuz günü Ankara K›z›lay Yüksel caddesinde, çal›ﬂt›¤› hastaneden gözalt›na al›narak tutuklanan SES Ankara ﬁube Yönetim Kurulu üyesi Seher Tümer için bir eylem yap›ld›. Eylemde Tümer’in tutuklanmas›na gerekçe olarak kat›ld›¤› Newroz ve 8 Mart eyleminin
gösterildi¤i belirtildi.
Eylemde söz alan Halk Cephesi temsilcisi de AKP’nin sürekli tekrarlad›¤› demokrasi söylemlerine ra¤men hak arama mücadelesi verenlere 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›lmas›n› istediler. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Seher Tümer Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, SES Genel Baﬂkan› Bedriye Yorgun bir aç›klama yapt›.Yorgun, Seher Tümer’in esas tutuklanma sebebinin SES ve KESK’e yönelik bask›lar oldu¤u belirtildi.
Bedriye Yorgun’dan sonra söz alan KESK Sekreteri Emirali ﬁimﬂek 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 vermeyecek KESK daha da büyüyerek mücadelesine devam edecek” diyerek
sözlerini bitirdi.
Ö¤leden sonra görülen mahkemede Seher Tümer serbest b›rak›lmazken, mahkemeye tutuksuz olarak kat›lan DTP Mamak ilçe baﬂkan› Mevlüt Aslan’da tutuklanarak hukuksuzlu¤a devam edildi.

MKEK iﬂçileri grev karar› ald›
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Türk Metal Sendikas› aras›nda yap›lan toplu iﬂ sözleﬂmesinde sonuç al›namamas› üzerine MKEK iﬂçileri 27 Temmuz günü Ankara’daki genel müdürlük binas› 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 haklar›n› alana kadar mücadele edeceklerini belirttiler.

Say›: 191

Gebze Organize Sanayi bölgesinde bulunan Eczac›baﬂ›’na ait EKart fabrikas›nda Bas›n-‹ﬂ Sendikas›’na üye iﬂçilerin grevi sürüyor.
Grevlerinin 408. gününde olan iﬂçiler sendika ve toplu görüﬂme haklar›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› anlaﬂmalara uymas›n› isteyen, E-Kart
iﬂçilerinin grevi 16 Haziran 2008 tarihinde sendika ve toplu görüﬂme
haklar›n› kazanmak için baﬂlam›ﬂt›.

“Davutpaﬂa’y›
Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z”
Davutpaﬂa patlamas›ndan bu yana 20 ay geçmesine ra¤men katliama
dönüﬂen patlaman›n sorumlular› hakk›nda dava aç›lmad›. Davutpaﬂa patlamas›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 adalet isteyen dövizler aç›ld›. Eylemde
yap›lan aç›klamada; neden bugüne
kadar sorumlular hakk›nda bir dava
aç›lmad›¤› soruldu. Patlamada yak›nlar›n› kaybedenler sorumlular
hakk›nda dava aç›lana kadar her cumartesi ayn› yerde eylemlerine devam edeceklerini duyurdular.

Ka¤›t ‹ﬂçileri Grevde
Selüloz-‹ﬂ’e üye karton ve ka¤›t
fabrikas› iﬂçilerinin 16 Temmuz’da
baﬂlayan grevi ikinci haftas›n› doldurdu. Grev pankartlar›n› asan iﬂciler 24 saat Halkal› Ka¤›t Fabrikas› önünde nöbet tutuyorlar. ‹ﬂverenin krizi bahane ederek s›f›r zam
dayatt›¤›n› söyleyen iﬂçiler haklar›n› alana kadar grevlerinin devam
edece¤ini belirtiyorlar.

HABER
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TMMOB’DA DEVR‹MC‹LERE SORUﬁTURMA

SORUﬁTURMA D E ⁄ ‹ L , Ö Z E L E ﬁ T ‹ R ‹ !
u D e v r i m c i l e re k a r ﬂ › d ü zenin yöntemlerine baﬂvur a n l a r, d e m o k r a t o l a m a z l a r.
u Düzenin anti-demokratik yöntemleriyle devrimci l e re k a r ﬂ › s a v a ﬂ a n l a r, düzene
karﬂ› demokrasi mücadelesi
v e remezler.
u ‹MO yönetimi soruﬂturma açmak yerine, özeleﬂt i r i y a p m a l › d › r.
Uzun süredir TMMOB’a ba¤l›
baz› odalarda devrimci mimar-mühendislere yönelik tasfiye giriﬂimleri ve fiziki sald›r›lar yaﬂan›yor. Odalardaki devrimci çal›ﬂma, oda yönetimlerinde yer alan statükocu ve reformist anlay›ﬂlar› rahats›z etti.
Bu rahats›zl›k, geçti¤imiz günlerde 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 SORUﬁ T U R M A A Ç I L D I . Soruﬂturma
aç›lan ö¤rencilerden biri oda ö¤renci üyeli¤inden ç›kart›ld›.
SORU ﬁTU RMACI LARA SOR U Y O R U Z : Bu ülkede devrimci le ri kim s orgul uyor, kim yarg›l› yor? Devrimcilerden kimler r ahats›z oluyor? Devrimcilerin tas fiyesini kim istiyor? Bu kimin iﬂi ne geliyor?
Dönüp bir bak›n bu ülkenin mücadele tarihine. Bunun cevab›n› göreceksiniz. Ve gördü¤ünüz cevap,
e¤er utanma duygunuz varsa, sizi
utand›racakt›r.
Devrimciler hakk›nda soruﬂturma açanlar bir an ne yapt›klar›n› düﬂünüp bu sorular›n cevaplar›n› vermek durumundad›rlar. Devrimcilere
sopal›, b›çakl› sald›r›y› yapanlar›n
sorgulanmas› gerekirken, yavuz h›r-
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s›z misali devrimcileri sorgulamaya
kalk›yorlar. TMMOB tarihinde belki ilk defa devrimci kimliklerin den dolay› insanlar sorgulan›yor,
odalardan uzaklaﬂt›r›l›yor. Sald›r›lar
da, bu soruﬂturmalar da, T M M O B
tarihinin en utanç verici sayfalar › n › oluﬂturacakt›r.
Biz bu tasfiyeci anlay›ﬂ› yak›ndan tan›yoruz. Statükolar›n›n bozulmas›n› istemeyen düzeniçi güçler,
her alandan devrimcilerin tasfiye
edilmesini istiyorlar.

Devrimcileri Neyle
SORGULUYORLAR?
) ‹MO Genel Sekreter Yard›mc›s› Gülsüm SÖNMEZ
taraf›ndan gönderilen yaz›da:
“ 14 Mart 2009 tarihinde Ankara'da düzenlenen il ö¤renci Kurultay›nda da¤›tt›¤›n›z bildiriler ve dahil oldu¤unuz olaylar ile ilgili gerekçeleri taraf›m›za bildirmenizi”
istiyoruz deniliyor.
14 Mart’taki bildiriden dolay›
sorguluyorlar. Bildiri da¤›tma gerekçesi soruluyor!.. O H A L D E
B ‹ Z S O R U Y O R U Z : Demokratik
bir hakk›n kullan›lmas› için oda yönetiminden izin almak m› gerekiyor? Bu nas›l bir demokratl›kt›r? Ve
nas›l bir DKÖ anlay›ﬂ›d›r?

1

Hat›rlayal›m:14 Mart’ta NE
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 oylar›yla seçilen temsilcileri de¤il, seçilemeyen kendi adamlar›n› atam›ﬂt›.
1 4 M a r t ’ t a, ODTÜ Genç-‹MO
imzal› bildirileri da¤›tan ö¤rencilere, oda genel merkez yöneticileri ve
baz› oda çal›ﬂanlar› taraf›ndan a¤za
al›nmayacak küfürler edilerek, tekme ve tokat sald›r›lm›ﬂ, da¤›t›lan
bildiriler y›rt›lm›ﬂt›…
ﬁimdi biz soruyoruz soruﬂtur-

mac›lara: Bu SALDIRIYI gerçekleﬂtiren GENEL MERKEZ YÖNET‹C‹LER‹ ve oda çal›ﬂanlar› hakk›nda da SORUﬁTURMA açt›n›z m›?
Yoksa bunlar, odan›z›n TÜZÜ⁄ÜNE
göre suç say›lm›yor mu? Küfür etmek, tekme tokat sald›rmak, sopal›,
b›çakl› sald›r›da bulunmak ‹MO tüzü¤üne göre meﬂru, yasal bir hak m›?
) 3 Haziran’da ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› (‹MO) Ankara
ﬁubesi Küçük Kurulu'nda devrimcilere yönelik sald›r›dan 3 GÜN
SONRA ‹vme yay›n kurulu üyesi
‹ s m a i l O z a n D E M ‹ R E L Oda Yönetim Kurulu’nun karar›yla ‹MO
Ö¤renci üyeli¤inden” ç›kar›ld›.

2

Hat›rlayal›m: 3 H aziran’da
NE YAﬁANMIﬁTI? ‹MO Ankara ﬁubesi Küçük Kurulu'nda söz
alan ‹VME Dergisi’nden mühendisler, devrimci, demokrat, yurtsever
mühendislere hakaret edilemeyece¤ini aç›klarken, buna tahammül
edemeyen ‹MO merkez ve Ankara
ﬁube yöneticilerinin sözlü sald›r›lar›yla Küçük Kurul'da kavga ç›kt›.
Olay buydu.
Düﬂüncelerini aç›klamak, ‹MO
yöneticileri taraf›ndan sald›r› gerekçesi haline getirilmiﬂ ve yönetim,
sansürcü, yasakç› bir tav›r geliﬂtirdikten sonra, hem suçlu, hem güçlü
tavr›yla bir ö¤renciyi üyelikten ç›kartm›ﬂt›r.
) ‹MO taraf›ndan “SORUﬁ T U R M A C I ” (gönderdi¤i
sorgu metninde kendisini böyle tan›ml›yor) olarak atanan Halim KA RAN, bak›n devrimci, ilerici mühendis ve ö¤rencileri neler hakk›nda SORGULUYOR? 1 5 ma d de de n
oluﬂan bu sorgu tutana¤› nas›l bir
YASAKÇI zihniyetle karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuzu gösteriyor:
“1) Bildiri haz›rlama ve da¤›tma i ﬂ l e r i n de gö r e v al d› n › z m› ?
2) ‹MO Ö¤renci Kurultay› esna-

3
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s›nda da¤›tt›¤›n›z bildiriler için
herhangi bir bildirimde bulunup
iz in a ld›n›z m›?
3) Bildiri da¤›t›lmamas› konusunda uyar›lman›za ra¤men, "Sen
kim oluyorsun, da¤›t›yoruz, ne yapacaks›n?" türünden ifadeler ile bildiri
da ¤ ›tma kta › sra rc › old unu z m u?
4) ODTÜ Genç -‹MO imzal› bildirilerin yay›mlanmas›nda sorum l u lu ¤ u n u z v e b i l gi n iz v a r m ›d › r?
14) An›lan Küçük Kurul toplant›s›n›n sonras›nda, bina kap›s›
önünde, ... Gökhan MARIM'a arkadaﬂlar›n›zla birlikte fiziki sald›r›da
bulunup, DARP ETT‹N‹Z mi?”
Sonu A Ç I K L AYIN emir kipiyle
biten 15 madde benzer ﬂekilde s›ralan›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 olmak hakk›nda soruﬂturma açarak, o
çok savunduklar› “ d ü ﬂ ü n c e ö z g ü rl ü ¤ ü ! ” n ü n bile ne kadar uza¤›nda
oldu¤unu gösteriyorlar. Son derece
çarp›c›d›r: demokratik bir kitle örgütü, baﬂka bir ﬂeyi de¤il, demokratik faaliyetleri SORUﬁTURMA
KONUSU yap›yor. Bildiri da¤›tmay›, yay›n faaliyetini suç say›yor.

“Bast›r, S ustur”
yöntemiyle devrimcileri
susturamazs›n›z; ancak
düzenle ayn›laﬂ›rs›n›z
‹MO, devrimcilerin eleﬂtirilerine
karﬂ› düzenin soruﬂturma yöntemini
kullanmaktad›r. Tart›ﬂmak yerine
BASTIR, SUSTUR yöntemini izlemektedir. Bu soruﬂturma yönteminin; 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 mimar ve mühendisler ve Genç
‹MO’lu ö¤renciler hakk›nda zaten
YARGIYA var›lm›ﬂt›r!
29 Haziran'da, TMMOB'da yaﬂanan sald›r›lar›, devrimci-demok-

Say›: 191

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.
rat mühendislere karﬂ› sürdürülen
yalan kampanyas›n› tart›ﬂmak için
TMMOB Baﬂkan› Mehmet So¤anc›
ile görüﬂmeye giden HALK CEPHES‹, önce randevu, sekreter engellerine tak›ld›, ard›nda heyette bulunan ‹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 örgütü, örgütsel iﬂleyiﬂi ve böyle demokratl›k da olmaz. Böyle bir anlay›ﬂa sahip olanlar düzene karﬂ› demokrasi mücadelesi de veremezler.
‹MO yönetimi “zorbal›¤›, siya set ya sakç ›l› ¤› n› , bö lü cü lü ¤ ü, d› ﬂ l a y ›c ›l ›¤ ›, d e v ri m c i , d e m o k ra t m ü he ndi sl er e düﬂmanl ›¤› çi zgi hal i ne
getirmiﬂ bir anlay›ﬂ›” savunmaktad›r demiﬂtik. Bu soruﬂturma bunun
do¤rulu¤unu tekrar tekrar kan›tlamaya yetiyor. Despotik yöntemlerle
demokratik mücadeleyi engelliyor,
devrimci düﬂünceyi yasakl›yorlar.
Ama odalardaki faﬂist-gerici ör g üt l e nme l e re 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, faﬂist bildirisine de itirazlar› yok...
Faﬂistlerin, gericilerin, statükocular›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 yapamad›¤› noktada da bask›y›, gözda¤›n› devreye sokuyor. Siz ne yap›yorsunuz?

Bildiri da¤›tmak gibi en s›radan
bir demokratik faaliyete tahammülsüzsünüz. ‹deolojik mücadele yürütmek yerine fiili sald›r›larla S‹YASET YASA⁄I uyguluyorsunuz.
Madem düﬂüncelerinizin do¤rulu¤undan bu kadar eminsiniz ideolojik mücadele yürütün. Ama hay›r
yapamazs›n›z, o tekkeci, grupçu anlay›ﬂ›n›z ve de odalardaki statükolar, buna izin vermez.
‹MO yöneticileri 12 Eylül’ün
savc›lar› kadar da s o r u m s u z v e
p e r v a s › z l a r. 3 Haziran’daki olaylarla ilgili ismi geçen ve soruﬂturma
konusu yap›lan iki kiﬂiden biri sözkonusu olaylar oldu¤unda ‹ s t a n bul’da, bir di¤eri de yurtd›ﬂ›nda
bulunmaktayd›.
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 devrimcilerin tasfiye edilmesini telkin ediyor. Sar› ve reformist sendikac›lar,
statükocu-yasakç› odalar da devrimcilerin tasfiyesinden yanalar. ‹stiyorlar ki devrimciler hiçbir yerde olmas›n. Emperyalizm bunun ideolojik
k›l›f›n› “teröre karﬂ› mücadele” ad›
alt›nda yap›yor. Kendinden olmayan› hedef haline getiriyor... Oda
yönetimi de, sizin bu düﬂüncelerle
odalarda bulunman›za, faaliyet yürütmenize izin vermeyece¤iz diyor.
Faﬂizmin uygulad›¤› bask›, sald›r›, soruﬂturma yöntemleriyle devrimcileri sindiremezsiniz. Odalar›n
yozlaﬂt›r›lmas›na, tamamen düzeniçileﬂtirilmesine izin vermeyece¤iz.
Devrimcilere karﬂ› baﬂlatm›ﬂ oldu¤unuz tasfiye operasyonuna, “demokrat” maskesiyle dolaﬂarak burjuva ideolojisinin bayraktarl›¤›n›
yapman›za, küstahça devrimcileri
sorgulaman›za izin vermeyece¤iz.
Özeleﬂtiri vermek zorunda olan sizsiniz. Bu anlay›ﬂ› mahkum edene
kadar ideolojik mücadeleyi sürdürmeye devam edece¤iz.
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DEVR‹MC‹L‹⁄‹N DEMOKRATLI⁄IN
OLMADI⁄I YERDE DÜZEN VARDIR
‹MO'da (‹nﬂaat Mühendisleri
Odas›) baﬂlat›lan ve TMMOB etkin
yönetim anlay›ﬂ› taraf›ndan sürdürülen devrimci-demokrat mühendislere dönük tasfiye hareketine karﬂ›
‹vme okurlar› bir ayd›r TMMOB
önünde “ Demokrasi Nöbeti ” tutuyor. 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›ﬂmak 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 Amac›
Tasfiye Etmektir
‹MO yönetiminin soruﬂturma açt›¤› ‹vme Dergisi Yay›n Kurulu’ndan 5 kiﬂiden 2'si ‹stanbul'da biri de
Libya'da ikamet etmektedir. Yani bu
arkadaﬂlar›n Ankara'da yaﬂanan herhangi bir olay›n içinde bulunma ihtimalleri bile bulunmamaktad›r. Bir
s›k›yönetim savc›s› diliyle haz›rlanm›ﬂ olan soruﬂturma metninde, soruﬂturmaya u¤rayanlar peﬂinen suç lu 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 kurulu üyelerinin isimlerinden seçme
yapm›ﬂlar. Bu soruﬂturma aç›kça
kendisini eleﬂtirenleri susturmaya
ve odadan tasfiye etmeye yöneliktir.
Bu soruﬂturma daha baﬂtan mahkum eden bir soruﬂturmad›r. Devrimciler daha geniﬂ ve demokratik
bir yaklaﬂ›mla a r a ﬂ t › r m a k o m i s y o n u kurulsun dediler, ça¤r› yapt›lar.
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Soruﬂturma sahipleri bunu da görmezden geliyor.

Soruﬂturman›n S oruﬂturaca¤›
Devrimciler De¤il;
Devrimcilere S ald›ranlar
Olmal›d›r!
‹MO yönetimi 14 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar yaﬂanan baz›
olaylarla ilgili bir soruﬂturma baﬂlatt›. Ancak bahsedilen tarihler içinde soruﬂturulmas› gereken as›l kiﬂilere soruﬂturma aç›lmam›ﬂ, hatta
onlar›n yapt›klar› soruﬂturma kapsam›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 t a r a f t › r. ‹MO
yönetimini ilgilendiren devrimcilere 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 ﬂeyler devrimcilerin bildiri da¤›tmalar›d›r, kendilerini ifade etmeleri,
mevcut yönetimi eleﬂtirmeleridir,
engellemeleri boﬂa ç›karmalar›d›r.
Soruﬂturma sahipleri devrimcileri ﬂiddet uygulamakla suçluyorlar
ve ﬂiddeti mahkum ediyorlar. Her
noktada oldu¤u gibi soruﬂturma sahipleri bu noktada da iki yüzlü ve
tutars›zd›rlar.
Örne¤in 11 Haziran'da ‹MO Ankara ﬁubesi'nde yap›lan Küçük Kurul'da, devrimcilere ellerinde b›çaklarla sald›ran grup herkes taraf›ndan
bilinmektedir. Böyle olmas›na karﬂ›n ‹MO yönetimi bu grubu soruﬂturma kapsam›na dahi almam›ﬂt›r.
Kimdir bu eli b›çakl› grup? Kim getirmiﬂtir onlar›? Ne amaçla getirilmiﬂlerdir oraya? Bu sorular›n cevab› verilmelidir. ‹MO yönetimi devrimcilere ellerinde b›çaklarla sald›ran grupla “bir ilgimiz yoktur” diyerek 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 devrimciler soruﬂturuluyor. Eli b›çakl›,
sopal› serseri gruplar de¤il, bildirileriyle düﬂüncelerini aç›klamaya çal›ﬂanlar mahkum edilmeye çal›ﬂ›l›yor.

‹MO Yönetimi Düzen
Mant›¤›n› ‹çselleﬂtirmiﬂtir!
Soruﬂturma tarz›, b›rak›n demokrat olmay›, burjuva hukuku kadar bile olamayan bir bask›c› zihniyeti göstermektedir.
‹ﬂte düzen mant›¤›: Oligarﬂik düzen 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, tasfiye etmiyoruz, siyaseten bir sorunumuz yok... Herkes tabi diledi¤i çal›ﬂmay› yap›yor, siz de yapabilirsiniz” diyorlar. Peki nas›l yapaca¤›z?
Her türlü demokratik faaliyet
için önceden bildirimde bulunup
izin alaca¤›z. Ve elbette ‹MO ve
TMMOB yönetimleri eleﬂtirilmeyecek, politikalara muhalefet edilmeyecek, 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, muhalefet de edebilirsin, eleﬂtirebilirsin ancak benim belirledi¤im s›n›r ve çerçevede! Bu s›n›r› ve çerçeveyi aﬂarsan 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-
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l›ﬂ›p Küçük Kurul'a devrimcileri
sokmayanlar, devrimcilere karﬂ›
zor kullan›p, toplant›y› polis korum a s › n d a gerçekleﬂtirenler, o gün
kendilerini ﬂöyle savunmuﬂlard›:
"Biz birlikte olmama hakk›m›z› kulland›k".
Bu savunma, devrimciler olmadan yap›lan Küçük Kurul toplant›s›nda al›nan ﬂu kararda ifadesini buluyordu: "Bu sald›r›y› gerçekleﬂtirenlerin kendilerine yak›ﬂt›rd›klar›
s›fatlar ne olursa olsun B‹R DAHA
ARAMIZDA YER BULMA ﬁANSLARININ OLMADI⁄INI belirterek..." (age)
Devrimciler ne büyük, ne affedilmez suç iﬂlemiﬂlerdir ki bir daha
asla aralar›na almayacaklar›n› ilan
ediyorlar. Devrimcilerin suçlar› bildiri 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, devrimci mühendislerin resmi olmayan bir
platformudur. Devrimcilerin, demokratlar›n oldu¤u bir platformda
SADECE faﬂistlerle, gericilerle birlikte olunmaz. 11 Haziran tarihli
Küçük Kurul karar›n›n alt›na imza
atanlar bir kez daha düﬂtükleri durumu 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, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde
saf tutmuﬂ mimarlar, mühendisleriz;
bunun bedelini de ödüyoruz. Do¤ru

TMMOB Polis
Korumas›nda
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›ld›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
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bulmad›¤›m›z, devrimci-demokrat
ölçütlere uygun bulmad›¤›m›z yanlar› eleﬂtirir ve mahkum ederiz. Birilerinin hoﬂuna gitmez diyerek, birﬂeylerden fayda sa¤lama pahas›na
eleﬂtirilerimizden, do¤rular›m›zdan,
ilkelerimizden vazgeçmeyiz. Bu bizim 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 baﬂaramad›klar›nda ise tasfiye ve tecrit etmeye yöneliyorlar. Bugün ‹MO yönetimi ve TMMOB etkin yönetiminin yapmaya çal›ﬂt›¤›n›n özü özeti
budur.

Dergisi çal›ﬂanlar›na sald›r›lar ve son olarak aç›lan soruﬂturmalar›n anlat›ld›¤› aç›klamada bunlara son verilmesi ça¤r›s›nda bulunuldu.
“3 Haziran’da yap›lan Küçük Kurul ile ilgili ‹MO
yöneticileri oda organlar› kullan›larak böyle bir soruﬂturma yürütmeye yetkili de¤ildir. Zira resmi yönetmeliklerde “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 yap›s›n› ilgilendirmez. Yap›lmaya çal›ﬂ›lan soruﬂturma bu
yönüyle de hukuk d›ﬂ›d›r” denilen aç›klamada, her hafta sal› günleri ‹MO önünde Demokrasi Nöbeti tutacaklar›n› belirten ‹vme Dergisi çal›ﬂanlar› ilk nöbetlerini
akﬂam saatlerine kadar tuttular.

“ T MMOB önünde Dem okra si Nöbe ti
baﬂlatmam›z üzerinden tam bir ay geçti. ‹MO’da
ba ﬂl at›l an v e T MM OB e tkin yö ne tim a nla ﬂ ›
taraf›ndan da artt›r›larak sürdürülen devrimci
demokrat müh endislere dönü k tasfiye hareketin e
k ar ﬂ› bi r ay d› r TM M OB ö n ün d ey iz.
Taleplerimiz, kendisine devrimciyim
demokrat›m diyen, ‹nﬂaat Mü hen disleri Od as› ve
TMMOB?deki sür eçten g en el olarak rahats›z
ol an v e bu sür eci n çö zülmesi gerek ti¤ in i d üﬂün en
t ü m m esl ekt aﬂl ar ›m ›z› n al t ›n a i mza at ab il ece ¤i
taleple rdir ” .
Mühendislik, Mimarl›k ve Planlamad a
A r t› ‹ v m e D e r g is i

TMMOB
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‘Yeni’ Bir S›nav Sistemi
Bir kez daha “e¤itimde reform”, “sistemde de¤iﬂiklik” haberleriyle doldu ortal›k. Bu kez
bozukluklar›n gerçekten giderilece¤i, yeni bir sistem getirdikleriyle övündü egemenler. Bu
sene s›nav› kazanamayanlara
seneye girmeyi önerdiler. Sonuç? Riyakarca yap›lan yeni
aç›klamalar›n anlam› bizlerin
halk için e¤itim talebimizden
vazgeçemeyece¤imizdir.
Çünkü hükümet aç›kça “bizden olana yer açar›z, gerisi umurumuzda de¤il” demiﬂtir. Açmakla 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 uygulad›. Anti-demokratik bir kurum 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 baﬂar›s›n›n etkisi çok aﬂa¤› çekildi.
Ek puanlar da kald›r›ld›. “Devrim” dedikleri bu olsa gerek!
Hani bozuk düzende sa¤lam
çark olmayaca¤› gerçe¤ini bilmesek, uzun uzun sistemin ayr›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¤retmen lisesi ve benzer konumdaki
liselerden ek puan uygulamas›n›n çekilmesi, s›nav ücretinin
artt›r›lmas›, okul etkisinin azalt›l›p ö¤rencinin dersaneye yön-
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lendirilmesi, (üstelik tam tersi
bir uygulama SBS’lerle ortaö¤retime uygulanmaktad›r.)
Meslek liselerinin maruz kald›¤› adaletsizli¤i giderebilecek
ad›mlar m› bunlar? Tam tersine
bunlar her türlü liseden ö¤rencilerin üstüne daha a¤›r yükler
getirecektir. Bu s›nav de¤iﬂikli¤ine en çok dershaneler sevindiler. Art›k meslek liselilerde tamamen dershaneye ba¤›ml›
olacaklar. Adaletsizli¤i ortadan
kald›rmak, katsay›y› ortadan
kald›rmakla sa¤lanm›yor. Meslek liselilerin ald›klar› e¤itimin
niteli¤i ortada. Di¤er liselerle rekabet edebilmeleri için dershaneye 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 gidecek paralar› yoksa üniversite
kap›lar› meslek liselerine art›k
tamamen kapand›. Yeni düzenleme ile meslek liselerinin, meslek 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 olacaklar.
Ayr›ca bu de¤iﬂiklik tam da
ÖSS tercihlerinin yap›laca¤› günlerde aç›kland›. Ö¤renciler tercih
yapmakla tercih yapmay›p seneye tekrar s›nava girmek aras›nda karars›z kalm›ﬂ durumdalar. “Sorun çözüyorum” derken
yeni sorunlar ç›karan bu E¤itim sisteminde herﬂey mümkün.
Baﬂbakan ve Milli E¤itim Bakanlar› y›llard›r dershaneleri eleﬂtirip dururlar; ama yapt›klar› tüm
düzenlemeler
dershanelerin
önünü açm›ﬂ, say›s›n› art›rm›ﬂt›r. Eskiden son s›n›fta dershaneye gidilirken art›k her s›n›f›n

sonunda s›nav yap›lmas› nedeniyle 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›. Demek ki, as›l problem katsay› de¤ilmiﬂ. Demek ki, okulda ö¤retilenler 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¤rudan emperyalistlerce belirlendi¤i, iﬂbirlikçiler taraf›ndan uyguland›¤› s›r de¤ildir. Kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan iﬂbirlikçiler,
düzene uygun kafalar yaratmak
için e¤itimi kullanmaktad›r.
Gerici AKP hükümetinin
‹mam Hatip Liseleri’nin önünü
kadrolaﬂmak için açmak istemesini, e¤itimdeki haks›zl›klar› kullanarak, bunlar› düzeltiyormuﬂ
gibi davrand›¤› ortadad›r. Haks›zl›klara u¤rayan kesimleri kullanmak amac›yla ad›mlar atmaktad›r AKP. Daha önce,
‹HL’lerin meslek lisesi kapsam›na al›nmas› gösterdi ki, bu konuda haz›rl›klar daha önceden
yap›lm›ﬂ.
Gerçek ﬂudur ki, yap-boz haline gelen, kadrolaﬂma, arpal›k
olarak kullanma ve oligarﬂi içi
çat›ﬂmalarda güç kazanma gibi
nedenlerle yap›lan bu düzenlemelerle e¤itim sistemini düzeltmek olanaks›zd›r. Burada bize
düﬂen paras›z, bilimsel, demokratik e¤itim talebimizi her zaman savunmakt›r. Önemli olan
bizim bunu ne kadar do¤ru gördü¤ümüz ve hakl› taleplerimiz
do¤rultusunda mücadelemizi
nas›l yükseltti¤imizdir.

Gençlik Federasyonu
2 A¤ustos 2009

Oligarﬂinin Ö¤retim Görevlilerinin Yüksekö¤retim Çal›ﬂtay›

Çal›ﬂtayda O lanlar, O lmamas› G erekenler
24-25 Temmuz’da The Marmara
Oteli’nde Sabanc› gibi özel üniversitelerinde aralar›nda oldu¤u çeﬂitli
üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluﬂan Y ü k s e k Ö ¤ ret i m P l a t f o r m u taraf›ndan, iki gün
süren Yüksekö¤retim Çal›ﬂtay› düzenlendi.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
AKP’nin Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu yapt›.
Çal›ﬂtay› yüksekö¤retimin sorunlar›n› tart›ﬂmak için yapt›lar güya. Fakat çal›ﬂtayda konunun as›l
muhatab› Ö ⁄ R E N C ‹ L E R yoktu.
Böyle bir çal›ﬂtayda ö¤rencilerin,
gençli¤in sorunlar› tart›ﬂ›labilir mi?
Gençli¤in, e¤itimin sorunlar›na çözüm üretilebilir mi?
Bu sorular›n cevab› çal›ﬂtay› düzenleyenlerin kim oldu¤unda var
asl›nda. Ö¤rencilerin sorunlar›n›
tart›ﬂanlara bak›n. Çal›ﬂtay› düzenleyenler zaten o sorunlar› yaratan
Y Ö K ’ ü n s a v u n u c u l a r › d › r. E¤itimin gericileﬂtirilmesinin, üniversitelerin ticarethaneye dönüﬂtürülmesinin, üniversiteleri polis-jandarmaözel güvenlikçilere devrederek k›ﬂlaya dönüﬂtürülmesinin sorumlular›d›r. Polisin, jandarman›n, sivil faﬂistlerin 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¤itim sorunlar› falan de¤ildir. O l i g a rﬂ i n i n i h t i y a ç l a r› d › r. E¤itimi nas›l
daha karl› bir alan haline getirebilir,
nas›l bu pastadan özel okullar›n pay›n› daha çok art›rabiliriz. Bu yan›yla çal›ﬂtay›n amac› aç›kt›r.

Orada o lmamas› g ereken
kiﬂiler, t av›rlar!
Toplant›ya Prof. Dr. Ahmet ‹nsel, Profosör Burhan ﬁenatalay gibi
baz› ilerici ö¤retim üyeleri de kat›ld›.
Toplant›n›n yap›ld›¤› otelin
önünde toplanan ö¤renciler çal›ﬂtaya 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 itirazlar› üzerine yap›lan pazarl›k sonucu
iki ö¤rencinin konuﬂma yapmas›na
izin veriliyor.
Salona al›nan ö¤renci, konuﬂmas›nda yap›lan sald›r›y› protesto etti¤ini aç›klay›nca polisler tekrar sald›r›p yaka-paça sürükleyerek zorla

“Harç Zamlar›na Karﬂ› ‹mza Ver”
Mu¤la Üniversitesi ö¤rencileri, YÖK'ün tasarlam›ﬂ oldu¤u harç zamlar›na karﬂ› 23 Temmuz günü Mu¤la S›n›rs›zl›k Meydan›’nda imza kampanyas› baﬂlatt›. Aç›lan standa Mu¤la halk› büyük ilgi gösterdi. Daha ilk gününde 1000 imzay› geçen 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 uygulamalar›ndaki adaletsizlik teﬂhir edildi. Harç zamlar›n›n yan›nda ikinci
ö¤retimlere çifte standart uygulanmas› da anlat›ld›. Eylem söylenen türkülerle son buldu.
Kampanya, 12 A¤ustos tarihine kadar imza stantlar› ve bildirilerle devam
edecek. 13 A¤ustos tarihinde ö¤rencilerin halkla birlikte PTT önünde yapacaklar› bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan, YÖK'e ve Milli E¤itim Bakanl›¤›'na
imzalar›n gönderilmesiyle kampanya son bulacak.
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salondan ç›kart›yorlar. O kadar ö¤retim görevlilerinin içinde ö¤rencilere sald›r›p zorla d›ﬂar› atan polislere Profosör Ahmet ‹nsel “çocuklar› 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¤rencileri protesto yapmayacaklar› sözü
alarak içeri ald›¤›n› belirterek,
“Sözlerinde durmad›lar” diyerek k›n›yor. Karakaﬂ gibi AB’cilerin demokratl›¤›, 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 görevlilerinin 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› g ereken sözler !
Gençlerden biri gözalt›na al›n›rken, “bizi terörist gibi gözalt›na al d›lar” diyordu.
En demokratik taleplerine karﬂ›
polis azg›nca sald›r›yor, terör estiriyor. Polisin bu sald›r›s›na karﬂ› ç›k›ﬂ
ise çarp›k; polisin sald›r›s›n› kendisine de¤il de “teröristlere” yap›lmas›
gereken bir sald›r› olarak düﬂünüyor.
‹ﬂte bu YÖK’ün baﬂar›s›d›r. Bu
gençlerimizi böyle konuﬂturan, devletin Amerikanc›-faﬂist politikalar›
ve düzen içi solculu¤un terör demagojisine yedeklenmiﬂ anlay›ﬂ›d›r...
Demokrat, ilerici ö¤renciler bile
“bize terörist muamelesi yap›yorlar” diyebiliyorsa, kuﬂku yok ki, bu
çarp›kl›klar üzerinde çok önemle
durmak gerekir.

GENÇL‹K
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değin m eler
Dündar’›n
Randevu Defteri
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 arifesinde 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 azrailin elinde. Bak›yor deftere, kim
Dündar’a konuﬂacaksa, bir gün
önce... Allah rahmet eylesin!
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Gül’ün
Merhameti

Mektup vermek isteyen çifte
karakolda dayak.
(Hürriyet 26 Temmuz) Erzurum’da Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’e çocuklar›n›n doktor ihmali sonucu öldü¤üyle ilgili ﬂikayet mektubu vermek
isteyen kar› koca, iki çocuklar›yla birlikte gözalt›na al›nd›lar, karakolda dövüldüler...

“Sa¤›r sultanlar bilsin
ki, delinmez san›lan
kayalar›, damlalar›n
süreklili¤i deler.
ﬁ i m di b i r e r da m l a y› z .
Daml alar› m› z.. .
sü re kl i o la ra k de lm e ye
d e v a m e d i y o r z u lm ü n
duvarlar›n›... Tarih bizi
yazmaya devam ediyor.
Kaz a n d › ¤ › m› z › d a
yazac ak.”
B. Baturu/
H. Çukurluöz

Teori Ne Yana D üﬂer,
Pratik N e Yana!
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..

Afet Bölgesi
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 k a r a rnameyi imzalad›¤›n› bile aç›klam›ﬂt›.
Fakat daha sonra ayn› bakan, “yanl›ﬂ
anlaﬂ›ld›¤›n›” söyleyerek, Giresun’un
afet bölgesi olmad›¤›n› aç›kl›yordu.
Bir ﬂehrin afet bölgesi olup olmad›¤›na bile karar veremeyen bir hükümetten daha büyük afet olur mu? Hep
söylüyoruz; bu ülkenin baﬂ›ndaki en
büyük felaket, ne depremdir, ne sel,
as›l felaket, oligarﬂik diktatörlüktür.

2 A¤ustos 2009

Halk Cepheliler Arguvan
Türkü Kültür ve Dayan›ﬂma
Festivali’ndeydi
25-26 Temmuz günlerinde Malatya’n›n Arguvan ilçesinde 7. Geleneksel Arguvan Türkü Festivali yap›ld›.
Polis, jandarma ve Belediye Baﬂkan›’n›n tüm engelleme çal›ﬂmalar›na ra¤men Halk Cepheliler, festivalde
stantlar›n› açt›. Arguvan Belediye Baﬂkan› Hüseyin
Taﬂtan, Halk Cepheliler’e “siz burada Güler Zere ile ilgili imza toplay›p etkinlikler yapacakm›ﬂs›n›z, bu yüzden 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 stanlar›n› arka taraflara almak isteyen görevlilere de stand› geri
çekmeyeceklerini
söyleyen Halk Cepheliler’i halk›n da sahiplenmesiyle belediye görevlileri geri
ad›m atmak zorunda
kald›.
Festivalde

E⁄LENEREK Ö⁄REN‹YORUZ
Sömürü düzeninin aç ve yoksul b›rakarak yozlaﬂt›rmak istedi¤i halk›m›z›n de¤erlerini geliﬂtirmeyi amaçlayan Okmeydan› Halk Kitapl›¤›, 26 Temmuz günü,
çocuklarla bir yar›ﬂma düzenledi.
Yar›ﬂmaya günler öncesinden haz›rlanan Halk Kitapl›¤› çocuklar›, okullar›n tatil olmas› nedeniyle arkadaﬂlar› ile oynayamad›klar›, özlem duyduklar› paylaﬂ›mlar› yaﬂayacak olman›n coﬂkusu içindeydiler.

Say›: 191

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 Zere’nin durumu hakk›nda bilgi verildi, festivale kat›lanlardan imza topland›.
Gerçek ad› “Arguvan Türkü Kültür Ve Dayan›ﬂma
Festivali” olan festivalin belediye taraf›ndan ad›nda bulunan “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 ticari bir malzemeye çevirmeye çal›ﬂan belediye, devrimcilerin de orada olmas›ndan rahats›z olmuﬂsa da
Malatya Haklar Derne¤i’nin stant açmas›na engel olamam›ﬂt›r.
Malatya Haklar Derne¤i’nin, Naz›m Hikmet Meydan›’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. gününde Grup Yorum sahne ald›.15 bin kiﬂinin dinledi¤i konser festivalin en kalabal›k konseri oldu.
Bilmece, yumurta taﬂ›ma, ip çekme, mendil kapmaca, 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› süreklileﬂtirmek istiyoruz” diyen Halk Kitapl›¤› çal›ﬂanlar› yar›ﬂmalarda dereceye girenleri kutlad›.

HABER
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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 zorluklara, 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, Enginler’in katledildi¤i ama tüm bedellere ra¤men gerçekleri yazmaya devam eden devrim mücadelesinin sesi Yürüyüﬂ dergisi üzerine sohbet edildi.
Daha sonra, ziyaretçiler, Yürüyüﬂ dergisinin 5 y›ld›r ülkemiz
gerçeklerini gösteren resim ve yaz›lar›ndan oluﬂan sergiyi
gezdiler.

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 “Yaﬂad›¤›m›z bir felaket de¤ildir! Sorumlu, ne ya¤mur ne seldir. Sellere karﬂ› önlem almayan, üç günde y›k›lan bentleri yapan ya¤ma ve talan düzenidir.” denildi.

Ferhat ‹çin Engin ‹çin
Güler Zere ‹çin Adalet
‹stendi

AL‹BEYKÖY

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›¤› eylemlerin ard›ndan Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›m› yap›ld›.
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Antalya

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›
Sürüyor
H a t a y : 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 Yurto¤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 Antalya’da K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›lan Yürüyüﬂ tan›t›m›nda tecrit zulmü ve AKP’nin
halka sald›r›lar› anlat›ld›. Ülkede fabrikalar›n de¤il, hapishanelerin aç›ld›¤› söylenen
tan›t›mda, sürdürülen tecritin sonucu olarak
Güler Zereler’in ölüme sürüklendi¤i belirtildi.

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›.

Elaz›¤
2 A¤ustos 2009

