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da yer alan güçlerin do¤ru de¤erlenderilmesini sa¤lamak,
mücadelenin çeﬂitli sorunlar›na çözümler sunmak, devrimci politikan›n halk kitleleri taraf›ndan kavranmas›n›
sa¤lamak amac›yla kaleme al›nm›ﬂ yaz›larda, Day›, hemen her konuyu tart›ﬂm›ﬂt›r.
Bu yaz›larda tek tek eylemlere iliﬂkin de¤erlendirmelerden, emperyalizmin dünya çap›ndaki politikalar›na,
örgüt anlay›ﬂ›na, çal›ﬂma tarz›na iliﬂkin devrimci bir ilkenin aç›lmas›ndan devrimci hareketin durumunun de¤erlendirilmesine, solun eleﬂtirilerine, burjuvazinin teﬂhirine
kadar hemen her alana ve konuya iliﬂkin görüﬂleri vard›r.
Devrimci hareketin önderi, prati¤iyle oldu¤u kadar, yaz›lar›yla da burjuva ideolojisine karﬂ› aﬂ›lmaz bir set oluﬂturmuﬂtur.

Yitirdiklerimiz
21 A¤ustos - 2 7 A ¤ustos
A¤ustos 1979
Hisarüstü’nde bir
gecekondu mahallesinde, gecekondu y›k›m›na
M. Ali BALO⁄LU karﬂ› koyarken
jandarmalar taraf›ndan katledildi.

Day›, 38 y›ll›k devrimci yaﬂam›n›n her döneminde,
ideolojik-politik olarak da üretkendir. Kitab›n önsözünde
yay›nevi bu konuya iliﬂkin olarak ﬂunlar› belirtmiﬂtir.
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K i t a b › n Ad›: Day› SEÇME YA Z I L A R
Ya z a r › : D u r s u n K A R ATAﬁ
Ya y › n l a y a n : B o r a n Yay›nevi
Boran Yay›nevi geçti¤imiz günlerde “Day› SEÇME
YAZILAR” kitab›n› yay›nlad›. Yay›nevi kitaba iliﬂkin
olarak Önsöz’de ﬂuna vurgu yap›yordu.

“ Seçme Yaz›lar’, inan›yoruz ki, Türkiye devrimini anlamak ve kavramak isteyenler için önemli bir kaynak,
devrim yolunda yürüyenlere ise tükenmez bir ›ﬂ›k kayna¤› olacakt›r.””
“Seçme Yaz›lar” devrimci hareketin önderinin çeﬂitli
tarihlerde kaleme ald›¤› yaz›lar›ndan oluﬂmaktad›r. Seçme Yaz›lar›n ilk bölümü, 1995-1996 ve1997 y›llar›nda
“Halk için KURTULUﬁ”, “Zafer Yolunda KURTULUﬁ”, “Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› KURTULUﬁ”ta ç›kan yaz›lar›ndan oluﬂmaktad›r.
Yine yaz›lar›n bir di¤er bölümü, 1996-1999 y›llar›
aras›nda Devrimci Sol dergilerinde yay›nlanm›ﬂt›r.
510 sayfal›k kitab›n son bölümünde ise devrimci ö¤retmenin 2002-2008 y›llar› aras›nda halka ve devrimcilere yönelik olarak yay›nlad›¤› y›lbaﬂ› mesajlar› bulunmaktad›r.
Yaﬂan›lan dönemlerin ve bu dönemlerde siyasi arena-

“Her Marksist-Leninist önderde oldu¤u gibi, teori ve
prati¤in birli¤ini kendi yaﬂam›nda somutlam›ﬂ bir devrimciydi.
Uzun devrimcilik y›llar›nda sürekli olarak teorik, politik üretkenlik içinde oldu. Devrimci hareketin politikalar›na, çeﬂitli dönemlerdeki örgütlenme biçimlerine bak›ld›¤›nda görülen zenginlik, somutluk, Dursun Karataﬂ’›n bu üretkenli¤inin bir ifadesiydi ayn› zamanda.
Bu üretkenli¤inin bir yan› da yaz›lar›yd› elbette.
Ve göreceksiniz ki, teori, O’nun için, olmas› gerekti¤i
gibi, hayat›n sorunlar›n› çözmek, s›n›flar mücadelesini
geliﬂtirmek için bir araçt›r. Daha özet olarak söylemek
gerekirse, teori O’nun için, “dünyan›n Türkiyesi’nde
devrim yapmak için”dir. Day›’n›n yaz›lar›nda iﬂte bunun
sadeli¤i ve bunun gücü görülür. Teorik spekülasyonlar,
devrime, devrimci e¤itime hiçbir katk›s› olmayan ve olmayacak ﬂaﬂaal› çözümlemeler yoktur onun yaz›lar›nda.
Dünyay› ve ülkemizi de¤iﬂtirmek isteyen biri, devrimin sorunlar›n› çözmek isteyen biri, Day›’n›n yaz›lar›nda sorular›na cevap bulabilir. Ama Marksizm-Leninizmi,
devrim için de¤il de lafazanl›k için ö¤renen biri, bu yaz›larda istedi¤ini bulamayacakt›r.”
“Day› SEÇME YAZILAR” ayn› zamanda “Devrime
O ’ n s u z a m a O ’ n u n l a ” yürüdü¤ümüz sözünü anlamland›ran, onu düﬂünceleri ve devrimci politikalar› ile bir kez
daha yan›baﬂ›m›zda hissetti¤imiz bir eserdir.
Day›m›z, önderimiz, kaleme ald›¤› görüﬂleri ile bizlere devrimci politikay› ö¤retmekte, ufkumuzu açmaktad›r.
Onun içindir ki, her devrimcinin okumas›-kavramas›
gereken temel kitaplardan birisidir “Day› SEÇME YAZILAR”...
Day›, yaﬂam›yla, ﬂehitli¤iyle, politika tarz›yla, sorunlara bak›ﬂ› ile ve bunlardan, 38 y›l›n tecrübelererinden,
birikiminden süzülüp gelmiﬂ yaz›lar›yla, bizlere ö¤retmeye devam edecektir.
Boran Yay›nevi; “Seçme Ya z › l a r, onun k›lavuzlu¤unun belgesidir” derken bu gerçe¤i anlat›yor...

Kütahya Hapishanesi’nde 5. Ekip’te ölüm orucu direniﬂçisiydi. Tam 14 ay açl›¤a, zulme, zamana karﬂ› direndi.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

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

A¤ustos 1979’da
ﬂehit düﬂtü.

Necmettin
G‹R‹TO⁄LU

‹zmir-Alia¤a Rafinerisi’nde sürdürülen direniﬂte 22
A¤ustos 1970’te patronun adamlar› taraf›ndan vurularak katledildi. Cephe’nin iﬂçi alan›ndaki kadrolar›ndand›.

Zekai BÖLÜKBAﬁI

Tecrite karﬂ› Malatya hapishanesinde ölüm orucuna baﬂlad›;
direniﬂinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune Hastanesi’ne
sevkedildi ve 22 A¤ustos 2002’de ﬂehit düﬂtü. Birsen Hoﬂver, Rizeli’ydi. Ana dili Lazcad›r. AÜ. Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi ö¤rencisiyken bir DEV-GENÇ’li olarak mücadeleye kaBirsen HOﬁVER t›ld›. 1997’de Dersim k›r birliklerine kat›ld›. ﬁubat 1999’da
tutsak düﬂtü. Mücadele devam ediyordu. 26 Eylül 2001’de 7.
Ölüm Orucu Ekibi Direniﬂçisi olarak ölüme yatt›.

YILDIZ BEN‹M
Öfke, umut, sevda benim
orak benim
cekiç benim
y›ld›z benim
Ben umudun ad›
Sevdan›n ad›
zaferin ad›
...
H›nç benim

Nicola
SACCO

1993’te tutsak düﬂtü. Bulundu¤u hapishanelerde yönetici olarak görevler üstlendi. Ölüm orucuna baﬂ›ndan itibaren gönüllüydü. 26 A¤ustos
2002’de çelikten iradenin sembolü olarak ölümsüzleﬂti.

Ahmet EREKL‹

A¤ustos 1979’da
ﬂehit düﬂtü.

Ömer ERM‹ﬁ

Gülnihal, Sivas do¤umlu ve Çerkez milliyetindendi.
1980’li y›llar›n sonunda Ankara Üniversitesi Hukuk
Gülnihal YILMAZ Fakültesi ö¤rencisiyken kat›ld› devrim mücadelesine.
Legal, illegal çeﬂitli alanlarda çal›ﬂt›, sorumluluklar ald›.

gelece¤e köprü kuran
kan›n üstünde y›ld›z benim
ben Cepheyim
Çocuklar›n dillerinde
umudun ad›
mangal yüreklerde
sevdan›n ad›
ölümün kuca¤›nda zaferin
ad›

Bartolomeo
VANZETT‹

Selami Kurnaz
Sacco ile Vanzetti’nin idam›,
burjuva hukukunun ve yarg›s›n›n nas›l “s›n›f ç›karlar›” do¤rultusunda kullan›ld›¤›n›n tarihi bir örne¤idir. ‹ﬂçi önderleriydiler onlar. ABD’deki “komünist av›” döneminde bir
komplo sonucu tutukland›lar
ve burjuva hukukukun
komploya uygun olarak
verdi¤i kararla, 23 A¤ustos
1927’de idam edildiler.

Baki ERDO⁄AN

22 A¤ustos 1993’te Ayd›n polisi taraf›ndan iﬂkencede katledildi. Baki, mücadeleye 1984’te Ayd›n Turizm
Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiyken kat›ld›. TÖDEF’in
kurucular›ndan biri oldu. 1991 sonunda farkl› görevler
üstlendi. ﬁehit düﬂtü¤ünde devrimci hareketin Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusu’ydu.

ﬁehit Gerillalar An›ld›
ﬁehit gerillalar Bülent
Pak ve Ali Haydar
Çakmak, ‹stanbul'da
Gazi mezarl›¤›nda 8
A¤ustos 2009 Cumartesi günü an›ld›.
Bülent Pak ve Ali Haydar Çakmak, 12 y›l
önce, 5 A¤ustos
1997'de Ordu Fatsa
Çöteli Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂmüﬂlerdi.
Ali Haydar Çakmak, Gazi'nin gecekondular›nda büyüyen bir Liseli DevGençli, ve Gazi ayaklanmas›n›n genç önderlerindendi. Bülent Pak, mücadelesi 1974'ten itibaren devrimci hareketin tarihiyle içiçe geçmiﬂ bir devrim emekçisiydi. Ali Haydar ve Bülent, halk›n savaﬂ›n› ülkemizin tüm
da¤lar›na yaymak için Karadeniz da¤lar›ndayd›lar.
‹ki gerilla için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada, Ali Haydar
Çakmak'›n babas› Sad›k Çakmak o¤lunun devrim mücadelesini anlat›.
Yaklaﬂ›k 75 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada ﬂehitlere sahip ç›kman›n onlar›n
mücadelesini büyütmek oldu¤u vurguland›.
Konuﬂman›n ard›ndan "Ali Haydar Çakmak Ölümsüzdür!, Bülent Pak
Ölümsüzdür!" sloganlar› at›ld›. Son olarak, 'Hakl›y›z Kazanaca¤›z' ve 'Bize Ölüm Yok' marﬂlar› kitlesel bir ﬂekilde söylendi ve topluca cem evine
gidildi. Burada verilen yemekle anma sona erdi. Anmaya TAYAD’l› Aileler
ve Gazi Özgürlükler Derne¤i de kat›ld›.
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ir halk›n kurtuluﬂunun nas›l
sa¤lanaca¤›na iliﬂkin tart›ﬂmalar›n o
ülkenin sosyoekonomik yap›s›n› tahlil edip tan›mlayarak baﬂlamas›, tesadüfi
de¤ildir. E¤er ekonomi,
siyasal, sosyal olarak nas›l bir sistemde yaﬂad›¤›n›z› do¤ru tesbit edemezseniz, o sistemi nas›l ve hangi
araçlarla de¤iﬂtirebilece¤inizi de
do¤ru tesbit edemezsiniz. Bu zorunluluk, asl›nda mücadelenin her düzeyi, her alan› için geçerlidir. Mesela, sendikal mücadeleyi do¤ru bir
bak›ﬂ aç›s›yla yürütebilmek için de
çal›ﬂt›¤›n›z fabrikay›, çal›ﬂt›¤›n›z
fabrikan›n patronunun nas›l bir egemen s›n›f bloku içinde yer ald›¤›n›,
o egemen s›n›f›n yönetti¤i ülkenin
nas›l bir yap›ya sahip oldu¤unu bilmelisiniz. Bunlar› teorik olarak bilip bilmemenin ötesinde ülke gerçeklerini ç›plak olarak görmektir
esas önemli olan.
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Faﬂizmden demokrasi
zulümden merhamet
‹STENEMEZ, BEKLENEMEZ!

ürkiye gerçe¤ini görenler, bu
ülkede kendili¤inden bir demokrasiye rastlanamayaca¤›n›, bu
ülkenin kendili¤inden demokratikleﬂemeyece¤ini, bu ülkede adaletin
emeksiz, mücadelesiz elde edilemeyece¤ini de bilirler. Güler Zere için,
onun yasalarda yeralan bir hakk›n›
kullanabilmesini sa¤lamak için mücadele ediyoruz. Bunun için mesela
bir savc›l›¤a dilekçe vermek yetmiyor. Bir kaç eylem de yetmiyor.
Mücadele edeceksiniz, sab›rla, kararl›l›kla, militanca... Neden buna
zorunluyuz? Çünkü ülkemizde faﬂizm var. Faﬂizmde demokrasi yoktur. Faﬂizmde adalet yoktur. Bunlara ancak k›smen ulaﬂabilirsiniz, o da
zorlu mücadelelerle mümkün olabilir.
KP, oligarﬂinin demokrasicilik
oyununda, halk›n karﬂ›s›na ç›kar›lan en büyük aldatmacalardan
biri olmuﬂtur. Y›llarca Ecevit’in solculu¤u, nas›l ki oligarﬂinin demokrasicilik oyunu aç›s›ndan oligarﬂiye
“nefes ald›ran” bir iﬂlev görmüﬂse,
AKP’nin “demokratl›¤› da benzer
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GÜNDEM

bir misyon üstlenmiﬂtir. Emperyalizmin deste¤iyle çeﬂitli sol kesimleri bile beklentilere sokan bir görünüm yarat›lm›ﬂt›r. ÖDP gibi reformist kesimler, “AB sürecini sürdürdü¤ü müddetçe AKP’yi desteklemeyi” bir parti politikas› olarak tesbit edebilmiﬂlerdir. Sol, hatta kendilerini sosyalist olarak tan›mlayan
ayd›nlar, “iyi ﬂeyler yapt›¤› sürece
AKP’yi destekleriz” gibi apolitik
bir bak›ﬂ aç›s›yla AKP’ye destek
verebildiler. Bu aldatmacay› sa¤layan unsurlar aras›nda AKP’nin “iﬂkenceye s›f›r tolerans” gibi sözleri
olsa da, esas unsur, “AB’ye uyum”
yasalar›yd›.

s›z›m demekle ba¤›ms›z, demokrasiyim demekle demokrasi olmayaca¤› gibi, bir ülkede yasalar›n olmas›, yarg› mekanizmas›n›n olmas› da
o ülkede adaletin varl›¤›n› kan›tlamaya yetmez. Ülkenin en ücra kasabalar›na kadar mahkemeler var; gece gündüz çal›ﬂ›yorlar üstelik. Ama
adalet yok. Düzenin hukuku sömürücü, asalak kapitalistten yana. Düzenin hukuku faﬂist. Ve üstelik böyle oldu¤u halde bile, kendi yasalar›n› uygulam›yorlar. Faﬂist bir ülkede
oldu¤umuz, faﬂizmle yönetildi¤imiz halde, “kendi yasal ar›n› z› uy gulay›n” demek, demokratik bir talep halini alabiliyor.

u aldatmacay› sa¤layan AB’ye
uyum süreci bir anlamda “yar›m” kald›. AKP’nin o süreci emperyalizmin çizdi¤i ölçüler içinde
dahi sonuna kadar götürmeyece¤i
anlaﬂ›ld›. Dahas›, ç›kar›lan “AB’ye
uyum yasalar›”n›n ne kadar uyguland›¤›, ülkemizi ne kadar demokratikleﬂtirdi¤i de iﬂbirlikçilerin ve
yalakalar›n d›ﬂ›nda herkesin görebilece¤i aç›kl›ktad›r. Hala göremiyorum diyenlerin, Engin Çeberler’e,
hapishanelerden ç›kan tabutlara,
Diyarbak›r sokaklar›nda yatan ölülere, hapishanelere at›lan çocuklara,
hücrelerde gün gün öldürülen hasta
tutsaklara, sadece demokratik haklar›n› kulland›klar› için tutuklan›p
hapsedilen devrimci ö¤rencilere,
sendikac›lara, memurlara... bakmas›
yeter. Burada ancak çok küçük bir
k›sm› s›ralanan bu zulüm, bu katliamc›l›k ve keyfilik, bu düﬂmanl›k,
AKP’nindir. Demokratikleﬂme, aç›l›m beklenen AKP’nin...

B

B

a¤›ms›zl›k, demokrasi, hukuk,
adalet, soyut sözler de¤ildir.
Evet, kitabi olarak bunlar›n teorik
tan›mlar› vard›r; fakat herhangi bir
ülke, herhangi bir yönetim, ba¤›m-

G

B

ir ﬂeyi boyun e¤erek al›rsan›z,
bir gücün, üstelik de s›n›flar
mücadelesinde karﬂ› saflarda olan
bir gücün icazetine s›¤›narak al›rsan›z, karﬂ›l›¤›nda o sizden fazlas›n›
isteyecek ve alacakt›r. Gerçek ﬂudur
ki, s›n›flar mücadelesinde iyi niyetlerin, kötü niyetlerin yeri yoktur. S›n›flar mücadelesi, s›n›fsal ç›karlar
üzerinde ﬂekillenir. Bu yüzdendir
ki, oligarﬂik iktidarla halk aras›nda
ortaya ç›kan herhangi bir sorunda,
kimse düzenden merhamet dilenemez. Sömürü düzenlerinin merhamleti yoktur. Olsayd›, bu zulüm, bu
açl›k olur muydu zaten?! Kimse
Güler Zere’yle ilgili t›bbi ve hukuki
bir karar verilece¤ini sanmas›n.
T›bbi, hukuki gerçekler ve gerekçeler, siyasal etkenlerin yan›nda ço¤u
kez ikincildir. Mücadelenin bir konusu haline gelen hemen her ﬂeyde,
kararlar t›bbi, hukuki biçimlere de
bürünse, özünde siyasal kararlard›r.
Güler Zere için de öyle olacakt›r.
ü l e r Z e re... Onu ﬂimdi çok geniﬂ bir kesim tan›d›. Duvarlar›
dolduran afiﬂlerinden, bildirilerden,
devrimci bas›ndan, televizyonlardan, burjuva bas›ndan... “Güler Ze-
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baﬂkan›’na baﬂvuru onaylamad›¤›re’ye Özgürlük!” istemi dalga dalga
m›z bir tutum, ama dikkat çekmek
yay›ld›. Kimsenin duymazdan geleistedi¤imiz, bu hakl›, meﬂru talebin,
meyece¤i boyutlara ulaﬂt›... Kuﬂkutoplumun çok çeﬂitli kesimlerini etsuz bunlar çok önemli, ama daha
kilemiﬂ olmas›d›r... Türkiye solunda
fazlas› gerek... Yapabiliriz, baﬂaraortak bir platform, belki ilk kez bu
biliriz... Belki bazen büyük bedeller
kadar çabuk ve bu kadar tart›ﬂmas›z
ödemek gerekir, Büyük Direniﬂ’te
kuruluyor... Güler Zere’ye özgürlük
oldu¤u gibi... Ama iﬂte 122 ﬂehit
talebinde birleﬂiliyor hemen. Ve ilk
verdi¤imiz Büyük Direniﬂ neticeortak eyleme, hemen hiçbir siyasi
sinde tecrit statüsünün karﬂ›s›na
hareket, hiçbir demokratik kitle öraﬂ›lmaz bir barikat ördük... Bu barigütü salt “temsili” düzeyde kat›lkat› ören ﬂehitler, hiç tan›mad›klar›,
makla yetinmiyor, solun ortak eytan›mayacaklar› insanlar için ﬂehit
düﬂtüler.. Güler Zere nezdinde
tecrite karﬂ› mücadele de böyle
bir mücadeledir. ﬁimdi Güler’i
AKP’nin
çok geniﬂ bir kesim tan›d›. Kimi
h e r konudaki politikalar›n›n
o hücrelerden çekip alaca¤›n›
biliyor geniﬂ kesimler. Kuﬂku
ö z ü r i y a k a r l › k t › r. Z u l ü m
yok ki, yar›n o hücrelerde tan›politikalar›yla demokrasicilik
mad›¤›m›z, belki hiç tan›mayao y u n u n u i ç i ç e s ü r d ü r ü y o r.
ca¤›m› binlerce Güler olacak.
K i m s e d i re n m e z s e , h a k , h u k u k
Biz ﬂimdi, bugünden o Gülerler
adalet demezse, mücadele
için de mücadele ediyoruz. Müe
t
mezse al›n size demokrasi!
cadelenin simgesi, odak noktas›
bugün Güler’dir.
E ¤ e r G ü l e r Z e re l e r g i b i z u l m e
boyun e¤mezsen, o zaman yasa
rguvan türkü festivalinden,
Evvel Temmuz festivaline,
hukuk t a n› ma m “öldürürüm”
Dersim’deki Munzur Festivad i y o r.
li’nden Ad›yaman’›n P›narbaﬂ›
beldesindeki Zerban ﬁenlikleri’ne, Malatya'n›n Fethiye Beldelemlerinde uzun süredir görülmesi'ndeki Kültür ve Sanat Festivali'ne
yen bir kitlesellik ortaya ç›k›yor.
kadar, Güler Zere’nin ad›, resimleri
ücadele ö¤retir. Bu tart›ﬂmaher yere ulaﬂ›yor. Reformist bir pars›zd›r. Güler Zere’yle ilgili
tinin genel baﬂkan›, bir festivalde
mücadele de ö¤retiyor hepimize.
yapt›¤› konuﬂmay› halka “cezaevleMücadelede ›srar› ö¤retiyor. Mücarindeki Güler Zere’yi ve devrimciledelede sonuç al›c› olmay› ö¤retiyor.
ri unutmamalar›” ça¤r›s› yaparak
Yapt›¤›n iﬂi ciddiye alacaks›n. Yapbitiriyor. Say›s›z yerde, sahnelerde
t›¤›n iﬂe inanacaks›n. Kurald›r;
sanatç›lar, ﬂark›lar›n›, türkülerini
inanm›yorsan, baﬂkalar›n› da inanGüler Zere için söylüyorlar. ‹ﬂçiler
d›ramazs›n. Kendin ciddiye alm›yürüyor ve kendi taleplerinin yan›nyorsan, baﬂkalar›n›n ciddiye almas›da “ G ü l e r Z e re’ye Özgürlük” slon› da sa¤layamazs›n. Mücadeleyi
gan›n› hayk›r›yorlar.
böyle ö¤rendik, böyle uyguluyoruz.
dli T›p’›n faﬂist yöneticisi Nur
Güler Zere’nin tecritte, zulmün
Birgen art›k “Güler Zere’ye
elinde katledilmek istenmesi sorutahliye raporunu vermeyen Mengenunu da böyle ele ald›k. Demokrale” diye tan›mlan›yor... Fotokopicitik mücadelede böylesi kavgalar gelerin bir ço¤u para alm›yor Güler’in
lece¤i ﬂekillendiren bir nitelik kazaafiﬂlerini ço¤altmak için. Bir CHP
nan kavgalard›r. Yukar›da da belirtmilletvekili -Canan Ar›tman-, kenti¤imiz gibi, her ﬂeyden önce, yar›n
disi için asla yapmayaca¤› bir ﬂey
bu ülkenin hapishanelerinde yatayap›yor Güler Zere için, Cumhurcak binlerce Güler için de veriyoruz
baﬂkan›’na baﬂvuruyor. Cumhurbu kavgay›. Demokratik talepleri-
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mizi kabul ettirmek anlam›nda, tüm
halk için veriyoruz. Böylesi kavgalar, grupçulu¤un, rekabetçili¤in ortadan kald›r›lmas›n› gerekli k›lar.
KP demokratikleﬂmesi, boﬂ bir
beklentidir. Ne yaz›k ki, böyle
bir beklentiyi bugün de Kürt sorunu
için yaratm›ﬂlard›r. AB’ye uyum yasalar›, Engin Çeber için dilenen
“özür”ler, “muhafazakar demokrat”l›¤›n demokratl›k yan›, “iﬂkenceye s›f›r tolerans” sözleri, demokratikleﬂme aç›s›ndan ne ifade ediyorsa, Kürt sorunundaki “aç›l›m”
da ancak o kadar›n› ifade eder. O
kadar yasa ç›kar›ld›; Halk›n
mevcut yönetimi denetlemesinin,
halk›n haks›zl›klar›n hesab›n› sorabilmesinin önünü k›smen de
olsa açan herhangi bir geliﬂme
hat›rl›yor musunuz?

A

KP, Güler Zere’ye özgürlük
talebinin yayg›nlaﬂmas› karﬂ›s›nda bakan›n›, komisyon üyelerine seferber ederek gerçekleri
çarp›tmaya çal›ﬂ›yor. AKP, zalimli¤inin teﬂhir olmas›ndan rahats›z: AKP zulmediyor ve kimse sesini ç›kartmas›n istiyor. Bunun karﬂ›s›na cüretimizle ve kararl›l›¤›m›zla dikilmeliyiz: ZULMÜNÜZÜ HER YERDE, herkese
ANLATACA⁄IZ! Anlatmal›y›z.
AKP’nin her konudaki politikalar›n›n özü riyakarl›kt›r. Z u l ü m politikalar›yla d e mok ra s i c i l i k o yu nu nu
iç içe sürdürüyor. Kimse direnmezse, hak, hukuk adalet demezse, mücadele etmezse al›n size demokrasi!
E¤er Güler Zereler gibi zulme boyun e¤mezsen, o zaman yasa hukuk
tan›mam “öldürürüm” diyor. Faﬂizmle demokrasi mücadelesinin bu
içiçeli¤i, “ya teslim olun, ya ölümlerden ölüm be¤enin” dayatmas›n›n
hayat›n her alan›nda karﬂ›m›za çeﬂitli biçimlerde ç›kmas›, bizim gibi
ülkelerde haklar›n nas›l al›nabilece¤ini, demokratik mücadelenin nas›l
sürdürülmesi gerekti¤ini de belirliyor. Haklar söke söke al›n›r faﬂizmde. Güler’i zulmün elinden kopar›p
alaca¤›z. “Güler Zere’ye özgürlük!”
talebini bu gerçe¤e uygun bir cüret
ve kararl›l›kla savunmal›y›z.
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Güler Zere Nezdinde T üm D irenenlere Gözda¤›

yen, merhamet dilenen kimseyi bulamayacak!
Güler Zere için, merhamet de¤il, ADALET istiyoruz. Af de¤il, lütuf de¤il,
HAK istiyoruz.
AKP, düzenin kendi yasalar›na göre dahi, Güler
Zere’yi tahliye etmek zorundad›r.
Güler Zere’nin ailesi ve avukatlar›,
Cumhurbaﬂkan›’ndan af istemiyor;
hasta tutuklular›n yasal hakk› olan;
tedavisinin daha sa¤l›kl› sürdürülebilmesi için “infaz›n›n 6 ay erte lenmesini” istiyorlar. AKP iﬂte bu
hakk› gasp ediyor.
Oligarﬂinin uymay› taahhüt etti¤i ulusal ve uluslararas› yasalar, bu
durumdaki bir tutuklunun, hala hapishanede tutulmas›n›n ‹ﬁKENCE
ve ZAL‹MANE bir uygulama oldu¤unu söyler.
AKP, bunu yapmaktad›r ve bunu
örtbas etmek için de bakanlar, komisyonlar seferber edilmiﬂtir.

Ya Af Dileyin! Ya
Ölümlerden Ölüm Be¤enin!
Zulmün iki yetkilisi: Zafer
Üskül ve Sadullah Ergin
‹nsan haklar›n›, adaleti de¤il
öldürmeyi savunuyorlar
Yasal haklar› gasp edip,
boyun e¤meyi dayat›yorlar
Kanserin 4. aﬂamas›ndaki tutsak
Güler Zere, her geçen gün ölüme biraz daha yaklaﬂ›yor. “ G ü l e r Ze r e’ye Özgürlük!” talebi, her geçen
gün yayg›nlaﬂ›yor. Ve AKP iktidar›n›n ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Zafer Üskül, hastanede “incelemeler”(!) yapt›ktan sonra
aç›kl›yor: “hiçbir sorun yok... bodrumda de¤il, zemin katta kal›yor...
dün sütlaç istemiﬂ ve getirilmiﬂ.”
Ölüme yürüyen bir tutukluyla ilgili bu sözleri söylettiren, nas›l bir
ahlakt›r?
Bu sözleri söylettiren, zulmün
acizlik ve sald›rganl›¤›d›r.
A K P iktidar› acizleﬂmiﬂtir;
“Güler Zere’ye Özgürlük!” talebinin
hakl›l›¤› ve meﬂrulu¤unu kimse reddedemez haldedir. Bu hakl›l›k ve
meﬂruluk, AKP iktidar›n› s›k›ﬂt›rm›ﬂt›r. Güler Zere’yi hala demir parmakl›klar ard›nda, tecrit alt›nda tutmalar›n›n hukuki, ahlaki hiçbir gerekçesi ve aç›klamas› kalmam›ﬂt›r.
AKP iktidar›, bu nedenle kendini aklamak için bakanlar›n›, komisyonlar›n› seferber etmiﬂtir.
Adalet Bakan› Sadullah Ergin,
katliamc›l›klar›n› gizlemek için Güler Zere’nin durumunun “bas›n taraf›ndan abart›ld›¤›n›” iddia etmiﬂtir. Zulmün bir baﬂka yöneticisi,
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Zafer Üskül de,
bu “iddiay›” kan›tlamak için, Güler
Zere’nin Adana’da kald›¤› ko¤uﬂa
kadar gönderilmiﬂtir.
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Üskül’ün Zere’yi görmek gibi
bir derdi yoktur.
Hastane odas›n› görmüﬂ ama asl›nda hiçbir ﬂeyi görmemiﬂtir.
Bas›na, halka, Güler Zere’nin
durumuna iliﬂkin her ﬂeyi yalan
yanl›ﬂ anlatm›ﬂt›r.
Bu yalanlar›n›n hepsine burada
tek tek de¤inecek de¤iliz.
Güler’in kald›¤› yerin zemin mi,
bodrum mu oldu¤unu, çarﬂaflar›n,
odan›n kaç günde bir temizlendi¤ini, sütlaç getirilip getirilmedi¤ini
tart›ﬂacak de¤iliz. Hay›r, konu bunlar de¤ildir.
T E C R ‹ T ALTINDA B‹R ‹N SAN KAT L E D ‹ L ‹ Y O R . Konu budur.
GÜLER NEDEN KAT LE D ‹L‹YOR? Anlaﬂ›lmas› gereken budur.
19 Temmuz tarihli 5 No’lu aç›klamam›zda ﬂunu söylemiﬂtik: “AKP
ve Adli T›p, Hukuka, Bilime Göre
De¤ il; DEVR‹MC‹ DÜﬁMANLI ⁄IYLA Karar Veriyorlar”

A K P, k e n d i y a s a l a r › n a
g ö re d a h i , G ü l e r Z e re ’ y i t a h l i y e e t me k z o r u n d a d › r.
AKP iktidar›, karﬂ›s›nda, “af di leyen, AKP’nin merhametine s›¤›n a n ” insanlar görmek istiyor. Göremedi¤i için pervas›zlaﬂ›yor, göremedi¤i için sald›rganlaﬂ›yor, kendi
yasalar›n› bile çi¤niyor.
G ü l e r Z e re b i r d e v r i m c i d i r.
Mücadele yaﬂam› boyunca AF dileyecek hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
G ü l e r Z e re b i r d e v r i m c i d i r.
AKP ve benzeri zalimlerin iktidar›na karﬂ› mücadele etmiﬂtir. Dün mücadele etti¤i zalime, bugün biat etmeyecektir, kimsenin merhametine
s›¤›nmayacakt›r.
AKP iktidar›, karﬂ›s›nda af dile-

G ü l e r ’in boyun e¤meme s i n d e n , G ü l e r ’in sahiplenil mesinden rahats›zd›rlar!
Güler Zere bir devrimcidir. Düzene karﬂ› mücadele eden ve ölümün eﬂi¤inde bile bu mücadelesinden vazgeçmeyen, piﬂmanl›k getirmeyen biridir.
‹ﬂte bu tutarl›l›¤›, iﬂte bu kararl›l›¤› cezaland›rmak istiyor AKP.
Güler Zere’ye ölümün eﬂi¤inde
zulüm yapmaya devam eden bu politikas›yla, düzene karﬂ› mücadele
edenler, ölümlerden ölüm be¤ensin diyor.
Hapishanelerde onlarca insan›m›z› tecrit alt›nda öldüren AKP’dir.
Engin Çeber’i iﬂkencede katleden
AKP’dir. Halka ve devrimcilere
karﬂ› polis infazlar›n› uygulay›p savunan AKP’dir. Güler Zere’yi de
tecrit iﬂkencesi alt›nda öldürmeye
çal›ﬂmaktad›r.
BUNA ‹ Z ‹ N V E R M E Y E L ‹ M .
G Ü L E R ’ ‹ ‹ ﬁ K E N C E ALT I NDA B IR A K M AYA L I M !
Poliste, hapishanede iﬂkencede
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katledilenlerden genellikle katledildikten sonra haberdar oluruz. Ama
Güler Zere’nin kanserin 4. aﬂamas›nda hala tecrit alt›nda, iﬂkence alt›nda tutuldu¤unu biliyoruz. Tecrit
iﬂkencedir. Onu oradan çekip almal›y›z.
Adalet Bakan› diyor ki, “Her
kendisine sahip bulan, destek bulan
böyle yaparsa sonuçlar› itibar›yla
do¤ru olmaz.”.. Zafer Üskül de ayn› tahammülsüzlü¤ü “Zere’ye destek vermek isteyen bir grubun baz›
iddialar› var... bas›nda yanl›ﬂ baz›
bilgileri yayarak kamuoyu oluﬂturmaya çal›ﬂman›n kimseye yarar› olmad›¤›n› düﬂünüyorum.” diyerek
ortaya koymaktad›r. En temel demokratik haklar›n kullan›m› karﬂ›s›nda iﬂte böyle bir tahammülsüzlük
içindedirler. Bu tahammülsüzlü¤ü
sergileyenler de bu ülkenin Adalet
Bakan› ve TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu Baﬂkan›’d›r.
Böyle bir kafadan demokratik aç›l›mlar ve adalet beklenemez.
Öyleyse, biz mücadelemizi, Güler’i sahiplenmemizi daha da büyütecek, daha da güçlendirece¤iz.
AKP’den ﬂunu istiyoruz: Kendi
yasalar›n›za uyun!
Kendi yasalar›n›za uymad›¤›n›z
sürece, zulmünüzle, keyfili¤inizle,
iﬂkencecili¤inizle teﬂhir olmaya devam edeceksiniz.

‹lericiler, d e m o k r a t l a r, halk›m›z, sesimizi daha da yük seltelim:
G ü l e r Z e re ’ y e Ö z g ü r l ü k !
Herkes bilsin:
G ü l e r Z e re ’ n i n ö z g ü r l ü ¤ ü nü, boyun e¤meden, merhamet dilemeden kazanaca¤›z!
G ü l e r, tahliye edilmeyip
ölürse, boyun e¤memiﬂ, za lim den merhamet dilememiﬂ ol man›n onuruyla ölecek; Gül e r ’in katledilmesinin suçu,
A K P ’ n i n b o y n u n a a ¤ › r b i r bo yunduruk gibi as›l› kalacakt›r.
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Ameliyattan ç›kt›¤› anda G üler Zere’nin b aﬂucunda
yap›lan b ir konuﬂma:

‘A l t k a t a i n d i r m e l i y i z . Ö r g ü t ü
kaç›r›p canl› bomba yapt›racak. ’
Merhaba,
Mektubunu burada ald›m. Meral’e yazd›¤›n da buraya gelmiﬂti.
Onunkini de yeni bir zarfa koyup
gönderece¤im... Çünkü benim oraya ne zaman dönece¤im belli de¤il.
ﬁu su meselesi nereden ç›kt›?
Keﬂke her ﬂey su gibi olsa, su çok
tali kal›yor. Bilsem ki su ile iyileﬂece¤im, günde 1,5 litre de¤il 3 litre
bile içerim vallahi.
K›ymet anlatm›ﬂt›r içeri yan›ma
girebildi¤ini. Ben ameliyat olal› birkaç gün oldu¤u için onu öyle misafir edemedim ama iyiydi. Onu görmek de, ﬁemsettin Day›’ya sar›lmak
da güzeldi. Hele ilk ﬁemsettin Day›’y› gördüm ya, kap› aç›ld› ve Day› içeride. Nas›l heyecanland›m, ﬂaﬂ›rd›m, inanamad›m. Sonra sar›l›nca
s›k›ca, gerçek oldu¤unu anlad›m! O
da çok zay›f ama. Hep biliyorum ki
babamla beraber dolaﬂ›yorlar hastahanede.
En son buraya gelirken kendimi
zorlad›m ve ring cam›ndan d›ﬂar›
bakt›m. S e y h a n ’dan geçiyorduk,
bilen vard›, o söyledi. Ne kadar güzelmiﬂ Seyhan. Çok hoﬂuma gitti.
Herkes Seyhan Seyhan diyordu, hiç
böylesi akl›ma gelmemiﬂti... Yan›mdaki kad›n tahliye olacakt›. “ Benim
yerime de dolaﬂ” dedim, duygusallaﬂt› ama tamam da dedi. Adana’ya
geldi¤imde keﬂke görseymiﬂim
Seyhan’›. Kaç›rm›ﬂ›m. Bir daha nasip olur mu onu bilemem tabii. Senin memleketin ya, sen bir gün nasip olursa dolaﬂ›rs›n art›k orada. Deniz pardon barajd› de¤il mi? Yemyeﬂildi. Mart› gördüm sonra. Hiç
demiﬂ miydim, ben mart›lar› çok severim. Yok, hiç yak›ndan görmedim. Ama benim ilk okudu¤um çoM a r t › l a r Adas›”d›r. ‹lcuk roman› “M
kokul 5’deydim. Hop ile Lup diye
iki kardeﬂ mart›y›, mart›lar›n yaﬂam›n› anlat›yordu. Ondan sonra ben
hep mart›lar› sevdim. Paylaﬂ›mlar›,

destek oluﬂlar› birbirlerine... etkiledi iﬂte. ﬁimdi mart› görsem hemen
bakar›m TV’de. Ve bir de ç›¤l›klar›
içime çok farkl› sevinçler düﬂürürler.
Size yazarken, bir yandan da haberleri izliyorum. Zaten haberler de
olmasa ﬂu TV’yi hiç açmayaca¤›m.
Babam radyo alacakt›, yok dediler.
Bütün gün pencereden bak›yorlar aral›kl›. “ Göz önünde ” olmal›ym›ﬂ›m. Hele benim yo¤un bak›mda
oldu¤um s›rada bir kendime geldim
ki, ﬂöyle söyleniyor: “Alt kata in dirmeliyiz. Örgütü k aç›r›p canl›
bomba yapt›racak.” Doktorlar da
ﬂöyle diyor: “Avukatlar› hastaneyi
ﬂikayet peﬂinde.”
Sonunda ertesi güne kadar ikna
edebildiler.
Bitireyim. Böyle k›sa k›sa baz›
hapishanelere yazmaya çal›ﬂ›yorum. D›ﬂar›ya da bir daha f›rsat
olursa. Ramadan abiye selamlar,
kucakl›yorum. Sizin oradan Halil
mektup yazm›ﬂ, gazetede haber
okumuﬂ. Belki bir ara yazar›m teﬂekkür için. Güzel ﬂeyler yazm›ﬂt›.
Sevgiyle kucakl›yorum. Kendine iyi
bakas›n. Güler Zere

GÜLER ZERE
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Sadullah Ergin ve
Zafer Üskül
Güler Zere devrimci bir tutsak.
Oligarﬂinin hapishanelerinde 14 y›ld›r tutuklu. Hapishanelerde kansere
yakaland›. Hastal›¤›, erken teﬂhis
edilmedi¤i ve teﬂhisten sonra da
uzun süre “hastanede boﬂ yer yok”
denilerek tedavisi engellendi¤i için
son aﬂamas›na kadar ilerledi.
Güler’in “tedavisi” Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nde
yap›l›yor(!) Güler, hastanenin bodrum kat›nda morgun yan›nda bulunan “mahkum hücresi”nde tutuluyor. Mahkum hücresi toplam 10
metre kare. 10 metre karenin içinde
üç tane yatak var. Hücre duvar›n›n
tavana bitiﬂik noktas›nda 50X30
ebat›nda d›ﬂardan demir parmakl›
bir kör pencere ve hücre üzerine kapanan demir kap›... Hücrenin do¤al
ayd›nlatmas› yok. Güneﬂ girmiyor
hücreye. Hücrenin içinde bir kad›n
gardiyan, d›ﬂ›nda jandarma 24 saat
nöbet tutuyor.
Doktorlar, hastal›¤›n›n 4. evresine gelmiﬂ Güler’in “tutukluluk koﬂullar›nda tedavisinin mümkün olmad›¤›n›” söylüyor. Bu konuda Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Adli T›p Ana Bilimdal› taraf›ndan
verilmiﬂ raporlar var.
Ceza ‹nfaz Yasas›’n›n 16. maddesi “Tutukluluk koﬂullar›nda te da visi mümkün ol ma ya n tutuklu
ve hük üm lüle rin ce z a la r› te d av is i
yap›l›ncaya kadar ertelenir” diyor.
Fakat AKP iktidar› yasa-hukuk
tan›m›yor. Kendi yasalar›na uymuyor. Adeta Nazi hukukunu uyguluyor. Sessiz imha politikas›yla tutsaklar› hapishanelerde katlediyor.
Evet; SESS‹Z ‹MHA!
F tiplerinin aç›ld›¤› günden bugüne 300’ün üzerinde tutuklu ve hükümlü bu politikalar sonucunda öldü. Daha do¤rusu ÖLDÜRÜLDÜ.
300’ün üzerinde tutuklu hapishanelerde öldürüldü. Duydunuz mu hiç?
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A K P, sessiz imhayla
tutsaklar› katlediyor
Kimse sesini
ç›kartmas›n istiyor
ﬁu anda 20 civar›nda tutuklu ve
hükümlü hapishanelerin ya da hastanelerin tecrit hücrelerinde gün
gün sessizce katlediliyor.
Güler Zere bunlardan birisi. Fakat Güler Zere’nin yoldaﬂlar›, ailesi,
dostlar›, “Güler’i AKP ZULMÜNÜN EL‹NDEN ÇEK‹P ALACA⁄IZ” diyorlar.
AKP’ye “sizden merhamet istemiyoruz, kendi yasalar›n›za uyun,
ADALET ‹ST‹YORUZ” diyor.
ZULMÜ DUYMAYAN, ZAL‹M‹ TANIMAYAN KALMAYACAK diyorlar.
Bu ses her geçen gün daha da
büyüyor. Devrimciler, demokratlar,
sendikalar, ayd›nlar, sanatç›lar “Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” talebi etraf›nda birleﬂiyorlar.

A K P, z u l mü n ü
gizleyemiyor, yalan ve
demagojiye sar›l›yor
Güler Zere’ye özgürlük talebinin
geniﬂ kesimler taraf›ndan sahiplenilmesi AKP’yi rahats›z etti. Çünkü
bu mücadele ve bu sahiplenme
AKP’nin sessiz imha politikalar›n›
bozdu. AKP, hasta tutsaklar›n sorunlar›n› çözece¤i yerde kendini aklamaya, zalim olmad›klar›n› kan›tlamaya çal›ﬂ›yor. Fakat bunu yaparken de söyledikleri her söz, tam da
onlar›n zalimliklerini kan›tl›yor.

Adalet Bakan› de¤il
zulmün bakan›
Adalet Bakan› Sadullah Ergin
yapt›¤› aç›klamada ; “ rapor alman›z mümkün de¤il, ama gazeteci
dostlar›n›z var, yay›n yap›yorsu-

nuz.” diyor. Sadullah Ergin, Güler
Zere’nin rapor alamayaca¤›n› nerden biliyor? Güler Zere kanser hastas› de¤il mi? Doktorlar›n Güler
Zere hakk›nda “tutukluluk koﬂullar›nda tedavisi mümkün de¤ildir” diyen 4 ayr› raporu var. Zere’ye rapor
verilmiyorsa neden verilmedi¤ini
aç›klamak zorundad›r Bakan. Zere’ye Adli T›p’tan rapor verilmiyorsa nedeni Güler’in hastal›¤›n›n vahim olmamas› de¤il, Adli T›p Kurumu’nun da AKP’nin sessiz imha politikas›n›n sürdürücüsü olmas›d›r.
Sadullah Ergin, bas›n›n Güler Zere’yi her gün yazmas›ndan da rahats›z. Güler’e Adli T›p Kurumu’nun
tahliye raporu vermemesini eleﬂtiren bas›na k›z›yor, Adli T›p Kurumu’nun doktorlar›na toz kondurmuyor, konunun uzman› diyormuﬂ ki;
‘Hastanede kontrol alt›nda cezas›
infaz edilebilir’miﬂ. “ihtisas sahiplerinin görüﬂlerine sayg› duymam›z
laz›m” m›ﬂ.
Kimmiﬂ “konunun uzmanlar›”
kimmiﬂ “sayg› duyulmas› gereken
ihtisas sahipleri”?
‹ﬂkencecilerin, tecavüzcülerin
hamisi Nur Birgen ve ekibi.
“ Her kendisine sahip bulan,
destek bulan böyle yaparsa” diyor
Sadullah Ergin. Aç›k konuﬂuyor;
“ k i m s e s a h i p ç › k m a s › n ” diyor.
“Konuﬂmas›n, yazmas›n” istiyor.
Konuﬂmas›n, yazmas›n ki, sessiz
imha sürsün, tutsaklar ÖLSÜN!

Zulmün bir baﬂka
aklay›c›s› Zafer Üskül
Zafer Üskül TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan›.
4 A¤ustos’ta Güler Zere için
TBMM’ye giderek kendisiyle görüﬂmek isteyenlere randevu vermeyen Üskül, 7 A¤ustos’da apar topar
16 A¤ustos 2009

Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastahanesi’ne gidip Güler Zere’yi ziyaret etti.
Üskül’ün derdi Güler’in tedavisi
de¤ildi. AKP’nin görevlendirmesiyle oradayd› Üskül. Görevi A K P ’ n i n
teﬂhir olmuﬂlu¤unu aklamakt›.
Fakat, AKP zulmünü aklamak,
zulmün üstünü örtmek mümkün de¤il. Zafer Üskül, yalan ve demagojiyle yapmaya çal›ﬂ›yor bunu.
Üskül, Çukurova Üniversitesi
Balcal› Hastahanesi’nde Güler’le
görüﬂtükten sonra alelacele bir bas›n toplant›s› düzenliyor ve baﬂl›yor
yalanlar›n› döktürmeye; “Zere'ye
destek vermek isteyen bir grubun
baz› iddialar› var. Öncelikle Zere'nin bodrum katta kald›¤›n› iddia
ediyorlar. Zere'nin de kald›¤› mahkum ko¤uﬂu bodrum katta de¤ildir.
Zemin kattad›r.”
Zafer Üskül, zemin kat-bodrum
kat demagojisi yap›yor. Güler Zere
en üst katta kalsa ne olur? Kald›¤›
yer, bir penceresi bile olmayan, üzerine demir kap›lar›n kapat›ld›¤› 10
metrekarelik bir hücre mi, de¤il mi?
Güler ölümle pençeleﬂirken baﬂ›nda
24 saat gardiyan ve jandarma nöbet
tutuyor mu, tutmuyor mu? Tedavi
için hücre d›ﬂ›na ç›kt›¤›nda koluna
kelepçe tak›l›yor mu, tak›lm›yor mu?
Doktorlar›n “tutsakl›k koﬂullar›nda tedavisi mümkün de¤ildir”den
kastettikleri budur.

Üskül, zulmü aklamaya
çal›ﬂt›kça bat›yor
Devam ediyor Zafer Üskül;
“Güler Zere olay›, bas›nda çok gündeme getirildi ama ayn› hastanede
hemen karﬂ› ko¤uﬂta ondan çok daha kötü durumda bir hasta yat›yor.
Ad› Eyüp Coﬂkun, beyin tümörü
var. Ameliyat edilemiyor. Iﬂ›n tedavisi ve kemoterapi yap›l›yor. Belki
o n u n d u r u m u ö b ü r ü n d e n ç o k d ah a a ¤ › r. Onun infaz›n›n ertelenmesi
çok daha acil say›labilir. Ama onun
yak›nlar›n›n böyle bir talebinin olmad›¤›n› saptad›m.”
Zafer Üskül, kör ve sa¤›rd›r.
AKP zulmünü aklayaca¤›m derken

Say›: 193

gözü hiçbir ﬂey görmemektedir. Oysa hemen hastane önünde oturma
eylemi yapanlar›n açt›¤› pankart ve
dövizlere baksayd›, haftalard›r
meydanlardan hayk›ran insanlar›n
sesine kulak verseydi, “Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” talebini görür ve
duyard›. Özürü kabahat›ndan büyük
Üskül’ün. Neyi bekliyorsunuz Güler’i tahliye etmek için? Bahsetti¤iniz karﬂ› hücredeki Eyüp Coﬂkun’un durumuna gelmesini mi? Ya
da üç hafta önce ölen ‹smet Ablak
gibi ölmesini mi?
Haftalard›r TAYAD’l›lar, tutsak
yak›nlar›, devrimci demokrat kurumlar meydanlardan hayk›r›yor:
“20’nin üzerinde tutsak hastane
hücrelerinde gün gün katlediliyor”
diye.
Utanm›yor Zafer Üskül. Ad›nda
“‹nsan Haklar›” gibi bir s›fat›n yer
ald›¤› bir kurumun baﬂkan› olarak
da utanm›yor. Güler Zere’nin karﬂ›
hücresinde yatan Eyüp Coﬂkun’u
kim o hale getirdi. Eyüp Coﬂkun neden tutuluyor o hücrede? “Onun infaz›n›n ertelenmesi çok daha acil”
ise n e d e n e r t e l e mi y o rs u n u z ? Ertelemiyorsunuz, çünkü sizin derdiniz
hasta tutsaklar›n tedavisini yapmak
de¤il, ‹NFAZ ETMEK!
“AKP’nin hukuku, Nazi hukukudur” diyoruz. ‹ﬂte kastetti¤imiz budur. Utanm›yorlar.
Katilliklerini, zalimliklerini örtbas etmek için de “niye bu kadar
çok ses ç›kart›yorsunuz?” diye
herﬂeyi bir “propagandadan ibaretmiﬂ” gibi gösteriyorlar.
Halk›m›z;
GÖRÜN, DUYUN, AKP ZAL‹M‹N‹ TANIYIN. ZULÜM BUDUR.
Zulmün utanmazl›¤› konuﬂmaya
devam ediyor: Güler Zere’ye, iddia
edildi¤i gibi g›da verilmemesi diye
bir ﬂey söz konusu de¤ilmiﬂ, d a h a
d ü n s ü t l a ç v e r i l m i ﬂ , h ü c resi gün lük temizleniyormuﬂ, çarﬂaflar›
de¤iﬂtiriliyormuﬂ...
Bu ars›zl›kt›r, sayg›s›zl›kt›r. Tart›ﬂma sütlaç, çarﬂaf tart›ﬂmas› de¤ildir. Zafer Üskül, Güler’in tedavisini

nas›l yapt›r›r›z, nas›l sa¤l›¤›na kavuﬂtururuz diye düﬂünmüyor. O,
AKP’ye yönelen ‘iddialar› nas›l boﬂa ç›kart›r›m’›n derdinde.

G ü l e r ’ i n y a n › n a re f a k a t ç ›
verilmesini “lütuf” olarak
görüyor
Güler Zere’nin yan›nda 28 Temmuz’dan itibaren ailesi ve arkadaﬂlar›ndan 4 kiﬂi refakatçi olarak kalmaktad›r. Zafer Üskül bunun için
bak›n ne diyor: “Refakatçinin sürekli yan›nda kalmas› büyük bir iyi
niyet göstergesidir. Asl›nda refakatçi d›ﬂar›da kal›r ve yaln›zca ihtiyaç
zaman›nda içeri girer. Oysa, burada
Zere’nin yan›nda 24 saat kalmas›na
izin veriliyor. Bu Türkiye’de bir ilk
uygulamad›r ve do¤ru bir uygulamad›r. Bütün bunlar ortadayken bas›nda asl› olmayan yanl›ﬂ baz› bilgileri yayarak kamuoyu oluﬂturmaya
çal›ﬂman›n do¤ru olmad›¤›n› ve bunun kimseye yarar› olmad›¤›n› düﬂünüyorum”.
ﬁu bilinmeli ki,, Güler Zere’nin
yan›na refakatçi verildiyse; bu bir
lütuf de¤ildir, verilen mücadelenin
sonucudur. Meﬂru bir hakk›n mücadeleyle kazan›lmas›d›r.

G ü l e r ’in tedavisi için
hastanede kalmas›
daha iyiymiﬂ
Üskül, ars›zl›kta, yüzsüzlükte s›n›r tan›m›yor. ‹nsanlarla alay ediyor. Bak›n ne diyor: “Zere'nin hastanede kal›yor olmas› tedavisini kolaylaﬂt›r›yor. Aksi takdirde her gün
d›ﬂar›ya ç›k›p, buraya ›ﬂ›n tedavisi
için gelmesi gerekirdi.'' diyor.
Kim diyor Güler’in tedavisi hastanede yap›lmas›n? Tipik AKP politikas›. Yalan söylüyor, demagoji yap›yor, insanlar› aptal yerine koyuyor. O zaman tüm kanser hastalar›n›
tutuklay›n, hastanelerdeki odalar›
hücreye çevirin, Güler’e yapt›¤›n›z
gibi hücrelerde yap›n “tedaviyi.”
Gerçekler Zafer Üskül’ün söyledi¤i gibi de¤il. Hapishane ve hastane hücrelerinden t a b u t l a r ç › k m a y a
devam ediyor. Daha üç hafta önce
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‹smet Ablak’›n ölümü Zafer Üskül’ün her sözünü yalanl›yor.
AKP yasa hukuk tan›m›yor. “Ya
af dileyeceksin, ya da öleceksin” diyor.

Z a f e r Üskül,
“Bir insan olarak”
kiﬂisel görüﬂ bildirmez!
Zafer Üskül 12 A¤ustos tarihinde ‹stanbul’da Adli T›p Kurumu’na
yapt›¤› bir ziyaretten sonra bas›na
yapt›¤› aç›klamada diyor ki; “bir
insan olarak art›k yaﬂam› tehdit alt›nda bulunan hükümlülerin yaﬂamlar›n›n geri kalan›n› kendi çevrelerinde istedikleri biçimde geçirmelerini sa¤layacak bir esnekli¤in gösterilmesinin do¤ru olaca¤›n› düﬂünüyorum.”
Zafer Üskül TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan›’d›r. Bulundu¤u makam kiﬂisel görüﬂ
bildirme yeri de¤ildir. Kimsenin
Zafer Üskül’ün kiﬂisel görüﬂlerine
ihtiyac› yoktur. Zafer Üskül, sorumluluklar›n› yerine getirmelidir. Söz
konusu olan insanlar›n yaﬂam›d›r.
Hapishanelerden sürekli tabutlar

ç›kmaktad›r. ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› olarak bugüne kadar ne yapm›ﬂt›r s u ç l a r › n
üzerini örtmekten baﬂka.
Üskül, “Tutuklu ve hükümlülerin
içinde gerçekten çok a¤›r hastal›kla
mücadele edenler var. Bu kiﬂilerin
cezalar›n›n ertelenmesi ya da tutukluluk kararlar›n›n yeniden de¤erlendirilmesi yönünde bir tav›r tak›n›lmas› o insanlar›n yaﬂam haklar›n›n korunmas› bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r" diyor.
Biz de; “GÜNAYDIN” diyoruz
Üskül’e. Kaç y›ld›r TBMM ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkanl›¤›’nda bulunuyor. Sanki hapishanelerden, ç›kan tabutlardan, durumu a¤›r olan hastalardan yeni haberdar oluyormuﬂ gibi konuﬂuyor.
Zafer Üskül bunlar›n hepsinden haberdard›r. “Bir insan olarak” diye
aç›klamalar yaparak sorumluluktan
kurtulamaz.

H a l k › m› z , a y d › n l a r,
demokratik kitle örgütleri,
s e n d i k a l a r...
AKP, tam› tam›na bunu söylü-

Zafer Üskül'e Aç›k Mektup
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Baﬂkan› Selçuk
Koza¤açl›, TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Zafer Üskül'e aç›k mektup yazd›.
Zafer Üskül için; “Dama¤›ndan tükürük bezlerine
kadar kaybetmiﬂ terminal durumdaki kanser hastas›n›n
yüzüne ‘maﬂallah iyi gördüm" diyebilecek kadar engin
bir amatör t›p bilgini. Ama bir yandan da, yatakhane
denetimine gitti¤i Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Adli T›p Anabilim Dal›’n›n, Onkoloji ve Kulak Burun
Bo¤az uzmanlar›yla birlikte haz›rlad›¤› iki rapora göz
atmaya tenezzül etmeyecek kadar gerçek bilgiye kay›ts›z bir ‘bilimadam›’ benzetmesini yapt›.
Üskül’e, “Sizi AKP'ye kendilerinde olmayan› temsil
etmeniz için ça¤›rm›ﬂlard›. Onlar›n görmeme al›ﬂkanl›¤›nda oldu¤unu "gösterip", siyasal iktidar› gereksiz
halk tepkisinden koruman›z için” diyen Koza¤açl›,
“Kocam›ﬂl›ktan ERBAKAN'›, bunam›ﬂl›ktan ﬁAH‹N'i,
incitmeden kudurmuﬂluktan ÜZMEZ'i” sal›verme iﬂinin zaten AKP’lilere ait oldu¤unu belirtti.
Koza¤açl› devam›nda; “Siz, düzmece sa¤l›k raporuyla sal›verilenlerin ve onlar› sal›verenlerin itibar›n›
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yor. AKP’nin hukuku Nazi hukukudur. Halk›n tüm kesimlerine ayn›
ﬂeyi dayat›yor: Bana b i a t edeceksiniz diyor. Merhamet dileneceksiniz
diyor. Susacaks›n›z, ölseniz dahi sesinizi ç›kartmayacaks›n›z diyor.
Güler Zereler, bunun için direniyor. Gün gün öldürülürken dahi af
dilemiyor. Zalimlerden merhamet
dilenmiyor. Zulmün karﬂ›s›nda boyun e¤miyor. Zulmün uygulay›c›lar›na, kendi koydu¤unuz yasalara
uyun diyor. Adalet istiyor.
“Güler Zere’ye Özgürlük!” istemek, adalet istemektir. Hukuk istemektir. Kendi haklar›m›z› sahiplenmektir. Zalimlerin zulmüne karﬂ›
insanl›¤› savunmakt›r. En temel
haklar›m›za sahip ç›kmakt›r.
Kendi yasalar›na bile uymayan
faﬂist iktidara karﬂ› demokrasi mücadelesidir.
AKP’yi rahats›z eden “Güler Zere’ye Özgürlük” talebi etraf›nda
yükselen bu mücadeledir.
En temel haklar›m›za sahip ç›kmak için, adalet için sesimizi yükseltelim!

korumak için orada bulunuyordunuz. Birkaç da haketmiﬂ olan›n araya kat›lmas›n› sa¤layarak, kesintisiz adaletsizli¤in yaratt›¤› toplumsal bas›nca, ayar vermeniz,
düzeni koruman›z için sizi aralar›na alm›ﬂlard›. Bu kadar›n› beceremediniz” dedi.
“Bizim zaten sizden bir beklentimiz yoktu” diyen
Koza¤açl›; Üskül’ün yapt›¤›n› AKP’de yapacak çok kiﬂinin zaten s›rada bekledi¤ini belirtti.
Koza¤açl›; “Onu yan›m›za ald›ktan sonra pervas›zl›¤›n›z yüzünden kaybetmek gibi bir talihsizli¤e u¤rarsak; zaman›nda "iﬂinizi yapmayarak" hatta korkar›m
zaten ne iﬂ görmek için orada bulundu¤unuzu hiç anlamam›ﬂ olarak, partinize verdi¤iniz zarar› hissedeceksiniz; çünkü hiç susmayaca¤›z ve sizinkilere asla unutturmayaca¤›z” dedi¤i mektubunda, Üskül’ün bu
tavr›yla AKP’lilerin ondan beklentilerini boﬂa
ç›kard›¤›n› söyledi.
Üskül’ün yapt›klar›yla AKP’nin yaratmaya çal›ﬂt›¤›
imaja zarar verdi¤ini söyleyen Koza¤açl›, “‹stifa
etmeniz yersiz olur, vakti gelince, bugün ad›na iﬂ
yapt›klar›n›z nezdinde siyaseten gözden ç›kar›lman›z›
seyretmeyi tercih ederim” diyerek, kendi içlerinde bu
zarar›n faturas›n›n kesilece¤ini belirtti.
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Güler ZERE hakk›nda

BASINDAN
Iﬂ›l Ö ZGENTÜRK
“... evet ölüme yaklaﬂan
gencecik bir k›z›n gözlerinden korkuyorlar.
Ve devlet ﬂefkatini de¤il,
gücünü gösteriyor. Güler Zere’yi ölüme göndererek kurda kuﬂa, Türk-Kürt, gençyaﬂl› bütün vatandaﬂlar›na
Ben b a gücünü gösteriyor. “B
¤›ﬂlamam” diyor, “bb e n b u
düzeni de¤iﬂtirmek isteyeni
ezip geçerim” diyor.
B e n u m u d u s e v m e m”
“B
diyor. Do¤rudur, çünkü
umudun yok oldu¤u topraklarda insanlar› yönetmek kolayd›r, kardeﬂi kardeﬂe düﬂürmek kolayd›r. O¤ullar›
babalar›na karﬂ› k›ﬂk›rtmak
kolayd›r.
Çünkü umut yok oldu¤unda, ö¤retilmiﬂ bir çaresizlik toplumun bütün katmanlar›na yay›l›r ve sari bir
hastal›k gibi önüne ne ç›karsa silip süpürür, geriye devlet ve iktidarlar›n gücüne tapan, ›ﬂ›¤› gördüklerinde kuytu karanl›klara gizlenen insan müsveddeleri ortal›¤›
kaplar.
Evet, Güler Zere’nin ölüme yaklaﬂ›rken bile umutla
par›ldayan gözlerinden korkuyorlar, bu merhametsiz
inad›n nedeni bu!” ( Cumhuriyet, 9 A¤ustos 2009)

*
Enver AYSEVER
“Kenan Evren Yaﬂamad›
ki!
Yaﬂl›, suçlu, halk›na karﬂ›
ihanet etmiﬂ bir insan hakk›nda yazmak hem güç, hem
de gereksiz asl›nda. Peki neden yazma gereksinimi du-

Say›: 193

yuyorum, diye sorarsan›z,
çok yal›n bir yan›t›m var
“Güler Zere’yi görmeyen
devlet, özel ambulansla bir
halk düﬂman›n› kurtarmaya
koﬂuyor da, ondan!” Bu can›m› yak›yor… ” (Birgün, 6
A¤ustos 2009)

*
Melih AﬁIK
“Kanser hastas› mahkum
Güler Zere, bütün dünyan›n
gözü önünde katlediliyor.
Sadece iktidardakilerin gözü
kapal›..” ( Milliyet, 7 A¤ustos 2009)

*
Hidayet ﬁEFKATL‹
TUKSAL
“Ma¤durlar›n Müslümanlar oldu¤u durumlarda gösterdi¤imiz hassasiyeti, ma¤durlar baﬂkalar› oldu¤unda
ayn› istek ve kararl›l›kla gösteremiyoruz. En az›ndan ilgisiz kal›yoruz ki, bu da zulme önemli oranda destek olmak ve bir anlamda suça iﬂtirak etmek anlam›na geliyor. “Dilsiz ﬂeytan” sözü ‹slami literatürde bu suçun ta-n›mlanmas› için üretilmiﬂ bir
söz olsa da, biz ba¤lam› hep
Müslümanlarla s›n›rl› tut-makla malul ve özürlü bir
kesim olmaktan kurtulam›-yoruz. ‹ﬂte en taze meseleler-den biri, Güler Zere’nin ve
onun gibi a¤›r hastal›klardan
muzdarip olan mahkumlar›n
tahliyesi meselesi önümüzde
duruyor. Ben sorumlulu¤u-mu yerine getiriyorum ve
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
Genel Merkezi’nden yap›lan
aç›klaman›n bir bölümünü
sütunuma
taﬂ›yorum...”
(Star, 12 A¤ustos 2009)

ZERE’yle ‹lgili
Giriﬂimler
C H P ‹stanbul Milletvekili Çetin Soysal ve
C H P Konya Milletvekili A t i l l a K a r t , Güler Zere’nin durumuyla ilgili olarak Adalet Bakan› Ergin’in cevaplamas› istemiyle TBMM’de soru
önergeleri verdiler.
Soysal soru önergesinde “Güler Zere ölüme
mahkûm edilmektedir. Oysa ki; Adalet Bakanl›¤›’n›n ataca¤› bir imza, Zere’nin tedavisini kolaylaﬂt›rabilir, yaﬂam›n› kurtarabilir.” derken,
Kart da Zere konusunda Adalet Bakanl›¤›’n›n
devreye girip girmeyece¤ini soruyordu.
*
C H P ‹ z m i r Milletvekili Canan A r › t m a n ,
hapishanelerde ölümcül hastal›klarla mücadele
eden birçok tutuklu ve hükümlü oldu¤unu belirterek, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül'den baﬂta
Güler Zere olmak üzere hasta tutuklular için yetkisini kullanmas›n› istedi.
*
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleymen Çelebi,
yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, "‹nsan yaﬂam› dünyadaki en de¤erli ﬂey. Cezaevindeki bir insan›n yaﬂam› daha az de¤erli de¤il. Tersine, cezaevinin
olumsuz koﬂullar›nda, ölümcül bir hastal›¤a yakalanan mahkûmun daha çok özene, daha dikkatli bak›ma gereksinmesi var" diyerek, Güler Zere,
Erol Zavar ve hapishanelerdeki hastal›¤› ilerlemiﬂ tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesini
istedi.
*

PSAKD ﬁ ubeleri: M uaviye'nin
yandaﬂlar›na sesleniyor
“ Sistemin yeni hedefi 14 y›ld›r özgürlü¤ünden mahrum olan 37 yaﬂ›ndaki tutsak Güler ZERE. 34 y›l hapis cezas›na çarpt›r›lan Güler ZERE, hapishanede 14. y›l›nda damak kanserine
yakaland›. Dama¤›n›n yar›s› kula¤›na kadar al›nan 37 yaﬂ›ndaki ZERE yaﬂam savaﬂ› veriyor.
Gün gün eriyen bedeniyle yok oluyor.
Hukuksuzluk ve adaletsizlik h›z tan›m›yor. Zulüm dursun istiyoruz, Muaviye'nin Ebu Süfyan
soyunun yandaﬂlar› elindeki Güler can›m›z kurtulsun. ‘Zaman ölüme akmas›n" istiyoruz.”
6 A¤ustos 2009
PSAKD ‹zmir ﬁubeleri
PSAKD Datça ﬁubesi
PSAKD Ayval›k ﬁubesi
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Adana Balcal›’da Oturma Eylemi Sürüyor

“Güler Zere'ye Özgürlük”
Adana'da Balcal› Hastanesi
önünde “Güler Zere'ye Özgürlük”
talebiyle baﬂlat›lan ve Güler Zere
tedavi olmas› için serbest b›rak›l›ncaya kadar sürece¤i aç›klanan oturma eylemi devam ediyor.
Oturma eylemi yapan TAYAD’l›
Aileler’i çeﬂitli kurum ve kiﬂiler de
ziyaret ederek destek veriyorlar. Bu
ziyaretlerden de anlaﬂ›lmaktad›r ki,
Güler Zere’nin özgürlü¤üne kavuﬂabilmesi için herkesin yapabilece¤i
birﬂeyler vard›r.
Ziyarete gelenler ya yap›lacak
eylemlere kat›laca¤›n› söylüyor ya
broﬂür al›p da¤›t›yor ya da Adalet
Bakanl›¤›’na telefon aç›p “Güler

Zere’ye özgürlük” istiyor. Özellikle
hastanede hastalar› buluna hasta yak›nar›n›n hiç eksik olmad›¤› bir yer.
Kimileri ise belli bir süreli¤ine oturma eyleimi yaparak destek veriyor.
Bu hafta ziyaretçiler aras›nda
‹ t a l y a ' d a n 8 k i ﬂ i l i k b i r heyet d e
vard›. Heyet önce bas›n b i r aç›klamas› yapt›. D a ha s on ra da G ül e r ile görüﬂmek için savc›l›ktan
g ö r ü ﬂ m e t a l e b i n d e b u l u n d u l a r.
Fakat savc›l›ktan görüﬂmelerine
izin verilmnedi. ‹talyan heyet,
Güler'in yaln›z olmad›¤›n› dile getirerek bu adaletsizli¤i Avrupa'da duyuracaklar›n› söylediler.
TAYAD’l›lar›n ziyaretçilerinden
birisi de Gençlik Derne¤i Fede-

rasyonu idi.
8 A¤ustos’da Gençlik Federas-

Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformu Adana’da Kuruldu
Bir süre önce ‹stanbul’da kamuoyuna aç›kla-nan Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu’nun ard›n-dan Adana’da da platformun kuruldu¤u bildirildi.
10 A¤ustos günü Adana’n›n ‹nönü Park›’nda
toplanan “Adana Tecrite Karﬂ› Mücadele Platfor-mu” bir pankart açarak aç›klamada bulundu.
Platform ad›na ESP’den ‹brahim Yap›c›’n›n
okudu¤u bas›n aç›klamas›nda, “Kararl›y›z, tecrit
zulmü sona erene kadar mücadelemiz sürecektir.
‹nançl›y›z, bu insanl›k d›ﬂ› sald›r›ya boyun e¤me-yece¤iz. Tecrite karﬂ› mücadelemizde kendine
devrimci, demokrat›m diyen herkesi birlikte mü-cadele etmeye ça¤›r›yoruz.” dedi.
40’a yak›n kiﬂinin kat›ld›¤›, ESP, HALK CEP-HES‹, ODAK ve
DHF’den oluﬂan Ada-na Tecrite Karﬂi Müca-dele Platformu üyeleri
“Tecrite Son, Güler
Zere’ye Özgürlük, Ya-ﬂas›n Devrimci Daya-n›ﬂma” sloganlar›n›
atarak eylemi sona er-dirdi.
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yonu, Adana Çukurova Üniversitesi
Balcal› Hastanesi önünde Güler Zere’nin tedavisi için serbest b›rak›lmas› talebiyle oturma eylemi yapan
TAYAD’l›lar› ziyaret etti ve bir bas›n aç›klamas› yapt›.
18 ö¤rencinin yapt›¤› eylemde
GÜLER ZERE'YE ÖZGÜRLÜK
pankart› aç›l›rken, "Tecrit sürüyor,
kanser hastas› Güler Zere serbest
b›rak›ls›n!" yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Aç›klamada Gençlik Federasyonu olarak gençli¤in akademik,demokratik sorunlar› için mücadele
etti¤imiz gibi ülkede yaﬂanan hiçbir
soruna kay›ts›z kalmad›klar›n› ve
Güler Zere’nin tedavisinin yap›labilmesi için serbest b›rak›lmas›n› istediler. Güler Zere'nin kardeﬂi Gülay Çelik 4 gün ablas›n›n yan›nda
refakatç› olarak kald›. Zafer Üs-

Güler Zere’ye
Özgürlük Afiﬂleri...

‹STANBUL / SARIGAZ‹

Kanser hastas›, devrimci tut-sak Güler Zere’nin serbest b›ra-k›lmas› talebiyle birçok yerde
sokaklar “Güler Zere’ye Özgür-lük” afiﬂleriyle donat›ld›.
‹ s t a n b u l’da 6 A¤ustos günü
Ba¤c›lar sokaklar›nda, 7 A¤ustos günü de, Sar›gazi’nin Mey-dan, Sultanbeyli Yolu, Dörtyol ve Demokrasi Caddesi’’ne, 8
A¤ustos günü Avc›lar Metrobüs üst geçidine, Marmara, Pos-tane, Reﬂitpaﬂa caddelerine as›ld›. A d a n a’da 7 A¤ustos günü
Denizli ve ‹smetpaﬂa mahallerinde, 9 A¤ustos’ta ﬁakirpaﬂa,
Beﬂevler caddelerinde, 10 A¤ustos günü de Hastaneler Kav-ﬂa¤›nda, Kenan Evren Bulvar›nda, Baraj Yolu’nda afiﬂler as›l-d›. 8 A¤ustos’ta Kocae li’nin merkezi yerlerine, Halkevi dura-¤›, Cumhuriyet park› önü gibi halk›n yo¤un olarak geçti¤i
yerlerdeki as›lan pankartlarda özgürlük talebi vard›.
An t a l ya'da 9 A¤ustos günü Halk Cepheliler, Fahrettin Al-tay ve Adnan Menderes caddelerinde, Gebizli mahallesinde
ülkemizdeki hapishaneler gerçe¤ini Güler Zere ile bir kez da-ha sa¤›r kulaklara, kör gözlere göstermek için büyük boy afiﬂ-ler ast›lar. Ayn› gün Ank ar a’da halk›n en yo¤un oldu¤u K›z›-lay’da ‹zmir caddesi, Kolej, Kurtuluﬂ Karanfil Sokak, S›hhi-ye, Dikmen, Mamak’ta afiﬂler as›ld›.
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“Kald›¤› yer beﬂ y›ld›zl›
otel olsa neye yarar”
kül'ün Güler'i ziyareti s›ras›nda da
vard›. Gülay’a Güller’in durumu ve
Zafer Üskül’ün ziyaretini sorduk.

Yürüyüﬂ- Yan›nda refakatçi olarak kald›¤›n›z Ablan›z›n durumu
hakk›nda bilgi verebilir misin?
Gülay Çelik: Ablamla 17 y›l
sonra ilk kez yan yana olacakt›k.
Onun yan›na giderken çok heyecanl›yd›m. Kap›dan içeri girer girmez
onunla kucaklaﬂt›m. Yüre¤inin s›cakl›¤›n› içimde hissettim. A¤lamamak için kendimi zor tuttum.
Öyleki kendi iç dünyamda kendimle savaﬂ›yordum. Onu güldürmek için geçmiﬂteki an›lar›m›z›
paylaﬂt›k. Ama onu tek hücrede o
ﬂartlar alt›nda sevdiklerinden bizlerden uzak kalmak zorunda b›rak›lmas›na yüre¤im parçalan›yordu.
Kald›¤›m›z yerin hergün temizlenmesi çarﬂaflar›n her gün de¤iﬂtirilmesi gerekirken bunlar›n hiçbirisi
yap›lm›yordu. Kald›¤›m süre içerisinde kendimi mahkum gibi hissediyordum. Benim bile bu süre içerisinde psikolojim bozulmuﬂtu.
Yürüyüﬂ- Ablan›z›n kald›¤› hücrenin fiziki durumundan bahseder
misiniz?
G ü l a y Ç e l i k : Ablam›n içinde
bulundu¤u ortam kesinlikle tedavisi
için iyi bir ortam de¤ildir. Odas›nda
klima, bir tane televizyon ve üç adet
ranza var. Kald›¤› yer beﬂ y›ld›zl›
otel olsa neye yarar ki. Oradaki
gardiyan›n askerin bir haraketi bile
onu k›zd›rabiliyor. Böyle bir ortamda nas›l iyileﬂebilir?
Söyledi¤im gibi, benim bile bu
d ö r t g ü n için de p s i k o l o j i m b o z u l d u . Halbuki günde üç kez d›ﬂar›ya
ç›kabiliyordum. Buna ra¤men b e n
bu dört gün içerisinde bu hale
geldiysem, onun durumunu düﬂünmek bile istemiyorum.
Say›: 193

Yürüyüﬂ- Kald›¤›n›z süre içerisinde ne gibi eksiklikler gördünüz?
Gülay Çelik: Doktor bile kendi
demeçlerinde bu tür hastalar›n kalmas› gereken yerin havadar, temiz,
rahat hareket edebilece¤i bir yer olmas› gerekti¤ini söylerken, ablam›n
kald›¤› yerde bunlar›n hiç birinden
bir eser yok. Öyle ki günlerce çarﬂaflar›m›z kirli kald›¤› halde gelip
de¤iﬂtirilmiyordu. Ablam›n h a v a
a l m a s › i ç i n b i l e b i r p e n c e r e yok .
Odan›n içerisinde sadece sözde havaland›rma niyetiyle o da n› n e n ü st
taraf›na boyumuzun bile yetiﬂmeyece¤i küçücük bir p e n c e re konulmuﬂtu.
Yürüyüﬂ- 7 A¤ustos’daMeclis
‹nsan Haklar› Komisyonu Baﬂkan›
Zafer Üskül Güler'i ziyaret etti. Ziyareti anlat›r m›s›n›z?
Gülay Çelik: Ablamla otururken akﬂam saatlerinde cezaevleri
savc›s› gelerek ortam› kontrol etti.
Kliman›n çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›na bakt›, bir eksi¤imizin olup olmad›¤›n›
sordu. Ben de odan›n çarﬂaflar›n›n
kirli oldu¤unu söyledim, sonra gitti.
Buna bir anlam verememiﬂtik. ﬁaﬂ›rm›ﬂt›k. Ertesi gün TBMM ‹nsan
Haklar› Komisyonu Baﬂkan› oldu¤unu söyleyen Zafer Üskül geldi.
Akﬂamki temizli¤in neden yap›ld›¤›
ﬂimdi anlaﬂ›l›yordu.
Kendini tan›tt› ve "Bas›ndan
Güler Zere'nin durumunu takip ediyorum, ben bizzat görmek için geldim. Buraya gelmeden, karﬂ› erkek
mahkum ko¤uﬂunda senden daha
kötü durumda olan bir mahkum daha var onunla görüﬂtüm. Onun durumu senden çok daha kötü. Ama
nedense hep Güler Zere söyleniyor"
dedi. Ben de "tamam ç›kar›n, onu
ç›kar›n. Sonuçta o da bir insan.
Onun da ölmesini istemiyoruz" dedim.

O da, bulundu¤u ortam›n temiz
oldu¤unu söyledi.. Ben de "siz gelece¤iniz için akﬂam temizlik yap›ld›"
dedim. Ve sonra ona "Sizce her ﬂey
temizlik midir, her ﬂey bu mudur,
böyle bir hastan›n morale ihtiyac›
yok mudur?” diye sordum. “ Ben
pazartesi gününden beri buraday›m
benim psikolojim bozuldu..." dedim.
O da bana “hakl›s›n” dedi ve "asl›nda Güler'e çok tolerans tan›n›yor.
Dört ayr› rafakatç›n›n yan›nda kalmas›na izin verdik. Ben ﬂimdi d›ﬂar› ç›kt›¤›mda bulundu¤um yerin gayet iyi temiz, ve tedavisinin eksiksiz
yap›ld›¤›n› söyleyece¤im" dedi. En
son giderken ablama "bir iste¤in var
m›?" diye sordu. Ablam, "sevdiklerimle birlikte olmak istiyorum" dedi.
Zafer Üskül’de, "herkes beni
aray›p, 'Güler ölmesin' diyor. Biz de
ölmesin istiyoruz, ama evinde mi
ölsün" dedi.

Yürüyüﬂ- Zafer Üskül'ün gelmeden önceki Güler'in kald›¤› ortam
ile sonraki ortam aras›nda bir fark
var m›yd›?
Gülay Çelik: Önce de belirtti¤im gibi, ortam son derece kirli, temizlik yap›lm›yor. Zafer Üskül gelecek diye akﬂamdan bütün temizli¤i yapt›lar. Çarﬂaflar her gün de¤iﬂtirilmiyordu.
Yürüyüﬂ- Zafer Üskül'ün bas›na
yapt›¤› aç›klama hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Gülay Çelik: Ne diyebilirim ki,
Zafer Üskül yalan söylüyor. Bizim
orada neler yaﬂad›¤›m›z›, yap›lan
temizli¤in formalite oldu¤unu bildi¤i halde, her ﬂeyin çok mükemmel
oldu¤unu söylemesi onun oraya
göstermelik geldi¤inin aç›kça göstergesidir. Buradan onu k›n›yorum.
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Onlar Katletmek ‹stiyor Biz Yaﬂatmak ‹stiyoruz
Bizler kimseden af istemiyoruz.
Kimseden merhamet, insaf beklemiyoruz. Kendimize, Güler’e özel
bir muamele ya da lütuf da de¤il istedi¤imiz. Hakk›m›z olan› istiyoruz.
Y›llard›r verilen mücadeleyi bu
cümle özetliyor. Biz adalet istiyoruz, ekmek istiyoruz, insanca yaﬂamak istiyoruz... ‹nsanca yaﬂam›m›z›
sa¤layacak haklar›m›z› istiyoruz...
Her mücadele buna hizmet ediyor.
Bunun bilinciyle Taksim’e üç haftad›r binlerce kiﬂi ç›k›yor “özgürlük”
slogan›n› hayk›r›yor.
Devrimci-demokrat
kurumlar ve demokratik
kitle örgütleri taraf›ndan
kanser hastas› devrimci
tutsak G ül e r Ze r e ’n i n t a hli ye edilme si için ‹s t a nbul Ta ksim’de düzenlenen yür üyüﬂ üçüncü haft as›nd a devam etti. 14 A¤ustos günü
saat 19.30’da Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi önüne
kadar yap›lan yürüyüﬂte en önde
Güler Zere’nin hastanede çekilmiﬂ
ve zafer iﬂaretiyle herkesi selamlayan resmi taﬂ›nd›. “Kanser Hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n ve “Güler Zere’ye Özgür-

14

GÜLER ZERE

2009.08.06
ODT Ü ' l ü Ö ¤ r enci ler i n A d alet
Bak a nl›¤›'na ve Gül e r Zer e'ye Faks›
"Merhaba, sevgili Güler Abla
Nas›ls›n? Hastal›¤›na ra¤men iyi
oldu¤unu biliyoruz asl›nda. Çünkü se-nin de dedi¤in gibi, bizleri iyi yap a n
ailemizin varl›¤› ve verdi¤i güven dir.
Ülkemizdeki hukukun nas›l ve kimin
için iﬂledi¤i ortadad›r. Bugün, bütün
hukuksuzluklara ra¤men Türkiye'nin
dört bir yan›ndan "Güler Zere'ye Öz-gürlük" sesleri yükseliyor. Biz de bu se-sin bir parças› olarak Adalet Bakanl›-¤›'na toplu protesto faks› çektik.
Sevgili Güler Abla; sana OD-TÜ'den umut dolu sevgi ve selamlar›-m›z› gönderiyor, ailemizin s›cakl›¤›yla
kucakl›yoruz. Hoﬂçakal...”
lük” yazan dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde ÇHD ‹stanbul ﬁube Baﬂkan›
Av. Taylan Tanay bir konuﬂma
yaparak; Güler Zere’nin hala zulmün elinde oldu¤una dikkat çekti.
Baz› yerlerde durularak yap›lan yürüyüﬂte “Güler Zere Serbest B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Güler Zere’ye Özgürlük ve
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›ld› ve Çav Bella
marﬂ› söylendi.

Galatasaray
Lisesi
önünde yine söz alan Av.
Tanay Adli T›p genel kurulu, 27 A¤ustos’ta Güler Zere için ya yaﬂam ya ölüm
karar› vereceklerine de¤inildi. ‹stanbul Tabip Odas›
Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Nazmi
Algan
ortak
aç›klamay› okuyarak “Onlar katletemek istiyor, biz
yaﬂatmak istiyoruz. Onlar
zulmediyor biz direniyoruz. Onlar merhamet bekliyor, biz adalet istiyoruz”
dedi. 3000 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde coﬂkulu sloganlar at›ld›.
Halk Cephesi üyeleri,
"‹slamc›lar, AKP' ye Oy
Veren Halk›m›z! Güler
Zere'den Haberiniz Var
M›? Gözlerini AKP Zulmüne Kapal›?" baﬂl›kl› bildi r i ler i c a mi önler i nd e d a ¤› t a r a k AKP'nin uygulad›¤› zulmü anlatt›lar. 7 A¤ustos günü, Cuma namaz›ndan sonra ﬁiﬂ li
C a m i si ’n d e n da¤›lanlara bildiri
da¤›t›ld›. Bildiri da¤›t›m›na kat›lan
Güler Zere'nin babas› Haydar Zere
bu zulme sessiz kal›nmamas›n› istedi. 12 A¤ustos günü ö¤le namaz›ndan sonra Sul t an a hm e t C a mi sinde
bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Turistlerin
de ilgi gösterdi¤i bildiri da¤›t›m›na
türbanl› kad›nlar›n ilgisi de vard›.
Halk Cepheliler ‹stanbul O kmeyd a n › ' d a b i r yü r üyüﬂ dü zenleye r ek Güler Zere'ye Özgürlük taleplerini hayk›rd›lar. 10 A¤ustos günü Dikiliﬂ Park› önünde toplanan
230 Halk Cepheli "E¤er Güler Zere
Serbest B›rak›lmaz ve Ölürse Katili
AKP Olacakt›r" ve "AKP'nin Hukuku Nazi Hukukudur Nazi Hukuku
Güler Zere'yi Öldürüyor" pankartlar› taﬂ›d›lar. Sa¤l›k Oca¤›'n›n önünde
yap›lan aç›klamada "kendi yasalar›na uymayan bir düzene karﬂ›, her
türlü direnme meﬂrudur" denildi.
‹HD Ank a r a ﬁubesi
7 A¤ustos günü, Sincan
Hapishanesi’nde yaﬂanan sald›r›lar› protesto
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Okmeydan›
etmek ve hapishanelerdeki iﬂkencenin son bulmas› talebini iletmek
için Adalet Bakanl›¤›’na faks gönderdi. K› z› lay Pos t ane si önün de
y a p › l a n e y le m e Halk Cephesi,
EMEP, Partizan, ESP, Kald›raç,
Al›nteri gibi kurumlar da destek
verdi.
8 A¤ustos günü, ‹ H D A n k ar a ’ d a ‹ n s a n H a k l a r › An› t › ö n ü n d e
“Hasta Tutuklular Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›lan eylemde, “Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›
at›ld›.
Aralar›nda Halk Cephesi, TAYAD, Genel ‹ﬂ, KESK ﬁubeler Platformu, Erol Zavar’a Yaﬂam Koordinasyonu ve devrimci demokratik kitle örgütleri 12 A¤ustos günü
Ankara’da A d alet Bak a nl›¤› ek bin as› önünde “Kanser Hastas› Güler
Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› arkas›nda biraraya geldiler. Güler b›rak›lana
kadar her çarﬂamba günü Adalet Bakanl›¤› önünde olunaca¤›n›n ilan
edildi¤i eyleme Genel-‹ﬂ, KESK,
BES, Sosyal ‹ﬂ, ÇHD, ‹HD, SES,
Halkevleri gibi kurumlar yönetim
kurumlar›yla kat›ld›lar. ÇHD Genel
Baﬂkan› Av. Selçuk Koza¤açl› taraf›ndan yap›lan ortak aç›klamada
“Onlar› Öldürtmeyece¤iz” kararl›l›¤›
vurguland›.
‹z m i r’de, Güler Zere
serbest b›rak›lana kadar
yap›lacak olan beﬂ dakikal›k oturma eylemi bu
hafta yine Kemeralt› giriﬂinde yap›ld›. 7 A¤ustos günü bir araya gelen Halk Cepheliler, “Yaﬂama hakk›
en temel haksa, bizler hasta tutsaklar›n yaﬂama hakk›n› savunuyoruz”
diyerek oturma eylemi yapt›lar.
Ayn› gün ‹z m i r Bayr a kl› Adli
T › p ö n ü n de Halk Cephesi, ESP,
DHF, ÖMP, Partizan, Erol Zavar’a
Yaﬂam Hakk› Koordinasyonu ortak
bir eylem yaparak Adli T›p’› protesto ettiler.
E rzinc a n’›n ‹zzetpaﬂa, Barboros ve Cumhu-

Say›: 193

riyet mahallelerinde 6 A¤ustos günü
Halk Cepheliler taraf›ndan Güler
Zere için afiﬂler as›ld›, yaz›lamalar
yap›ld›. Milli E¤itim önünde “ G ül e r Ze r e ‹çin A d a let ‹s ti yor u z "
p a nk a rt› a s a rken polisle r i n s a l d›r › s› n a u¤rad›lar. Güler Zere’yi yaﬂatmamak için içeride ve d›ﬂar›da
elinden geleni yapan AKP, bu sefer
polisleri ile Güler'e Özgürlük isteyen Halk Cepheliler’e sald›rd› ve
dört kiﬂiyi yaka paça gözalt›na ald›.
Bursa
M e r sin’de TAYAD’ l›
Aileler 11 A¤ustos günü
Güler Zere’ye Özgürlük
taleplerini dile getirmeye ve di¤er
hasta tutsaklar›n da sesini duyurmaya devam ettiler. Eyleme EMEP,
‹HD, EHP, DTP, ESP, Petrol-‹ﬂ,
KESK destek verdi.
B u rsa’da 6 A¤ustos
günü demokratik kitle
örgütleri ve siyasi partiler, Güler Zere’ye özgürlük talebi ile biraraya gelerek K› z›l a y K a n M e rke zi’nden Ad li T › p
K ur um u ö n üne k ad a r yür üd ü .
“Güler Zere’ye Özgürlük-Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› ve üzerinde hasta tutsaklar›n
isminin yaz›l› oldu¤u pankart›n taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂte Güler Zere’nin
durumu anlat›larak, bu duruma sessiz kal›nmamas› ça¤r›s› yap›ld›.
Eyleme Batis, BDSP, ÇHD,
DHF, ESP, Halk Cephesi, Halkevleri, ÖDP, SDP, Partizan, Sosyalist
Parti, DS‹P, SODAP kat›ld›.
13 A¤ustos günü Bursa Kent
Meydan›’ndan AKP il binas›na yap›lan yürüyüﬂün ikincisi yap›ld›.
Ayn› gün Adana Kad›n Platformu
taraf›ndan Güler Zere’ye destek eylemi yap›ld›.

Adana

Ad›yaman

M al a t ya'n›n Yaz›han
‹lçesi'ne ba¤l› Fethiye
Beldesi'nde her y›l düzenlenen Kültür ve Sanat
Festivali'nin bu y›l beﬂincisi gerçekleﬂti.Festival'de Malatya Haklar
Derne¤i 11 A¤ustos’ta "Yozlaﬂmaya
Ve Yoksullu¤a Karﬂ› Birleﬂelim" ve
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"Güler Zere'ye Özgürlük" pankartlar›yla stant açt›.
Halk Cepheliler’in Güler Zere'ye özgürlük için açt›¤› imza kampanyas›na Fethiye halk› büyük ilgi
gösterdi. Festivalde ayr›ca Yürüyüﬂ
okurlar› dergilerinin tan›t›m›n› ve
sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Ad› y a m a n’›n Çelikhan ilçesi P›narbaﬂ› beldesinde her y›l düzenlenen Zerban ﬁenlikleri’nin bu y›l 8’cisi düzenlendi. Zerban ﬂenliklerinde Agire Jiyan, Erdal
Erzincan ve birçok yerel sanatç›
sahne ald›. Alevi vatandaﬂlar taraf›ndan kutsal say›lan Zerban Suyu
etraf›nda gerçekleﬂtirilen Z e r b a n
ﬁ e n l i k le r i n d e M a l a t y a H a k l a r
D e rne¤i stant aça r a k ﬂ e n likle r e
k a t›ld›. “Güler Zere’ye Özgürlük”
pankart›n alt›nda stant açan Halk
Cepheliler’in stand›nda bulunan
tutsak ürünleri k›sa sürede tükendi.
“Dursun Karataﬂ Seçme Yaz›lar” ve
“Mahir Çayan Bütün Yaz›lar” kitaplar› standa en çok ilgi gören kitaplard›. Demokratik Toplum Partisinin(DTP) stant görevlisine jandarma ve polis sald›rarak linç etmeye
çal›ﬂt›. Halk Cepheliler DTP’lilere

destek verince jandarma Halk Cepheliler’e de sald›rarak bir kiﬂiyi kolundan yaralad›.
‹ s k e n d e r u n E¤itimSen ﬂubesinde, 12 A¤ustos günü Güler Zere'nin
sa¤l›k ve hukuki durumuyla ilgili bas›n toplant›s› yap›ld›.
‹HD ‹skenderun ﬂubesi ad›na Sadullah Ça¤lar, E¤itim Sen ﬁube Baﬂkan› Hüsamettin Gezici ve TAYAD'l›
Aileler’in birlikte düzenledi¤i toplant›da Güler Zere'nin hayat›n› kaybetmesi durumunda AKP iktidar›n›n ve Adli T›p 3.‹htisas Kurumu'nun, birinci dereceden sorumlu
olacaklar› belirtildi.
Ta b i p l e r
Adana
O d a s› Gü l e r Ze r e’nin
sa¤ l › k d u r u m u h a k k › n d a 13 A¤ustos’ta bas›na
bilgi verdi. Adana Tabip Odas› ‹nsan Haklar› Komisyonu Baﬂkan›
Balcal› hastanesi’nde görevli Doç.
Dr. Osman Küçükosmano¤lu her
çarﬂamba Güler Zere’yi muayene
etti¤ini ve d u r um un u n k öt üye gitti¤i ni söyleyerek Zafer Üskül’ün,
Adli T›p Ana Bilim dal›ndaki
Güler’in doktorlar›yla görüﬂmeden,

Avrupa’da “Güler Zere’ye
Özgürlük” Eylemleri
Avrupa’da Güler Zere’nin ser-best b›rak›lmas› için yürütülen
kampanya Almanya’n›n Duisburg,
Avusturya’n›n Viyana ve ‹ngilte-re’nin Londra ﬂehirlerinde devam
ediyor.
7 A ¤ u s t o s g ü n ü Vi y a n a ’ d a
Türkiye Konsoloslu¤u önünde
Güler Zere’nin
serbest b›rak›l-mas› için “Kan-ser Hastas› Güler
Zere’ye Özgür-lük”
pankart›
aç›larak bir ey-lem gerçekleﬂti-rildi. Güler Ze-Hamburg
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re’nin foto¤raflar›-n›n taﬂ›nd›¤› bir pro-testo eylemi yap›ld›.
Halk Cephesi’nin
“Güler Zere’den Haberiniz Var m›?
Gözleriniz AKP Zulmüne Kapal›
m›” baﬂl›kl› aç›klamas›n›n okundu-¤u eylem Eylem Güler Zere’ye Öz-gürlük sloganlar›n›n at›lmas›yla
son buldu.

8 A¤ustos günü Duisburg’un
H a m b o r n s e m t p a z a r › n d a Halk›n
Hukuk Bürosu’nun yay›nlad›¤›
“Bu Bir Acil Hayat Ça¤r›s›d›r” baﬂ-l›kl› aç›klamalar Türkçe ve Alman-ca olarak da¤›t›ld›. Bildiri da¤›t›m›
s›ras›nda halka yönelik yap›lan ko-nuﬂmalarla AKP iktidar›n›n adalet-siz uygulamalar› anlat›ld›.
7 A¤ustos günü Londra’da

Taksim
gerçe¤i yans›tmayan beyanlarda
bulundu¤unu söyledi.
S a k a r ya A d a le t G ir i ﬂi mi Baﬂ ö rt üs ü P l a tf o rm u taraf›ndan baﬂlat›lan ve her Cumartesi
Türkiye'nin çeﬂitli ﬂehirlerindeki
platformlarla paralel yürütülen baﬂörtüsüne özgürlük eylemleri, 8
A¤ustos günü, 204. haftay› geride
b›rakt›. "Baﬂörtüsü islam›n emri,
müslüman kad›n›n kimli¤idir"
pankart› açan eylemciler her hafta
ülke gündemine de yer verdikleri
eylemlerinde, bu hafta Güler Zere'ye özgürlük istediler. Eylemde
"Kanser hastas› Güler Zere serbest
b›rak›ls›n! Tecrit öldürüyor, sessiz
kalma!" yaz›l› dövizleriyle hapishanelerdeki tecrit politikalar›na
dikkat çektiler.

Woodgreen Küt üphanesi önünde
Güler Zere’ye Özürlük talebi dile
getirildi. Yüzlerce ‹ngilizce ve
Türkçe bildirilerin da¤›t›ld›¤› ey-lemde “Türkiye F tipi Hapishane-sinde Kanser Hastas› Güler Zere’ye
Özgürlük, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun!” pankart› aç›ld›, “Türki-ye Hapishanelerinde Ölümleri Dur-durun!, Türkiye Hapishanelerinde
Faﬂist sald›r›lara Son!, Güler Ze-re’ye Özgürlük!” sloganlar› at›ld›

Londra
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Adli T›p Önünde
Güler Zere’ye Özgürlük Nöbeti

Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için ‹stanbul Adli T›p Kurumu
Özgürlük Nöbet i” baﬂlaönünde “Ö
t›ld›.
G ü l e r Z e re ’ y e Ö z g ü r l ü k - H a s “G
t a Tu t s a k l a r Se rbes t B› rak› ls ›n”
talebiyle biraraya gelen siyasi gruplar ve demokratik kitle örgütlerinin
Özgürlük Nöbegerçekleﬂtirdi¤i “Ö
ti” Güler Zere serbest kal›ncaya kadar devam edecek.
Nöbet, 10 A¤ustos günü Adli T›p
Kurumu önünde yap›lan aç›klamayla baﬂlat›ld›.
Nöbete iliﬂkin olarak ÇHD üyesi
avukat Oya Aslan, Adli T›p Kurumu’nun vermiﬂ oldu¤u tutukluluk
karar›n›n ölüm ferman› oldu¤unu,
karara itiraz ettiklerini söyledi.
Daha sonra, eylemi yapan kurumlar›n haz›rlad›klar› ortak aç›klamay› avukat Naciye Demir okudu.
“Eti¤e, t›p bilimine, hukuka ayk›r›
raporlar› ile ba¤›ms›zl›¤›n›, bilimselli¤ini, güvenilirli¤ini yitiren ve
la¤vedilmesi gereken Adli T›p Kurumu’nun önünde ‘Özgürlük Nöbeti’ne baﬂl›yoruz” diyen Demir, Adli
T›p’›n niteli¤ine de¤indi.
“Adalet ‹stiyoruz”, “Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Güler Zere’nin resimleri ve “Güler Zere’ye Özgürlük”
yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Av. Demir’den sonra söz alan
ﬂair Ruhan Mavruk, ﬂimdiye kadar
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hapishanelerde yüzlerce
tabutun ç›kt›¤›n› belirterek, Güler Zere’nin yaﬂayabilmesi için serbest
b›rak›lmas›n› istedi.
Aç›klaman›n ard›ndan
oturma eylemi baﬂlad›.
Güler Zere’nin sesini taﬂ›yanlar, zulmün suç orta¤›
olan Adli T›p önündeydiler
Özgürlük Nöbeti tutanlar, Güler Zere’yi zalimden zorla çekip alacaklard›. Onun için ordayd›lar. “Güler Zere’ye Özgürlük” slogan›ndan kaçamam›ﬂt› zalimler.
Güler’i ölüme mahkum edenler,
ﬂimdi, onun resmi ile, onun için at›lan sloganlarla ve Güler’e özgürlük
isteyenlerle karﬂ›l›ﬂ›yorlar. Onlar›
Adli T›p’a girer ve ç›karken Güler
Zere’nin pankart› karﬂ›l›yor.

Adli T ›p’ta Avukatlarla
Görüﬂecek Kimse Yok!
Avukatlardan oluﬂan bir heyet
Güler Zere’nin sa¤l›k dosyas›yla ilgili bilgi almak için Adli T›p Kurumu’na girmek istedi. Ancak kap›daki güvenlik amirinin keyfi tutumuyla karﬂ›laﬂt›lar.
Adli T›p Baﬂkan›’n›n olmad›¤›n› söyleyen güvenlik görevlileri, sadece baﬂkan yard›mc›s›n›n oldu¤unu, onun da misafiri oldu¤u için
avukatlardan oluﬂan heyeti kabul etmeyece¤ini belirtti.
Nöbet’in ilk günü daha çok sohbetlerle geçti. Gece’de orada, Adli
T›p önünde kal›nacak.

rin görüﬂleri yaz›ld›.
Özellikle iﬂ ç›k›ﬂlar› sonras› ordan geçen emekçiler, Güler Zere’nin pankart›n› görerek, nöbet yerine u¤ruyor ve bilgi al›yorlar.
Nöbet yerinin karﬂ›s›nda bulunan inﬂaatta çal›ﬂan iﬂçiler içinde
de¤iﬂik saatlerde “Güler Zere’ye
özgürlük” sloganlar›n› atanlar oluyor.
Özgürlük nöbetinin ikinci günü
sabah›n erken saatlerinden itibaren
gün boyunca ziyarete gelenler oldu.
‹stanbul’un çeﬂitli yerlerinden destek amac›yla gelenler, eylemin hakl›l›¤›na vurgu yapt›lar. Adli T›p
önündeki özgürlük nöbeti Güler Zere’ye özgürlük mücadelesine yeni
bir güç katm›ﬂt›r.
Bu ayn› zamanda Güler Zere’nin
özgürlü¤ü konusundaki ›srar›n, kararl›l›¤›n da bir göstergesidir.
Güler Zere’nin özgürlü¤ü için
sürdürülen mücadelede Adli T›p
önü yeni bir direniﬂ mevzisi olacak.
Özgürlük nöbeti, ayn› zamanda
Adli T›p’›n suç ortakl›¤›na, keyfili¤ine de bir cevapt›r. Güler Zere’nin
avukatlar› Adli T›p’ta görüﬂecek
muhatap bulam›yor. Yine, avukatlar›n›n itirazlar›n›n genel kurulda görüﬂülmesi gerekiyor.
Ancak genel kurul günlerdir bir
türlü toplanam›yor. Güler Zere için
kaybedilecek bir saatin olmad›¤› bu
koﬂullarda Adli T›p önündeki özgürlük nöbetinin anlam› daha da büyük.
Adli T›p genel kurulu yap›lan
itirazla ilgili olarak Güler Zere hakk›nda karar›n› 27 A¤ustos 2009’da
aç›klayacak.
Karar aç›klan›ncaya kadar Güler’e özgürlük sloganlar›n› duymaya devam edecekler.

Güler Zere'ye özgürlük için
‹stanbul Adli T›p önünde tutulan nöbet, 11 A¤ustos 2009 Sal›, ikinci gününde devam etti.
Adli T›p Kurumu önünde
"Güler Zere'ye Özgürlük ‹çin
Nöbetteyiz" yazan bir pankart›n
sürekli aç›k oldu¤u nöbette,
günlük tutularak ziyarete gelenlerin ve orada nöbet bekleyenle-

ÖZGÜRLÜK NÖBET‹
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Öğretmenimiz
- Bir numaral› düﬂman›m›z›n
emperyalizm oldu¤unu asla akl›m›zdan ç›kartmayaca¤›z.
- Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k,
faﬂizme karﬂ› demokrasi,
sömürüye karﬂ› sosyalizm
için; TÜM DÜNYAYA MEYDAN OKUYACA⁄IZ.
- Adalet çözmektir; bunu
unutmayaca¤›z. Her sorunun
çözümünü bulaca¤›z, halk›m›z› adaletsiz b›rakmayaca¤›z.
- Adalet intikamd›r; intikam duygumuzu büyütece¤iz.
ﬁehitlerimizi adaletsiz b›rakmayaca¤›z.
- Zor da olsa, hep
adil olaca¤›z.

- Örgüt içinde örgütsüz davrananlar›n asalakl›klar›na ‹Z‹N
VERMEYECE⁄‹Z.
- Direnenleri hiç kimsenin
yok edemeyece¤i defalarca kan›tland›, TESL‹M OLMAYACA⁄IZ.
- Ortalama solcu de¤il, DAVA ADAMI OLACA⁄IZ.
- Eleﬂtiri-özeleﬂtiri savaﬂmakt›r; SAVAﬁDAN KAÇMAYACA⁄IZ.
Ac›lar›m›za duvar olmay›
ö¤renece¤iz, bizi y›kamayacaklar, aﬂamayacaklar.
Zaferimiz için, tüm ac›lara
katlanmaya haz›r olaca¤›z.
- Düﬂman ne diyorsa tersini
düﬂünece¤iz. Onlar asla do¤ruyu söylemez, biliyoruz.
- Düﬂman bizim için iyi bir
ﬂey söylerse kendimizden kuﬂku duyaca¤›z, merak etme.

Ö⁄RETMEN

- Devrimci safl›¤›m›z›
yitirmeden, ama siyasi uyan›kl›¤›m›zla düﬂünecek ve savaﬂaca¤›z.
- Her akl›m›za geleni de¤il,
olanaklar›m›z ölçüsünde do¤ruyu yapaca¤›z.
- ﬁartlar zorlaﬂ›yorsa s›zlanmayaca¤›z, ﬂartlardan daha
güçlü olman›n yollar›n› arayaca¤›z.
- Kurallar›m›z bizi düﬂmandan koruyan siperlerdir, ilkele-

SEN‹NLEY‹Z
SEN‹
SEV‹YORUZ

- Adaletsizlik yapanlar kendi içimizdense, onlara karﬂ› çok kat›
olaca¤›z.
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- Dünyada temiz kalan
tek yer devrimdir, devrimciliktir, kirletilmesine izin
vermeyece¤iz.

rimiz tek silah›m›zd›r. ‹lkesiz ve
kurals›z davranarak, düﬂmana
hedef olmayaca¤›z.
- Olmazc›l›k y›lg›nl›kt›r, her
ﬂeyin bir yolunu bulup, oldurtaca¤›z.
- Çaresizli¤i yenmeye yarayacak tek güç kendimize güvendir. Kendimize güven; örgüte güvendir, örgüte güven; ideolojimize güvendir. BU GÜVEN‹
BÜYÜTECE⁄‹Z.
- Umut, kendini bile yeniden
yarat›r; UMUDUMUZU BÜYÜTECE⁄‹Z.
Kendi gücümüzden baﬂka,
hiç kimseye güvenmeyece¤iz.
Dahi olmam›z beklenmiyor
biliyoruz, yürekli ve dikkatli
olaca¤›z.
Er telemeyece¤iz, programl›
olaca¤›z, zamana yenilmeyece ¤iz.
Panik ve telaﬂ içinde de¤il;
so¤ukkanl› ve kararl› olaca¤›z.

Telaﬂlar›m›z içinde bo¤ulmayaca¤›z. Tehlikeleri hiç akl›m›zdan ç›kartmayaca¤›z, sonuç
olumsuz bile olsa “yap›labilecek mutlaka bir ﬂey vard›r”
do¤rusuna s›k› s›k› sar›laca¤›z.
Yan›labiliriz, anlayamayabiliriz,
ama hergün hergün yeniden
baﬂlama ve kazanma inanc›m›z› kaybetmeyece¤iz.
Bir devrimcinin ilk görevi
kendine karﬂ› dürüst olmakt›r.
Kendi yanl›ﬂlar›m›zdan kaçmayaca¤›z, onlar› aﬂaca¤›z.
Düﬂmana s›rt›n› dönmek intihard›r: zafere kadar onu, akl›m›z›n ortas›nda, gözümüzün
önünde, yüre¤imizin
en so¤uk yerinde tutaca¤›z.
Tereddüt yenilmektir, direnmek ve savaﬂmakta asla tereddüte
düﬂmeyece¤iz.
Ve sen hiç merak
etme, birbirimizin gözünün içine bakarak
savaﬂaca¤›z.
Birbirimizi gözbebe¤imiz bilerek direnece¤iz.
E¤er ki, bunlarda bir tereddüt edersek hakk›n› helal etme
bize.
BÜYÜK B‹R ACININ SES‹,
BÜYÜK B‹R D‹REN‹ﬁ‹N SES‹,
BÜYÜK B‹R ‹NADIN SES‹,
BÜYÜK B‹R ‹NANCIN SES‹,
BÜYÜK B‹R HAYATIN SES‹...
olarak kulaklar›m›zda, yüreklerimizde, beynimizde olacaks›n.
Gittin.
Gidiﬂinle ebedi bir s›nav
baﬂlad›. Bu s›nav için hep çal›ﬂaca¤›z, bir ilkokul ö¤rencisi
gibi saatlerce, günlerce çal›ﬂaca¤›z.
Ö¤rettiklerini ne kadar akl›m›za yazar›z, hayata iﬂleriz bilemeyiz. Ama bu u¤urda ölmeyi becerebilece¤imizden emin
ol.
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Örgüt Kültürümüz
Çal›ﬂma Tarz›m›z

Day› Kurtuluﬂ Grubu’ndan,
Devrimci Sol’a, Parti-Cephe’ye kadar, önderlik yapt›¤› tüm örgütlenmelerde, i k t i d a r › a l m a y a odaklanm›ﬂ, buna göre ﬂekillenmiﬂ bir örgüt
yaratmay› hedefledi. Devrimci hareketi iktidara taﬂ›ma görevini yerine getirebilmek, öncelikle Day›’n›n
örgüt anlay›ﬂ›n›, örgüt kültürünü,
kadro politikas›n›, çal›ﬂma tarz›n›,
do¤ru kavramay› gerektirir.
“Her parti, ülkesi için çizdi¤i
devrim stratejisine, temel mücadele
biçimlerine ve s›n›flar›n mevzilenmesine göre biçimlenerek kendi çal›ﬂma tarz›n› ve buna uygun kadro
tipini üretir. Biz devrimi uzun süreli
bir halk savaﬂ› olarak düﬂünüyorsak, silahl› mücadeleyi temel al›yorsak, çal›ﬂma tarz›m›z, kadro tipimiz bu tür bir savaﬂ› sürdürmeye
göre ﬂekillenmeli ve böyle bir savaﬂ
kültürüyle donanmal›d›r.” (Kongre
Belgeleri I, sf. 253)
Day›’n›n örgüt anlay›ﬂ›n› ve kültürünü belirleyen örgütün bir “ s a v a ﬂ ö r g ü t ü ” olmas›d›r. ‹lkeler, kurallar, disiplin, iﬂleyiﬂ, kadro yap›s›
buna göre oluﬂturulmuﬂtur. Daha
ayr›ﬂma ve Devrimci Sol’un yeniden örgütlenmesi süreci, ilkeli, kurall› bir örgüt anlay›ﬂ›n›n savunulmas›yla ﬂekillenmiﬂtir.

‹ lkeleri, kurallar›, savaﬂma
ruhuyla ihtilalci bir örgü t,
Day›’dan bize mirast›r
‹ktidar› alma iddias›nda olan bir
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örgüt her ﬂeyden önce buna uygun olarak ﬂekillenmek zorundad›r. Böyle olmad›¤›nda er ya da
geç yenilgi kaç›n›lmaz olacakt›r.
Düﬂman karﬂ›s›nda yaﬂanan baﬂar›s›zl›klar›n, verilen kay›plar›n
esas nedeni bizim hatalar›m›z,
eksik ve zaaflar›m›zd›r. ‹ﬂte bu
yüzden Day› bir savaﬂ örgütünün
en baﬂta ilkeli, kurall›, disiplinli
olmas› gerekti¤ine vurgu yapm›ﬂ ve
buna paralel olarak da küçük-burjuva zaaflarla sürekli savaﬂ halinde
olmuﬂtur.
“Yüzlerce insan›n küçük hata ve
zaaflar›, disiplinde, yaﬂamda, savaﬂta yüzlerce kural ve ilke hatas›
demektir. Dolay›s›yla, düﬂmana verilen yüzlerce koz demektir. ‹ç düﬂman, önlem al›nmad›¤›nda önce bireyleri, bireyler de örgütü kuﬂatarak, etkisiz hale gelmesini sa¤layacakt›r. Ad›n›n iç veya d›ﬂ düﬂman olmas› çok önemli de¤ildir. Önemli
olan, niçin ‘düﬂman’ olarak adland›rd›¤›m›zda. Savaﬂ›m›z› gerileten,
disiplinimizi gevﬂeten, moral ve
coﬂkumuzu düﬂüren, birli¤imizi parçalayan, ideolojimizi geriletip sa¤a
çekmeye, günlük yaﬂamda yozlaﬂmay› hakim k›lmaya çal›ﬂan, küçük-burjuva yaﬂant›s›n› dayatanlar
düﬂman›m›zd›r.” (Kongre Belgeleri
I, syf. 192)
Gerek iç gerekse de d›ﬂ düﬂmanla aram›zdaki çizgilerin kal›n olmas› gerekti¤i, Day›’n›n en s›k vurgulad›¤› yanlardan biridir. Mücadele
küçük zaaflar›n, kurals›zl›klar›n yeri geldi¤inde nas›l büyük bedeller
ödenmesine yol açt›¤›n› defalarca
göstermiﬂtir. Bu nedenle de bir savaﬂ örgütü çelik bir disiplinle donanmak zorundad›r. Bu sa¤lanamad›¤›nda düﬂman içten ve d›ﬂtan sürekli darbeler vurmaya, devrim yürüyüﬂümüzün h›z›n› kesmeye de-

vam edecektir.
Savaﬂ örgütü olmak, legal ya da
illegal, demokratik alanda veya askeri örgütlenmede, hangi alanda
olursa olsun s a v a ﬂ k ü l t ü rü y l e donanmak demektir.
“Bir savaﬂ örgütü yaln›z baﬂ›na
silahl› birliklerimizin eylemleriyle,
savaﬂ örgütü s›fat›na lay›k olamaz.
Yukar›dan aﬂa¤›ya tüm örgüt elemanlar›n› kapsayan bir kültür ve
çal›ﬂma tarz›yla bu s›fat› hak eder. ”
(Kongre Belgeleri I. syf. 294)
Bu kültür ve çal›ﬂma tarz›n›n
oda¤›nda ise ilkeler, kurallar vard›r.
Savaﬂ örgütü hiç tart›ﬂmas›z, ilkeli,
kurall› bir örgüttür. Day›’da ilke ve
kurallar, ö r g ü t ü n k o r u n m a s › ve
k a d ro l a r › n g ö revlerini eksiksiz
yerine getirebilmesi için olmazsa
olmazd›r. O’nun da dedi¤i gibi kurallar bizim içindir, örgütümüzün
güvenli¤i ve devrimci faaliyetlerimizin sa¤l›kl› sürebilmesi içindir.

Leninist örgüt anlay›ﬂ› ve
örgüt konusundaki her
türlü çarp›tmaya karﬂ›
mücadele miras›m›zd›r
Lenin'in öngördü¤ü parti, her
ﬂeyden önce proletaryan›n çelikten
disiplinine sahip dar devrimciler örgütüdür. Parti, baﬂlang›çta profesyonel devrimcilerin yer ald›¤›, iﬂleyiﬂte merkezi yan›n a¤›r bast›¤›, her
koﬂulda mücadeleyi sürdürebilecek
nitelikte bir örgütlenmedir. Dev rimlerde iradi yan›n belirleyicili¤i
öne ç›kt›kça, Leninist partinin devrimdeki rolü de büyümüﬂtür.
Partimiz, Türkiye halklar›n› anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrime taﬂ›ma iddias›yla yola ç›km›ﬂt›r.
Bu nedenle de Parti Türkiye halklar›n›n politik önderi, öncü müfrezesidir.

DAYI

19

Nas›l bir parti konusunun cevaplar› Hakl›y›z Kazanaca¤›z ’da ﬂu ﬂekilde verilmiﬂtir:
“P role t aryan› n i deol oj isi yl e do nat›lm›ﬂ, Türkiye halklar›n›n kur t u l u ﬂ m ü c a d e l e s i n e i d eo l o j i k v e s i ya s i ö n d e r l i k e d e bi l e c e k , P ol i t i k leﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ Stratejisi çizgisini hayat a ge çir ebil ece k bir örgüt le nm eye s ahi p, gi zl il i ¤i es as a l an,
ç e li k g ib i b ir di s ip li n e s a h ip , a z › nl › ¤›n ço¤unlu¤a tabi oldu¤u, yukar› dan aﬂa¤›ya hiyerarﬂik bir meka n i z m a s› o l a n , e l e ﬂ t i r i - ö z e l eﬂ t i r i m e kanizmas›n› çal›ﬂt›ran, düﬂünce
ür e ti mini sür ekli k› la n, hiz ipl er e
ye r v er m ey en b ir pa r t i . .”
Day› nas›l bir parti olmal› sorusuna ﬂu cevab› vermiﬂtir:
“Parti her ﬂeyden önce, neyi nas›l yapacaklar›n› bilen, bir davaya
k e n d i n i a d a m › ﬂ , d ene nmiﬂ , s a va ﬂ a n ve savaﬂt›ran ruh ve davran›ﬂ
birli¤idir. Parti, laf›zlar›n ve karizmalar›n da ötesinde ortak bir kültür
ve savaﬂç› ruhtur. Bu savaﬂç› ruh
hali ve kültür yarat›lmadan, pratikte s›nanmadan ﬂematik olarak kurulacak her parti y›k›lmaya mahkumdur. Bu yan›yla parti, hiçbir ﬂemaya
ve kal›ba s›¤d›r›lamaz. Savaﬂ kültürüyle donanm›ﬂ, sars›lmaz bir ﬂekilde ideolojik birli¤ini sa¤lam›ﬂ ve
savaﬂma azmini kaybetmemiﬂ örgütlenmeler, geçici bir süre savaﬂma kapasitelerini yitirseler de, tüm
örgütlenmeler da¤›lsa da parti olma
misyonlar›n› yitirmezler. ” (Kongre
Belgeleri I, syf. 123)
Day› özellikle 1980’lerin sonlar›ndan itibaren reformist cenahtan
örgüt anlay›ﬂ›na yöneltilen sald›r›lar
karﬂ›s›nda, hem devrimci örgütü
pratikte gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂarak,
hem de ideolojik düzeyde mücadele
etmiﬂtir. Say›s›z örgüt, silahl› mücadeleyi savunanlar dahil, örgüt anlay›ﬂ› aç›s›ndan liberalizme kayarken,
devrimci hareket Marksist-Leninist
ilkelerinden ayr›lmam›ﬂt›r.
Leninist parti anlay›ﬂ›n›n, proleterya diktatörlü¤ünün reddedilmesi,
demokratik merkeziyetçili¤in yerine “gevﬂek” örgüt anlay›ﬂlar›n›n
geliﬂtirilmesi, illegalitenin reddedi-
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“ Sa vaﬂ ›m ›z› ger ilet en,
disiplinimizi gevﬂeten,
m or al v e c oﬂ ku m uz u
düﬂü ren, birli¤imizi
parçalayan , i deolo jimizi
geriletip sa¤ a çekm eye,
günlük yaﬂamda
y o z l a ﬂ ma y › h a k i m k › l m a y a
çal›ﬂan, küçük-burjuva
yaﬂant›s›n› dayatanlar
düﬂman›m›zd›r.”
lerek, yasal particili¤in savunulmas›, örgüt konusunda tam bir dejenerasyonu da beraberinde getirdi.
“Parti olmayan parti”, “az›nl›¤›n
ço¤unlu¤a uymama hakk›”, “tembellik hakk›” gibi çarp›kl›klar teorileﬂtirilerek solun kültürüne sokulmuﬂtur.
Sorunun temelinde elbette düzen
örgütü mü, savaﬂ örgütü mü olunaca¤› vard›r. Day› her koﬂulda Leninist örgüt anlay›ﬂ›nda ›srarc› ve kararl› olmuﬂtur. Savaﬂanlar›n ve savaﬂmayanlar›n örgüt anlay›ﬂ› da buna göre ﬂekillenecektir.

Örgüt içi iﬂleyiﬂte güven
ve ilkeleri esas almak,
miras›m›zd›r
Day› örgütsel iﬂleyiﬂimizin hiçbir ﬂemaya, kal›ba s›¤d›r›lamayaca¤›n› bir çok kez ifade etmiﬂtir.
“Devrimin ve savaﬂ›n sorunlar›,
hiçbir ﬂemaya, programa ve takti¤e
s›¤d›r›lamayacak kadar büyük ve
de¤iﬂkendir. Örgütlenmeler, programlar, tüzükler, taktikler, yeni çal›ﬂma biçimleri, yeni politikalar ve
hemen her ﬂey devrim yürüyüﬂünü
h›zland›rmak, engelleri aﬂmak, t›kan›kl›klar› ortadan kald›rmak ve devrime biraz daha yaklaﬂmak içindir…” (Kongre Belgeleri I, syf.
248)
Bu yaklaﬂ›m› nedeniyledir ki,
Day›, örgütsel iﬂleyiﬂte klasik örgüt
modellerinin taklitçisi olmam›ﬂt›r.
Devrimci hareket içinde örgütsel
iliﬂkiler güven iliﬂkisi üzerine ﬂekillenirken, örgütsel iﬂleyiﬂin süreklili-

¤ini, tutarl›l›¤›n›, istikrar›n› sa¤layacak ilkeler, kurallar, gelenekler
de oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
noktada önemli mesafeler katedilmiﬂ olmas›n›n sonucu olarak, örgüt
içinde herhangi bir eksiklikle, herhangi bir sorunla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda,
ne yap›laca¤› bellidir. Hem teorik
anlay›ﬂ›m›z, hem geleneklerimiz,
bize bu netli¤i sa¤lamaktad›r. Bu
netli¤in temelinde güven, kolektivizm ve kurallar vard›r. Day›, bu olgular› ve bunlar›n yerini Parti Kongresi’nde delegelere hitap ederken
ﬂöyle ortaya koyuyordu:
“sizler... bu tür toplant›lar, seçimler olmadan esas olarak güvene
dayanarak, hareketin politikalar›n›,
perspektiflerini, emir ve talimatlar›n› yerine getirmeye çal›ﬂt›n›z. Elbette, çok farkl› biçimlerde, hiç
ki mse ni n uygul ama ya c esar et ede me di ¤ i o ra n lar d a k at› l› mc ›l› ¤ › v e
demokrasiyi de iﬂlettik. Ama bunlar›n hiçbiri güvenin yerini alamam›ﬂt›r. Bu yan›yla, d›ﬂ›m›zdakilerin,
hatta içimizdeki baz› kimselerin bile
kolayca anlayamayaca¤› özgün bir
iﬂlerlik yaratt›k” (Kongre Belgeleri
I, syf. 251)

Çal›ﬂma tarz›nda
p rograml›l›¤›, kolektivizmi
esas almak, miras›m›zd›r
Day›’n›n çal›ﬂma tarz›nda en
ay›rdedici yanlardan biri kendili ¤i n d e n c i l i ¤ e hiçbir zaman prim
vermemesidir. Kendili¤indencilik
özünde Leninist parti anlay›ﬂ›n›n inkar›d›r. Opotünizmdir, kitle kuyrukçulu¤udur, partinin iradili¤ini red
etmektir. Mücadelenin kendili¤inden yükselmesini beklemek kitle
çal›ﬂmas›ndan kaç›ﬂt›r. Devrimin
kitlelerin eseri olaca¤› gerçe¤ine
gözlerini kapatmakt›r. Devrim bir
örgütlenme sorunuysa o zaman esas
olan kitleleri örgütleyerek, devrime
kanalize edebilmektir. Devrimci bunun için vard›r. Aksi, halka güvensizlik, inançs›zl›kt›r. Day› kendili¤indencili¤e karﬂ› mücadele ederken, bu mücadeleyi kadrolar aç›s›ndan ideolojik bir e¤itime dönüﬂtürme çabas› içinde olmuﬂtur.
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Parti-Cepheli çal›ﬂma tarz› baﬂta
kendi¤indencili¤e düﬂmeden, örgütlenmenin oda¤›na kendini koyarak,
halka gitmek ve kitle çal›ﬂmas› yapmakt›r. Day› kendili¤indencili¤e
karﬂ› p ro g r a m l › b i r ç a l› ﬂ ma t a rz› n› hakim k›lmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
“Çal›ﬂt›¤› alanda kadro yoksa,
kadro e¤itmek için bizzat seferber
olanlar... en küçük bir olana¤›, en
küçük bir iliﬂkiyi de¤erlendirerek,
gecesini gündüzüne katarak ‘mutlaka partiyi ve cepheyi burada örgütleyece¤im, hareketin istediklerini
bulaca¤›m’ anlay›ﬂ›yla gerekti¤inde
her türlü riski göze alarak, olmaz
gibi görünen ﬂeyleri ortadan kald›r›r, hatta yoktan var eder. ‘Yok, olmaz’ türü gerekçeleri getirmeyi,
kendini aﬂa¤›lama olarak kabul
eder. Haz›rlopçulu¤a asla tenezzül
etmez.” (Kongre Belgeleri I, syf.
259)
Day›’ya göre hayatta mucize diye birﬂey yoktur, herﬂey bizim irademize, bizim örgütçülü¤ümüze
ba¤l›d›r. O’nun literatüründe “mucize”ler olmad›¤› gibi, “olmaz”lar
da yoktur. Gerçek bir devrimci yoktan var etmesini, yarat›c› olmas›n›
bilendir.
Day›’n›n hakim k›lmaya çal›ﬂt›¤›
çal›ﬂma tarz›nda en temel unsurlardan biri de, kolektivizm ve bunun
gerçekleﬂece¤i yerler olarak komi t e l e r d i r. Bir örgütü örgüt yapan, yarat›c›l›¤›n›, üretkenli¤ini art›ran
kollektivizmdir. Bunun karﬂ›s›nda
çal›ﬂma tarz›ndaki bürokratizme,
hantall›¤a, statükoculu¤a, liberalizme, sekterizme her zaman karﬂ› ç›km›ﬂ, bu e¤ilimlerle sürekli savaﬂm›ﬂt›r.

‹nanç, coﬂku, sorumluluk
ve fedakarl›kla tan›mlanan
Parti-Cephelilik anlay›ﬂ›
miras›m›zd›r
“En do¤ru politikalar, en parlak
fikirler dahi onlar› hayata geçirebilecek kadrolar yoksa birer hiçtirler.
Ka¤›t üzerinde kalmaya mahkumdurlar. Bu yan›yla kadrolar partinin
sadece gözü, kula¤› de¤il, ayn› zaSay›: 193

manda eli, aya¤›d›rlar. Politikalar,
taktikler, stratejiler kadrolarla hayata geçer. ” (Devrimci Sol, 11. Say›)
Ancak do¤ru bir kadro politikas›na sahip olanlar halk› örgütleyip,
savaﬂt›rabilirler. Day› da bunu baﬂaran önderlerden biri olarak tarihe
geçmiﬂtir. Yüzlerce insan kendini
tereddütsüzce harekete sunmuﬂ,
ölüme meydan okumuﬂ, feda eylemleri yapm›ﬂt›r. Yüzlerce insana
ölüme meydan okuma cüretini kazand›ran hiç ﬂüphe yok ki Day›’n›n
kadrolara duydu¤u güven ve sevgi
olmuﬂtur.
Kadro anlay›ﬂ›nda hem t e c r ü b e ye, hem gençl i¤in di na mi zmi ne
önem vermiﬂtir. Her zaman genç
kadrolara güven duymuﬂtur. Gençlere sorumluluklar vermekte çok
c ü retli olmuﬂtur. 90 At›l›m›, genç
kadrolara güvenip, görevler verilmesiyle sa¤lanm›ﬂt›r. Darbecilik süreci Day›’n›n kadrolara güveni,
aç›kl›¤›, onlar› sürecin içine dahil
ederek sorunu çözmeye çal›ﬂmas›yla aﬂ›lm›ﬂt›r.
“Parti ve örgüt, stratejinin hayata geçmesi için, devrim için bir
araçt›r. Bu arac›n motoru kadrolard›r. Kadrolar veya bölge, alan,
birim yöneticileri, kendilerini bu
arac›n motoru gibi görmez, onun
fonksiyonunu yüklenmezse araç iﬂlemez hale gelir. Bu ne demektir?
Bu, partinin, giderek kendisini inkâr
etmesi, bütün söylemlere ra¤men,
pratikte stratejik hedefinden ve
program›ndan vazgeçmesi demektir.
Kadro ve yöneticiler hangi alan ve
birimde, hangi konumda olursa olsun, stratejik hedeften uzaklaﬂt›¤›
noktada, geçici olarak baz› baﬂar›lar elde etse de t›kanmaya, k›s›rlaﬂmaya mahkûmdur.” (Kongre Belgeleri I, syf. 255)
Day›’n›n kadrolarda önem verdi¤i unsurlar›n baﬂ›nda disiplin, öz veri, emekçilik ve h a l k a , d e v r i m e
ba¤l›l›k gelir.
Bu anlay›ﬂ› temelinde h a l k t a n
i n s a n l a r › n k a d ro l a ﬂ t › r › l m a s › n a
hep özel vurgu yapm›ﬂt›r. Seçkinci,
ayd›n yaklaﬂ›mlara karﬂ›n, halk›n
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içinden
kadrolar
ç›kart›labilece¤ini ve
ç›kart›lmas› gerekti¤ini savunmuﬂtur sürekli. 2000
Ölüm Orucu Direniﬂi,
Day›’n›n bu politikas›n›n ete kemi¤e bürünmüﬂ halidir. Day›’ya göre bir insan›n kadro olabilmesi için s›radan, sade
ama istekli olmas› yeterlidir. O en s›radan olanlardan komutanlar, yöneticiler, kahramanlar yaratmas›n›
baﬂarm›ﬂt›r.
Day› kadrolar›n politika oluﬂturma, karar alma süreçlerine kat›l›m›n›, sorunlar›n çözümüne dahil edilmesini, örgütsel iﬂleyiﬂin bir parças›
olarak görmüﬂtür. Devrimci hareket
hiçbir döneminde bürokratik bir iﬂlerli¤e sahip olmam›ﬂt›r. O nedenle
de revizyonist örgütler gibi resmi
hiyerarﬂik konumland›rmalara göre
de¤il, mücadelenin ihtiyaçlar›na, insanlar›n kendilerini mücadelenin
neresinde gördü¤üne, yeteneklerine, güvene göre görevlendirmeler
yap›lm›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂla yüzlerce,
binlerce insan resmi bir adland›rma,
konumland›rma olmadan Partili,
Cepheli olarak büyük, önemli görevler üstlenip, ﬂehit düﬂmüﬂlerdir.
Day› bize böyle bir savaﬂ örgütü
b›rakt›. Bu örgütü gelece¤e taﬂ›mak,
geliﬂtirip güçlendirmek bizlere ba¤l›d›r. Yaz›m›z› yine Day›’m›z›n bir
sözüyle, daha do¤rusu tüm PartiCepheliler’in görevini somutlayan
bir ça¤r›s›yla bitirelim.
“A rt › k t üm kad ro ve s ava ﬂç ›l a r› m›z›, daha büyük görevler, daha
b ü y ü k s o r u m l u l u k l a r b e k l i y o r.
Parti ve Cephe elimizdedir. Sizlerin
ellerindedir. Onu büyütmek, geliﬂt i r m e k ve t üm ha l kl a r ›m › z ne z di n de sayg›nl›¤›n› artt›rmak, daha et kili savaﬂt›rmak, her gü n daha çok
büyütmek, halk›n kurtuluﬂ bayra¤›
haline getirmek görevi vard›r. Bu
g örev i b aﬂarab ilmek için , partili
o lm ak sav aﬂ›n › k azanm al›y ›z.”
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“Emperyalizm ve kapitalizm halk kitlelerine iﬂgal,
sömürü, katliam, yoksulluk ve ac›dan baﬂka hiçbir
ﬂey getirmemiﬂtir. Halk›n devrimci iktidar› ve sosyalizm d›ﬂ›nda
üretilen bütün teoriler, emperyalistlerin ve kapitalistlerin sömürü
politikalar›n› desteklemek ve onlara güç vermekten baﬂka hiçbir
iﬂe yaramam›ﬂt›r.”
“Kazanan emperyalistler ve iﬂbirlikçileri de¤il, ezilen
halklar olacak. Biz olaca¤›z. Bu kaç›n›lmazd›r... halklar›n
mücadelesi daha çok geliﬂecek. Mutlaka kazanaca¤›z.”

Önderli¤imiz Ve
Anti-Emperyalist
Kavgam›z Æ
Emperyalizm sorunu aç›s›ndan
ülkemizdeki mücadelede 1960’lar›n, 1970’lerin, 1990’lar›n, 2000’lerin birbirinden oldukça farkl›, özgün yanlar› vard›r. Day›, ilki hariç,
bu süreçlerin hepsini, devrimci bir
önder olarak yaﬂam›ﬂ ve diyebiliriz
ki, h e r k o ﬂ u l d a anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n› dalgaland›rman›n temsilcisi olmuﬂtur. Day›
ve devrimci hareket, bütün bu
süreçlerde emperyalizm karﬂ›s›nda hiçbir sapma, hiçbir savrulma yaﬂamayan, emperyalizm
karﬂ›s›nda asla tav›rs›z kalmayan
bir tarih yaratm›ﬂlard›r. Türkiye
solunda böyle bir tavr›n baﬂka
bir örne¤i yoktur.
Sözünü etti¤imiz dönemlere k›saca bakal›m. 1960’lar, anti-emperyalist mücadelenin, ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n›n yükseldi¤i, anti-emperyalist
öfkenin uyand›¤› y›llard›r. 1970’ler,
anti-faﬂist mücadelenin öne ç›kt›¤›,
buna paralel olarak da çeﬂitli kesimlerin anti-emperyalist mücadeleyi
adeta geri plana itti¤i, fakat devrimci hareket önderli¤inde oligarﬂiye
yönelik mücadelenin do¤rudan emperyalist hedeflere yönelik mücadeleyle birleﬂtirildi¤i y›llard›r (ilk kez
bu dönemde emperyalist ﬂirketlere
yönelik askeri eylemler yap›lm›ﬂt›r.)

1990’l› y›llar, emperyalizm konusunda
soldaki sapmalar›n ve
savrulmalar›n öne ç›kt›¤› bir dönem olurken,
bu dönem ülkemiz özelinde, özellikle 1990
baﬂlar›nda emperyalizmin Körfez sald›r›s›na
karﬂ›l›k olarak anti-emperyalist mücadelenin yükseldi¤i bir dönem oldu.
2000’li y›llar›n baﬂlar›, Amerikan emperyalizminin Irak’› iﬂgal etmesine karﬂ› kitlesel bir mücadelenin geliﬂti¤i y›llard›. Fakat bu dö-

Emperyalizme iliﬂkin
çarp›kl›klar ve
Day›’daki netlik
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nem ayn› zamanda emperyalizm
konusundaki en yayg›n ve derin
çarp›kl›klar›n da görüldü¤ü bir dönemdi.
Bu çarp›kl›k kendini en aç›k biçimde e m p e r y a l i z m e y ü k l e n e n
m i s y o n l a r d a gösteriyordu.
Çarp›k bak›ﬂ aç›lar›ndan b i ri n c i si, Irak’› iﬂgal eden Amerikan emperyalizmine “halklar› diktatörlüklerden kurtaran, ülkeleri özgürleﬂtiren” bir misyon yüklüyor ve bu
misyonu da “ d e m o k r a t i k e m p e ryalizm” diye teorileﬂtiriyordu. Bir
di¤er çarp›k bak›ﬂ aç›s› da, Avrupa

’

emperyalizmine karﬂ› benzer bir
yaklaﬂ›m içindeydi; Irak iﬂgali nezdinde Amerika’ya karﬂ› ç›kan reformist sol, Avrupa emperyalizmi karﬂ›s›nda ise baﬂka bir yaklaﬂ›m içindeydi. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
üyeli¤ini “Türkiye’yi demokratikleﬂtirece¤i” iddias›yla savunan bu
çarp›kl›k, ortaya “iyi emperyalizm,
k ö t ü e m p e r y a l i z m ” gibi bir tablo
ç›karm›ﬂt›.
‹ﬂte bu iki çarp›k bak›ﬂ aç›s›,
2000’li y›llar boyunca, Day›’n›n
ideolojik mücadelede, en çok a¤›rl›k
verdi¤i konulardan biri oldu. Bir çok
yaz›s›nda, mesaj›nda, kadrolara iletti¤i notlar›nda, sorun üzerinde durdu. Emperyalizm konusunda net
olmayan bir solun, devrimi baﬂarmas›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizmi kurmas› mümkün
de¤ildi.

E m p e r y a l i z m e iliﬂkin
çarp›kl›klara pratik
müdahale

Devrimci hareketin 2000’li y›llar boyunca anti-emperyalist muhtevada gerçekleﬂtirdi¤i eylemler ve
kampanyalar, ayn› zamanda bu ideolojik çarp›kl›¤a da bir müdahale
niteli¤i taﬂ›yordu.
Bu dönemin ilk kapsaml› ve oldukça uzun süreli kampanyas› hemen hemen 2003 y›l›n›n ilk yar›s›
boyunca yo¤un bir biçimde süren
“ Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r K a m p a n y as›”d›r.
Devrimci hareketin kendi eylemlerinin d›ﬂ›nda, Irak’ta Savaﬂa
Hay›r Koordinasyonu taraf›ndan

16 A¤ustos 2009

gerçekleﬂtirilen eylemler de, bu dönemde ülkemizde anti-emperyalist
mücadele aç›s›ndan geniﬂ kesimleri
etkilieyen bir ortam yaratm›ﬂt›r.
1991’deki Körfez savaﬂ›ndaki yanl›ﬂ saflaﬂmalara karﬂ› sürdürülen
ideolojik mücadeleler, belli ölçüde
sonuç vermiﬂti. Hemen hiç kimse,
“ Ne Sa m, ne S a ddam” demiyordu
art›k... Ancak bu birliktelik, yukar›da iﬂaret edildi¤i gibi, ABD’ye karﬂ› ç›k›p, AB’ye karﬂ› ç›kmayan çarp›kl›klar› bar›nd›rmaya devam ediyordu. Irak’ta iﬂgale karﬂ› mücadele, devrimci hareket aç›s›ndan her
aﬂamas›yla, her slogan›yla Day›’n›n
kurmayl›¤›nda sürdürülen bir mücadeleydi.
2004’te ülkemizde düzenlenen
NATO Zirvesi dolay›s›yla yo¤un bir
ﬂekilde “Nato Ülkemizden Defol!”
eylemleri gerçekleﬂtirildi. Bu da
devrimci hareketin önderli¤inde,
solun bir çok kesiminin kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilen yayg›n ve militan
bir anti-emperyalist tav›r oldu.
2005’te Devrimci Gençlik, DevGenç gelene¤ini, Day›lar’›n gelene¤ini sürdürürek ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n›
yükseltti. Bu anti-emperyalist kampanyan›n temel slogan› ﬂöyleydi:
" N e Av r up a N e Amerika, Ba¤›ms›z Türkiye, ‹ﬂbirlikçili¤e Son!"
Do¤rudan emperyalizm konusundaki çarp›kl›klara vuruyordu bu
eylemler. Amerika’ya ve Avrupa’ya
karﬂ› oldu¤u kadar, ABD’cili¤e,
AB’cili¤e de karﬂ›yd›.
Devrimci bir bak›ﬂ aç›s› böyle
olmak zorundayd›. Türkiye gibi, anti-emperyalist mücadele gelene¤inin oldukça güçlü oldu¤u bir ülke-
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de, sol ad›na kimileri kalk›p Amerika’n›n iﬂgallerle ülkeleri özgürleﬂtiren “demokratik bir emperyalist”
oldu¤unu, kimileri ise, bir emperyalist birli¤in bir “demokrasi projesi”
oldu¤unu savunabiliyordu. Day›’n›n kulland›¤› kavramla, bu u c ube görüﬂler, Türkiye soluna maledilemez, savunulamazd›. Gerek bu
konuda yaz›lan yaz›lara, gerekse de
yap›lan eylemlere önem vermesi
bundand›.
2007 Kas›m›nda gerçekleﬂtirilen bir di¤er anti-emperyalist kampanya ise, “ O RTAK DÜﬁMAN
A M E R ‹ K A’DIR” kampanyas›yd›.
Dünya halklar›n›n ortak düﬂman›yd› Amerika. Irak’ta oldu¤u gibi,
solu, ilericileri yan›ltmas›na, halklar› aldatmas›na izin verilemezdi.
“ORTAK DÜﬁMAN AMER‹KADIR” slogan› da, Day›’n›n bu konudaki netli¤inin ve mücadeledeki yal›nl›¤›n›n ürünü olan bir slogand›.

Geniﬂ cephe politikas›
ve islamc›l›¤›n,
milliyetçili¤in t u t a r s › z
anti-emperyalizminin
eleﬂtirisi
Milliyetçilerin, islamc›lar›n tutars›z anti-emperyalizmi de Day›’n›n son y›llarda ideolojik mücadelede s›k s›k ele ald›¤› konulardan
biriydi.
Day›, bir yandan anti-emperyalist cepheyi geniﬂletmeye büyük
önem veriyordu. Bu çerçevede,
I r a k ’ t a S a v a ﬂ a H a y › r K o o r d i n a syonu içinde baz› islamc› güçlerin
bulunmas›n› olumlu bulan bir tutum
tak›nm›ﬂ, Koordinasyon içinde
islamc›lara karﬂ› geliﬂtirilen sekter veya yanl›ﬂ tutumlar gündeme geldi¤inde, bunlara karﬂ› ç›k›lmas› do¤rultusunda politika
belirlemiﬂtir.
Fakat bu konunun bir di¤er
yan›n› da, islamc›l›¤›n tutars›z
anti-Amerikanc›l›¤›n›n do¤ru bir
zemine çekilmesi oluﬂturuyordu.
“Denebilir ki, bugün siyasi
a renada emperyalizme karﬂ› savaﬂan ‹slamc› bir kesim vard›r.
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Do¤rudur.
Özellikle
Sosyalist
Blok’un y›k›lmas›ndan sonra sosyalistler
büyük bir teorik karmaﬂa içine girmiﬂ, birçok
dinami¤ini yitirmiﬂ, halk
kitlelerine öncülükte geri noktalara düﬂmüﬂtür.
... ‹ﬂte bu ortamda ‹slamc›lar anti-emperyalist mücadelede ön plana ç›km›ﬂlard›r. ”
Day›, anti-amerikan, anti-emperyalist
tepkilerin
kendi içinde bir de¤eri oldu¤unu
söylüyor, fakat bunun süreklileﬂmesi ve kal›c›laﬂmas› için baﬂka unsurlar›n olmas› gerekti¤ini belirtiyordu. ‹slamc›lar bu konuda hem tarihlerinden, hem mevcut durumda kapitalizmle içiçeliklerinden dolay›,
ciddi açmazlarla karﬂ› karﬂ›yayd›lar.
Day› islamc›lar›n bu durumunu gayet net ortaya koymuﬂtu:
“Baz› islamc› kesimlerin ... yaln›z baﬂ›na anti-amerikan veya antiemperyalist tepki[si], kendi içinde
bir de¤eri olsa da halk kitlelerini
kurtuluﬂa götüremez. Nitekim bu
anlay›ﬂ sahipleri hiçbir yerde halk›n
kurtuluﬂunu sa¤lamam›ﬂ, ne emperyalizmi ne de kapitalist sömürüyü
yok edememiﬂlerdir. ...
Kapitalizmi ve özel mülkiyeti savunmak anlay›ﬂlar›na ayk›r› olmad›¤›ndan, güçlü bir anti-komünistli¤i beyinlerinde taﬂ›maya devam
etmektedirler. Bu nedenle de emperyalist ve kapitalistler taraf›ndan s›k
s›k kullan›lmaktad›rlar. Geçmiﬂleri
bunun bolca örnekleri ile doludur.
Bugün anti-amerikan, anti-bat› görünenlerin dahi, yar›n neyi savunacaklar› ve nerede kullan›lacaklar›
belirsizdir. ...
Bugün dünya çap›nda emperyalizmle bir savaﬂ içinde olduklar›
aç›kt›r. Bu kal›c› olmayan geçici bir
durumdur. Ya düﬂüncelerini de¤iﬂtirecek, kapitalist sistemi tümden
karﬂ›lar›na al›p sosyalizmi savunacaklar ya da yeniden emperyalist
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kapitalistler taraf›ndan kullan›lacaklard›r. Baﬂka yol yoktur.” (2006
Yeni Y›l Mesaj››)
Bir baﬂka yerde de ayn› konuda
ﬂunlar› belirtiyordu:
“ Biz ‹slamc› da olsa, ﬂeriat devleti de istese faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› savaﬂan bütün güçlerin
mevcut devlete karﬂ› savaﬂmas›ndan
yana olmal›y›z. Elbette devrimcilerin ﬂeriatç›larla ortak yanlar› yoktur.
Ama düzen içi olmalar›na, emperyalizm ve devletle iﬂbirli¤i yapmalar›na ra¤men hala büyük ço¤unluk ﬂeriatç› kesim emperyalizme, sömürüye ve zulme karﬂ› olduklar›n› söylemektedirler. Onlar› bu söylemlerine
sahip ç›kmaya ça¤›rmak, devlete
karﬂ› mücadele etme rotas›na sokmak için çaba sarf etmeliyiz.” (Halk
‹çin Kurtuluﬂ, Say›: 41, 2 A¤ustos
1997)
Day› bu noktadaki politikay›,
onlar› d›ﬂtalamadan, onlar› anti-emperyalist cephenin bir parças› olarak
görmek ama ayn› zamanda özellikle
Amerika’ya karﬂ› ç›karkenki açmazlar›n›, bu konudaki tarihsel tutars›zl›klar›n› göstermek olarak ﬂekillendirmiﬂti. Bu politika, ideolojik
ve politik anlamda kendine güveni
de yans›t›yordu ayn› zamanda.
Ülkemizde emperyalizme, Amerika’ya karﬂ› görünen bir di¤er kesim de kendilerini “ulusalc›” olarak
adland›ran çevrelerdi. Milliyetçilerin sahte vatanseverli¤ine karﬂ› da
anti-emperyalist olman›n temel ölçülerini göstermiﬂtir:
“Emperyalizme karﬂ› olmakla,
iﬂbirlikçilerine karﬂ› olmak birbirinden ayr›lamaz. Sözde anti-emperya-

list söylemi sürdürerek iﬂbirlikçileriyle ittifaklar içerisine girmek ve bu
iﬂbirlikçilerle birlikte devrimci harekete karﬂ› tav›r almak do¤rudan emperyalizmin bir faaliyetidir. ” (Eok.
Kurtuluﬂ, Say›: 20, 24 Haziran 1995)
Ulusalc› kesimlerin bu demagojileri, ülkemizde y›llard›r sürüyor.
1995’te yukar›daki tespitleri yapan
Day›, son yaz›lar›ndan birinde yine
bu kesimin riyakarl›k ve halk›n anti-emperyalist duygular›n› istismar
etmesine de¤iniyordu:
“Bütün ›rkç›lar, milliyetçiler,
dinciler, anti-Amerikan, anti-emperyalist olduklar›n› söylerler. ...
Bu, büyük bir yaland›r. Bu kesimler
hemen her dönem emperyalizm ve
iﬂbirlikçilerin ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmiﬂ, devrimcilere
karﬂ› savaﬂm›ﬂ, devrimcileri katletmiﬂ kesimlerdir. ... Emperyalizm ve
kapitalizmin ç›karlar› için anti-emperyalist, anti-Amerikan söylemleri
kullanmakta, ama ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesinden, sömürüye karﬂ› mücadeleden uzak durmaktad›rlar.” (2008 Y›l›, Yeni Y›l
Mesaj›)
Ulusalc›lar, islamc›lar dahil, emperyalizme bütün olarak tav›r alamayanlar›n açmaz›n›, tutars›zl›¤›n›
bir baﬂka yaz›s›nda ﬂöyle özetlemiﬂti: “Bugün dünyadaki Amerika’ya
karﬂ› direniﬂler, hangi siyasi motifle, hangi kimlikle yap›l›rsa yap›ls›n,
b a ¤ › m s ›z l › k v e d e m o k r a s i y i s a v u n muyorsa, bu anlay›ﬂla hareket etmiyorsa er geç emperyalizme teslim
olmak zorundad›r.” (22008 Y›l›, Yeni
Y›l Mesaj›)
Yaz› dizimizin ikinci bölümünde
vurgulad›¤›m›z gibi, sorun yine Day›’n›n ›srarla ve ›srarla üzerinde durdu¤u ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin bütünlü¤üne gelip dayan›yordu.

Day› ve Parti-Cephe,
emperyalizm konusunda
netliktir
1990’lar›n baﬂlar›nda, Romanya’da, Do¤u Almanya’da oldu¤u
gibi, emperyalizmin karﬂ›-devrim-
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lerini, darbelerini “ h a l k a y a k l a n m a s › ” olarak de¤erlendirenler,
1990’lar boyunca, emperyalizmin
geliﬂtirdi¤i bir çok “milliyetçi” hareketi de “ u l u s a l t a l e pl e ri ” destekleme ad›na destekleme yan›lg›s›na
sürüklendiler. Evet, 1990’lar milliyetçilik dalgas›n›n adeta dünyay›
sard›¤› bir dönemdi. Kimileri, bunu
“tüm uluslar ulusal haklar›na, ulusal
devletlerine kavuﬂuyor” diye olumlasa da gerçek bu de¤ildi:
“Emperyalizmin sosyalist sistemi y›kmas›yla dünyan›n birçok bölgesinde milli hareketler çeﬂitli biçimlerde geliﬂtirildi veya geliﬂti.
Bunlar›n bir kesimi sosyalizmden etkilenmesine ra¤men, büyük bir kesimi do¤rudan emperyalizmin ‘böl
parçala ve yönet’ politikalar›n›n ve
emperyalist tekellerin pazar kavgas›
sonucu ortaya ç›kar›ld›.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 28, 20 Ocak 1996)
Day› 1994’te, henüz sürecin baﬂ›nda, bu milliyetçi hareketlerin niteli¤ini son derece aç›k tesbit etmiﬂti: “Emperyalistler, bu [sosyalist
sistemin çöküﬂünden sonra aç›¤a
ç›kan] pazar alanlar›n› ele geçirmek için, öncelikle daha baﬂtan
kendilerine ba¤›ml› olarak geliﬂmiﬂ
burjuva s›n›flar›n yarat›lmas› u¤runda milliyetçili¤i körükleyerek
ve bu temelde bölgesel savaﬂlar ç›kartarak, bir yandan burjuvazinin
kendi s›n›f bilincine sahip olmas›n›
sa¤larken, bir yandan da halklar›
birbirine k›rd›r›p, maddi servetlerini tüketerek ekonomik, politik her
konuda emperyalizme muhtaç hale
getirerek kendi egemenli¤ini pekiﬂtirmek istemektedir.” (Kongre Raporu)
Bütün bunlar› görmek zor de¤ildi elbette. Ama bunlar› görmek için
emperyalizm konusunda net olmak
gerekirdi. Emperyalizme iliﬂkin bu
netli¤e sahip olunmad›¤›nda sapmalar, yan›lg›lar kaç›n›lmazd›r.
Emperyalizmi, içinde bulunulan
dönemin temel özelliklerini do¤ru
tespit etmek, do¤ru devrimci politikalar için ﬂartt›r. Emperyalizm tarihini unutanlar›n, mevcut koﬂullar›
do¤ru tahlil edebilmesi de mümkün
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olmaz. “Tarih bilinci olmayanlar ne
emperyalizmin nas›l ﬂekillendi¤ini,
ne kapitalizmin nas›l oluﬂtu¤unu, ne
de dost ve düﬂman› do¤ru saptayamazlar. ” (Halk ‹çin KURTULUﬁ,
Say›: 20 / Ta ri h : 8 M a rt 1 9 97 )
Ki, soldaki bir çok çarp›kl›¤›n,
sapman›n da temelinde bu vard›r.
Bu, daha 1960’lardan itibaren böyledir: “ Türkiye’yi, emperyalizmi,
oligarﬂiyi ve bu tarihi do¤ru tahlil
edemeyenler yanl›ﬂ strateji ve taktikler oluﬂturdu. Bu yan›yla THKPC hareketi Türkiye sol tarihinde en
gerçekçi ve devrimci düﬂüncelere
sahiptir.”
Emperyalizme bir tak›m “olumlu”
misyonlar yüklemeye baﬂlaman›n devam›, emperyalizme direnmemenin
teorisidir. Bunun sonucu, belli ki teslimiyet ve saf de¤iﬂtirmektir. Daha
Kongre Raporu’nda, yani 1994’te Day› aç›kça ortaya koymuﬂtur:
“Hangi söylemle yola ç›karsa
ç›ks›n, ne tür büyük silahl› bir gücü
elinde bulundurursa bulundursun,
emperyalizme tav›r almayan, onunla uzlaﬂan her hareket, nihai, sonuçta emperyalizmin denetimi alt›na girmeye ve ülkesini sömürgeleﬂtirmeye mahkumdur. Emperyalizm,
kendisine tav›r almayan özelliklerini koruduklar› sürece, bu örgütlerin
dünyadaki politik dengeleri ve ç›karlar› çerçevesinde yaﬂamalar›na,
geliﬂmelerine izin vermekte bir sak›nca görmeyecektir.” (Kongre Raporu)
Bu sat›rlar›n yaz›lmas›ndan yaklaﬂ›k on y›l sonra, Kuzey Irak’ta bunun
ç›plak sonuçlar›ndan birini gördük.
Daha vahim olan› ise, emperyalizmin denetimi ve hizmeti alt›na giren
bu hareketlerin politikalar›n›n “Uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›” ad›na meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›d›r.
2000’lerin ortas›nda, emperyalizm
konusundaki yan›lg›, Kuzey Irak’taki
geliﬂmeler ve teorik olarak da “Uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›” konusundaki yaklaﬂ›mda kendini gösteriyordu. Day›’n›n yönlendiricili¤iyle
haz›rlanan “ A m e r i k a n ‹ m p a r a t o r l u¤u, Milliyetçilik ve Demokrasi” kitab›, iﬂte bu yan›lg›ya bir cevap oluﬂ-

Say›: 193

turuyordu.

Güçlü olan emperyalizm
de¤il, halklard›r!
Day›, her dönem kadr-i mutlak
emperyalizm de¤erlendirmelerinin
karﬂ›s›na ç›km›ﬂ, buna hep özel vurgular yapm›ﬂt›r. Bu noktada elbette
sorun devrimcilerin, halklar›n kendine güvenmeleri sorunuydu.
“Emperyalizm hakimdir, boyun
e¤mek laz›m... onlar›n d›ﬂ›nda bir
ﬂey yap›lamaz... emperyalizmin dev
askeri gücü altedilemez...” diye düﬂünülmeye baﬂland›¤›nda zaten, ba¤›ms›zl›k hedefinden, halklar›n kurtuluﬂ düﬂlerinden vazgeçilmiﬂ demektir. Oysa emperyalizm güçsüzdü; “kara listeler” haz›rlay›p, ony›llard›r devrimcileri yoketmeye çal›ﬂan politikalar izlemeleri, korkular›n› gösteriyordu. Day› bütün bunlar›n karﬂ›s›nda ﬂunu söylüyordu:
“ Güçlü olan emperyalizm de¤il
devrimcilerdir. Yüksek moral de¤erlerle halka gidip, halka güven vermeliyiz. De¤iﬂtirebilece¤imizi göstermeliyiz. Her devrimci bunlar› yapabilecek yetenekte ve güçtedir. Bunun için her devrimci, emperyalizm
ve iﬂbirlikçilerinin korkulu rüyas›d›r. Emperyalistler, bundan dolay›,
onlar› tutsak etmek, katletmek için
sürekli sald›r›rlar, planlar yaparlar.
Her devrimci bu gücünü bilmek ve
kendine güvenmek zorundad›r. ”
(2008 Y›l› Yeni Y›l Mesaj›)
Nitekim, Day›’n›n ve tüm Marksist-Leninistlerin halka güveni boﬂa
ç›kmam›ﬂt›r: Emperyalizme dair
tüm sapk›n teorilerin karﬂ›s›na halklar›n direniﬂi ç›km›ﬂt›r. Halklara
inanan, halklara güvenenler, tarih
önünde bir kez daha hakl› ç›km›ﬂt›r.
“ Emperyalizm özellikle de ABD
emperyalizmi, bütün dünyay› ele geçirdim, bütün pazarlar benim düﬂüncesiyle ideolojik ve politik zafer
sarhoﬂlu¤u yaﬂarken, geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerden emperyalizmin
merkezlerine kadar dünyan›n hemen her yan›nda silahl› silahs›z
ama bir bütün olarak halk kitlelerinin direniﬂi ortaya ç›kt›.” (2002 Y›l›

Ad›
And›m›z
Miras›m›z
Bayra¤›m›zd›r

Yeni Y›l
Mesaj›)
Evet,
emperyalizmin gücünü kadr-i mutlak say›p, onun politikalar›na
uymak, boyun e¤mek
gerekti¤ini söyleyenler,
soldaki reformistler, icazetçilerdi. Halklar öyle
bir ﬂey demiyordu.
Tam tersine emperyalizme karﬂ› bedeli ne olursa
olsun direnmek gerekti¤ini
söylüyor ve feda silah›n› da
kuﬂanarak bunu yerine getiriyorlard›.
“Bugün, belki hemen yar›n yeni
bir sosyalizmi kuracak güçte de¤iliz
ama bütün dünyada emperyalizmin
iﬂgal, ya¤ma ve talan politikas›na
karﬂ› halklar›n barikat›n› oluﬂturduk.
Bu barikatta yer al›p sosyalist olmayanlar da bizimdir, bizim saf›m›zdad›r. Ve bu güçlü bir barikatt›r. Bugünkü çeﬂitlili¤i yar›n yeni saflaﬂmalara, yeni aray›ﬂlara dönüﬂecek,
do¤ru olan› bulacak ve güçlenecektir. Bu kaç›n›lmaz bir geliﬂimdir.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri
pes etmeyecekler, daha büyük bir
güçle sald›racaklar, daha çok iﬂgal,
daha çok katliam yapacak daha çok
tecrite baﬂvuracaklar. Dünya halklar›n›n s›rt›n› dayayabilece¤i, destek alabilece¤i, cephe gerisini oluﬂturabilece¤i hemen hiçbir güç ve
yer yoktur. Bu durum dünyadaki bütün ezilen halklara, bütün devrimcilere çok daha zorlu yeni görevler
yüklemektedir, iﬂte bu sürecin oda¤›na feda eylemlerinin oturmas› bu
nedenledir. Halklar›n gerekti¤inde
bedenlerini silah yap›p savaﬂmaktan baﬂka hiçbir yolu yoktur. ”
(2005 Y›l› Yeni Y›l Mesaj›)
Emperyalizme do¤ru bakman›n
özü, özeti buydu. Emperyalizmi tan›yanlar›n varaca¤› baﬂka bir sonuç olamazd›. Yukar›da aktard›¤›m›z son
al›nt›, bir bak›ma, Day›’n›n anti-emperyalist mücadelesini ve görüﬂlerini
özeti niteli¤indedir.
- bitti -

DAYI

25

ﬁehitli¤inin 1. Y›l›nda Önderimiz, Day›m›z, Komutan›m›z› An›yoruz

‘DAYI’YI ANMAK VE YAﬁATMAK,
ANT‹-EMPERYAL‹ST ANT‹-OL‹GARﬁ‹K
MÜCADELEM‹Z‹ BÜYÜTMEKT‹R’
11 A¤ustos 2008’de ﬂehit düﬂen
devrimci hareketin önderi Dursun
Karataﬂ’›n 1. ölüm y›ldönümü nedeniyle, ﬂehit düﬂünceye kadar önderli¤ini ve Genel Sektereterli¤i’ni üstlendi¤i Parti taraf›ndan bir aç›klama
yap›ld›. 11 A¤ustos 2009 tarihli 42
No’lu aç›klaman›n baﬂl›¤›nda “Day›’y› Anmak ve Yaﬂatmak, Anti-Emperyalist, Anti-Oligarﬂik Mücadelemizi Büyütmektir” denilirken, Day›’s›z geçen bir y›l hakk›nda k›sa bir
de¤erlendirme yap›ld›. Aç›klamada
ﬂöyle deniliyordu:

“ Halk›m›z, Yo l d a ﬂ l a r
Hareketimizin
kuruluﬂundan
2008 y›l›n›n 11 A¤ustos’una kadar,
devrim yürüyüﬂümüzün her an›nda,
her alan›nda önümüzde, yan›m›zda
k›lavuzumuz olan Day›’s›z ilk bir y›l›m›z› geride b›rakt›k. Onsuz zor olaca¤›n› biliyorduk; fakat, kesin olan
bir ﬂey daha vard› ki; devrim yürüyüﬂümüz bir an bile duraksamaks›z›n ve rotas›ndan bir milim bile sapmaks›z›n sürecekti.
Bu bir y›l boyunca da, Türkiye
halklar›n›n anti-emperyalist, antioligarﬂik devrim yürüyüﬂü, kesintisiz ve yolundan sapmaks›z›n sürmüﬂtür.
Baﬂta önderimiz olmak üzere ﬂehitlerimize verdi¤imiz sözleri yerine
getirmek için tereddütsüz, kesintisiz
savaﬂ› sürdürece¤iz. Day›, bize öncelikli olarak iki temel görev b›rakm›ﬂt›r: B i r i n c i s i : Örgütlenmek.
‹kincisi: Silahl› savaﬂ› yükseltmek.
Bu görevler, halen önümüzde durmaktad›r. Sözümüzü, silahl› savaﬂ›
yükselterek, kitleleri örgütleyerek
yerine getirece¤iz. Onun bize örneklerini gösterdi¤i, onurunu yaﬂatt›¤›
at›l›mlar›n, büyük direniﬂlerin, yenilerini yarataca¤›z. Halk›m›z›n adalet
özlemine cevap olaca¤›z. At›l›mlar›
daha ileriye taﬂ›yaca¤›z. Yapt›¤›m›z
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hiçbir ﬂeyi yeterli bulmayaca¤›z.
Çünkü hedefimizde devrim var. Emperyalizmi kovup, oligarﬂik diktatörlü¤ü y›k›p yerine devrimci halk iktidar›n› kurana dek, her ﬂey bize yetersiz gelmeye devam edecektir. ‹ﬂte
bu yüzden, bilmemiz ve kavramam›z
gereken ﬂudur ki; Day›’y› ve tüm ﬂehitlerimizi anmak ve yaﬂatmak, antiemperyalist, anti-oligarﬂik mücadeleyi büyütmek ve bu mücadeleyi zafere taﬂ›makt›r.
Day›’n›n bize ö¤retti¤i, s›k s›k
hat›rlatt›¤› i k t i d a r pe rs pe k t i fi, böyle bakmam›z› gerektirir.

Devrimimizin k›lavuzu,
devrimcili¤imizin
ö ¤ retmeni, yol
g ö s t e r m e y e v e ö ¤ re t m e y e
devam ediyor
Geçen bir y›lda, fiziki anlamda
O’nsuz, fakat, ideolojik, politik anlamda O’nunlayd›k. Çünkü, Day›,
bu hareketin ideolojisi, politikalar›,
gelenekleriyle adeta özdeﬂleﬂmiﬂtir.
Böyle oldu¤u içindir ki, her eylemimizde, her ad›m›m›zda, her örgütlenmemizde, her kampanyam›zda O
da vard›.
Day›’n›n önderli¤inde uzun bir
yol katettik. Bu uzun yolda, kuﬂatmalar yard›k. Badireler atlatt›k. Büyük ideolojik kavgalar verdik. Her
badirede, her ideolojik, politik kavgam›zda, O’nun ö¤rettikleri yol göstermeye devam ediyor. Emperyalizmin de¤iﬂti¤ini, oligarﬂinin demokratikleﬂti¤ini ileri süren burjuvazinin
ve düzen içi solun tezlerine karﬂ› Day›’n›n ortaya koydu¤u tespitler, bize
gerçe¤i göstermeye devam ediyor.
Her geliﬂme, Day›’n›n, Parti-Cephemizin do¤rulu¤unu gösteriyor. P a rti-Cephe gibi bir t a r i h e , P a r t i C e p h e g i b i M a h i r ’den Day›’ya

u z a n a n b i r önderli¤e, Parti-Cephe
g i b i b i r ideolojik netli¤e ve biriki m e , P a r t i - C e p h e g i b i g e l e n e k l e re
sahip bir parti, hiçbir sorun karﬂ›s›nda çözümsüz de¤ildir. Ülkemizin ve
halk›m›z›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u tüm
sorunlara çözümümüz vard›r. Emperyalizmin ülkemizdeki yeri ve rolü, ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin
yolu, Kürt sorununun çözümü, haklar ve özgürlüklerin kazan›lmas› gibi, karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz her sorunda Mahir’in ve Day›’n›n önderli¤inde ﬂekillenen hedefler ve çözümlerin geçerlili¤i kan›tlan›yor.
Bu do¤rular ve bu çözümleri gerçekleﬂtirmek için büyük bedeller
ödedik. Ödemeye devam ediyoruz.
Bu bedeller, Mahir Çayan’dan Dursun Karataﬂ’tan Kevser M›rzak’a,
Engin Çeber’e kadar uzanan ﬂehitlerimizde somutlanm›ﬂt›r. Day›’y› ve
tüm ﬂehitlerimizi anman›n ve yaﬂatman›n yolunun, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik devrimi büyütmekten
geçmesi, iﬂte bu nedenledir.
Onlar›n miras›, emeklerini, kanlar›n›, canlar›n› koyarak gün gün,
halka halka büyüttükleri devrim kavgas›d›r. Bu miras› devralmak, en
baﬂta d e v r i m v e i k t i d a r hedefini
devralmakt›r. “Day›’n›n ad›, and› m›z, miras›m›z, bayra¤›m›zd›r”
sözümüzün karﬂ›l›¤› iﬂte budur. Devrim ve iktidar, dün oldu¤u gibi, bugün de partimizin ufkundad›r. Day›’n›n k›lavuzlu¤unda bu ufka yürüyoruz. Hiçbir engel bizi halk›n devrimci iktidar› hedefinden al›koyamayacak, uzlaﬂmalar, k›r›nt›lar karﬂ›l›¤›ndan devrimden vazgeçmeler, bizden hep uzak olacak.”
*

Aç›klaman›n sonraki bölümünde, Dursun Karataﬂ’›n ö¤rencilerine,
yoldaﬂlar›na sesleniliyor; Day›’n›n
miras›n› taﬂ›man›n olmazsa olmaz16 A¤ustos 2009

lar› belirtilerek, ﬂöyle deniyor:

“Yoldaﬂlar! Bizi devrime
ve sosyalizme ba¤layan
z i n c i r d e s a ¤ l a m b i re r
halka olmaya aday olan
D a y › ’ n › n ö ¤ ren cil er i !
Hepimiz için aç›kt›r ki; Day›’n›n
miras›n› taﬂ›yabilmek, “Day› biziz”
diyebilmek, daha büyük sorumluluklar üstlenmemizi, daha somut,
daha kararl›, daha militan, daha
köklü ad›mlar atmam›z› gerektirmektedir. Day›’n›n miras›n› taﬂ› yabilmek için devrimcili¤imizi
büyütmeliyiz. Mücadelemizi bü yütmeliyiz. Oligarﬂiye ideolojik,
politik, askeri daha büyük darbeler
vurabilmeli, kitlelere gerçekleri taﬂ›yabilmeli, kitleleri daha geniﬂ biçimde örgütleyebilmeliyiz. Day›’n›n
ve ﬂehitlerimizin b›rakt›¤› boﬂluklar› doldurman›n koﬂullar›, her PartiCepheli’nin kafas›nda aç›k olmal›d›r. Soyut bir ba¤l›l›k, soyut bir sahipleniﬂ, Day›’n›n miras›n› omuzlamam›za yetmez. S›radan olan› yapar, bugüne kadarki devrimcilik biçimimizi yeterli görür ve statülerimizi sürdürmekte ›srarl› olursak, ﬂehitlerimizin b›rakt›¤› boﬂluklar› dolduramay›z.
Day›, kendisi için özel anmalar
yap›lmamas› vasiyetini b›rak›rken
ﬂunu söylüyordu: “ﬁehitlerin yerini
doldurmak ‘EN SA⁄LAM HALKA
BEN OLMALIYIM’ diyebilmektir.”
ﬁehitlerimize ba¤l›l›¤›m›z›n en somut ifadesi de bu olacakt›r. Bir savaﬂç› olarak, yönetici olarak, kadro
olarak, tutsak olarak ve gerekti¤i an,
gerekti¤i yerde bir ﬂehit olarak ba¤›ms›zl›k demokrasi sosyalizm mücadelesinin en sa¤lam halkalar›ndan
biri olmay› hedeflemeliyiz. Day›’n›n
yoldaﬂlar›, Day›’n›n ö¤rencileri, Day›’dan ö¤renmesini bilen her devrimci, bunu baﬂarabilir.
Day›’n›n yoldaﬂlar› ve ö¤rencileri olarak, bunu baﬂaraca¤›z.
En sa¤lam halka olmak, kendini
s›n›rs›zca devrime ve örgütüne sunmakt›r. Kendini sunmak, kendine
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güvendir. Kendine güven, örgüte güvendir. Örgüte güven, ideolojiye güvendir. Halka, devrime inanmakt›r.
Day›’n›n miras›n› taﬂ›mak, bunlar›
kendinde somutlamakt›r. Bunlar›
kendinde somutlamak, emekçilikten
s›ra neferli¤ine, disiplinden fedakarl›¤a, “örgüt benim” diyebilmekten
“ben her ﬂeyimi örgüte borçluyum”
diyebilmeye kadar uzanan Day›’n›n
ö¤reticili¤inin iyi ö¤rencileri olmakla mümkündür.
“Dursun Karataﬂ, devrim için
yaﬂanm›ﬂ bir hayat›n ad›d›r” demiﬂtik, Day›’n›n ﬂehitli¤iyle ilgili aç›klamam›zda. Devrim için yaﬂanm›ﬂ
y ü z l e rc e , b i n l e rc e h a y a t › k o y a c a ¤›z onun hayat›n›n yan›na. Yüzlerce, binlerce sa¤lam halka ekleyece¤iz o zincire. O zincir, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimimizi gerçekleﬂtirene kadar halka halka uzayacak. Her halkas›nda bir destan yaz›l›d›r o zincirin. Her halkas›nda,
herkese ve her ﬂeye ra¤men diyebilen, her koﬂulda direnen, her koﬂulda
savaﬂan, ölen ama yenilmeyen bir
ﬂehidimizin ad› yaz›l›d›r. Ve ﬂehitlerimiz zaferimizin güvencesidir.
Yoldaﬂlar, ﬂehitlerimizden devrald›¤›m›z görevimiz, 39 y›ld›r devrimci hareketin önderli¤inde kesintisiz süren devrim yürüyüﬂünün bundan sonraki aﬂamalar›na öncülük
edebilmek ve gerekti¤inde ﬂehit olabilmektir. Her yoldaﬂ›m›z, bu görevi
üstlenebildi¤i ölçüde, Day›’y› kendinde yaﬂatabilecektir.

Türkiye halklar›!
Her halk›n emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadelesinde yolunu
ayd›nlatan, mücadelesine k›lavuzluk
eden önderleri vard›r. Hareketimizin
önderleri olan Mahir Çayan ve Dursun Karataﬂ da iﬂte onlardan ikisiydi.
Bugün aram›zda yoklar. Onlar›n ›ﬂ›¤›, partimizin elinde yine yolumuzu
ayd›nlatmaya devam ediyor. Onlar›n
k›lavuzlu¤u, partimizde cisimleﬂmiﬂtir. ‹deolojik, politik, askeri, kültürel, onlar›n tüm birikimleri, partimizin birikimidir. Onlar›n inançlar›,
coﬂkular›, cüretleri ve kararl›l›klar›n›, partimiz temsil etmektedir.

Ad›
And›m›z
Miras›m›z
Bayra¤›m›zd›r

Önder
yoldaﬂ›m›z
Dursun Karataﬂ’› ﬂehitli¤inin 1.
Y›ldönümünde anarken
yoldaﬂlar› olarak, onun
ömrünü adad›¤› partisi
olarak, onun yoklu¤unu
hissettirmeyece¤imizi,
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim bayra¤›n›
ülkemizin meydanlar›nda,
da¤lar›nda, ﬂehirlerinde, gecekondular›nda dalgaland›rmaya devam edece¤imizi
bir kez daha ilan ederiz.
*

42 No’lu aç›klama, bu ilan ediﬂin
ard›ndan, Day›’n›n ö¤rencilerinin
hayat›n her alan›nda devrimin öncülü¤ü misyonunu üstleneceklerini
vurgulayarak, ﬂu ﬂekilde sona erdiriliyor:

“Türkiye devrimi yolunda
y ü rüm ey e d ev am ed ec ek ti r.
Türkiye devrimi, Devrimci Halk Kurtuluﬂ PartisiCephesi’nin önderli¤inde büyümeye devam edecektir.
P a r t i - C e p h e l i l e r, Day›’n›n
ö ¤ re n c i l e r i o l a r a k , h a y a t › n
h e r a l a n › n d a Türkiye devriminin öncülü¤ü misyonunu
üstlenmeye devam edecekl e r d i r.
D E V R ‹ M ‹ Ç ‹ N YAﬁAN MIﬁ YÜZ L E RCE , B‹ NL E RC E H AYAT I K O YA C A ⁄ I Z
DAYI’NIN HAYAT I N I N
YANINA.
DAYI VE T Ü M ﬁ E H ‹ T LER‹M‹Z, DEVR‹M
YÜRÜYÜﬁÜMÜZDE
B‹Z‹MLED‹R!
ZAFER‹ ONLARLA
KAZANACA⁄IZ!
K U RTULUﬁA KADAR
SAVAﬁ!”
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Gelenekleriyle

Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

Dev-Genç’in 20.
y›ldönümü vesilesiyle Day› taraf›ndan
Dev-Gençliler’e gönderilen ve “ B i r DevGenç’imiz Va r ” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan tarihi
mesaj, ﬂöyle bitiyordu:

“ M ü cadele sizin le
büyü yecek, bayr a k
si zinle da ha da yükseklerde dalga la n acak. “
Dev-Gençliler, bu
öngörüyü, bu beklentiyi o günden bu yana karﬂ›l›ks›z b›rakmad›lar.
Bu y›l, DevGenç’in kuruluﬂunun
40. y›l dönümünü.
Bu yaz› dizimizde
Dev-Genç’in 40 y›ll›k mücadele tarihini,
Dev-Genç’in KAZANIMLARINI anlatmaya çal›ﬂaca¤›z.
Dev-Genç, gençli¤e, halk›m›za, ülkemizin ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm
mücadelesine say›s›z
gelenekler, de¤erler
kazand›rd›. DEVGENÇ’‹N KAZANIMLARI, DEV-
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R‹MC‹ HAREKET‹N DO⁄RU POL‹T‹KALARININ VE
ANLAYIﬁININ SONUCUDUR. Bu TAR‹H B‹Z‹MD‹R.
DEV-GENÇ, B‹Z‹MD‹R.
Dev-Genç ismi,
Dev-Genç’in mücadele çizgisiyle yak›ndan uzaktan ilgisi olmayanlar taraf›ndan
y›llarca istismar edildi ve hala da bu istismarc›l›¤a, f›rsatç›l›¤a
devam edenler var.
Dev-Genç ad› öylesine kullan›labilecek
bir ad de¤ildir. Bu
isim, militanca bir
mücadeleyle, o güne
kadar solda eﬂi görülmemiﬂ bir emek, fedakarl›k, cüret ve
coﬂkuyla, kanla, canla yarat›lm›ﬂt›r. 40
y›ld›r bu bedelleri
ödemeyi göze alarak
Dev-Genç gelene¤ini
sürdürenlerin d›ﬂ›nda, kimsenin bu ismi
kullanmaya t a r i hsel,
siya sal ve ahlaki
olar a k hakk› yoktur.
Tarih ﬂehitlerle
yaz›l›yor. Tarihe yaz›lan isimler, tarihe

damgas›n› vuran örgütlenmeler için bedeller ödeniyor. Bunlar› kimse yok sayamaz.
Bu yaz› dizimizde
iﬂte bu 40 y›ll›k tarihi, bu tarihin dönüm
noktalar›n›, bu dönüm noktalar›ndaki
iz b›rakan eylemleri,
bu tarihin yaz›c›lar›
olan Dev-Genç ﬂehitlerini anlataca¤›z.
Dev-Genç’in tarihini anlatmak, ülkemizdeki anti-emperyalist mücadeleyi anlatmakt›r. DevGençli olmak, en
baﬂta anti-emperyalist olmakt›r. DevGençli olmak, militan olmakt›r. Vatan
sevgisine, halk sevgisine, feda ruhuna sahip olmakt›r. Bunlar
olmadan Dev-Gençli
olunamaz. Yaz› dizimizde iﬂte bütün bu
özellikleriyle, “Bir
Dev-Genç’imiz Var”
dememizi mümkün
k›lan B‹ Z ‹ M D E VG E N Ç ‹ M ‹Z ‹ ve
DEV- G E N Ç L ‹ L ER ’‹ M ‹ Z ‹ tan›yacaks›n›z.

Ülkemizdeki gençlik mücadelesi, esas olarak 1950’li y›llarda baﬂlar. Kuﬂkusuz o güne kadar da mücadele içinde yer alan ö¤renci, iﬂçi,
köylü gençler vard›r, fakat gençli¤in kendi talepleriyle, kendi özgünlü¤üyle örgütlü bir güç olarak tarih
sahnesine ç›k›ﬂ› bu döneme denk
düﬂer. Bu anlamda da denilebilir ki,
ülkemizdeki gençlik mücadelesi,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
mücadelesinin geliﬂimine büyük ölçüde paralel bir geliﬂim seyri izlemiﬂtir.
Gençlik ülkemizi yeni-sömürge
bir ülke haline getiren Menderes
hükümetine karﬂ› anti-emperyalist
temeldeki demokratik taleplerle siyasi arenaya ç›karak politik bir güç
olarak varl›¤›n› duyurmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Gençlik bu dönemden itibaren
yükselen anti-emperyalist, anti-faﬂist mücadelede dinamik bir güç
olarak yer almaya baﬂlam›ﬂt›r.
1950’li y›llarda Ankara, ‹stanbul ve
‹zmir’de Demokrat Parti’ye (DP)
karﬂ› örgütlenen kitlesel gösterilerin
içinde en kitlesel ve aktif güçlerden
biri gençliktir.

a vgaya Bi r Kez Giril di¤inde, A r t › k B e d e l l e r Ödemek de Kaç›n›lmazd › r ; ‹lk ﬁehit: Tu r a n E m e k siz... 1960 y›l›nda DP iktidar›n›n

K

halk ve gençlik üzerindeki bask›lar›n›n artmas›yla gençli¤in de eylemleri artmaya baﬂlad›. 28 ﬁubat’da ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde DP’ye karﬂ› düzenlenen gösteride Tu r a n E m e k s i z polisin açt›¤›
kurﬂunla katledildi.
Gençlik, mücadelenin bedelsiz
olamayaca¤›n› yaﬂayarak ö¤reniyordu. Turan Emeksiz’in katledilmesi ‹stanbul ve Ankara’da yap›lan
gösterilerle protesto edildi. ‹stanbul’daki gösterilerde Nedim Özpu lat isimli bir ö¤renci daha polis taraf›ndan katledildi. Yüzlerce ö¤renci gözalt›na al›nd›, ‹stanbul ve Ankara’da s › k › y ö n e t i m ilan edildi.
Gençlik DP’ye karﬂ› mücadeleyi
yükseltirken ayn› zamanda siyasal-

16 A¤ustos 2009

laﬂ›yordu. Bu dönemde gençlik hareketine yön veren çizgi a¤›rl›kl›
olarak Kemalizm’di.

en çli¤in Dev rimci leﬂ mesindeki ‹lk A d › m :
F i k i r K u l ü p l e r i . . . Gençli¤in

G

devrimci do¤rultuda geliﬂmesinin
ilk ad›mlar› Fikir Kulüpleri’nin kurulmas›yla at›ld›. ‹lk Fikir Kulübü
1956 y›l ›nda A n k a r a S i y a s a l B i l g i l e r F a k ü l t e si’nde kuruldu. O y›llarda gençlik hareketi henüz küçükburjuva bir ayd›n hareketi niteli¤ini
taﬂ›yordu ve a¤›rl›kl› olarak da
Cumhuriyet Halk Partisi paralelinde
hareket ediyordu.
27 May›s 1960 hareketinin sa¤lad›¤› göreceli demokratik ortam
içinde gençli¤in de belli demokratik
talepleri karﬂ›lanm›ﬂt›. Ancak gençlik k›sa süre içinde sorunlar›n›n kesin ve köklü çözümünün bu düzen
içinde olamayaca¤›n› da gördü.
Marksist-Leninist eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi gençli¤in bilinçlenmesinde önemli bir rol oynad›.
‹ﬂçi s›n›f›n›n ideolojisini kavramaya
baﬂlayan gençlik, yavaﬂ yavaﬂ ba¤›ms›zl›¤a, halk›n ve ülkenin kurtuluﬂuna iliﬂkin görüﬂleri sorgulamaya baﬂlad›.
1960’l› y›llar boyunca yayg›nlaﬂacak olan Fikir Kulüpleri’nde, baﬂlang›çta, CHP’nin sol kesimlerinin,
YÖN hareketinin ve 1961’de kurulan Türkiye ‹ﬂçi Partisi’nin (T‹P) etkileri görülüyordu. Ama bu etki,
mücadelenin geliﬂmesine paralel
olarak azalan ve sorgulanan bir etkiydi. Gençlik giderek politikleﬂiyor, sosyalizme sempatisi art›yordu.
Fikir Kulüpleri’ndeki tart›ﬂmalar,
bu geliﬂmelere ba¤l› olarak, gençli¤in akademik sorunlar›n›n d›ﬂ›na ç›karak, Türkiye’nin sosyo-ekonomik
yap›s›ndan, devrimin yolunun nas›l
olaca¤›na kadar uzan›yordu. Denilebilir ki, Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂunu sa¤layacak olan devrimci stratejinin ilk ipuçlar› da bu tart›ﬂmalarda ortaya ç›km›ﬂt›r. Fikir Kulüpleri
zamanla gençli¤in hem akademik,
hem de anti-emperyalist, anti-faﬂist
mücadelesinin örgütlendi¤i merkez-
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ler haline dönüﬂtü.
Gençli¤in politikleﬂmesine paralel olarak halk›n di¤er kesimlerinin
mücadelesiyle, gençlik mücadelesi
aras›nda politik ve pratik ba¤lar kurulmaya baﬂland›. Bunun ilk örneklerinden biri 1965’de Zonguldak
K o z l u K ö m ü r O c a k l a r › grevinde
polisin 2 iﬂçiyi katletmesi karﬂ›s›nda gençli¤in yapt›¤› p rot e s t o yür üyüﬂü oldu. Ö¤renci gençli¤in halk›n
di¤er kesimlerinin mücadelesini
kendi mücadelesinden ayr› görmeme anlay›ﬂ› daha sonraki y›llarda
bir gelene¤e dönüﬂecekti.
1965-1966 y›llar› sivil faﬂistle r i n Fikir Kulübü üyesi gençlere,
T‹P’lilere yönelik sald›r›lar›n› art›rmaya baﬂlad›¤› bir dönemdir. Ayn›
dönemde devletin bask›lar› da kendini hissettirmeye baﬂlam›ﬂt›. Bu
sald›r› ve bask›lar, gençli¤i merkezi
bir örgütlenmeye yöneltti. Bu ihtiyaç sonucunda 17 Aral›k 1965’de
Fik ir Kulüpleri Federasyonu
( F K F ) k u r u l d u . FKF, k›sa süre
içinde gençli¤in örgütlü merkezi
gücü haline geldi. Anti-faﬂist, antiemperyalist mücadelede en ön saflarda yer ald›. Bu mücadele anlay›ﬂ›
FKF’yi bütün gençlik için bir çekim
merkezi haline getirdi.
M a h i r Ç a y a n FKF’nin o y›llardaki rolünü ﬂöyle anlatmaktad›r:
“FKF’nin yönetti¤i demokratik
ö¤renci hareketleri toplumsal dinamitin fitilini ateﬂlemiﬂtir. Toplumun
çeﬂitli kesimlerinde varolan toplumsal patlamalar h›zlanm›ﬂ, topraks›z
köylünün toprak iﬂgal hareketleri,
iﬂçi grev ve fabrika iﬂgalleri yer yer
filizlenmeye baﬂlam›ﬂt›r.” (Bütün
Yaz›lar-Boran Yay›nlar› say. 35)

F

KF’yi Etkileyen Siyasi
H a r e k e t l e r... FKF’nin

Dev-Genç’e nas›l dönüﬂtü¤ünü anlamak için, FKF içinde yer alan siyasi anlay›ﬂlara ve bu anlay›ﬂlara
karﬂ› yürütülen ideolojik mücadeleye bakmak gereklidir.
Gençlik mücadelesi MarksistLeninistler’in önderli¤inde devrimci bir rotaya oturmadan önce, ülkemizde o dönemki mücadele içinde

Tu r a n
Emeksiz
*
Nedim
Özpulat
yer alan çeﬂitli kesimlerin ideolojik
ve politik etkisi alt›ndayd›. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, o y›llarda,
T‹P revizyonistleri, sosyalizmden
etkilenmiﬂ ama ufuklar› “sosyal
adaletçilik”ten öteye geçmeyen küçük-burjuva milliyetçi YÖN’cüler,
Kemalist küçük-burjuva ayd›nlar,
cuntay› savunan MDD’ciler vard›r.
Gençlik de öncelikli olarak bu anlay›ﬂlardan etkileniyordu.
1965’den 1968’e, FKF’nin ikinci kongresine kadar FKF, T‹P’in etkisi alt›ndayd›. T‹P’in oportünist
yönetimi gençlik hareketini pasifist
bir çizgide tutmaya çal›ﬂsa da bunda
baﬂar›l› olamad›. Gençlik FKF yönetimini de aﬂarak anti-emperyalist,
anti-faﬂist mücadelesini yükseltti.
Toprak iﬂgalerinde, grevlerde yer
alarak gençlik mücadelesini halk›n
mücadelesiyle birleﬂtirdi.
T‹P’e karﬂ› mücadele, yaln›z
FKF içinde de¤il, ideolojik planda
da sürüyordu. Bu dönemde, T‹P
içinde “emperyalizmi kovarak ulusal ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas› ve
prekapitalist unsurlar›n tasfiyesiyle,
demokratik devrimin tamamlanmas›n› öngören” Milli Demokratik
Devrim (MDD) çizgisi ortaya ç›kt›
ve MDD’cilik, T‹P parlamenterizmi
ve pasifizmine karﬂ›l›k, daha militan ve devrimci bir yönelimin zemini oldu.
1 9 6 8 ’ d e k i i k i n c i K o n g r e’yle
birlikte FKF yönetimine Milli Demokratik Devrimi (MDD) savunanlar geldi. T‹P’in FKF içindeki etkinli¤i sona erdi. O y›llarda Mahir Çayan, Deniz Gezmiﬂ, FKF içinde
T‹P’e karﬂ› muhalefet ediyorlard›.
Gençlik T‹P oportünizmini ﬂöyle
eleﬂtiriyordu: “T‹P... temsili demokrasicili¤in parlamentosunu tek eylem alan› seçip, aman faﬂizm geliyor yaygaralar›yla Amerikan emperyalizmine karﬂ› her türlü aktif
mücadeleyi reddedip, oportünist bir
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siyaset izliyordu...” (1965-71 Türkiye’de Devrimci Mücadele ve
Dev-Genç)
Gençlik, T‹P’in reformist, pasifist anlay›ﬂ›n› aﬂarak anti-emperyalist mücadeleyi yükseltti. 1968 y›l›
gençli¤in militanlaﬂmaya baﬂlad›¤›
bir y›l oldu.

nti-Emperyalist Mücadele Gelene¤i Ya r a t›l›yor: 6. Filoya Hay›r!...
O D T Ü ’ d e K o m m e r ’in A r a b a s › Ya k › l d › … 1968’in Tem-

A

muz’unda 6. Filo’nun ‹stanbul’a
gelmesiyle birlikte Dolmabahçe’de
Amerikan askerlerinin denize dökülmesi, anti-emperyalist mücadeleye damgas›n› vuran en önemli direniﬂlerden biri olarak tarihe geçti.
Bu eylemler s›ras›nda Vedat De m i rcio¤lu ve Atalay Savaﬂ katledildi. Anti-emperyalist mücadele
daha geniﬂ kesimlere yay›l›rken, ülke gündemini belirleyen bir niteli¤e
eriﬂti. Gençlik anti-emperyalist mücadeleyi yükseltirken, T‹P pasifizmi
de bunu engellemekle meﬂguldü.
A m e r i k a n H a b e r M e r k e z i’ne
ve A m e r i k a n b a n k a l a r › n a yönelik
eylemler düzenlendi. 6. Filo ‹zmir’e
gitti¤inde orada da kitlesel olarak
protesto edildi. Gençli¤in anti-emperyalist mücadele gelene¤inin h›zla yeﬂerecek olan tohumlar› bu direniﬂlerle at›l›yordu.
Gençli¤in, iﬂçi ve köylü eylemlerine deste¤i de art›yordu. Elmal›’da toprak iﬂgali yapan köylüleri
Derby Lastik fabrikas›’nda, Kavel’deki iﬂçi direniﬂlerini destekleyen eylemler örgütlendi.
FKF’nin 3. Kurultay› 1969
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O c a k ay›nda yap›ld›.
Kurultay’da FKF yönetimi için mücadelede, çekiﬂme T‹P ve
MDD’ciler aras›nda
geçti.
Seçimleri
MDD’ciler kazand›.
Mahir Çayan’›n
önderli¤indeki grup,
FKF çerçevesinde
gençlik hareketini
devrimcileﬂtirmeye
çal›ﬂ›rken, ad›m ad›m anti-emperyalist, anti-faﬂist mücadelenin önderleri konumuna geliyorlard›.
Gençlik devrimcileﬂtikçe dinamizmi, militanl›¤›, cüreti çeﬂitli alanlarda kendini göstermeye baﬂlam›ﬂt›.
“Vietnam kasab›” olarak bilinen
CIA ajan› R o b e r t K o m m e r’in Türkiye’ye Büyükelçi olarak atanmas›
üzerine, daha havaalan›ndan iner inmez protesto edilmeye baﬂland›.
O D T Ü ’yü ziyaret etme cüretini
gösteren Kommer’in arabas› devrimci ö¤renciler taraf›ndan yak›ld›.
Bu eylemin hakl›l›¤›n› ve meﬂrulu¤unu savunmak amac›yla ODTÜ’de
büyük bir miting düzenlendi. Antiemperyalist mücadeleye yeni bir direniﬂ daha ekleyen FKF içindeki
devrimci gençlik, bu eylemle reformist anlay›ﬂla aras›ndaki ayr›m› daha da derinleﬂtirdi. Reformistlerin
etkinli¤indeki ö¤renci kitlesi de,
devrimci gençlik önderli¤i alt›nda
toplanmaya baﬂlad›.

list mücadelenin yükseltilmesini
sa¤layan FKF içinde, gençli¤in
Marksizm-Leninizme, sosyalizme
yöneliﬂi gün geçtikçe daha güçlü ve
aç›k bir tercih haline geliyordu. Ve
bu geliﬂim, baﬂlang›çta nas›l ki T‹P
pasifizmini rahats›z etmiﬂse, ﬂimdi
de MDD içindeki eski tüfekler rahats›zd›.
Gençli¤in Marksist-Leninist geliﬂimini durdurmak istiyorlard› bu
yüzden de. MDD'ci eski tüfekler,
FKF'yi cuntac› anlay›ﬂlarla biraraya
getirerek, gençli¤in mücadelesini
burjuvazinin kuyru¤una takarak,
devrimci rotas›ndan sapt›rmak istediler. Ama devrimci gençli¤in buna
bir cevab› vard›.
FKF'nin 10 Ekim 1969'da yap›lan Ola¤anüstü Kurultay, FKF'de
yer alan T‹P revizyonistleri ve
MDD'cilerle, devrimci gençli¤in
aras›nda ayr›ﬂman›n yaﬂand›¤› bir
kurultay oldu. Bu kurultayda
FKF'nin ismi T ü rk i y e D e v r i m c i
G e n ç l i k F e d e r a s y o n u ( D E VGENÇ) olarak de¤iﬂtirildi. Elbette
de¤iﬂen yaln›zca isim de¤ildi. Esas
olarak FKF'ye egemen olan anlay›ﬂ
de¤iﬂiyordu. Devrimci gençlik etkinli¤ini her kurultayda ad›m ad›m
artt›r›yordu. Devrimci gençlik 10
Ekim kurultay›nda tek baﬂ›na yönetime gelemese de art›k gençli¤in
mücadelesinde ve örgütlenmesinde
belirleyici güç, devrimciler olacakt›.

EV- G E N Ç ' i n Ad›yla,
San›yla Ta r i h S a h n e sine Ç›k›ﬂ›... Gençlik mücadele-

Bu kurultayda küçük-burjuva
devrimcileri ile proleter devrimciler
aras›nda yaﬂanan ideolojik mücadele, Türkiye devrim mücadelesinde
önemli bir d ö n üm n ok t a s › n› oluﬂturur. Devrimci gençli¤in FKF yönetimine gelebilmesi, gençlik içinde kitle çal›ﬂmas› yapmas›yla ve bütün anti-emperyalist, anti-faﬂist eylemlerde, kitle gösterilerinde önderlik etmesiyle mümkün olabilmiﬂtir.
Bu mücadele gençli¤in kendi do¤al
önderlerini yaratm›ﬂt›r. Ve mücadele giderek bütün üniversiteleri etkisi alt›na alm›ﬂ, Dev-Genç gençli¤in
t e k ki t l e ö rg ü t ü haline gelmiﬂtir.

sinde militanlaﬂmay›, anti-emperya-

- sürecek-

Kommer’in arabas›n›n yak›lmas›, Kanl› Pazar, tütün mitingi, Ankara, ‹zmir, Adana, Samsun, Trabzon,
Malatya’da yap›lan büyük anti-emperyalist mitingler, gençlik mücadelesinin daha da militanlaﬂmas›n›
sa¤lad›.
Bu eylemlere paralel olarak FKF
içinde T‹P’in etkisi tamam›yla ortadan kalk›yor ve mücadeleye ve örgütlenmeye devrimci bir anlay›ﬂ hakim oluyordu.

D
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Çarp›k B ir Tarih Anlay›ﬂ›
Nergizler’i Yok Sayarak Nergiz’i Anlatmak
Solda adeta yeni bir tarih anlay›ﬂ› geliﬂiyor. Bu anlay›ﬂ ﬂimdi kendini daha çok Büyük Direniﬂ’e dair tarihsel anlat›mlarda gösteriyor. Bu
anlay›ﬂ› ortaya ç›karan ise, en baﬂta
grupçuluk, iflah olmaz bir rekabetçiliktir. Sonuçta kayna¤›, grupçuluk,
rekabetçilik veya baﬂka hangi neden
olursa olsun, tarih çarp›t›lm›ﬂ, o tarihi yazanlara, yaratanlara sayg›s›zl›k
yap›lm›ﬂ olmaktad›r. Tarihe ve ﬂehitlere sayg› ad›na bu çarp›k anlay›ﬂ›
reddetmelidir sol.
Umut Yay›nc›l›k taraf›ndan bir
süre önce yay›nlanan Nergiz adl› kitap da bu çarp›k anlay›ﬂ›n yeni bir
örne¤idir. Do¤umundan ölümsüzleﬂmesine Nergiz Gülmez’i anlatan
“Nergiz”, tan›yanlar›n anlat›mlar›n›n derlenmesiyle oluﬂturulmuﬂ bir
kitap. Aralarda da, kitab› yay›nlayanlar›n yorumlar› var.
Kimdir
Nergiz
Gülmez?
TKP/ML davas›ndan bir tutsakt›r,
Büyük Direniﬂ’imizin otuz beﬂinci
ﬂehidi olmay› baﬂarm›ﬂ devrimci bir
kad›nd›r. O büyük sald›r›n›n ve direniﬂin yaﬂand›¤› 2000 y›l›n›n 19-22
Aral›k günlerinde de Ümraniye Hapishanesi’nde bulunmuﬂtur.
176 sayfal›k kitab›n 73. sayfas›ndan sonuna kadar olan bölüm, 19
Aral›k Ümraniye Direniﬂi ve ölüm
orucu ekseninde ilerliyor. Ama okudukça görüyoruz ki, ilgili süreç hayli eksik, daha do¤rusu eksilterek
anlat›l›yor. Çarp›k tarih anlay›ﬂ›n›n
kitaptaki ilk yans›mas› budur.
Dünya halklar›n›n direniﬂ tarihine
kanla yaz›lan Büyük Direniﬂ’e dair
yaz›l›p söylenen herﬂey bizi do¤rudan ilgilendirir. ﬁu ya da bu hesapla
toz kondurulmas›n› da eksik ve ç a rp›k anlat›lmas›n› da kabul etmeyiz.
Böyle davrananlar daima karﬂ›lar›nda bizi bulacaklard›r. Eksikleri tamamlayacak, eksik b›rakanlar›n neden eksik b›rakt›¤›n› sorgulayaca¤›z.
Çarp›tt›klar›n› düzeltecek, çarp›k düﬂünce yap›lar›n› ortaya serece¤iz. Yine öyle yapacak ve “Nergiz” kitab›nda gördü¤ümüz eksiklikleri vurgula-

Say›: 193

yaca¤›z.
) Büyük Direniﬂ’e evrilen süreç ve kimin, neyi savundu¤u
geçiﬂtirilmiﬂ, böylece tarih çarp›t›c›l›¤› yap›lm›ﬂt›r. Bu yaklaﬂ›m, hem
tarihe karﬂ› bir sorumsuzluk, hem de
o tarihi kanlar›yla yazan ﬂehitlerimize karﬂ› bir sayg›s›zl›kt›r.
Kitab›n, direniﬂin nas›l baﬂlad›¤›na iliﬂkin bölümünde: “Hapishanelerdeki tutsaklar, F tipi hapishanelere karﬂ› neler yapabilecekleri üzerine bir tart›ﬂma baﬂlat›rlar” denildikten sonra, ortak imzal› bir bildiri
hayli eksik ve tarihsiz biçimde al›nt›lan›yor. Sonra da “T‹KB,
DHKP/C, TKP/ML, TKP(ML),
MLKP, Direniﬂ Hareketi, TDP dava
tutsaklar›n›n imzas›n› taﬂ›yan bu ortakl›k, baﬂlat›lacak eylem konusunda
sa¤lanamaz. DHKP/C, TKP(ML) ve
TK‹P dava tutsaklar› 20 Ekim’de
Süresiz Açl›k Grevi eylemine baﬂlad›lar. ” deniyor.
Evet, 2000-2007 ölüm orucu direniﬂi 20 Ekim 2000’de DHKP/C,
TKP(ML), TK‹P Davas› Tutsaklar›
taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂt›r. Peki ya di¤er gruplar neden direniﬂi baﬂlatan
iradeyi gösteremediler?
‹ﬂte bu sorunun cevab›ndan kaç›nmak için sadece ﬂöyle deniyor:
“Di¤er dava tutsaklar› ölüm orucu
direniﬂine baﬂlaman›n koﬂullar›n›n
oluﬂmad›¤›n›, koﬂullar oluﬂtu¤unda
ölüm orucundan fiili eylemlere kadar her türlü eylem biçimine baﬂlayacaklar›n› belirttiler.” (syf: 73)
Geçiﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan gerçekli¤in do¤rusu ﬂudur ki, Özgür Tutsaklar, 29 ﬁubat 2000’de Cezaevleri
Merkezi Koordinasyonu’na (CMK),
oda¤›nda ölüm orucu olan bir direniﬂ program› sundular. ﬁubat-Ekim
aylar› aras›nda da hem CMK içinde
hem de teker teker di¤er gruplarla
görüﬂmeler sürdürdüler. Ama direnme iradesi olmayan bu gruplar için o
koﬂullar bir türlü oluﬂmad›. Sald›r›n›n karﬂ›s›na geçme noktas›nda ya-
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ﬂad›klar›
iradesizlikle, direniﬂi
baﬂlatma
cüretine de
sahip olam a d › l a r.
Peki
ne
yapt›lar o
günlerde?
Sürecin sertleﬂti¤i, ölüm orucunun sürdü¤ü o koﬂullarda ne yapm›ﬂlard›r? Sorunun cevab›n› yine “Nergiz” kitab›ndan aktar›yoruz: “Nergiz’in siyasetinin de aralar›nda bulundu¤u di¤er dava tutsaklar› say›m
vermeme, DGM’lerde slogan atma
ve 14-19 Kas›m tarihleri aras›nda 5
günlük açl›k grevleri yaparak direniﬂlerini sürdürdüler.” (syf: 74)
Bir yanda F Tipleri haz›rlanm›ﬂ
ve art›k sald›r› için gün say›l›yor, bir
yandan ölüm orucu sürüyor ve oportünizm, beﬂ günlük açl›k greviyle
“uyar›” yap›yor(!)
Arkadaﬂlar o dönem iﬂte böyle
“büyük” uyar›larla durumu idare etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Bunun d›ﬂ›nda
da bir politikalar› yoktu. Böylesi
“uyar›” eylemleriyle belki kendilerini aldatt›lar ama tarih aldanmaz ve
herkese haketti¤i de¤eri verir.
Evet, di¤er gruplar için koﬂullar
ancak katliam›n ard›ndan F Tipleri’ne götürüldüklerinde “olgunlaﬂabildi”. Baﬂlatma cüreti gösteremedikleri direniﬂe, mecburen dahil olmak zorunda kald›lar...
) 19 Aral›k sald›r›s›na karﬂ› en
uzun süreli direniﬂ Ümraniye
Hapishanesi’nde yaﬂanm›ﬂt›r. 19-22
Aral›k günlerine yay›lan bu direniﬂ
Ahmet
içinde, beﬂ Cepheli Tu t s a k (A
‹ b i l i , E rc a n P o l a t , U m u t G e d i k ,
Alp A t a A k ç a y ü z , R › z a P o y r a z )
ölümsüzleﬂti.
‹lgili kitap, hayli eksik biçimiyle
Ümraniye Direniﬂi’nden bahsediyor.
Ama bu direniﬂte ﬂehit düﬂen devrimcilerden bir bütün olarak bahset-
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miyor. K aç ﬂ eh it v ar, k i m b u n l a r,
görmezden geliniyor.
E¤er, tarihe kanla yaz›lm›ﬂ bir direniﬂten bahsediyorsan›z, o direniﬂ
içinde ölümsüzleﬂenleri bir biçimiyle anmak, devrimci sorumluluk gere¤idir. ﬁu ya da bu hesapla bunu
yapmaktan kaç›nd›¤›n›z nokta, devrimcili¤in bozuldu¤u noktad›r. Bundan ötesi, örneklerine daha önce tan›k oldu¤umuz, oportünist tarih yaz›c›l›¤›d›r zaten. ‹ﬂine gelenleri yazar, iﬂine gelmiyorsa ﬂehitleri bile
görmezden gelir...
Grupçuluk öyle bir ﬂeydir ki, baﬂka bir siyasetten diye ﬂehitleri yok
sayar, baﬂka bir siyasete “malolmuﬂ”
diye içeri¤ine itiraz edemeyece¤i
sloganlar› reddeder. Bak›n kitaptaki
ﬂu sat›rlara: “... Bu süreçte en huzur
verici, en güç ald›¤›m ﬂey nedir biliyor musun? Hakl›l›¤›m›z! Nas›l da
hakl› bir durumday›z. Her hakl› her
zaman güçlü de¤ildir ve her zaman
kazanamaz, bilirim ama bu hakl›l›¤›m›z bile tek baﬂ›na öylesine güçlü k›l›yor ki beni...” (syf. 96) Grupçuluk,
iﬂte böyle bir ﬂey; tarihsel hakl›l›¤›n›
anlat›rken bile, sak›n yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n(!), baﬂka bir siyasetin bir slogan›n› övmüﬂ olmas›n diye “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”a söz söylemekten
kendini alam›yor.
) 19 Aral›k Ümraniyesi, kitab›n bir yerinde ﬂöyle anlat›l›r:
“... Bizden uzakta ve ayr› bir ko¤uﬂta kalan dostlar›m›z› merak ediyorduk ... Sadece duydu¤umuz seslerden onlar›n bulundu¤u yerde yönelimde yo¤unlaﬂmalar oldu¤unu vs.
anlayabiliyorduk. Bu arada belirtmem gerekir ki operasyon timleri,
asker, idare vs. ölüm oruççular›n›n
hangi ko¤uﬂta, hangi blokta kald›¤›n› çok iyi biliyordu.” (syf: 137)
Bildikleri için de Cepheli tutsaklar›n bulundu¤u yerlere, Nergiz’in
de vurgulad›¤› gibi, yo¤un olarak
yöneliyorlard›. Bunun böyle olaca¤›n› bilen di¤er gruplar›n tavr› ne olmal›yd› peki? Elbette, ölüm orucu
direniﬂçilerini savunmak temelinde
bir karﬂ› koyuﬂ sergilenmeliydi.
Ama içinde TKP/ML’nin de oldu¤u
gruplar, direniﬂ boyunca Cepheli tut-
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saklar›n bulundu¤u ko¤uﬂlardan
uz ak k al may › tercih etmiﬂlerdir. Direniﬂ s›ras›nda ﬂehit düﬂenlerin hepsinin Cepheli tutsaklardan oluﬂunun
bir nedeni de budur...
) Kitab› oluﬂturan anlat›mlar
içinde yer almayan, ciddi bir
eksiklik de, TKP/ML temsilcisinin
megafonla yapt›¤› ça¤r›d›r. Oysa,
Ümraniye Direniﬂi’nin son gününde
TKP/ML temsilcisi iﬂkenceci katillerin eline tutuﬂturdu¤u megafonla,
direnen Cepheli tutsaklara “ d › ﬂ a r ›
ç › k › n ” ça¤r›s› yapabilecek denli
düﬂkünlük içinde olabilmiﬂtir.
Gerisini, 19 Aral›k Ümraniye Direniﬂi’ni anlatan “Can›m Feda”
isimli kitaptan aktar›yoruz:
“... Biraz önce ‘teslim olun’ diyen düﬂman da ‘Tamam direndiniz,
mesaj›n›z› verdiniz, art›k ç›k›p teslim
olun’ diyordu. ﬁimdi TKP/ML temsilcisi de ayn› ﬂeyi söylüyor. ... Bu
temsilcinin düﬂtü¤ü, düﬂürüldü¤ü bu
duruma k›z›yoruz. Keﬂke o megafonu eline hiç almasayd›. Düﬂmana bu
f›rsat› hiç vermese, keﬂke kendini
kulland›rtmasayd›. Bu nas›l bir ak›l
tutulmas› ki, o megafonu eline al›p
konuﬂabildi? Keﬂke, elinde düﬂman
megafonuyla karﬂ›m›za geçece¤ine,
s›rt s›rta direniyor olsayd›k. Ama
mücadele ‘keﬂke’lerle yürümüyor iﬂte. Herkes kendisine yak›ﬂt›rd›¤›n›
yapmaya devam ediyor...” (syf: 359)
Evet, herkes kendisine yak›ﬂt›rd›¤›n› yapt›¤› gibi, tarihi de öyle yaz›yor. Kimileri eksiltmeye çal›ﬂarak,
kimisi de oldu¤u gibi. Eksiltmeye
çal›ﬂanlar›n tarihinde savunamayacaklar› ﬂeyler vard›r. Dosdo¤ru anlatanlar ise, söylediklerini yapan, yapt›klar›n› da savunan devrimcilerdir...
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) Kitab› düzenleyenler, ﬂehit
düﬂene dek ölüm orucunu sürdüren Nergis için ﬂu cümleyi kuruyorlar: “Ve isyan›n› bitirmeye hiç de
niyeti yoktu. Ta ki zafere dek!”
Kiﬂisel aç›dan Nergiz için do¤ru
olan bu cümle, siyasal aç›dan
TKP/ML için geçerli olmam›ﬂt›r. Zira, TKP/ML, May›s 2002’de direniﬂ
saflar›n› terk etmiﬂtir. Ama kitap
bundan hiç bahsetmiyor...
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Nergiz’in kiﬂisel olarak “... ölümü de kucaklayarak bir özgürlük yürüyüﬂü olan bu zaptetme eylemine
kat›lmak çok onurlu bir ﬂey” ﬂeklinde tan›mlad›¤› direniﬂi, TKP/ML
kendi aç›s›ndan siyasal bir yenilgi
olarak tan›mlam›ﬂt›r. Ama kitap
bundan da hiç bahsetmiyor...
Asl›nda direniﬂe nas›l baﬂlad›larsa, öyle de b›rakm›ﬂlard›r. Sürecin
zorlamas›yla direniﬂ saflar›na do¤ru
s a v r u l a n l a r › n, direniﬂ saflar›ndan
kopuﬂu da benzer bir savrulmayla
olmuﬂtur. Ödenen bedellerin a¤›rlaﬂmas›, direniﬂin y›llara yay›lmas›yla
birlikte, bu kez bir baﬂka savrulma
yaﬂay›p direniﬂten uzaklaﬂm›ﬂlard›r.
Fakat, bu gerçeklerden bahsedilmiyor. Peki ama Nergiz’in u¤runa
ölümsüzleﬂti¤i direniﬂin ak›betinden
n e k a d a r sürdü, kaç ﬂehit verildi,
(n
kimler b›rakt›, kimler s ü r d ü rd ü ? ? ?) bahsetmek, öncelikle Nergizler’e karﬂ› duyulmas› gereken bir
sorumluluk de¤il midir? Öyledir!
Ama bunu yapm›yor, yapam›yorlar.
Oysa, Nergizler’in böyle bir eksiltmeye ihtiyac› yoktur ve asla olmayacakt›r. Onlar, görevlerini kahramanca yerine getirmenin ö¤reticili¤iyle halklar›n özgürlük yürüyüﬂünde yaﬂamaktad›rlar art›k.
Sözlerimizi Büyük Direniﬂimiz’in ﬂehitlerinden Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Baturu’nun söyledikleriyle bitiriyoruz: “bugün zafer;
devrim ve devrimcili¤e dair tüm
umutlar›n› yok etmek isteyen emperyalizm ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› baﬂ
e¤memek, ... demektir. ... Bugün zaferin ad› ölümüne direnmektir.”
Nergizler, iﬂte bu zaferin m u z a ff e r ﬂehitleri olarak daima yaﬂayacaklard›r. And olsun Nergiz’e ve
Nergizler’e; an›lar›n›z› direngenli¤imizin harc›nda taﬂ›maya devam edece¤iz. Devrimci politika, yerinde,
zaman›nda al›nm›ﬂ direniﬂ kararlar›yla, politik ve pratik önderli¤iyle
Nergizler’in gücünü, yenilmezli¤ini
aç›¤a ç›kart›p devrimi ve sosyalizmi
savunmuﬂtur Büyük Direniﬂ boyunca. ‹ﬂte bu gerçekli¤i içselleﬂtiremeyenler, görüyoruz ki, hâlâ kendilerini subjektivizmle, faydac›l›kla kand›rmaya çal›ﬂ›yorlar, hâlâ...
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Depremler önlenemez
felaketler de¤ildir

Türkiye dünyada
en çok depremlerin
görüldü¤ü Akdeniz,
Alp-Himalaya deprem kuﬂa¤›nda bulunuyor. Türkiye nüfusunun yüzde 93’ü,
sanayisinin yüzde
98’i deprem bölgesinde yer al›yor. Bilim bize bu gerçe¤i
bilerek önlemler al›nabilece¤ini, ölümlerin kader olmad›¤›n› söylüyor. Al›nacak
önlemlerle
ölümlerin say›s›, hasar›n miktar› en aza indirgenebilir.
Ama çarp›k kapitalist sistemin y›llard›r halka karﬂ› sürdürdü¤ü politikalar› sonucunda bunlar›n hiçbiri
yap›lm›yor.

On Y›l Oldu!
Unutmayal›m!
17 A¤ustos 1999 depremi ilk
büyük deprem de¤ildi. Bir katliama
dönüﬂen ilk deprem de¤ildi.
Katliama dönüﬂen depremlerin
k›sa tarihini hat›rlayarak baﬂlayal›m
sözümüze.
19 39 : E r z i n c a n 7 . 9 ﬂ i d d e t i n d e
b i r d e p r e m l e y e r l e b i r ol du. 33
bin kiﬂi ÖLDÜ.
1942: Niksar E r b a a ’ d a 3 0 0 0
kiﬂi ÖLDÜ
1943 Samsun Ladik 4000 kiﬂi
ÖLDÜ.
1 9 4 4 : B o l u G e re d e ’ d e m e y d a n a g e l e n 7 . 2 ﬂ i d d e t i n d e k i d e p re m de 3959 kiﬂi ÖLDÜ.
1946: Va r t o H › n › s , 8 3 9 k i ﬂ i
ÖLDÜ.
1966: Muﬂ Vart o, 2396 kiﬂi
ÖLDÜ.
1970: Gediz'de 7.2 ﬂiddetinde k i d e p re mde 1086 kiﬂi ÖL DÜ.
1 9 7 1 B i n g ö l ; 8 7 8 k iﬂ i, 1 9 7 5 Di y a r b a k › r L ice; 2385 kiﬂi ÖLDÜ.
1976: Çald›ran Muradiye’deki
7 . 2 ’ l i k d e p re m; 384 0 kiﬂi ÖLDÜ .
1 9 8 3 E r z u r u m - K a r s d e p r eminde 1155 kiﬂi ÖLDÜ.
1998: A d a n a , d e p r e m 6 . 3 ﬂ i d detindeydi ve 145 kiﬂi ÖLDÜ...
1999 12 Kas›m’da Düzce’de
7 63 ki ﬂ i Ö LD Ü . ..
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“Do¤al felaket”lerin
sorumlusu kim?
‹nsan do¤ay› daha fazla denetim
alt›na almak istedikçe, do¤aya müdahale etttikçe daha büyük y›k›mlarla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Kapitalizmin
egemenli¤indeki düzen, tekni¤i, bilimi, insan gücünü do¤a olaylar›n›n
verdi¤i zarar› engellemeye yöneltmemiﬂtir. De¤il engellemek, do¤an›n dengesini bozarak, kirleterek
do¤al felaketlere davetiye ç›kartm›ﬂt›r. Önlenebilir bir çok felaket,
insana de¤er vermeyen kapitalizm
sayesinde binlerce insan›n yaralanmas›na, ölmesine neden olmuﬂtur.
Ülkemizde de afetlerin katliama
dönüﬂmesi göz göre göre olmaktad›r. Deprem bölgelerinin nereler oldu¤u, fay hatlar›n›n nerelerden geçti¤i bilinmektedir. Hangi bölgenin
ne kadar ya¤›ﬂ ald›¤›, nerelerde sel
bask›n› olaca¤›, nerelerde heyelan
olaca¤› bilinmektedir. Fakat buna
ra¤men iktidarlar ve belediyeler bile bile fay hatlar›n›n üzerini, dere
yataklar›nı, heyelan bölgelerini

yerleﬂime açmaktadırlar. Kald› ki
teknolojinin geliﬂmesiyle birlikte
“do¤al felaket” denilen her ﬂeye
karﬂ› çeﬂitli önlemler almak mümkündür. Fakat buna ra¤men hiçbir
önlem al›nmaz. Adeta ölüme davetiye ç›kart›l›r. Sonra ad› “do¤al felaket” olur. “Do¤al felaket” denilerek,
önlenemez kaç›n›lmaz bir sonmuﬂ
gibi yans›t›l›r. Felaketin sorumlular›
gizlenir.
17 A¤ustos Marmara depreminde y›k›lan binalar›n neden y›k›ld›¤›
bellidir. Depremin ﬂiddetinden de¤il
as›l y›k›lma sebebi, binaların çürük
yap›lmasıdır. Bunun sorumlular›
öyle gösterildi¤i gibi üç-beﬂ mütteahhit de de¤ildir. Bütün bunlara göz
yuman sömürü düzeninin kendisidir.
Türkiye’de 1903-1999 aras›nda
yaﬂanan depremlerde (son deprem
hariç) 70 bin kiﬂi hayat›n› kaybetti.
Peki, hangi depremden ne tür
dersler ç›kart›ld›, ne tür önlemler
al›nd›? 17 A¤ustos depreminden bugüne geliﬂmeler ortadad›r. Ç›kart›lan bir ders, al›nan bir önlem yoktur. Yar›n birgün yaﬂanacak bir depremde karﬂ›laﬂaca¤›m›z tablo farkl›
olmayacakt›r.

“ Ta k d i r- i i l a h i ” , “ k a d e r ”
söylemleri, katliamc›l›¤›n
örtüsüdür
Halk›n depremin etkilerinden en
az zarar görmesini ancak halktan
yana bir sistem sa¤layabilir. Ancak
halktan yana bir sistemde bilim,
teknoloji halkın yarar›na kullan›labilir. Mevcut olanaklarla felaket denilen olaylar›n önlenmesi, insanlar›n en az zarar görece¤i önlemlerin
al›nmas› mümkündür. Fakat emperyalistler, iﬂbirlikçileri bu önlemleri
almazlar. Bu tür felaketler yans›t›ld›¤› gibi sadece sömürge ya da bizim gibi yeni-sömürge ülkelerde de
olmamaktad›r. Bugün her türlü teknoloji ve imkana sahip emperyalist
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ülkelerde de durum farkl› de¤ildir.
Ayn› ﬂiddetteki bir kas›rgan›n,
ABD’de ve Küba’da yaratt›¤› sonuçlar buna örnektir. Küba’da kas›rgan›n vuraca¤› bölgede yaﬂayan
bir milyonun üzerindeki insan baﬂka bir bölgeye nakledildi ve kas›rgadan tek bir insan›n burnu kanamad›. Ayn› haftalarda ABD’deki ayn› ﬂiddetteki kas›rgada ise göz göre
göre binlerce kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi.
Burada felaket nedir?
Emperyalizmden baﬂka felak e t v a r m › d › r ? Ad› ister deprem olsun, ister sel, yang›n, ç›¤ ya da trafik kazas›, iﬂ kazas›, maden kazas›...
bunlar do¤al afet de¤ildir. Önlenemez olaylar de¤ildir. Fakat buna
ra¤men yaﬂan›yorsa, ki her y›l yüzbinlerce kiﬂi do¤al felaket denilen
olaylar sonucunda yaﬂam›n› yitirmektedir. Felaket de¤il, BU B‹R
KATL‹AMDIR.

Sorumlusu emperyalizm ve
iﬂbirlikçileridir
Yaklaﬂık 12-13 milyon insan›n
yaﬂad›¤› ‹stanbul, her an ﬂiddetli bir
depremi beklemektedir. 17 A¤ustos
depreminden beri bu sürekli söyleniyor. Her an bir deprem olsa yaﬂanan tablo ne olur? 10 y›ld›r ne tür

önlemler al›nm›ﬂt›r? Mimar-Mühendis odalar›n›n aç›klamalar›na
göre H‹Ç! Deprem bilimcilerine göre H‹Ç!
ﬁimdi, yaﬂanacak yeni bir depremin do¤al bir afet olaca¤› söylenebilir mi?
Üzerinden 10 y›l geçti, hala 17
A¤ustos Marmara depreminde ma¤dur olanlar›n yaralar› sar›lmam›ﬂt›r.
Hala depremde zarar görenlerin sesini duyan yoktur. Tepkisini dile getiren depremzedeler ise AKP’nin
polisleri taraf›ndan yakapaça yerlerde sürüklenmektedir.
Hay›r bu ölümlerin hiçbiri ne
do¤ald›r ne de kaza. Hepsi C‹NA Y E T T ‹ R . Cinayetin sorumlusu
devlettir. Devlet önlenebilir olaylara karﬂ› tedbirler almayarak bu cinayetleri iﬂlemeye devam etmektedir.

Ç ö z ü m h a l k › n i k t i d a r › d › r.
Sosyalizmdir
Halk›n iktidarda olmad›¤› bir
sistemde halk›n sorunlar›n›n çözülmesi mümkün de¤ildir. Faﬂist zihniyet halk› katletmekte pervas›zd›r.
Bunu ortadan kald›racak olan tek
sistem sosyalizmdir. ‹nsan ancak
sosyalist bir sistem için de¤erlidir.

ADALETS‹ZL‹K HER YERDE
A d a l e t ö z l e m i h a l k › n h e r kesi minde... Davutpaﬂa’da katledilenler adalet istiyor...
‹stanbul Davutpaﬂa'da 31 Ocak
2008’de bir maytap ve fiﬂek atölyesinde meydana gelen patlama sonucu 21 kiﬂi ölmüﬂ ve 117 kiﬂinin
y a r a l a n m › ﬂ t › . Aradan 1,5 y›l geçmesine ra¤men patlaman›n sorumlular› hak›nda halen dava aç›lmad›.
“Kaza” ad› alt›nda katledilen iﬂçilerin aileleri, sorumlular›n yarg›lanmas› için her
hafta cumartesi
günü Galatasaray Lisesi önünde eylem yap›yorlar.
Fakat, ‹ s -
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t a n b u l Valili¤i ve ‹l ‹dare
K u r u l u, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye görevlilerinin yarg›lanmas› için dava aç›lmas›na izin
vermiyor. Va l i M u a m m e r G ü l e r,
Davutpaﬂa katliam›n›n savunuculu¤unu yap›yor, suçlular› koruyor.
Suçlular›n yarg›lanmas›n› engellemek için, yarg›ya müdahale ediyor.
Üstelikte bilirkiﬂi raporunda suçlular belli olmas›na ra¤men!
21 kiﬂinin ölümüne neden olan
maytap ve fiﬂek atölyesi r u h s a t s › zd›. ‹ﬂçiler hiçbir iﬂ güvencesi olmadan, sigortas›z olarak çal›ﬂt›r›l›yordu. Her y›l “iﬂ kazas›” ad› alt›nda
yüzlerce insan katlediliyor. Kapitalizm milyonlarca iﬂçiyi sigortas›z,
sendikas›z, hiçbir iﬂ güvencesi olmadan, asgari ücretle çal›ﬂt›rarak
eme¤ini sömürüyor. Halk›m›z her-

Ancak sosyalizmde sistem insana
göre ﬂekillendirilmiﬂtir. Esas olan
insan›n can güvenli¤idir. Kapitalizmin daha çok kar etme h›rs› ortadan
kalkmayaca¤›na göre bu katliam
devam edecektir. Dünyada sosyalist
ülkelerde sistemin y›k›lmas›ndan
sonra çok daha azg›n bir sömürü yaﬂanmaktad›r.
Geçti¤imiz y›l yay›nlanan Birleﬂmiﬂ Milletler insan Yerleﬂimleri
Program› (BM-HABiTAT) raporunda ﬂöyle deniliyordu: "Küba toplumu bir güvenlik kültürü geliﬂtirdi.
Ço¤u s›radan insan kendisini felakete haz›rl›k ve karﬂ›l›k verme konusunda önemli rol oynayacak kiﬂiler
olarak görüyor. E¤itim, seferberlik
ve sosyal organizasyon kültürü ve
bu bak›ﬂ› sa¤lamak üzere, devletin
acil durumlarda insan yaﬂam›n› koruma önceli¤i... Küba'n›n sisteminin kalbinde, hükümetin her kademesinde bulunan insan yaﬂam›n›
korumaya yönelik aç›k bir politik
ba¤l›l›k bulunuyor." (Yürüyüﬂ, 28
Aral›k 2008)
‹ﬂte bu sosyalizmin gücüdür. Kapitalizmde kâr, Küba’da halk›n
ç›karlar› esast›r. Kapitalizm ve sos yalizm aras›ndaki fark gündüz ve
gece gibidir. Ve bu yaﬂananlar›n hiç
biri bizim kaderimiz de¤ildir.
gün sel, yang›n, deprem, trafik, iﬂ
kazas› ad› alt›nda üçer beﬂer, onar
yirmiﬂer ölüyorlar. Bu çarp›k katipalist düzen bir ölüm makinesi gibi
insan ö¤ütüyor.
Bunca sömürü, haks›zl›k, adaletsizlik içinde halk›n kendili¤inden bir adalet aray›ﬂ›n›nda ortaya
ç›kmaya baﬂlad›¤›n› görüyoruz.
Halka düﬂman bu düzen kaza, afet
diye ölümlerimizi sessizce izlememizi, bu katliamlar›n devam etmesini istiyor.
Sessiz kalmayal›m, suçlulardan
hesap sormaya, adalet arama, hakl›
mücadelemizi yükseltmeye devam
edelim. Nerede bir adalet aray›ﬂ›
var oraya destek verelim, güçlerimizi birleﬂtirelim, bizi yaln›zlaﬂt›rarak adalet arayan sesimizi bo¤malar›na izin vermeyelim.
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Tu t s a k l a r d a n
Önderlerine

Ö¤rencileri Baﬂucundayd›

Yolculu¤umuz sürüyor!
Sensiz ama seninle
ﬁafaktan önce varaca¤›z
Ada’m›za
Birinci y›l›nday›z
tarihe kaydetti¤in
hakikatle
dilimizde, bilincimizde
sözlerin
“Durmak yok, a¤lamak
yok!”
Lay›k olaca¤›z
Karanfillerimize
Adal›lar›m›za
Yürüyece¤iz
ba¤›ms›zl›k yolunda
açl›k, yoksulluk
son bulana kadar
Seninleyiz, yolunday›z

Bir y›l önce ﬂehit verdi¤imiz devrimci hareketin önderi
Dursun Karataﬂ’›n mezar›, 1. ölüm y›ldönümünde, ailesi,
TAYAD'l›lar, avukatlar›, Dev-Genç'liler, yoksul gecekondu
semtlerinin gençleri ve emektarlar›, iﬂçiler ve halk›n her kesiminden insanlar taraf›ndan ziyaret edildi.
Day›’n›n vasiyetine uygun olarak özel bir anma düzenlenmeyece¤i aç›klanm›ﬂt› önceden. Nitekim, gerek mezar›n›n baﬂucunda, gerekse de baﬂka herhangi bir yerde iradi
olarak anmalar düzenlenmedi.
Ama yüre¤ine söz dinletemeyenler vard›. ‹ﬂte bu nedenle, 11 A¤ustos’ta Gazi Mezarl›¤›'nda gün boyu Day›’n›n ziTekirda¤ 1 No’lu F T ipi
yaretçileri oldu. Ellerinde karanfillerle, çiçeklerle üçerli, beH
apishanesi
ﬂerli gruplar halinde genç-yaﬂl› her kesimden insan›n ziyaÖ z g ü r Tu t s a k l a r
ret etti¤i mezarl›kta önderimiz bir kez daha selamland›.

KÜÇÜKARMUTLU’DA YIKIMLARA KARﬁI TOPLANTI
‹stanbul Küçükarmutlu’da 9 A¤ustos günü y›k›mlara karﬂ› halk toplant›s› yap›ld›.
Küçükarmutlu Cemevi’nde, “Cemevi
Yönetimi, Muhtarl›k ve Y›k›m Komisyonu”
taraf›ndan düzenlenen toplant›da, Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i Sar›yer ﬁubesi Bo¤aziçi Cemevi Baﬂkan› ve ayn› zamanda Baltaliman› Mahallesi muhtar› olan Ali Haydar
Aslan, 2 A¤ustos tarihli Sabah gazetesinde
ç›kan haberle ilgili bilgi vererek konuﬂmas›na baﬂlad›. Aslan; ‹stanbul Valili¤i’nin yürüttü¤ü “‹stanbul Finans Merkezi” projesiyle Küçükarmutlu’yu da içine alan yoksul
mahallelerde yaﬂayanlar›n iﬂgalci say›larak
evlerinin y›k›lmak istendi¤ini anlatt›. Projeyi iptal ettirmek için mücadele etmek gerekti¤ini, Küçükarmutlu halk›n›n bu mücadeleye haz›r oldu¤unu söyledi.
Daha sonra söz alan Cemevi yönetiminden ve Y›k›m Komisyonu üyesi Zeynep
Y›ld›r›m ise daha önce yaﬂanm›ﬂ baz› ör-
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nekler üzerinden insanlar›n kand›rmaya çal›ﬂacaklar›n›, inanmamak gerekti¤ini söyledi. Y›ld›r›m, “Bizi kimse kendi topraklar›m›zda iﬂgalci olarak göremez. As›l iﬂgalciler kuleler, plazalar inﬂa edenlerdir, ormanlar› yok ederek villalar kuran Acarlar’d›r.
Neden kimse onlara bir ﬂey demiyor” ﬂeklinde sürdürdü¤ü konuﬂmas›n› mücadele
vurgusu yaparak bitirdi. Toplant›ya kat›lan
mahallelinin de söz alarak konuﬂtu¤u toplant›da “evlerimizi y›kt›rmamak için ne gerekiyorsa yapmal›y›z. Yürüyüﬂler düzenlemeliyiz. Gerekirse Ankara’ya gitmeliyiz.
Bize destek verecek herkesle görüﬂüp ortak
bir ﬂeyler yapmal›y›z” denildi.
Y›k›mlar›n sadece Küçükarmutlu’yla s›n›rl› olmay›p çevre yerlerin de bu plana dahil oldu¤unu; bu nedenle çevre mahallelerle birlikte y›k›mlara karﬂ› ç›kmak gerekti¤ine vurgu yap›ld›. Bir saat süren halk toplant›s›na yaklaﬂ›k 200 kiﬂi kat›ld›.

Girdi¤i H er Yüre¤i
Güzelleﬂtirecek
On bir’inde A¤ustos’un
Kanad› sol yan›m›z
Kavgam›z›n Mahir’i
Day›’m›z›
U¤urlad›k Güneﬂe
Ve gömdük halk›n›n
Yüre¤ine
Day›’m›z halk›n
yüre¤inde
Yaﬂ›yor ﬂimdi
Kimi fark›nda de¤il
henüz
Ne büyük bir cevher
Taﬂ›d›¤›n›n
Ama olacak
Umudu büyütece¤iz
Ve büyüdükçe umut
Daha çok yüre¤i saracak
Day›’m›z
Girdi¤i her yüre¤i
Güzelleﬂtirerek...
Ermenek Hapishanesi
Ö z g ü r Tu t s a k l a r › . . .

Özgür Tutsaklardan
ﬁenlik Ça¤r›s›
Tekirda¤ 2 No’lu F
Tipi Hapishanesi’ndeki
özgür tutsaklar düzenledikleri “ U m u d a D a v e t
ﬁenli¤i-2” için herkese
kat›lma ça¤r›s› yapt›lar.
“Özgürlük Umudunu
Büyütmeye Davetlisin”
diyerek, “An›-DenemeÖykü-Mektup”, “ﬁiirSöz”, “Foto¤raf›n dili”,
“Çocukça” bölümlerinin
herbirine kat›lma, ürün
gönderme, daveti tan›d›klar›m›za ulaﬂt›rma talebinde bulundular.
ﬁenli¤e ürünlerle son
kat›lma tarihi olarak 30
Eylül 2009 tarihi belirlendi.
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MUNZUR Festivali, 12 Eylül
Festivallerinden Birine Dönüﬂtürülemez!

Oligarﬂiyle halk aras›nda süren
mücadelenin en önemli cephelerinden biri de “kültür cephesinde” süren mücadeledir. Bu ço¤u kez aç›k
ilan edilmiﬂ bir savaﬂ ﬂeklinde de¤ildir. Ama emin olunmal›d›r ki, kesintisiz bir mücadeledir. Fark›nda
olunsun veya olunmas›n, her an öyle bir mücadelenin içindeyizdir.
Özellikle de kurumsal olarak, belediyeler, demokratik kitle örgütleri
ve çeﬂitli siyasi örgütlenmeler taraf›ndan gerçekleﬂtirilen kültürel faaliyetler de bu çerçevenin d›ﬂ›nda düﬂünülemez. 30 Temmuz-2 A¤ustos tarihleri aras›nda yap›lan 9. Munzur
Do¤a ve Kültür Festivali de hiç kuﬂku yok ki, kültürel alanda, bir mücadelenin sahnesi oldu. Ve ne yaz›k ki,
festivalin örgütlenmesinde belirleyici konumda olanlar, bu sene, bu mücadelede düzenin kültürüne güç veren bir tutum içinde oldular.
Festival bu y›l, “Tarihimiz, gele ce ¤ i mi z , ö z gü r l ü¤ ümü z M u nz u r 1.
derece sit alan› ilan edilsin” slogan›yla yap›ld›. Her y›l, farkl› talepler,
farkl› sloganlarla yap›labilir festival, fakat, h a l k › n k ü l t ü r ü n ü , h a l k›n mücadelesini, halk›n birli¤ini
ve örgütlenmesini geliﬂtirme amac›, de¤iﬂmez. Bu amaç de¤iﬂti¤inde
veya yok say›ld›¤›nda, orada kültürel alandaki mücadelede bir gerileyiﬂ vard›r.
Dersim’in devrimci demokrat
halk›, buna izin vermemelidir. 10.
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Munzur Do¤a ve Kültür Festivali,
9’ncusunun içine düﬂtü¤ü eksiklikler mahkum edilerek gerçekleﬂtirilmelidir.
Mesele, nas›l olursa olsun bir
festival yapmak de¤ildir. Her türlü
sosyal, kültürel faaliyette bizim için
de¤iﬂmeyen bir bak›ﬂ aç›s› olmal›d›r. Bu bak›ﬂ aç›s›n›n temeli, örgütledi¤imiz gecenin, konserin, pikni¤in, festivalin halk›n mücadelesine,
örgütlenmesine, kültürüne, birli¤ine
katk›da bulunmas›d›r.
Yoksa, bugün ülkenin nerdeyse
en küçük kasabalar›nda, beldelerinde
bile yap›lan, içeri¤i boﬂalt›lm›ﬂ, düzenin e¤lence anlay›ﬂ› ile s›n›rl› karpuz, çilek ve dut festivallerine dönecek, her y›l kendini tekrar edecektir.
Festivaller özellikle, 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n yönetimde oldu¤u ve
pasifikasyonun, apolitikleﬂtirmenin,
son derece yo¤un bir biçimde uyguland›¤› y›llardan baﬂlayarak yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu bile, festivallerle ilgili bize önemli bir ﬂeyi hat›rlatmaktad›r. ‹çki ve biran›n “su gibi” tüketildi¤i, içki firmalar›n›n sponsor oldu¤u, halkla alay edilen bu festivallerde amaç halk›n yozlaﬂt›r›lmas›,
kültürüne yabanc›laﬂt›r›lmas›d›r.
Festivaller, ‹spanya ve Portekiz’deki faﬂist diktatörlerin halklar›
uyutma yöntemlerinden biri olmuﬂtur. Büyük ço¤unlu¤u itibar›yla ülkemizde de durum farkl› de¤ildir.
E¤lence ve paylaﬂma anlay›ﬂ›ndan
uzak, tüketime dayanan festivallerin yo¤unlu¤u hesaba kat›ld›¤›nda,
ilerici-yurtsever ve devrimci güçlerin bu konuda daha sorumlu davranmalar› gerekti¤i aç›kt›r.

Festivaldeki “Ben Yapt›m
Oldu” Anlay›ﬂ› ve
Dayatmac›l›k...
Munzur festivalinin klasi¤idir.
Ve her y›l tekrar edilir. Belediye festival öncesi demokratik kurumlara
ça¤r› yapar. Düzenlenecek festival
ile ilgili toplant›lar yap›l›r, kararlar

al›n›r. Bu y›l da öyle oldu; ancak sonuçta biraraya gelen bir çok kurumun karar ve iradesi, DTP anlay›ﬂ›
taraf›ndan hiçe say›ld›.
Festival s›ras›nda hiç kimseye
sormadan al›nan kararlar de¤iﬂtirildi. Programlarda de¤iﬂiklikler yap›ld›. Programa ça¤r›lmas› daha önce konuﬂulmam›ﬂ ve kararlaﬂt›r›lmam›ﬂ sanatç›lar “bizdendir” mant›¤›yla programa sokulurken, programda olanlar ise DTP’li belediye
taraf›ndan engellendi.
DTP’li belediyeye sorarsan›z
“kat›l›mc›l›¤›” esas ald›¤›n›, “herkesin isteklerini karﬂ›lad›klar›!”n›
söyleyecektir. Ama ortada kat›l›mc›l›k, herkesin iste¤inin karﬂ›lanmas› gibi bir durum yoktur.
DTP’li belediye bu festivalin
“ kendi festivalleri ” oldu¤una o kadar çok inanm›ﬂt›r ki, her ﬂeye bu
gözle bakm›ﬂ, her faaliyet bu mant›kla örgütlenmiﬂtir.
Her siyasi örgütlenmenin kendi
politikalar›n› ve gündemini oraya
taﬂ›mak istemesi anlaﬂ›labilirdir.
Fakat Kürt milliyetçi hareket bunu
kendi d›ﬂ›ndaki kesimlere yönelik
bir dayatmaya çevirmiﬂtir. Belediye
çerçevesindeki yetki ve konumlar›n› kullanarak, “bar›ﬂ” politikalar›n›
herkese dayatm›ﬂlar, bu anlamda
tam bir benmerkezcilik sergilemiﬂlerdir.
Dayatmac›l›k ve grupçuluk öyle
bir noktaya gelmiﬂtir ki, çeﬂitli aksakl›klarla ilgili belediyeye iletilecek konularda muhatap bulunamam›ﬂ, havale edilen insanlar ise “nas›l olsa bizden de¤il” diyerek sorunu tart›ﬂmam›ﬂ, çözüm için bir ﬂey
yapmam›ﬂlard›r.
Çeﬂitli etkinliklerdeki konuﬂmac›
say›s› ve konuﬂma süreleri konusunda adeta sürekli bir adaletsizlik sergilemiﬂtir Kürt milliyetçili¤i. Devrimci, militan her faaliyetten ürken, buna yasaklar koyan DTP’li belediye,
festivali “bar›ﬂ”, “diyalog” politikas›n› tüm sola dayatmakta bir araç
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olarak kullanmak istemiﬂtir.
Devrimci sanatç›lara karﬂ› son
derece kaba, lakayt ve sayg›s›zca
davranan görevliler, Sezen Aksu,
Zerrin Özer gibi Festival’e eme¤i
geçmemiﬂ, halk›n kültürüne katacak
bir ﬂeyi olmayan sanatç›lar karﬂ›s›nda el pençe divan durmuﬂ, bir dediklerini iki etmemiﬂlerdir.
Festivalin gerçek emekçileri
olan devrimci sanatç›lar bu festivalde örtülü olarak adeta “istenmeyen
kiﬂiler” olarak ilan edilmiﬂlerdir.
Oysa, festivali bugüne taﬂ›yanlar
aras›nda devrimci sanatç›lar›n eme¤i unutulamaz. Yasaklar›n oldu¤u,
festivalin keyfi olarak engellendi¤i,
bask›larla kat›l›m›n s›n›rland›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› dönemlerde Dersim
halk›n›n yan›nda devrimci sanatç›lar vard›. ﬁimdi ça¤›rd›klar› ve masraflar› için milyarlar döktükleri sanatç›lar, o dönem bu tür ad› devrimcilerle birlikte an›lan festivallere
kat›lma ça¤r›lar›na cevap bile vermemekteydiler.

Festivalin ‹çini Boﬂaltarak
Sa¤lanacak Kitlesellik, Halk›n
De¤il Düzenin Güçlenmesidir
DTP’li belediyenin festival konusundaki çarp›k anlay›ﬂlar›ndan
biri de, festivali düzene kabul ettirmek, kitleselleﬂmesini sa¤lamak
ad›na düﬂtü¤ü durumdur.
DTP’li belediye, devrimci, demokratik kiﬂi ve kurumlar dururken,
y›lg›nlaﬂm›ﬂ, yozlaﬂm›ﬂ, devrimcilik
ad›na söz söyleme hakk› kalmam›ﬂ
döneklere küçük hesaplarla görevler
ve payeler vermiﬂ, onlar› panel yöneticisi yapm›ﬂ, halk›n ve devrimcilerin karﬂ›s›na ç›karm›ﬂt›r.
Çarp›kl›k öylesine boyutludur ki,
“Kürt sorununda Demokratik ve Bar›ﬂç› Çözüm” panelinin yöneticili¤inin bir döne¤e verilmesini eleﬂtiren
ve panele kat›lmayan Halk Cephesi
temsilcisi, reformizm ve Kürt milliyetçili¤i taraf›ndan utanmazca, piﬂkince protesto edilmiﬂtir. O “protestocular” aras›nda ESP temsilcisinin
de olmas› ise, not düﬂülmesi gereken
bir baﬂka ayr›nt›d›r.
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ﬁimdi buradan tekrar sormak istiyoruz; dönekleri konuﬂturmakla
nas›l bir yarar sa¤layacaks›n›z Kürt
sorununda. Bir devrimciyle, bir döne¤i karﬂ› karﬂ›ya getirirken ve döne¤i yönetici (moderatör!!!) masas›na oturtup devrimciyi protesto
ederken, hiç utanmad›n›z m›?
Bu bak›ﬂ aç›s› asl›nda festivalin
hemen her noktas›ndaki örgütleniﬂine yans›m›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Devrimcilere kapat›lmak istenen festival,
düzene ise ard›na kadar aç›lm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu nedenle, Sezen Aksular’›,
Zerrin Özerler’i ça¤›r›p onlar› el üstünde tutmuﬂlard›r. Bu anlay›ﬂ, Sezen Aksu’ya sahnedeki Seyit R›za
posteri önünde göbek att›rm›ﬂ,
Kürtçe, ayn› sahnede bir ﬂov malzemesi haline getirilmiﬂtir.
Oysa Kürt halk› dili için büyük
bedeller ödemiﬂtir. Bir halk›n dili
ﬂov malzemesi haline getirilemez.
Kürtçe ﬂark› söyledi diye Sezen Aksu’yu yere-gö¤e s›¤d›ramayanlar
halk›n de¤erlerini çi¤nettiklerini
görmelidirler.
Sol, demokrat bir tutum içinde
yeralmak isteyen bu tür sanatç›lar,
bu tür etkinliklere ça¤r›lmaz m›?
Ça¤r›labilir. Ama devrimcilerin, demokratlar›n çizdikleri çerçevede kal›rlar ve düzenin yozlu¤unu bizim
faaliyetlerimize taﬂ›yamazlar. Devrimciler, demokratlar, buna çanak
tutamazlar.
Munzur festivalinde ise, buna
çanak tutman›n da ötesine geçilmiﬂ,
bu kesimler, festivalin belirleyici
unsuru haline getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Peki böyle bir festival, kime,
neye hizmet eder?
Her da¤ kovu¤unda onlarca ﬂehidi olan, gencecik k›zlar›n› ve
o¤ullar›n› o topraklar için ﬂehit vermiﬂ Dersim halk›na, o sahneden,
adeta alay edercesine “sivrisineklerin de haklar› oldu¤u” nutuklar›
at›lmas›na çanak tutanlar, bu mant›kla festivalleri ha lk › yoz la ﬂt › rma
z e m i n i n e d ö n ü ﬂ t ü r m e k t e d i r l e r.
Nitekim, Sezen Aksu’nun sahnede oldu¤u 1,5 saatlik süre boyunca
sahne önünde yaﬂananlar sunucuyu

bile rahats›z etmiﬂ, sunucu Kürtçe
olarak ﬂu uyar›y› yapmak zorunda
hissetmiﬂtir: “Yapmay›n kendinize
gelin kendinizi unutmay›n ay›pt›r,
munzurun da¤lar›ndan kan ak›yor.”
G r u p Yo r u m’u bekletip bekletip gecenin yar›s›nda (01.30) sahneye ç›karmak, ‹dil T i y a t ro Atölye si’nin “Yaban O¤lak” oyunu programda oldu¤u halde ayak oyunlar›yla sahneye ç›kmas›n› önlemek, hangi ahlakla aç›klanacak?
Devrimci sanatç›lar düzen taraf›ndan y›llarca yasakland›lar. ﬁimdi
bu yasakç›l›¤›n, engellemecili¤in
“ y e re l i k t i d a r ” taraf›ndan devral›nm›ﬂ olmas›, düzeniçileﬂmenin üzerinde ciddiyetle durulmas› gereken
bir yans›mas›d›r.
“Kim ne derse desin, Dersim’den Sezen geçti. Dersimliler
önümüzdeki festivallere daha çok
Sezen’lerin kat›lmas›n› dört gözle
..... sab›rla ve aﬂkla bekliyorlar. ”
diye yaz›yordu reformizm. (Hakan
Tahmaz, Birgün, 7 A¤ustos 2009)
Tahmaz, bilir ki, Sezen Aksular’›n damgas›n› vurdu¤u festivaller
halk›n festivali olmaktan uzak, düzenin “e¤lence” anlay›ﬂ›n›n egemen
oldu¤u, içi boﬂalt›lm›ﬂ festivallerdir.
Bunu isteyen niye ister? Bunu isteyenler, kime hizmet eder?
Festivalin meﬂrulu¤u halkta,
devrimci demokratik mücadele ve
kültürde aranmal›d›r. Kitleselleﬂmenin yolu, yozlaﬂmakta de¤il, insanlar›n kültürel ihtiyaçlar›na devrimci, ilerici zeminde en geniﬂ ve zengin biçimlerde cevap vermekte
aranmal›d›r. Bu bak›ﬂ aç›s›yla örgütlenecek bir festival için Sezenler’e ihtiyaç yoktur. Devrimcilerin
yaratt›¤› de¤erler, devrimci sanat,
her kesime hitap edecek kadar içi
dolu ve kapsay›c›d›r.
Festival halk› bilinçlendirmek,
halk kültürüyle, devrimci-demokratik kültürle tan›ﬂt›rmak ve donatmak bir yana, depolitize eden bir iﬂlev üstlenmeye yönelmiﬂtir. Göstermelik bir kaç panelle, sergiyle, birkaç devrimci ilerici sanatç›yla, festival politik bir festival, halk›n festivali olmaz.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
AKP’nin sald›r›lar› devam ediyor. AKP, geçti¤imiz günlerde özel istihdam bürolar› yasa
tasar›s›n› gündeme getirdi. Ard›ndan kiral›k
iﬂçi uygulamas›. ﬁimdi de iﬂsizlik fonunun bütçeye kat›lmas›. AKP 2009 ve 2010 y›l› iﬂsizlik fonu
nema gelirlerinin dörtte üçünün bütçeye gelir
kaydedilmesini meclis genel kurulundan geçirdi.
Özel ‹stihdam Bürolar›, AKP’nin emekçi düﬂman› politikalar›ndan biri. Örgütsüzleﬂtirmeyi büyüten, güvencesiz çal›ﬂmay› hakim hale getirmeye
çal›ﬂan, k›sacas› açl›k, yoksulluk ve iﬂsizli¤i daha
da büyütecek bir yasa.
Yasan›n “kiral›k iﬂçi” uygulamas› hükümet taraf›ndan geri çekildi. Bu durum tepkilerin yo¤unlu¤undan veya AKP’nin uygulaman›n yanl›ﬂl›¤›n›
görmesinden de¤ildir. AKP yasay› geri çekerken
“ﬂimdi s›ras› de¤il” diyerek çekiyor.
Ve ﬂimdi de AKP yaklaﬂ›k 42 milyar› bulan iﬂsizlik fonuna gözünü dikmiﬂ durumdad›r! AKP iﬂsizlik fonundan aktar›lacak mebla¤›n karayolu gibi altyap› yat›r›mlar›nda kullan›laca¤›n› söylüyor.
AKP’nin bu plan›na düzenin muhalefeti, patronlar
ve iﬂçi sendikalar›ndan tepkiler gelmiﬂ.
Düzen içi muhalefetin “muhalefet tarz›” da böyledir: Hükümet olduklar›nda ayn› ﬂeyi kendileri de
yaparlar ancak hükümet de¤ilken de yap›lan her
ﬂeye muhalefet ederler. Onlar›n muhalifli¤ini belirleyen ﬂey emekçilerin, halk›n ç›karlar› de¤il kendi ç›karlar›d›r, iktidardan pay kapma derdidir.
Patronlar ad›na T‹SK (Türkiye ‹ﬂveren Sendikalar› Konfederasyonu) de, hükümetin bu plandan
vazgeçmesini aksi durumda dava açacaklar›n›
söylüyor. Bu tavra bak›p da patronlar›n iﬂsizleri,
emekçileri düﬂündükleri san›lmas›n. Patronlar›n
karﬂ› ç›k›ﬂ› kaynaktan kendilerinin nemalanmak
istedi¤indendir. Patronlar bugün krizi gerekçe
göstererek, gündemlerine ald›klar› toplu iﬂten ç›karmalar için bir k›dem tazminat› fonu oluﬂturulmas›n› istiyorlar. ‹ﬂten att›klar› iﬂçilere ödeyecekleri k›dem tazminatlar›n› bu fondan karﬂ›layacaklar. Bu fonun da, mevcut ‹ﬂsizlik Fonundan aktar›lacak parayla oluﬂturulmas›n› istiyorlar.
Peki nedir iﬂsizlik fonu? Bu fon nas›l oluﬂur, kimler nas›l yararlan›r?
‹ﬂsizlik fonu as›l olarak iﬂçi ve emekçilerin maaﬂlar›ndan kesintilerle oluﬂturulan bir fondur. ‹ﬂsizlik fonunun ka¤›t üzerindeki amac› iﬂsizlerin en
az›ndan iﬂ bulana kadar geçimini asgari de olsa
sa¤lamakt›r. Ancak ülkemizdeki uygulama hiç de
böyle de¤ildir. Burjuvazi emekçileri çal›ﬂt›rarak,
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EMEK

AKP Soygun
Fonunu Soyuyor!
emekleri üzerinden sömürürken, öte yanda ise
emekleri karﬂ›l›¤›nda verdi¤i ücretleri de çeﬂitli
araç ve yöntemlerle kesip sömürüsünü daha da
büyütür. Sömürü düzeni, kesinti vb. yaparken
emekçilere sormaz, kesintileri “ulvi amaçlarla”
aç›klar.
Emekçilerin maaﬂlar›ndan “zorla” kesintiler yap›larak oluﬂturulan tüm fonlar gibi iﬂsizlik fonu da
gerçekte soygun fonundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂsizlik fonu 2002 Mart ay›ndan bu yana toplanmakta olan bir fondur. Bu fondan kimlerin yararlanaca¤›na düzenin kendisi karar veriyor. Gerçek
olan ﬂu ki fondan iﬂsizler yararlanamazlar. Fonun
yüzde 4-5 lik bir k›sm› iﬂsizlik sigortas› için kullan›lmaktad›r. ‹ﬂsizlere verilen sigorta miktar› ise
ayl›k yaklaﬂ›k 380 TL civar›ndad›r ve bu miktar da
alt› ay için verilmektedir. Alt› ay sonra sigorta kesilmektedir.
AKP iﬂsizlik fonuna göz dikti deniliyor. Hükümetin iﬂsizlik fonuna göz dikmesi yeni de¤ildir.
Örne¤in geçti¤imiz y›llarda bu fondan ciddi miktarlarda rakamlar bütçeye aktar›lm›ﬂt›r. 1,3 milyar
TL’lik bir rakam›n GAP yat›r›mlar› için bütçeye aktar›ld›¤› bilinmektedir. Bu da ülkemizin bir klasi¤idir; yasad›ﬂ› kullan›m ve uygulamalar bir süre sonra yasal hale getirilir. Ve çeﬂitli kesimler uygulama
yeni gündeme geliyormuﬂ gibi karﬂ› ç›karlar. Ve
karﬂ› ç›k›ﬂ politikan›n, uygulaman›n özüne de¤il
biçimine yönelik olur.
‹ﬂçi sendikalar›n›n AKP’nin iﬂsizlik fonu ile ilgili
plana karﬂ› ç›k›ﬂlar› da esas olarak böyledir. Sendikalar iﬂsizlik fonunun nema gelirlerini bütçe gelirlerine dahil etmesine karﬂ› ç›k›yor ‹ﬂsizlik fonundan iﬂsizler yararlans›n diyorlar.
‹ﬂsiz say›s›n›n resmi rakamlara göre 6.5 milyona
ulaﬂt›¤› belirtiliyor. ‹ﬂsizlik oran›nda dünya liderli¤ine oynamaktad›r Türkiye. AKP hükümeti iﬂsizler
için çözümler düﬂünece¤ine, iﬂsizlerin yaﬂamlar›n›
kolaylaﬂt›raca¤›na iﬂsizleri açl›¤a ve sefalete terk
eden politikalar› gündeme getiriyor.
‹ﬂsizlik fonu soygun fonudur. ‹ﬂsizli¤i yaratan
kapitalist düzendir. Karﬂ› ç›k›lmas› gereken soygun düzeninin kendisidir. Düzen partilerinden, düzenin kurumlar›ndan, emperyalist kurumlardan
medetler umarak çözümler beklemek düzen gerçe¤ini görmemek demektir, emekçilerin sefaletine göz yummakt›r.
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KESK Baﬂbakanl›¤a
siyah çelenk b›rakt›
11 A¤ustos günü KESK üyesi kamu emekçileri, sendikalar›na yönelik bask›, sürgün ve ﬂiddet politikas›n› protesto etmek
için K›z›lay YKM önünden Baﬂbakanl›¤a kadar yürüdü.
Baﬂbakanl›k önüne siyah çelenk b›rakan KESK’liler,
AKP iktidar›n›n emekçi düﬂman› politikalar›n› yapt›klar› aç›klamalarla protesto ettiler.

Polis Bir E¤itim Emekçisinin
Gözünü Kör Etti
E¤itim-Sen Ankara 2 No’lu ﬁube üyesi, Dengiz Sönmez, 5 Haziran’da e¤itim emekçilerinin Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na dilekçe verme eylemi s›ras›nda polisin kitleye sald›r›s› s›ras›nda yaraland›.
Yere düﬂen bir arkadaﬂ›na yard›m ederken, polisin
copuna hedef oldu. ‹ki kez ameliyat olmas›na karﬂ›n bir
gözünü kaybetti.

Ö¤retmen Adaylar›
Açl›k Grevinde
Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu, taleplerini
anlatmak için 5 A¤ustos günü
Ankara Abdi ‹pekçi Park›'nda 3
Günlük Açl›k Grevi'ne baﬂlad›.
Y›llard›r devam eden ö¤retmenlik haklar›n›n gasbedilmesini engellemek için açl›k grevine baﬂlad›klar›n› ifade eden ö¤retmenler, atanmamalar›n›n KPSS ile ilgisi olmad›¤›n›, s›navda "80-90" al›nsa bile, devletin açt›¤› kontenjana ba¤l› olduklar›n›
kaydettiler. Açl›k grevi 7 A¤ustos günü sona erdi.

‹ZM‹R’DE ‹ZBETON ‹ﬁÇ‹LER‹ GREV
KARARI ALDI
‹zmir’de Belediye-‹ﬂ Sendikas› ile ‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi’nin ‹ZBETON ﬂirketi aras›nda 1125 iﬂçiyi
kapsayan 2 y›ll›k Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmesinin
olumlu sonuçlanmamas› üzerine 5 A¤ustos günü iﬂçiler
bir aç›klama yaparak grev karar› ald›klar›n› duyurdular.
19 Mart’tan bugüne Belediye-‹ﬂ Sendikas› ile ‹zmir
Büyükﬂehir Belediyesi’nin ‹ZBETON ﬂirketi aras›nda
1125 iﬂçiyi kapsayan 2 y›ll›k Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmelerinde bir anlaﬂma sa¤lanmad›¤› belirtilen aç›klamada grevin kaç›n›lmaz oldu¤u vurguland›.
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Yetkin Mühendislik Uygulamas›
2. Kez Durduruldu
‹MO'nun Dan›ﬂtay karar›yla durdurulan Yetkin ‹nﬂaat Mühendisli¤i Yönetmeli¤i'nin ard›ndan haz›rlad›¤›
Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i de +‹VME Dergisi'nin açt›¤› davayla durduruldu. 6 A¤ustos günü
konuyla ilgili yaz›l› bir aç›klama yay›nlayan +‹vme dergisinin yetkin mühendisli¤e karﬂ› yapt›¤› çal›ﬂmalar›
özetleyerek “meslektaﬂlar›m›z› sermayenin ucuz iﬂgücü
haline getirecek tüm uygulamalara karﬂ› mücadelesini
kararl›l›kla sürdürecektir.” sözlerine yer verdi.

‹MO Önünde Demokrasi Nöbeti
‹vme Dergisi okurlar› “TMMOB'de Demokrasi ‹sti-yoruz” kampanyas› kapsam›nda “Örgüt ‹çi Demokrasi-nin ‹ﬂletilmesi”, “‹MO'daki Soruﬂturma Terörüne Son”
talepleriyle 4 A¤ustos günü de ‹MO önündeydi. 1 ayd›r
nöbette olan ‹vme Dergisi okurlar› “Gerçeklerin aç›klan-mas› ve adaletin yerini bulmas› için TMMOB önünde
her Pazartesi tuttu¤umuz demokrasi nöbetini haftada iki-ye ç›kar›yoruz. Hukuk d›ﬂ› bir soruﬂturma üzerinden sü-ren tasfiye politikas›n› protesto etmek üzere bundan
böyle Sal› günleri de ‹MO önündeyiz” dediler.

Polis Emekli-Sen
üyelerinin
yürüyüﬂünü
engelledi
11 A¤ustos günü Emekli-Sen üyeleri, AKP iktidar›n›n emeklilerle alay edercesine yapt›¤› zamma karﬂ› Baﬂbakanl›k önüne yürümek istedi. “Sadaka De¤il Toplusözleﬂme” pankart› ile
K›z›lay YKM önünde buluﬂan emeklilerin önü Nam›k
Kemal Park›’nda polis taraf›ndan kesildi. Baﬂbakanl›k
binas›na gitmelerine izin verilmeyen emekliler, bir süre
caddede oturma eylemi yapt›. Baﬂbakanl›¤a gidemeyen
emekliler yanlar›nda getirdikleri temsili tabutu cadde
üzerine b›rakt›lar.

K›rklareli: TOK‹ iﬂçilerine gözalt›
K›rklareli’nde Toplu Konut ‹daresi (TOK‹) konutlar› inﬂaat›nda çal›ﬂan, 1.5 y›ld›r ücretleri ödenmeyen 7
iﬂçi iﬂyerini iﬂgal ettikleri iddias›yla gözalt›na al›nd›. Bir
süredir eylemlerle paralar›n› almak isteyen iﬂçilerin kalmakta oldu¤u ﬂantiyeyi polis 10 A¤ustos sabah› basarak
7 iﬂçiyi gözalt›na ald›. ‹ﬂçiler “Bizler ‹ﬂgalci de¤iliz.
Hakk›m›z› istiyoruz” diyerek polis bask›n›n›n ve yaﬂanan gözalt›lar›n haks›zl›¤›n› dile getirdiler.
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"Buras› Türkiye…", "Türkiye
de yaﬂ›yoruz…" gibi cümleleri
insanlar›n a¤z›ndan s›k s›k duyar›z. Buras› Türkiye; iﬂçilere verece¤i asgari ücreti bile IMF’nin belirledi¤i, “iﬂler t›k›r›nda” denirken iﬂsizlerin ço¤ald›¤›, Amerika’ya ve Avrupa’ya ba¤›ml›l›¤›n
artt›¤›, adaletsizliklerin her geçen gün ço¤ald›¤› bir ülke.
‹ﬂçiler, memurlar, emekliler,
ö¤renciler. Bu ülkenin baﬂ›na çöreklenmiﬂ bir avuç egemen hariç
hemen herkes ülkemizde yaﬂan›lan adaletsizliklerden pay›n›
al›yor.
2008 May›s’›nda, Sivas'ta
sendika binalar›nda Amerika'ya
karﬂ› karikatür sergisi açt›klar›
için 5 arkadaﬂ›m›z tutukland›.
Tutuklanan arkadaﬂlar›m›z›n 15
ayd›r mahkemeye ç›kar›lmamas›, hem bu adaletsizli¤in boyutunu gösteriyor hem de hukukun
nas›l katledildi¤ini.
Yasad›ﬂ› örgüt üyesi olmak,
örgütsel dokümanlar bulundurmak gibi uydurma nedenlerle
suçlan›yor arkadaﬂlar›m›z. Evlerinin bas›lmas› sonucu “ele geçirilen” kitaplar, dergiler ve Sivas
E¤itim-Sen’de aç›lan karikatür
sergisi de “kan›tlar›” oluyor.
Tüm bunlar 16 May›s 2008
günü Cumhuriyet Üniversitesi’nin bahar ﬂenliklerinden dönen ö¤rencilere Sivas Adliyesi’nin yan›nda faﬂistlerin demir çubuk ve sopalarla sald›rmas› sonucu ç›kan olaylara dayan›yor.
Sald›r›ya u¤rayan ö¤renciler 17
May›s 2008’de Sivas ﬂehir meydan›nda sald›r› ve bask›lar› protesto ettiler. 20 May›s’ta da
Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü’nde 150 ö¤rencinin kat›ld›¤›
bir eylem düzenlediler.
Bunlar üzerine bas›n aç›klamas›na kat›lmak ve Sivas E¤itim-Sen binas›nda Amerika' ya
karﬂ› karikatür sergisi açt›klar›
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AMER‹KA’YA KARﬁI
OLMAK SUÇ DE⁄‹LD‹R
gerekçesiyle ö¤rencilerin evlerine polis taraf›ndan bask›nlar düzenlendi. 23 May›s 2008’de, 29
ö¤renci evleri ve yurtlar› bas›larak gözalt›na al›nd›. Gözalt›ndaki
17 ö¤renci serbest b›rak›l›rken
12 ö¤renci ise 3 gün boyunca
hiçbir aç›klama yap›lmadan ve
gerekçe gösterilmeden gözalt›nda tutuldu.
Ö¤renciler 4 gün gözalt›nda
kald›lar. Sonuçta mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›ld›lar. Ne
var ki, Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan ve Sivas Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi üyesi olan ELB‹L
ÇINAR, ‹LKER EK‹Z, MUSTAFA
DO⁄AN, ‹BRAH‹M KARATAﬁ VE
AL‹ EKBER KALENDER apar topar
tekrar gözalt›na al›nd›lar. Serbest b›rak›lmalar›n›n üzerinden
yar›m saat geçmemiﬂti ki ç›kar›ld›klar› mahkemede hiçbir yeni,
ek delil olmamas›na ra¤men tutukland›lar.
Burada bir ayr›nt› var; ö¤rencileri serbest b›rakan hâkimle
tutuklatan hâkim farkl›. Arkadaﬂlar›m›z o günden bu güne
tam 15 ayd›r tutuklu. 15 ayd›r
mahkeme tarihi ya da olayla ilgili bir aç›klama yok. Birde davaya gizlilik karar› konuluyor.
Tüm bu yaﬂananlar›n ard›ndan bir de ö¤rencilere karikatür
sergisi açmalar› için yer veren
E¤itim-Sen üyesi Önder Do¤an
ve Birleﬂik Taﬂ›mac›l›k Çal›ﬂanlar› Sendikas› üyesi Necdet Sezginer'in ve 7 ö¤rencinin daha 19
Ocakta gözalt›na al›n›p "örgüt’e
yard›m etmek”ten tutukland›klar›n› ö¤reniyoruz.
Karikatür sergisi açabilirsiniz,
yasalarda bunu engelleyen bir
durum yok; ama yasalar›n uygulay›c›s› olan devlet buna izin
vermiyor, polis her an müdahale
etmeye haz›r. Bas›n aç›klamas›

da yapabilirsiniz, bu da yasalarla
güvence alt›na al›nm›ﬂ bir hakt›r. Oligarﬂinin Ceza Mahkemeleri Kanunu’nda bile tutukluluk
halinin bir tedbir oldu¤u, tutuksuz yarg›laman›n esas, tutukluluk halinin istisna oldu¤u belirtilir. Anlaﬂ›laca¤› üzere ö¤renciler
15 ayd›r hukuksuz bir ﬂekilde
tutuklu bulunmaktad›rlar. Sorunun birkaç polis veya hâkim sorunu de¤il sistemden kaynakland›¤› da aç›kça ortadad›r. Uzun
bir süreden sonra ancak Temmuz ay› ortalar›nda yani tam 14
ay sonra iddianame tamamlanm›ﬂ ve arkadaﬂlar›m›z›n mahkeme tarihleri belli olmuﬂtur. Mahkeme tarihi 18 A¤ustos 2009
günüdür.
15 ay sonra mahkemeye ç›kar›lacak olan arkadaﬂlar›m›z›
desteklemek için 18 A¤ustos’ta
Erzurum’da olaca¤›z. Ve bir kez
daha ülkemizdeki bu adaletsizliklere izin vermeyece¤imizi ve
adaletin peﬂini b›rakmayaca¤›m›z› hayk›raca¤›z.
Bu sadece bizim de¤il adaletten yana olan herkesin görevidir. Orada kitlesel bir ﬂekilde oldu¤umuzda arkadaﬂlar›m›z›n
serbest kalmas›n› sa¤layabiliriz.
Onlar emperyalizme, adaletsizli¤e, sömürüye karﬂ› ç›kt›klar› için
tutukland›lar. Onlar› zulmün
elinden almak için hep birlikte
18 A¤ustos'ta Erzurum'da “adalet istiyoruz” diye hayk›ral›m.
14 A¤ustos Cuma günü ise
Taksim Tramvay dura¤›nda saat
13.00’te bu hukuksuz dava ile ilgili bas›n aç›klamam›z olacak. 17
A¤ustos günü Erzurum' a gitmek
için otobüslerle yola ç›k›lacak.
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Direniﬂten Vazgeçme Karar› Alan El Fetih
6. Kongresi, Filistin Davas›’na ve Filistin
ﬁehitlerine ‹hanet Etmiﬂtir

Emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
direnmek ve savaﬂmak, zorunludur!

Halklar›n baﬂka kurtuluﬂ yolu yoktur!
El Fetih'in (Filistin Ulusal Kurtuluﬂ Hareketi) 6. Kongresi iﬂgal alt›ndaki Filistin’de, Bat› ﬁeria’daki
Beytüllahim'de yap›ld›.
5. Kongresi’ni 1989 y›l›nda Tunus'ta yapan El Fetih, 6. Kongresi’ni ancak 20 y›l sonra, 5 A¤ustos
2009’da toplayabildi. Ama bu kongreyi as›l ay›rdeden, El Fetih Kongresi’nin ilk kez Filistin topraklar›nda düzenlenmesiydi.
Filistinliler’e hemen her konuda
sorun ç›karan, sald›ran, yasaklar koyan ‹srail, bu kongreye karﬂ› hiçbir
fiziki engellemede veya askeri sald›r›da bulunmad›. ‹srail’in bu kongrenin yap›lmas›nda bir “sak›nca”
görmesi söz konusu de¤ildi zaten;
bu kongrede kendi varl›¤›n› tehdit
edecek kararlar al›nmayaca¤›ndan
emindi.
6. El Fetih Kongresi, ilk kez Filistin topraklar›na bu kadar y a k › n d ›
ve fakat, gerçekte El Fetih ilk kez
Filistin davas›na bu kadar u z a k t › .
Kongrede, daha da uzaklaﬂman›n
kararlar› al›nd›.
Kongre’ye, Ürdün, M›s›r, Lübnan, Cezayir ve Suriye gibi ülkelerden El Fetih delegelerinin yan› s›ra
Gazze ﬁeridi'nden, Hamas’›n engellemelerini aﬂabilen delegeler kat›ld›. ‹ki bin delegenin kat›ld›¤› kongrede konuﬂan Filistin Devlet Baﬂkan› Mahmud Abbas, delegelerin El
Fetih ve Filistin direniﬂi için tarihi
kararlar alaca¤›n›, “‹srail ile bar›ﬂ
a r a y › ﬂ › n d a o l d u k l a r › n › ” belirtip,
A m a d i re n i ﬂ h a k k › m › z d a s a k l ›"
"A
dedi.
Kararlar›n tarihi oldu¤una kuﬂku
yok; ama bu tarihilik, Filistin halk›
için umuda, kurtuluﬂa aç›lan bir ta-
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rihi dönüm noktas› de¤ildir.
Y›llard›r Filistin’i iﬂgal alt›nda
tutan, Filistin halk›na kan kusturan,
milyonlarca Filistinli’yi ülkesine
sokmayan ‹srail’e karﬂ› “dd i reniﬂ
h a k k › n › s a k l › t u t m a k” demek, iﬂgale karﬂ› “bbiz silahlar› gömüyoruz. ‹srail’e karﬂ› savaﬂmayaca¤›z” demektir...
6. Kongre’yi önemli k›lan, El
F e t i h ’ i n b i r yol ayr›m›nda olmas›yd›. Bu kongre bir t e rcih ve ka r a r kongresiydi bir bak›ma. Ya direniﬂten yana kararlar al›nacak ya
da “‹srail’i tan›yarak”, iﬂgale karﬂ›
direniﬂi tamamen terkederek, emperyalizmin Ortado¤u düzeninin bir
parças› olunacakt›.

Siyonizme karﬂ› silahl›
s a v a ﬂ t a n , s i l a h l › d i r en iﬂ i
“ Te r ö r i z m ” o l a r a k
adland›rmaya...
El Fetih 1957’de kurulmuﬂtu;
kuruluﬂ amac›; tüm Filistin topraklar› üzerinde iﬂgale son verip b a ¤›ms›z bir Filistin devleti kurmakt›. ‹ﬂgali k›rman›n ise tek yolu vard›.
O nedenle 1 Ocak 1965’de siyonizme karﬂ› silahl› mücadele baﬂlat›ld›
ve bu savaﬂ y›llarca sürdürüldü.
20 y›l aradan sonra toplanan
kongre, ﬂu sorularla yüzyüzeydi.
El Fetih, ba¤›ms›z bir Filistin
devleti için siyonizme karﬂ› savaﬂmaya devam edecek miydi?
Savaﬂ› yükseltmek, siyonist ‹srail ile hiçbir biçimde uzlaﬂmamak,
intifaday› sürdürmek, Filistin halk›n›n iﬂgale karﬂ› mücadelesinin hakl›l›¤›n› savunmak, emperyalizm ile
uzlaﬂmamak çizgisini mi tercih ede-

ceklerdi?
Yoksa direniﬂi bir yana b›rak›p,
emperyalizmin ve siyonizmin kuyru¤una tak›lacak, uzlaﬂma ad›na Filistin halk›n›n hakl› mücadelesini
görüﬂme masalar›nda pazarl›k konusu mu yapacaklard›?
Kongrenin bu soruya cevab›,
ikinci tercihten yana olmuﬂtur. Yani,
uzlaﬂmadan ve emperyalizme teslimiyetten yana!
Filistin Devlet Baﬂkan› Mahmud
Abbas, kongrenin aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, s›k s›k ‹srail ile “bar›ﬂ” istediklerini vurguluyordu. Peki neydi
bar›ﬂ? Abbas, “tte röri st eyl eml erden kaç›n›lmas›” gerekti¤ini söylüyor, “protesto eylemleri” ile yetinilmesini istiyordu:
“ B i z t e r ö r is t d e ¤ i l i z v e y a s a l
mücadelemizin terörizm olar ak ad land›r›lmas›n› reddediyoruz. Bu
biz im bund an s onra ki poz isy onu muzdur. ” (Zaman, 5 A¤ustos 2009)
Abbas’›n “bundan sonraki pozisyonumuz” diye iﬂaret etti¤i yönde Filistin halk›n›n silahl› direniﬂi
yoktur. Tersine, emperyalistlerin ve
‹srail siyonizminin “kabul edece¤i”
bir noktaya gelinmiﬂ, iﬂgale karﬂ› silahl› direniﬂ, emperyalistlerin dilinden “terörizm” olarak mahkum
edilmektedir.
Emperyalistler ve ‹srail siyonizmi, Filistin halk›n›n hakl› ve meﬂru
direniﬂ çizgisini y›llard›r “terörizm”
olarak nitelediler. Abbas yönetimi,
emperyalistlerin bu adland›rmas›na
hak veren bir noktaya gelerek, Filistin davas›na, Filistin halk›na s›rtlar›n› dönmüﬂ, Filistin ﬂehitlerine ihanet etmiﬂtir.
Filistin davas›n› bugüne taﬂ›yan
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silahl› direniﬂ çizgisidir. ‹srail siyonizminin katliamlar›na, hapishanelerine karﬂ›n Filistin halk› teslim
al›namad›ysa, bu silahl› ve kitlesel
direniﬂ çizgisinin sonucudur.
Abbas yönetimi bugün Filistin
halk›n›n silahl›, silahs›z her türlü direniﬂini mahkum etmektedir. Siyonist ‹srail’in sald›r›lar› karﬂ›s›nda
yap›lan feda eylemleri, silahl› eylemler ve intifada tarz› direniﬂler,
“ t e r ö r i s t e y l e m l e r ” olarak mahkum edilmektedir.
Abbas yönetimi ‹srail ile masaya
oturmak ve k u k l a , i r a d e s i z b i r
devletçi¤i kabul ettirmek için y›llard›r yarat›lan tüm de¤erlere sald›rmaktad›r.
Filistin halk›, vatan›n› ‹srail iﬂgalinden kurtarmak için binlerce ﬂehit vermiﬂtir. Sürgünü, toplama
kamplar›n› yaﬂam›ﬂt›r. ﬁu an ‹srail
toplama kamplar›nda 11 bin Filis ti n li tu t sa k vard›r. 6. Kongre’de uzlaﬂmadan yana kararlar alanlar, bu
gerçeklere gözlerini kapam›ﬂlard›r.

Emperyalizme karﬂ›
savaﬂmadan ba¤›ms›zl›k
ve demokrasiyi
kazanman›n yolu yoktur
De¤iﬂen nedir? Dünya, El Fetih’in silahl› mücadeleyi baﬂlatt›¤›
1965’den daha m› özgür, daha m›
demokratiktir? Koﬂullar tam tersine
de¤il mi? Irak gibi, Afganistan gibi,
emperyalizmin aç›k iﬂgali alt›nda
ülkeler var bugün. Emperyalizm daha sald›rgan. Emperyalizm ülkelerin kaderlerine daha fazla el koymuﬂ durumda. ‹srail iﬂgali ve zulmü
sürüyor. Peki bu noktada “ D i reniﬂ
h a k k › n › s a k l › t u t u p ” savaﬂmamak
için hangi geçerli nedenler vard›r?
Dünya halklar›na emperyalizme
biat etmenin dayat›ld›¤› bir dönemde, direnmek, zorunludur, kaç›n›lmazd›r.
Ba¤›ms›z yaﬂamak isteyen halklar›n baﬂka bir seçene¤i yoktur.
D e m o k r a s i y i , ö z g ü r l ü ¤ ü kazanmak isteyen halklar›n baﬂka bir
seçene¤i yoktur.
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K o n g re de
kürsünün
hemen
arkas›nda
El Fetih’in
tarihsel
önderi
Arafat’›n
r esmi vard›.
Bugün El
Fetih, Arafat çizgisinin de gerisindedir.
Ama uzlaﬂmac› çizginin A r a f a t ’ l a
baﬂlad›¤› da bir gerçektir. Bu gerçeklik,
b i z e ﬂ u n u g ö s t e r i y o r ; uzlaﬂmac›l›¤›n,
gerilemenin, teslimiyetçili¤in s›n›r›
y o k t u r. Bir kez baﬂlad› m›, onu
d u r d u r m a k z o r d u r...
Devrim ve sosyalizmi isteyen
halklar›n baﬂka bir seçene¤i yoktur.
Abbas yönetiminin ise bunlarla,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizmle, bir ilgisi kalmam›ﬂt›r. Tek sorunlar›, emperyalist düzen nezdinde
kabul görmektir.
Yurtsever bir örgüt olarak ortaya
ç›kan El Fetih, silahl› savaﬂ›yla, önderleri Yaser Arafat ile Filistin halk›n›n mücadelesinde derin izler b›rakm›ﬂt›r. Ancak aradan geçen y›llarda bu direniﬂ çizgisinin terkedilmeye baﬂlanmas› ile El Fetih h›zla
bir düzen örgütü haline geldi.
El Fetih, Bat› ﬁeria ve Gazze’de
k›smi anlamda da olsa yönetimi
devralmas›n›n ard›ndan halk› yönetime katan bir sistem kurmad›.
Halkç› bir yönetimi de¤il kapitalizmi örgütledi. Direniﬂten uzaklaﬂ›ld›kça ve ç›kar iliﬂkileri giderek egemen olmaya baﬂlay›nca, y u r t s e v e rl i k o r t a d a n k a l k › n c a , geriye düzen
iliﬂkileri kald›. Rüﬂvet, ç › k a r iliﬂkileri, yolsuzluklar kaç›n›lmaz oldu.
Bu süreç El Fetih’i gittikçe ç ü r ü t t ü .
Emperyalizm ve siyonizmle uzlaﬂma çizgisi ve asalak, soyguncu
yönetim tarz›, El Fetih’i halktan kopard›. Çürüyen, yozlaﬂan, mücadeleden kopan El Fetih içinde iktidar
mücadeleleri baﬂlad›. Bugün, Filistin halk›n›n direniﬂ simgesi olan Yaser Arafat’›n nas›l öldü¤ü tart›ﬂmas›
yap›l›yorsa, sorunun ciddiyeti daha
iyi anlaﬂ›lacakt›r. Yozlaﬂma ve ç›kar
çat›ﬂmalar› öyle bir noktaya gelmiﬂtir ki, BM gibi kuruluﬂlar›n sa¤lad›-

¤› uluslararas› yard›mlarla,
gerici Arap ülkelerinin yönetimi etkilemek amac›yla sa¤lad›¤› fonlar yeni zenginler ve
iﬂbirlikçiler de yaratm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu zeminde, uzlaﬂmaya, yozlaﬂmaya ve çürümeye
tepki temelinde Hamas gibi
islamc› örgütler geliﬂti. El Fetih Kongresi’nde, al›nan kararlardan biri de “Gazze’nin
kaybedilmesinde sorumlu
olanlar›n yarg›lanmas›” idi.
Bu karar, El Fetih kadrolar›n›n gerçeklere ne kadar gözlerini kapatt›klar›n› çok çarp›c›
biçimde gösteriyor. Hamas,
bugün önemli bir güç haline gelmiﬂse, bunda en temel neden, uzlaﬂmac›l›¤a karﬂ› direniﬂi savunmas› ve
hayata geçirmesidir. El Fetih Gazze’nin kaybe dil mesi nin sorumlu s u n u ar›yorsa, bulaca¤› yer bellidir;
o sorumlu, El Fetih’in uzlaﬂmac›
çizgisi ve çürüyen yap›s›d›r. Hamas’›n örgütlenme zeminini El Fetih’in yozlaﬂan, mücadeleden kopan
ve h›zla düzen örgütü olan bu çizgisi büyütmüﬂtür.
Filistin halk› El Fetih’in yozlaﬂan halini görmüﬂ ve baﬂka alternatifler aram›ﬂt›r. Ama bu alternatif
Hamas da de¤ildir. Çünkü Hamas,
Gazze’deki iktidar›nda da görüldü¤ü gibi, gerici bir bask› yönetimi
kurmakta gecikmemiﬂ, halk›n yoksullu¤una karﬂ› geliﬂtirdi¤i tek yöntem ise, yard›m ve sadaka olmuﬂtur.
Dahas›, dinsel gericili¤i ve emperyalizmle uzlaﬂmaya aç›k ideolojik
zemini, onun bir alternatif olamayaca¤›n›n di¤er esas nedenidir. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, Hamas veya
benzeri örgütlerle de kazan›lamaz.
Geriye tek alternatif kal›r. Devrimci
bir önderlik alt›nda emperyalizmi
ve siyonizme karﬂ› savaﬂ.

E m p e r y a l i z m e d i re n m e k ,
o n u r ve namus sorunudur
Kald› ki, emperyalizmin ezilen
halklar›n ulusal onurlar›n› pervas›zca çi¤nedi¤i, sömürge halklar›n› açl›kla “terbiye” etmeye çal›ﬂt›¤› bir
dünyada, emperyalizme karﬂ› tüm
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mücadele biçimleriyle direnmek
onur sorunudur, namus sorunudur.
Çok kesin olarak söyleyebiliriz
ki, bugünün dünyas›nda emperyalizme karﬂ› mücadele etmeden onurlu
ve namuslu yaﬂanamaz.
Emperyalizm dünya halklar›n›
yok saymaktad›r adeta. Sosyalist sistemin varl›¤› koﬂullar›nda kurulan ve
halklar›n sesini, taleplerini duyurabilece¤i tüm platformlar, yokedilmiﬂtir. Halklar yok say›lmaktad›r. Açl›ktan, bombalamalardan, iﬂgallerden
ölen halk kitlelerine “sinek!” muamelesi yap›lmaktad›r. Gazze kuﬂat›lmakta, Gazze’nin yoksul halk›, aylarca aç, elektiriksiz b›rak›lmakta,
aylarca tepelerinden bombalar ya¤d›r›lmakta ve dünya bunu seyretmeye zorlanmaktad›r. ‹ﬂte emperyalizme karﬂ› mücadele sorununu böyle
bir dünyada tart›ﬂ›yoruz. Ve iﬂte El
Fetih Kongresi’nin yok sayd›¤› veya
boyun e¤di¤i dünya ve Filistin tablosu budur. Oysa bu tabloda, emperyalizme ve siyonizme (tüm iﬂbirlikçilere) karﬂ› direnmek ve savaﬂmak,
halklar›n VA R L I K Y O K LU K sorunudur.
Filistin’de Filistin sorununun çözümü, “‹srail’e karﬂ› direniﬂ hakk›n›n sakl› tutulmas›” de¤ildir. Emperyalizm ile uzlaﬂmak, direniﬂi “terörizm” diye mahkum etmek de¤ildir.
Çözüm bir kez daha, silahl› direniﬂtedir. 6. Kongre bu anlamda Filistin
halk›na karﬂ› davay› terkediﬂ ve Filistin ﬂehitlerine ihanettir.
Her ﬂey çok çarp›c›d›r. ‹srail siyonizmi, emperyalizmi arkas›na alm›ﬂ, yeni yerleﬂimcilerle, Filistin
topraklar›n›n içinde ördü¤ü duvarlarla Filistin’deki iﬂgalini büyütüyor,
kal›c›laﬂt›r›yor, Gazze’deki gibi pervas›z katliamlar›n› sürdürüyor ve El
Fetih bu koﬂullarda “direniﬂi ask›ya
alma” karar› al›yor. Bunun ad›,
TESL‹M OLMAKTIR.
Tüm ilerici, vatansever, devrimci
örgütler, emperyalizme ve iﬂbirlikçi
iktidarlara karﬂ›, dünyan›n her yerinde aç›k ve gizli emperyalist iﬂgallere
karﬂ› savaﬂ› büyütmelidir. HALKLARIN BAﬁKA B‹R KURTULUﬁ
YOLU YOKTUR.
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Londra'da YÜRÜYÜﬁ Sat›ﬂ›
‹ngiltere'nin baﬂkenti Londra'n›n Stoke Newington ve Dolston Bölgelerinde 8 Agustos günü Yürüyüﬂ dergisi sat›ﬂ› yap›ld›.
5. y›l›nda "Yürüyüﬂ'ümüz sürüyor" kampanyas› temelinde, Yürüyüﬂ dergisini ‹ngiltere'nin Londra sokaklar›nda tan›tmaya devam ediyoruz." diyen
Yürüyüﬂ okurlar› dergilerini Londra'daki halk›m›za götürdü.
Ferhatlar'› vuran, Enginler'i katleden ve Güler Zereleri ölüme mahkum
etmeye çal›ﬂan zulmün sahibi zalimleri teﬂhir eden ve zalimlerden, sömürücülerden kurtuluﬂun yolunu gösteren halk›n ve hakl›n›n sesi Yürüyüﬂ dergisi Londra sokaklar›ndayd›.
Kahvelerdeki insanlar›m›za, esnaflar›m›za ve sokaktaki kiﬂilere Yürüyüﬂ
dergisi verildi. Burada her hafta yap›lan dergi da¤›t›m›nda, daha önce 90
adet dergi sat›l›rken, bugünkü toplu sat›ﬂla 120 adet dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Nurhan, Cengiz, Ahmet ‹çin Özgürlük Ça¤r›s›
30. Haftas›nda
5 Kas›m 2008 tarihinde gözalt›na al›narak, tutuklanan Anadolu Federasyonu yönetici ve çal›ﬂanlar›ndan Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu için Almanya’n›n Köln, Berlin ve Avusturya’n›n Viyana ﬂehirlerinde eylemler düzenlendi.
Özgürlük Komitesi tam 30 haftad›r Köln’de Dom Kilisesi Meydan›’nda
her Cumartesi bildiri da¤›tarak, özgürlük talebini hayk›rmaya, Alman devletinin hukuksuzlu¤unu, Türkiye faﬂizmiyle iﬂbirli¤ini teﬂhir etmeye devam
ediyor.
8 A¤ustos günü yine Köln’de Dom Meydan›’nda Özgürlük Komitesi
taraf›ndan yap›lan bir aç›klama ile tutsaklar için özgürlük istendi ve 30 haftad›r devam eden kampanyaya destek ça¤r›s›nda bulunuldu. Aç›klamada
tutsaklar›n 10 ayd›r yo¤un bir tecrit alt›nda tutulduklar›, halen mahkemeye
ç›kart›lmad›klar›, birinci dereceden yak›nlar›yla bile görüﬂmelerinin engellendi¤i, görüﬂmelerin bir polis, bir tercüman gözetiminde yap›ld›¤› ve Almanca konuﬂma zorunlulu¤unun dayat›ld›¤› bildirildi.
Ö Z G Ü R L Ü K K O M ‹ T E S ‹ herkesi h e r h a f t a C u m a r t e s i g ü n ü S a a t
15.00–18.00 aras› Köln Dom Kilisesi önünde Nurhan’a Cengiz’e ve Ahmet’e Özgürlük istemeye ça¤›r›yor.
8 Agustos günü Berlin Kreuzberg’de de “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Nurhan Cengiz Ahmet’e Özgürlük” ça¤r›s› yank›land›. Eylemde
tutsaklar›n resimli pankart› ile birlikte Güler Zere’nin resimli dövizleri aç›larak, Türkçe ve Almanca bildiriler da¤›t›ld›, “Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Kahrolsun Faﬂizim Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›
at›ld›, tutsaklar›n durumlar› hakk›nda halka yönelik konuﬂmalar yap›ld›.
Eylem sonras›nda Kreuzberg Kottbusser Tor çevresine Güler Zere’nin afiﬂleri as›ld›.
7 A¤ustos günü Av u s t u r y a Ö z g ü r l ü k K o m i t e s i t a r a f › n d a n Viya n a ’ n › n e n k a l a b a l › k m e y d a n l a r › n d a n S t e p h a n p l a t z ’ d a Almanca “ C e ngiz, Nurhan ve A h m e t ’ e Ö z g ü r l ü k ” pankart› aç›larak, tutsaklar›n foto¤raflar›n› taﬂ›nd›, bildiriler da¤›t›ld›. Da¤›t›lan bildiri Almanca, ‹ngilizce ve
‹spanyolca olarak megafonla okunarak, Alman devletinin hukuksuzlu¤u
teﬂhir edildi, “Cengiz, Nurhan ve Ahmet’e Özgürlük” sloganlar› at›ld›.
Avusturyal›, Nepalli, Filipinli ve Latin Amerikal› devrimcilerin de destek
verdi¤i eylemde Güler Zere’nin foto¤raflar› taﬂ›narak, bildiriler da¤›t›ld›.

F‹L‹ST‹N
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Kürt aç›l›m› ad›na,
demokratik aç›l›m ad›na

büyük riyakarl›k!
Bir adam TBMM’nin grup toplant›lar› için ayr›lm›ﬂ bir salonunda,
kürsüde konuﬂuyor. Analar›n ac›s›ndan, onlar›n ideolojisinin olmad›¤›ndan söz ediyor. Kürsüdeki adam›
dinleyen milletvekillerinden baz›lar› a¤l›yor. Sanki hepsinin bütün bu
“ac›lardan”, bütün bu “ac›l› analar”dan ilk kez haberi oluyor!
Daha önce Kürt sorunu için
“Yok saya rsan› z yok ol ur” deyip,
sonra “ K ü r t s o r u n u v a r d › r ”a gelip, daha sonra bunu da unutup Diyarbak›r sokaklar›nda “kad›n da olsa, çocuk da olsa gereken yap›l›r”
deyip katliam yapt›rtan da kürsüde
konuﬂan o adamdan baﬂkas› de¤il.
Burjuva bas›n bu konuﬂmay› “tarihi
aç›l›m konuﬂmas›” yalakal›¤›yla veriyor. Oysa orada alenen bir “ t i y a t r o” oynan›yor.
Riyakarl›kta, tutars›zl›kta s›n›r
tan›mayan bu adam Türkiye Cumhuriyeti’nin Baﬂbakan› Tayyip Erdo¤an. Bu ﬂov 11 A¤ustos günü
AKP Grup toplant›s›nda sergilendi.
AKP bugünlerde yine çözümden,
“demokratik aç›l›m projesi”nden
söz ediyor. Karﬂ›m›zda görünen iki
AKP var. Biri 85 y›ll›k i n k a r-imhaasimilasyona dayanan devlet politikas›n› sürdüren AKP. Di¤eri, “çö z ü m d e n ” söz eden AKP. Süreç yani
asl›nda, emperyalistlerin ç›kar ve
politikalar› neyi gerektiyorsa ona
uygun bir senaryo sahneye konuluyor. Dün ve bugün ne söylediklerine bakmak, ikiyüzlülüklerini görmek için yeterlidir.
Erdo¤an y›llard›r Kürt halk›na
yönelik bask›lar›, yasaklar› uygulayan, Kürt kimli¤ini inkar eden,
Türk halk›n› Kürt halk›na düﬂman
etmeye çal›ﬂan bir devletin baﬂbakan› de¤il de, tüm bu yaﬂananlardan
habersiz biriymiﬂ gibi konuﬂuyor:"" B i n l e rce y›ld›r b i r a r a d a y a ﬂayan, akra ba olan insanla r› birbirine düﬂman eylemek mümkün
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KÜRT SORUNU

m ü d ü r.”
Erdo¤an oligarﬂinin 85 y›ll›k
Kürt politikas›n› bilmiyormuﬂ gibi
bir de soru soruyor: “Ne oldu, ne r e d e y a n l › ﬂ y a p › l d › ? N e re d e y a n l ›ﬂ
p o l i t i k a l a r u y g u l a n d › , n e rede
ya n l›ﬂ t a v› rla r sergilendi?”
Oysa daha birkaç ay önceki ‘tek
millet, tek devlet’ sözlerini hat›rlasa, sorular›n›n cevab›n› görecek.
Kürtleri zorla Türkleﬂtirme politikas›n› k i m uygulad›? Kürt kimli¤ini inkar ederek y›llarca “Kürt yok,
da¤ Türk'ü vard›r” diye k i m söyledi? “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” dayatmas›nda k i m
bulundu? Kürt halk›n›n dilini k i m
yasaklad›? Binlerce köyün ismini
k i m Türkçeleﬂtirdi, o köyleri k i m
yakt›, boﬂaltt›? Onlarca katliam›
k i m düzenledi, binlerce insan› kim
katletti, kaybetti? Kürt halk›n› yüzy›llarca yaﬂad›¤› topraklardan kim
sürdü? ...
AKP iktidar›, bunlar bu topraklarda hiç yaﬂanmam›ﬂ gibi, bunlar›
y a p a n l a r içinde kendileri yokmuﬂ
gibi, utanmadan riyakarca kardeﬂlikten, birlikten söz ediyor:
“Binlerce y›ld›r bir arada yaﬂa ya n, k›z a l›p k›z v e re n , bir birin e
akraba olan, birbirine kardeﬂ olan,
et ile t›rnak haline gelen Türk’üy le , K ü rt ' ü y le , L a z' ›y l a , Çe r k ez 'i y l e,
Boﬂnak'›yla, Gürcü’süyle birbirin den ay ›rm ak , birbirine düﬂ man ey -

A K P yetkililerinin
p a r t i l e r d e n p a t ro n
örgütlerinden sendikalara
k a d a r uzanan
g ö r ü ﬂ m e l e r i n d e b i r ﬂey
g i d e re k n e t l e ﬂ i y o r :
Kürt halk›n›n taleplerine
asgari anlamda dahi denk
düﬂecek bir pl a nl a r› ,
p ro g r a m l a r › y o k t u r.

le mek.. . muht emel mi dir? ”
Oysa; ayn› Erdo¤an 2 Kas›m
2008’de, Hakkari'de ﬂöyle diyordu:
“Tek millet, tek bayrak, tek vata n , te k de vle t de di k. B u na kim
karﬂ› ç›kabilir. Buna karﬂ› ç›kan›n
b u ü l k ed e y e r i y o k . Bu y u rs u n i st e di ¤ i y e r e gi t s i n . . . ”
AKP’nin bu söylemlerinin faﬂist
MHP’nin “Ya Sev Ya Terket” slogan›ndan bir fark› var m›yd›? Dün en
›rkç›, en ﬂovenist söylemlerle Kürt
halk›n› “karﬂ› ç›kan gitsin” diye tehdit eden de onlar de¤il miydi? Erdo¤an riyakarl›kta s›n›r tan›mayarak
konuﬂmas›na devam ediyor:
“Bu ülkede, T ü r k i y e C u m h u riyeti vatandaﬂl›¤› üst kimli¤i al t› n da ye r a l a n h e r etnik kökendeki insan, T ü r k ' ü y l e , L a z ' › y l a ,
K ü r t ' ü y l e , Ç e r k e z ' i y l e , G ü rc ü ' s ü
ile bizim kardeﬂimizdir.
Oysa; Diyarbak›r'da "Ana dilde
e¤itim" talebiyle ilgili soru soruldu¤unda: “Sadece Kürtler yok, yar›n
Çerkesler, Lazlar da isteyecek...
Herkes isterse birlikteli¤i nas›l
sa¤layaca¤›z?” cevab›n› veren de
Erdo¤an’d›.
Dün her halk›n kendi dilini konuﬂtu¤unda birlik sa¤lanamayaca¤›ndan söz ediyordu. Yaln›zca Türk
milleti ve Türk dili var diyordu.
Erdo¤an, 11 A¤ustos’taki grup
toplant›s›nda, a n a l a r üzerinden de
pervas›zca demagoji yap›yor: “ O ¤ l u h e r ne sebeple hayat›n› kaybetmiﬂ olursa olsun, Yo z g a t ' t a k i a n ne ile Hakkari'deki anne, o¤ullar›n›n baﬂ›nda ayn› duay› ediyorsa... cemaat ayn› k›bleye dönü y o r s a , b u r a d a ç o k c i d d i b i r yanl›ﬂ
o l d u ¤ u o r t a d a d › r.”
Analar› dayaktan geçiren, gözalt›na alan; o analar›n parçalanm›ﬂ,
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yanm›ﬂ evlatlar›n›n cenazelerini nas›l teslim ald›klar›n› bir an
olsun düﬂünmeyen; yüzlerce
anaya evlad›n›n bir mezar taﬂ›n› bile çok gören; terörist diye
katlederek binlerce anan›n baban›n yüre¤ine evlat ateﬂi düﬂüren AKP, bugün alçakça analar›n ac›s›ndan söz ediyor…
Ayn› zamanda ümmetçili¤i
de elden b›rakm›yorlar. Dün
" Et nik m il liy etçil i¤e h ay› r,
bölgesel milliyetçili¤e hay›r,
di nse l m il l iye t çi l i¤e de hay› r "
diyen AKP bugün analar›n duygular›n› istismar ederken d i n
ü z e r i n d e n politika yap›yor.

A l d a t m a v a r, oyalama
v a r, istismar v a r, riya
v a r, tasfiye var... A m a
ÇÖZÜM yok!
AKP yetkililerinin partilerden patron örgütlerinden sendikalara kadar uzanan görüﬂmelerinde bir ﬂey giderek netleﬂiyor:
Kürt halk›n›n taleplerine asgari
anlamda dahi denk düﬂecek bir
planlar›, programlar› yoktur.
Erdo¤an bunu grup toplant›s›nda “Paket yok, süreç var” diyerek itiraf etti. Türkçesi, ﬂimdilik
somut bir ﬂey yok, oyal›yoruz,
uzat›yoruz, bak›yoruz... diyorlar. Bu da tek baﬂ›na Kürt halk›n›n ulusal kimli¤i ve haklar› konusunda bir somutluk olmad›¤›n›n baﬂka bir itiraf›d›r.
Evet do¤rudur, bir “süreç”
vard›r ve bu “ a l d a t m a , o y a l ama ve tasfiye süreci”dir. Geliﬂmeler nas›l bir seyir izlerse
izlesin, bu arada kim ne derse
desin, AKP veya Kürt milliyetçi hareket hangi politikalar› geliﬂtirirse geliﬂtirsin, egemen s›n›flar aç›s›ndan süreç budur.
“Demokratik aç›l›m projesi”
nin de, katliam politikalar›n›n
da amac› ayn›d›r. AKP bunda
baﬂar›l› oluncaya kadar süreç
neyi gerektiriyorsa o politikan›n uygulay›c›s› olmaya devam
edecektir.
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‹flah Olmaz ﬁovenizm,
‹flah Olmaz ‹nkarc›l›k...
“Kürt aç›l›m›” konusunda muhalefet partileri de ﬂovenist, ›rkç› söylemlerle tart›ﬂmaya kat›ld›. Arada bir
Kürt realitesini tan›ma gibi sözler etseler, Kürt raporlar› haz›rlasalar da,
en küçük bir tart›ﬂmada as›l yüzleri
ortaya ç›k›yor. CHP lideri Deniz
Baykal tart›ﬂmalara iliﬂkin yapt›¤›
aç›klamalarla ﬂovenizm konusunda
MHP’yle yar›ﬂ halinde oldu¤unu bir
kez daha göstermiﬂ oldu. ‹ﬂte bak›n
Baykal çözümden ne anl›yor:
“Bizim etnik kimli¤imiz, Türk
milli kimli¤i içerisinde herkesin yer
almas› için bir davettir, bir ça¤r›d›r,
bir el uzatmad›r… Hepimiz T ü r k
milletinin bir p a rç as› ol d u ¤ um u z u
u n u t m a y a c a ¤ › z . ” (Milliyet, 10
A¤ustos 2009)
Söylenen aç›k. Bu, t a m i n k a r politikas›na dönmektir yine. CHP oligarﬂinin 85 y›ld›r sürdürdü¤ü inkar
politikas›n› savunmay› sürdürüyor.
“Türkleﬂmeyi” dayat›yor yine.
Baykal, Kürt yoktur, Türk vard›r
diyor. Bu topraklarda yaﬂayan herkesi Türk olarak kabul etmek, oligarﬂinin Kürt halk›n› ve di¤er halklar›
Türkleﬂtirme politikas›n› devam ettirmektir.
Baykal CHP grup toplant›s›nda
AKP’yi eleﬂtirmek ad›na “Anayasa’n›n milli kimlik kavram›yla oynamay›n, ulus devlet anlay›ﬂ›n› bozmay›n.” diyerek Kürt sorununa bak›ﬂ›n›n "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" oldu¤unu en aç›k haliyle itiraf ediyor. Baykal ›rkç› ve ﬂovenist söylemler üzerinden prim toplamaya çal›ﬂ›yor.
Bahçeli de MHP’nin faﬂist kimli¤ine yak›ﬂ›r ﬂekilde konuﬂuyor.
“Ulaﬂ›lacak sonuç Anayasam›z›n
de¤iﬂemeyecek maddelerini de¤iﬂtirmeye yönelik giriﬂim olup ‘ v a t a n a
i h a n e t ’le eﬂ de¤erdir… Ancak, hiç
kimse milli kimli¤in ve birli¤in vaz-

geçilmez dayana¤› olan
Türkçe’nin
d›ﬂ›nda ikinci bir dilin
'kamusal alana' taﬂ›nmas›n›, e¤itim ortam›na al›narak ayr›ﬂmaya resmiyet
kazand›r›lmas›n› ve kendi elimizle kendi ülkemizde y a p a y
a z › n l › k l a r yarat›lmas›n› onaylamam›z› beklem e m e l i d i r. ”
(Cumhuriyet, 12
A¤ustos 2009)
AKP bu ülkeyi emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekerken, ‹srail ile anlaﬂmalar
yap›l›rken, ülkenin her yeri Amerikan üsleriyla donat›l›rken, IMF ile
kölelik anlaﬂmalar› imzalan›rken vatan ihanetten hiç söz etmeyen MHP,
bir halk›n ulusal kimli¤ini tan›maya
gelince AKP’nin vatan hainli¤inden
söz etmeye baﬂl›yor. Gerek iktidarda
olduklar›nda, gerekse de o meclisin
çat›s› alt›nda emperyalistlerin istekleri do¤rultusunda yap›lan her türlü
anlaﬂman›n alt›nda MHP’nin de imzas› vard›r. MHP de en az AKP kadar
vatan hainidir. MHP geleneksel Kürt
kimli¤ini inkar politikas›na devam
ediyor, ﬂovenizmde, ›rkç›l›kta s›n›r
tan›mayarak Kürt halk›n› “yapay
az›nl›k” statüsüne indirgiyor. Klasik
“terör”, “bölücüler” demagojisini
tekrarlamaktan baﬂka bir ﬂey yapm›yor.
MHP de, CHP de Kürt halk›na
karﬂ› inkar ve asimilasyon politikas›n›n devam›n› savunarak faﬂist, ﬂovenist kimliklerini bir kez daha tescil
ediyorlar.
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Eruh’dan, ﬁemdinli’den Nereye?

UMUT NEREDE?
Her halk›n tarihinde önemli dönüm noktalar› vard›r. 1984 y›l›n›n
15 A¤ustos’undaki Eru h ve ﬁ e m din li ba sk› nl a r› da iﬂte onlardan biridir. Eruh ve ﬁemdinli bask›nlar›,
bu eylemleri gerçekleﬂtiren siyasi
çizginin eksiklikleri, yanl›ﬂl›klar›
bir yana, silahl› mücadeleyi ve Kürt
halk›n›n ulusal taleplerini temel
alan ç›k›ﬂ›yla bir umut yaratm›ﬂt›r.
Fakat Eruh ve ﬁemdinli’nin yaratt›¤› u m u t l a, bugün Ahmet Türk’ün
Tayyip Erdo¤an’la görüﬂmesinden
sonra sözünü etti¤i “ u m u t ” birbirinden çok farkl› ﬂeylerdir.
Ahmet Türk, Erdo¤an’la görüﬂmesinden sonra diyordu ki, "Tabii,
önemli bir gün. Bir diyalog ortam›n›n sa¤lanmas›ndan dolay› mutlu y u z , u m u t lu y u z . ”
Erdo¤an da, Türk’le görüﬂmesinden sonra yapt›¤› aç›klamada ayn› kelimeyi kullanm›ﬂt›: “Bugün
yapm›ﬂ oldu¤umuz toplant›yla gelece¤e yönelik umutlar›m›z›n artt›¤›
inanc›nday›m.”
Bugün Ahmet Türk’le, Erdo¤an’› ayn› noktada buluﬂturan
“umut”, Kürt halk› için de¤il oligarﬂi için bir umuttur. Evet, oligarﬂi
için bir umut do¤muﬂtur. Bu umut,
Kürt halk›n›n ulusal kurtuluﬂ mücadelesini tamam›yla yok etme umududur. Oligarﬂinin umutlu olmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur. Ancak
as›l önemli olan, Kürt halk›n› temsil
etmek ad›na bu görüﬂmeye kat›lanlar›n oligaﬂiyle ayn› “umut”u paylaﬂ›yor olmas›d›r.
Oligarﬂi için Kürt halk›n›n mücadelesini bitirmek için yeni bir
umut do¤arken, Kürt halk› içinse
yeni bir umutsuzluk do¤uyor. Bunun ad› “umut” de¤il, bunun ad› yenilgi, bunun ad› teslimiyettir. Ahmet
Türk ne derse desin, Eruh ve ﬁemdinli’de do¤an umutla, bugün Ankara’da do¤an umut ayn› umut de¤ildir.
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25 y›l önce Eruh ve ﬁemdinli’de patlayan silahlar, bir umut yarat›yordu. Bir kurtuluﬂ umudu. Bugün ise, Ahmet Türk asl›nda “umut”
derken, Eruh ve ﬁemdinli ile yarat›lan umudu t a r i h e g ö m ü y o r. Bir
halk›n umudu, bir halk›n 25 y›l boyunca bu umut u¤runa ödedi¤i bedeller, yaratt›¤› de¤erler, oligarﬂinin
“çözüm” ad›na sundu¤u kand›rmacaya kurban ediliyor.
Eruh ve ﬁemdinli bask›nlar›
Kürt halk›n›n ulusal uyan›ﬂ›nda
önemli bir baﬂlang›ç noktas›d›r.
1984’te, 12 Eylül cuntas›n›n karanl›¤› sürerken gerçekleﬂtirilen bu eylemler, Türk ve Kürt devrimcilerine, Türkiye halklar›na büyük bir
moral olmuﬂtur. Gerilla mücadelesini temel almas› aç›s›ndan bu eylemler tarihsel bir öneme sahipti.
Fakat mücadele biçimleri aç›s›ndan bu yan›n d›ﬂ›nda, politik anlamda da eylemi gerçekleﬂtiren gücün,
PKK’nin o gün söyledikleri bugünkü “umut”tan çok farkl›yd›. PKK
mücadelesinin baﬂlang›ç y›llar›nda
ﬂöyle diyordu:
“... gerek ezen ulus ‘devrimcilerinden’ gerekse onlarla farkl› nüanslardan ama ayn› telden çalan
ezilen ulus ‘devrimcilerinden’ gelen
ulusal mesele konusundaki ‘bbölges e l ö z e rk lik ’ , ‘ fe d e r a l b irl ik ’, ‘d il k ü l t ü r ö z e r k l i ¤ i ’ b i ç im in d e k i ç ö züm yollar› gericidir ve günümüzde
“uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n›n’ biricik do¤ru yorum tarz›
olan ‘ba¤›ms›z devlet’ tezine ayk›r›d›r. Ba¤›ms›z devlet, günün ﬂartlar›nda tek do¤ru, do¤ru oldu¤u için
de devrimci bir tez olup di¤er tezler
ve çözüm yollar› devlet s›n›rlar›na
dokunmad›¤› için reformist, reformist oldu¤u için de gerici tezlerdir.” (Kürdistan Devriminin Yolu)
PKK, 15 A¤ustos eylemlerinin
Bagerçekleﬂtirirken hedefinde “B
¤›ms›z Özgür K ü r d i s t a n ” vard›.

Peki bugün? Hak k›r›nt›lar› d›ﬂ›nda
ne var? “ B i r i c i k d o ¤ ru ya ” ULUSLARIN KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N HAKKI talebine ne oldu? Ne
yaz›k ki bu talepten söz edilmeyeli
hayli zaman oluyor.
Elbette bugün ortaya ç›kan bu
tablo bir sonuçtur. Milliyetçili¤in
y›llar içinde yaratt›¤› açmazlar›n
derinleﬂmesi, bunlara devrimci bir
çözüm bulunamamas› sonucunda,
buraya gelinmiﬂtir. Gerilla gücüne
ve kitle deste¤ine ra¤men ba¤›ms›zl›k hedefinden uzaklaﬂarak, silahl›
mücadeleyi tali ve pazarl›k unsuru
noktas›na indirgeyerek, Eruh’un,
ﬁemdinli’nin ifade etti¤inden farkl›
bir çizgiye yönelmiﬂtir. Düzeniçi
çözümlere bel ba¤lad›kça, çözüm
ad›na bir modelden di¤erine, bir talepten baﬂka bir talebe savrulmuﬂ,
siyasal anlamda sürekli gerilemiﬂ ve
en nihayetinde bugün oligarﬂiyle
ayn› “umut”tan söz edecek noktaya
gelinmiﬂtir.

Ulusal kurtuluﬂtan
düzene
Bugünkü sonuç, s›n›fsal bak›ﬂ
aç›s›ndan uzak, Marksist-Leninist temellere oturmayan küçük-burjuva
milliyetçili¤inin iflas›d›r. Baﬂlang›çta sosyalizmden, ülkemizde geliﬂen
devrimci mücadeleden etkilenmiﬂ
olan ulusal bir kurtuluﬂ hareketi, sosyalist sistemin güç ve prestij yitirmesiyle çözümü düzen s›n›rlar› içinde
aramaya baﬂlam›ﬂt›r. TÜS‹AD’tan
MGK’ya, BM’den NATO’ya,
ABD’den AB’ye varana kadar herkes “çözüm merci” olarak görülebilmiﬂtir. Bugün de AKP’nin Kürt sorununu çözece¤i yönünde yarat›lan
“umut”, Kürt halk›n›n mücadelesini
bir ad›m daha geriye çekmekten baﬂka bir anlam taﬂ›mamaktad›r.
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Eruh ve ﬁemdinli’de yarat›lan
umut, en az›ndan ulusal kurtuluﬂa
aç›lan bir umuttur. Erdo¤an’›n ve
Türk’ün sözünü etti¤i umut kap›s›
ise, tasfiyeye aç›lan bir kap›d›r. ‹lki,
bir halk›n umududur, ikincisi ise,
Tayyip Erdo¤an’›n, iﬂbirlikçi bir sömürücünün bile paylaﬂabildi¤i, halka ait olmayan bir umuttur.
Eruh ve ﬁemdinli’de Kürt halk›na çözüm olarak “Ba¤›ms›z Kürdistan” hedefi gösterilirken, bugün
“çözüm” olarak düzen gösteriliyor.
Kürt halk›ndan 25 y›ld›r verdi¤i ﬂehitleri, ödedi¤i bedelleri unutmas›
isteniyor.
Oligarﬂi “yeni bir baﬂlang›ç”(!)
için bunlar›n üzerine s ü n g e r çekilmeli diyor. Kürt milliyetçi hareketinin sözcüleri de farkl› bir ﬂey söylemiyor. Bir zamanlar ﬂunlar› söyleyen de PKK’ydi;
“Ulusal kurtuluﬂ hareketlerinde
ba ¤› m s › z l ›k ol g usu d ›ﬂ › nda ki t üm
e¤ilimler reformisttir. Her reformist e¤ilim de özünde emperyalizm e , s ö m ü r g e c i li ¤ e v e y e r l i g e r i c il i ¤e maddi ba¤larla ba¤l› olanlar›n
e¤ilimidir.” (age)
“... sömürgeci düzende baz› reformlar› gerçekleﬂtirmekle sorunu
çözüme kavuﬂturaca¤›n› savunan,
sorunun çözümünün devrimde, ulusal ba¤›ms›zl›kta oldu¤unu göremeyen tüm görüﬂler, özünde ezen ezilen ulus milliyetcili¤inden kaynaklan›p sömürgecili¤i meﬂrulaﬂt›rmaya hizmet eder...” (age)
Söylenenler çok aç›k ve çok
do¤ru. Yak›n zamanda PKK liderlerinden Murat Karay›lan’n›n söyledikleri ise 25 y›lda nereden nereye
gelindi¤ini göstermeye yetiyor.
“PKK eskiye göre daha makul
bir çizgide. Örne¤in daha evvel ba¤›ms›z bir Kürt devleti isterdi. Bu
geçmiﬂte kald›. Yani art›k 'bölücü'
de¤il.... Bu bir taktik de¤ildir. Bölücülü¤ü yani ba¤›ms›z devleti d›ﬂlayan süreç 1993'de baﬂlad›, 1999'da
‹mral› ile baﬂlad›. Paradigma de¤iﬂti.
… Bak›n biz art›k 'demokratik
özerk Kürdistan' diyoruz. Bu özerk-

Say›: 193

Halklar›m›z›n k urtuluﬂu
emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› mücadele etmekten ve
ortak ö rgütlenmeden g eçiyor.
Ulusal sorunun çözümü ve
Kürt h alk›n›n k endi k aderini
özgürce belirleyebilmesi,
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
devrime b a¤l›d›r.
Emperyalizmle ba¤›ml›l›k
iliﬂkileri sona erdirilmeden,
oligarﬂinin iktidar›
y›k›lmadan, b unu s a¤layacak
do¤ru s trateji v e t aktikler
izlenilmeden K ürt h alk›n›n
ulusal kurtuluﬂu gerçekleﬂemez.
likten kas›t, federasyon de¤ildir. S›n›rlar›n yeniden çizilmesi de¤ildir.
D ev le t i n üni t e r ya p› s› n› da b ozm a y an b i r ç ö z ü m d ü r...”” (6 May›s
2009, Milliyet)

Hangi gelecek?
Eruh ﬁemdinli’de baﬂlayan silahl› mücadele için bugün “silahlar
susacak” deniliyor. “Ba¤›ms›z Kürdistan” hedefinden ad›m ad›m gerileyerek “federasyon”, “otonomi”,
"demokratik cumhuriyet içinde yer
alma” ve “devletin üniter yap›s›n›
bozmayan” bir “çözüme” kadar gelinmiﬂtir. ABD’nin, AB’nin çizdi¤i
s›n›rlar çerçevesinde bir “çözüme”
raz› olunmaktad›r. AKP’nin “çözüm” ad›na somut olarak söyledi¤i
yeni birﬂey yoktur. Oligarﬂinin Kürt
politikas› i n k a r- a s i m i l a s y o n - i m ha-tasfiyeyi kapsar. Bunlar›n a¤›rl›¤›, önceli¤i dönem dönem de¤iﬂir.
‹ç ve d›ﬂ etkenler çerçevesinde bu
politika çeﬂitli manevralarla, hak k›r›nt›lar›yla beslenir. Bunun d›ﬂ›nda
oligarﬂiden bir çözüm beklemek,
böyle bir beklenti yaymak Kürt halk›n› kand›rmaktan, kurtuluﬂ umudunu yok etmekten baﬂka bir anlama
gelmez.
Eruh, ﬁemdinli bask›n›yla çizilen GELECEK’le, Erdo¤an-Türk
görüﬂmesinin çizdi¤i GELECEK
birbirinden tamamen farkl›d›r. Birincisinde, stratejik çizgisinin kendi

içindeki eksiklikleri bir yana, ba¤›ms›zl›k hedefi vard›r. Bir “kurtuluﬂ” hedefi vard›r. Bugün bunlar ortadan kalkm›ﬂt›r...
AKP’yi bugün Kürt kimli¤ini tan›mak zorunda b›rakan, çözüm konusunda konuﬂturan Kürt halk›n›n
ulusal temeldeki silahl› mücadelesidir. Emperyalizm ve oligarﬂi,
1984’den bu yana, Kürt ulusal silahl› mücadelesini bitirmek için her
yönteme baﬂvurdu. Ancak bunu baﬂaramad›lar. Bu silahl› mücadelenin
baﬂar›s›yd›. Bugün Kürt ulusal haklar› aç›s›ndan belli kazan›mlar elde
edildiyse, bu hiç tereddütsüz ve tart›ﬂmas›z Eruh, ﬁemdinli bask›nlar›yla baﬂlayan silahl› mücadele sonucudur. Kürt ulusal hareketi, ç›k›ﬂ›ndan itibaren eleﬂtirilecek bir çok
yönü olmas›na ra¤men oligarﬂiye
karﬂ› verdi¤i gerilla mücadelesi nedeniyle devrimci hareket taraf›ndan
desteklenmiﬂtir. Kürt halk›n›n gelece¤ini oligarﬂiye teslim etmek, geçmiﬂini topra¤a gömmektir.
Halklar›m›z›n kurtuluﬂu emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadele etmekten ve ortak örgütlenmeden
geçiyor. Ulusal sorunun çözümü ve
Kürt halk›n›n kendi kaderini özgürce belirleyebilmesi, a n t i - e m p e r y a list, anti-oligarﬂik devrime ba¤l›d›r. Emperyalizmle ba¤›ml›l›k iliﬂkileri sona erdirilmeden, oligarﬂinin
iktidar› y›k›lmadan, bunu sa¤layacak do¤ru strateji ve taktikler izlenilmeden Kürt halk›n›n ulusal kurtuluﬂu gerçekleﬂemez.
Kürt halk›n›n sahte umutlara,
boﬂ beklentilere de¤il devrimci bir
çözüme, kendi kaderini tayin hakk›n› kullanabilece¤i bir çözüme ihtiyac› vard›r. Kürt halk›n›n kurtuluﬂ
umudu yok edilemez. Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂ umudu elinden al›namaz. Bu topraklarda devrimciler
yaﬂad›¤› sürece bu umut yaﬂayacak.
Türkiye halklar›n›n gelece¤inde
ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
b i r ü l k e v a r d › r. Ve umut da oradad›r. Tam orada. Bu gelece¤i yaratma
mücadelesi devam etti¤i sürece
Kürt halk›n›n da bir kurtuluﬂ umudu
var demektir.
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Trafik Kazas›
Manisa Emniyet Müdürü Adem Aydemir, 14 y›l önce, devrimcilere yönelik iﬂkence davas›yla ilgili “hasbelkader yaﬂanan
bir trafik kazas› olarak kabul ediyorum” demiﬂ.
Bu ne biçim trafik kazas›ysa... Her allah›n günü, her saat, ülkenin her karakolunda
kaza oluyor... Bu da yollardan 24 saat hiç
eksik olmayan “ t r a f i k c a n a v a r › ”n›n ikiz
k a r d e ﬂ i anlaﬂ›lan.

HED‹YE...
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, 3G
tan›t›m toplant›s›nda firma yetkilisinin
kendisine 3G özellikli yeni bir telefon hediye etmesi üzerine ﬂöyle dedi: “Bu kadar insan›n içinde hediye olur mu?”
Allah söyletmiﬂ. Al›ﬂm›ﬂlar kapal› kap›lar ard›nda her türlü rüﬂveti yemeye...
Ayd›nl›kta biraz tedirgin olmuﬂ... Yar›n
onu da yaparlar hiç merak etmeyin.

Her f›rsatta a¤l›yorlar. San›rs›n›z ki
ders alm›ﬂlar bu konuda. Emel Say›n bir,
bunlar iki.
Eskiden televizyonlarda
her “ya¤d›r mevlam su”
ﬂark›s›nda a¤lat›rlard›
Emel Say›n’›.
Bunlar için ﬂark› türkü
de gerekmiyor... Bu defa
“analar›n ac›lar›ndan” haberdar olmuﬂ, onun için a¤l›yorlar. Daha önce Patagonyadalarm›ﬂ da!!!

DE⁄‹NMELER

Octavio Paz

Nöbetçi Komplo Teorisyenleri:

Aç›l›m!
Diyarbak›r Emniyet Müdürü,
Kürtçe bilen personel alacaklar›n› söyledi.
Ne yapacak o personel, belli.
Türkçe bileni ne yap›yorsa,
Kürtçe bileni de onu yapacak.
Yani iﬂkence, infaz, gaz, cop...
Art›k sorgular Kürtçe olacak... ‹ﬂkenceciniz Kürtçe konuﬂacak...
Daha bundan ala ne aç›l›m›
istiyorsunuz?
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Na s›l
öldü¤ünüz,
kim
oldu¤unuzu
gösterir.

Evvelki hafta Sabanc› eylemine iliﬂkin
komplo teorilerini Ahmet Taﬂgetiren, Necati Özdemir, Mahir Kaynak, Mehmet Altan muhtelif spekülasyonlarla devam ettirdiler. Yeni bir ﬂey yoktu; o yüzden hepsine
birden diyoruz ki;
BAKINIZ: www.ozgurluk.com; orada
sizi, “Gökdelenleri Sarsan Kurﬂun” bekliyor.
Kurﬂun deyince yanl›ﬂ anlamay›n;
kitab›n ad› bu. Tüm sorular›n›z›n, merak
ettiklerinizin cevab› ve böyle spekülasyonlar yapanlar›n tan›m›, orada, o kitapta
var.
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A¤laklar
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ne¤i ad›na yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlad›. Konuﬂmada
düzenin halk›n tüm de¤erlerini
kirletmeye, yoketmeye çal›ﬂt›¤›
dile getirildi. Yozlaﬂt›rma politikas›yla sorgulamayan, düﬂünmeyen,
ahlak, onur, de¤er,
gelenek nedir bilmeyen kiﬂilerin yarat›lmas›n›n amaçland›¤› vurguland›.
Piknikte; Grup Baran, Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i müzik grubu
ve Pendik Haklar Derne¤i müzik
grubunun seslendirdi¤i türkülerden
Gülsuyu Haklar Derne¤i bünyesinde haz›rlanan Gülsuyu Ateﬂi Halk
Oyunlar› Toplulu¤u’nun sergiledi¤i
oyuna kadar yozlaﬂmaya karﬂ› yürütülen mücadelenin önemi ön plana
ç›kar›ld›. ‹dil Tiyatro Atölyesi Yaban O¤lak oyunuyla kendi de¤erlerine sahip ç›kan Anadolu halk›n› selamlad›. Piknik, Grup Yorum’un
türküleri eﬂli¤inde çekilen halaylarla sona erdi.

GÜLSUYU'DA YOZLAﬁMAYA
KARﬁI HALK P‹KN‹⁄‹
Gülsuyu'da yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele sürüyor. Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i'nin ''Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Halk Pikni¤i'' ad›yla 9 A¤ustos’ta Gülsuyu Orman›’nda yapt›¤›
pikni¤e 2000’i aﬂk›n kiﬂi kat›ld›.
Gülsuyu Son Durak orman›nda
içki içilmesine izin verilmemesi ve
buran›n tüm halk›n kullanabilece¤i
bir yer olarak yozluktan temizlenmesi çal›ﬂmas›na kat›lan Gülsuyu
halk› kendi orman›na sahip ç›kt›.
Birçok yere “Piknik Alan›nda ‹çki
‹çmek Yasakt›r - Halk Cephesi”
pankartlar›n as›ld›¤› görüldü. Piknik, Gülsuyu Gülensu Haklar Der-

“Y›k›mlara, Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir”
1 May›s Mahallesi’nde “Y›k›m-lara, Yoksullu¤a ve Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir Halk
ﬁenli¤i” düzenlendi.
8 A¤ustos günü düzenlenen ﬂen-likte Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
Müzik Grubu ç›kt›. Halk Cephesi
ad›na ﬂenli¤in anlam›n› ve önemini
anlatan bir konuﬂma yap›ld›. Konuﬂ-mada, “Y›k›mlara, yoksullu¤a ve
yozlaﬂmaya karﬂ› birleﬂerek, örgüt-lenerek, direnerek ayakta kalabile-ce¤imizi biliyoruz art›k. Onun için
de ‘Y›k›mlara, Yoksullu¤a ve Yoz laﬂmaya Karﬂ› Gücümüz Birli¤im i z d i r ’ dedik ﬂenli¤imizin ad›na”

denildi. ﬁenlik boyunca,
“Bu Ülkenin Hapishanelerinde Tu t s a k l a r Ö l d ür ü l ü y o r - Kanser Hastas›
G ü l e r Z e re’ye Öz gürlük” yaz›l›
Halk Cephesi imzal› pankart as›l›
kald›. TAYAD ad›na kat›lan Meh-met Güvel ise konuﬂmas›nda TA-YAD’l›lar›n Güler Zere’nin özgür
b›rak›lmas› için yapt›¤› eylemler
hakk›nda bilgi vererek bu eylemlere
kat›l›m ça¤r›s› yapt›. Erdal Bayra-ko¤lu Karadeniz Türküleriyle 1 Ma-y›s halk›n› selamlarken, Grup Yo-rum üyeleri “Bu duyarl›l›kla faﬂiz-min hapishanelerinden al›p ba¤r›m›-za basaca¤›z Güler’i” dediler. Yak-laﬂ›k 2000 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlik,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›yla so-na erdi.

Keyfi Bask›nlar Protesto Edildi
Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu 11 A¤ustos’ta Taksim Tramvay Dura¤›’nda yapt›¤› eylemde Ankara’da
yap›lan bask›n ve gözalt›lar› protesto etti.
Eylemde yap›lan aç›klamada Ankara polisinin sabah

Say›: 193

Enginler ‹çin,
Güler ‹çin Adalet
Ferhat ve Engin için adalet talebiyle yap›lan eylemler sürüyor.
9 A¤ustos günü Esenler Kaz›m Karabekir ‹lkö¤retim Okulu
önünde toplanan Halk Cepheliler’in, “Ferhat’› Vuranlar Engin’i
Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r.
Adalet ‹stiyoruz” pankart› açarak
yapt›¤› eylemde adalet istendi.
12 A¤ustos’ta ise Gülsuyu
Heykel dura¤›nda yap›lan aç›klamada “Adalet ‹stiyoruz” denildi.
Ayn› gün Okmeydan› Örnektepe
Etibank Caddesi’nde yap›lan eylemde Engin gibi Güler’in de katledilmek istendi¤ine de¤inildi.

Yaban O¤lak
Ba¤c›lar’da
‹dil Tiyatro Atölyesi, “Yaban O¤lak Mist›r Co’ya Karﬂ›” adl› çocuk oyununu, 7 A¤ustos’ta Ba¤c›lar’da oynad›. Yenimahalle’de
oynanan oyun öncesinde tiyatro
oyuncular› mahallede dolaﬂarak
çocuklar› oyuna ça¤›rd›.
Mahallenin çocuklar› tiyatronun
oynanaca¤› 9. soka¤› doldurdular. Yaban O¤lak, çocuklara; özgürlü¤ün ve gelece¤in onlar›n
elinde oldu¤u mesaj›n› verdi.
120’si çocuk 150 kiﬂinin kat›ld›¤› oyun ilgiyle izlendi.

saatlerinde evlere ve Mamak ‹ﬂçi Kültür Evi’ne düzenledi¤i bask›nda iki kurum çal›ﬂan›n› gözalt›na ald›¤›n› bildirdi.
Kurum bilgisayarlar›na ve arﬂivlerine el konuldu¤u ifade
edilen aç›klamada “Amaç devrim ve sosyalizm mücadelesini güçsüz b›rakmakt›r” denilerek gözalt›lar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.
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FAﬁ‹ZM‹N HUKUKSUZLU⁄UNA YEN‹ B‹R ÖRNEK
Bundan dört ay önce Trabzon
Haklar Derne¤i üyelerinin evleri
bas›lm›ﬂ ve 9 kiﬂi gözalt›na al›narak
tutuklanm›ﬂlard›. 9 dernek üyesi
hakk›nda, mahkemelerine birkaç
gün kala özellikle yerel bas›nda “Hakim ve Savc›ya Örgüt Takibi” ﬂeklinde mesnetsiz haberlerin ç›kmas›
Trabzon Haklar Derne¤i taraf›ndan
12 A¤ustos günü yap›lan yaz›l› aç›klamayla protesto edildi. Aç›klamada
haks›z ve hukuksuz olarak tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› istendi.
‹ m z a S t a n d ›-Karadeniz Özgür-

lükler Derne¤i, 6-8-9 A¤ustos tarihlerinde “Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!” kampanyas› çerçevesinde Atakum sahilinde stant açt›.
Stantta toplanan imzalar 10 A¤ustos’ta Çiftlik Postanesi’nden TBMM
‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu
Baﬂkanl›¤›’na gönderildi. Çiftlik
Postanesi önünde eylem yapan dernek çal›ﬂanlar› ad›na Gamze Cibelik
Mucuk yapt›¤› aç›klamada hukuksuzluklara dikkat çekti.

Umudun Sesi Sokaklarda
‹zm i r’de 8 A¤ustos günü ise Çi¤li-Harmandal›’nda dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Güler Zere için "Biz ne yapabiliriz" diyenlere her cuma günü Kemeralt› giriﬂinde yap›lan oturma eylemine destek verebilecekleri söylendi.
Yürüyüﬂ okurlar› ayn› gün Ant a lya’n›n Gebizli Mahallesi’ndeydiler.

Mahallede girilen evlerin ço¤unda Güler ile ilgili son durum soruldu. A d a n a’n›n Yüre¤ir ‹lçesi Süleyman Vahit Caddesi’nde 12 A¤ustos günü Yürüyüﬂ dergisinin 192. say›s›n›n sat›ﬂ› yap›ld›.
13 A¤ustos günü Ant a k ya’n›n Sinanl› beldesinde 14 A¤ustos günü E l az›¤’da Hozat garaj›ndan baﬂlayarak
Hastaneler Caddesi’nde Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ›n› yapt›lar.

‹skenderun’da Yürüyüﬂ Sergisi
Hatay’›n ‹skenderun ilçesinde 6-9
A¤ustos tarihlerinde “Yürüyüﬂ Dergisi 5. Y›l›nda, Yürüyüﬂ’ümüz Sürüyor” sergisi aç›ld›. Ayakkab› Boyac›lar Park›’nda aç›lan sergide Engin
Çeber’in maket resmi ve Güler Zere’nin resimleri dikkat çekti. Serginin ikinci günü sergiyi gezen ‹skenderun Demir Çelik Fabrikas›’nda çal›ﬂan bir iﬂçi, maaﬂlar›n›n bir bölü-

Topra¤›n Sesi
Ege Köylerindeydi
Topra¤›n Sesi Gazetesi’nin sat›ﬂ›n› yapmak için, 2 A¤ustos günü Aﬂa¤› K›z›lca ve Yukar› K›z›lca köylerine giden gazete okurlar›, köylülerle
sohbet ettiler. ‹ki köyde de devletin
IMF ile anlaﬂarak tar›m politikas›n›
bitirdi¤i, tar›m›n iflas noktas›na getirildi¤i anlat›larak 125 dergi sat›ld›.
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münün fabrika sahipleri taraf›ndan
kesildi¤ini, sendikalar› olan Çelik-‹ﬂ’in bu konuda hiçbir
ﬂey yapmad›¤›n› anlatt›. “Milliyetçi”
oldu¤unu ve bir süre önce iﬂten at›d›¤› söyleyen bir kiﬂi de merak etti¤i
için geldi¤ini, kendisinin görüﬂlerinin Yürüyüﬂ’le ters oldu¤unu belirtti.
Ve Yürüyüﬂ okurlar›yla sohbet etmenin kendisini sevindirdi¤ini söyleyerek ayr›ld›.

Umut Veren Asi Hatay’da
9 A¤ustos günü Antakya’n›n Dursunlu Beldesi’nde Umut Veren Asi
Gazetesi’nin sat›ﬂ› yap›ld›. Asi Gazetesi da¤›t›mc›lar›, Beldede kurulmaya
çal›ﬂ›lan baz istasyonuna karﬂ›
tepkilerini dile getirerek buna karﬂ›
mücadele ça¤r›s› yapt›lar. Kanser
hastas› olan Güler Zere’yle ilgili geliﬂmeleri de halka anlatan okurlar,
taleplerini dile getirdiler

ASILSIZ ‹DD‹ALARLA
4 TUTUKLAMA
8 A¤ustos günü ‹zmir Gaziemir-Aktepe’de önce Yürüyüﬂ
dergisi ve Topra¤›n Sesi gazetesinin tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapan
dört kiﬂiyi polis keyfi bir ﬂekilde
engellemeye çal›ﬂt›. Gökhan S›rmaç’›n aranmas› oldu¤unu söyleyen polis arkadaﬂlar›n› sahiplenen Ferit Mutlu, ‹smail Hakverdi
ve Ça¤r› Çevik'i gözalt›na ald›. 9
A¤ustos günü polisin uydurma
ifadeleri sonucunda “görevi yapt›rmamak için direnme” iddias›yla 4 devrimci tutukland›. Tutsaklar K›r›klar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne götürüldü.
Halk Cephesi, keyfi tutuklamalar› 12 A¤ustos günü Kemeralt› Giriﬂi'nde yapt›¤› eylemle
protesto etti.

Hatay’da
Tavla Festivali
8–9 A¤ustos günlerinde, Tav-la Sosyal Yard›mlaﬂma ve Daya-n›ﬂma Derne¤i taraf›ndan festival
düzenlendi. UMUT VEREN AS‹
gazetesi de açt›¤› standla Güler
Zere’nin sesini festivale taﬂ›d›.
Festivalin ikinci gününde sah-neye ç›kan Ada Müzik Grubu ko-nuﬂmas›nda “Sistem Ergenekon-cular› tahliye ederken a¤›r hasta
olan Güler Zere’yi tahliye etmi-yor” dedi. ‹lk ﬂark›s›n› Güler Ze-re için söyleyen gruba festival
seyircisi “Güler Zere’ye Özgür-lük” slogan›yla eﬂlik etti. Epik
Sanat Tiyatro toplulu¤u “Uyu-yorsunuz” adl› tiyatro oyununda
Güler Zere’ye de de¤inildi.
Suavi ise yapt›¤› konuﬂmada
“Bu ülkede adalet halktan yana
de¤il. Güler Zere’nin hemen tah-liye edilmesi gerekiyor” dedi.
Üç bine yak›n izleyicinin kat›ld›-¤› festival gece 01.30’da sona er-di.

16 A¤ustos 2009

