EMPERYAL‹ZME VE

Erzurum’da
Vatanseverlere Sald›r›
Önce Linç Güruhu, Sonra Polis Sald›rd›!

AKP’liler, AB’ciler,
Düzen Partileri;
Demokrasinizi görelim;
Demokratl›¤›n›z›
görelim.
Hepinizi Erzurum’daki
Linç Sald›r›s›n›
Lanetlemeye
Ça¤›r›yoruz.
Lanetlemeyen
Sald›r›ya Ortakt›r!

‹lericiler,
Demokratlar,
Tüm Halk Güçleri;
Linç Sald›r›s›n›n
Karﬂ›s›na Ç›kal›m.
Davaya 5 Kas›m’da
Devam Edilecek!
Meydan› Linç
Güruhuna m› B›rakaca¤›z, Vatanseverleri
Sahiplenecek miyiz?

Linç Sald›r›s›na
Kat›lan Ve Onaylayan
Erzurumlular!
Sald›rd›¤›n›z, Amerikan
Emperyalizmine Karﬂ›
Mücadele Etti¤i ‹çin
Hapsedilenlerdir!
Amerikan
‹ﬂbirlikçilerinin
Oyununa Geldi¤inizin
Fark›nda m›s›n›z?

OL‹GARﬁ‹YE KARﬁI
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u Adli T›p’›n Güler Zere’yle
‹lgili Karar› 27 A¤ustos’ta
u T›p ve Hukuk, Güler Zere’nin
tahliye edilmesini emrediyor.
u Yasalar›n›za uyun! Çözün
Güler Zere’nin Kelepçelerini...

ADALET
‹ST‹YORUZ!
GÜLER’‹
‹ST‹YORUZ

Daha büyü¤ünü yapaca¤›z,
daha fazlas›n› isteyece¤iz, daha
faz la kiﬂ iye se slene ce¤ iz, daha
güçlü hayk›raca¤›z... Va rolanla,
yap t›¤›m›zla hiç ye tinmey ece¤ iz.. .

Yaﬂ›yorlar

28 A ¤ustos
3 E ylül

Nurhan AZAK
(Eylem)

1994’ün 3-4
Eylül günleri boyunca Dersim’in
Çemiﬂgezek ilçesine ba¤l› Ulukale
köyü Arasor deresi mevkiinde süren çat›ﬂmalarda
ﬂehit düﬂtüler.

Aydemir ﬁAH‹N
(Niyazi)

Asuman KOÇ
(Makbule)

Aydemir; 1970
Hekimhan do¤umluydu. 1993 Mart’›nda gerillaya kat›ld›. Katledildi¤inde
grup komutan›yd›.

Hülya ATEﬁ
(Perihan)

Orhan KORKUT
(Hasan)

Kemal ALTUN

Ekrem Ak›n SAVAﬁ

1970, Bursa ‹negöl do¤umluydu. 19 yaﬂ›nda ‹Ü. Edebiyat Fakültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›. Kendini geliﬂtirmesiyle, militanl›¤›yla Dev-Genç’in
yöneticilerinden biri oldu. 31 A¤ustos 1992’de ‹stanbul Reﬂitpaﬂa’daki evinde polis taraf›ndan pusuya
düﬂürüldü. Tüpgaz› silah yaparak direndi ve ﬂehit düﬂtü.
F Tipleri gündeme geldi¤inde, Bursa’da destek eylemine baﬂlad›. Tutuklanmas›na ra¤men eylemini sürdürdü. Tahliye edildikten sonra Küçükarmutlu’ya giderek ölüm orucunu orada sürdürdü. 31 A¤ustos
2001’de Küçükarmutlu direniﬂ evinde ﬂehit düﬂtü.

Nurhan; 1974 Pertek do¤umludur.
Köylerde Newrozlar’›, yoldaﬂlar›n›n cenaze törenlerini örgütledi ve gerillaya
kat›ld›.

Asuman; 1971 Çemiﬂgezek do¤umludur. 1980-84 y›llar›nda köylerine gelen
gerillalar› tan›d›. 1993 Nisan’›nda gerillaya kat›ld›.

1960 do¤umluydu, genç yaﬂta devrim mücadelesinde
yerald›. Cuntadan sonra yurtd›ﬂ›na ç›kt›. 30 A¤ustos
1983’de Almanya’dan Türkiye’ye iadesi için duruﬂman›n yap›ld›¤› mahkeme salonunun penceresinden
atlay›p ölümü seçerek Almanya’n›n siyasi mültecileri
Türkiye’ye iade etme politikas›n› protesto etti.

Hülya ﬁ‹MﬁEK

Hülya; 1977 Hozat do¤umludur. 1993 Temmuz’unda gerillaya kat›ld›.

ﬁimﬂek, 4 Mart 1963, Erzincan do¤umluydu. Pir Sultan
ve Mahir sevgisiyle büyümüﬂtü. Anadolu TAYAD’›n kurucu üyelerindendi. Bir halk önderi olarak ölümsüzleﬂti.

Orhan; 1974 Kahramanmaraﬂ do¤umludur. 1993 Ekim’inde gerillaya kat›ld›.
Önce köylerinde, sonra da¤larda umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzleﬂtiler.

1968 do¤umlu, Sivasl› Ali R›za, ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde mücadele içinde büyüdü. Çeﬂitli görevler üstlendi. 1991’de silahl› birlikte yerald›. 1 Eylül 1992’de
‹stanbul Avc›lar’da bir iﬂkencecinin cezaland›r›lmas›na
yönelik eylemde ﬂehit düﬂtü.

19-22 Aral›k katliam›n›n ard›ndan sevkedildi¤i Kütahya hapishanesinde 6. Ekip direniﬂçisi olarak ölüm orucuna baﬂlad›. 31
A¤ustos 2002’de ölümsüzleﬂti.

Fatma Tokay KÖSE

Fatma Tokay Köse, 14 Eylül 1967, Elaz›¤-Alacakaya-Çatakl›
Köyü do¤umluydu. 1987’de Hacettepe Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. 1990’a kadar, gençlik örgütlenmesinde yerald›.
Daha sonra illegal örgütlenmede K›rﬂehir, Nevﬂehir ve K›r›kkale sorumlusu olarak görev üstlendi. 1994’te tutsak düﬂtü.

Ali R›za KARAGÖZ

‹stanbul 1 May›s Mahallesi halk›n›n mücadelesinde
yeralan bir devrimciydi. Mahallede lokantac›l›k yapan U¤urlu 28 A¤ustos 1980’da katledildi.

ﬁehitlerimiz
Ekrem Ak›n Savaﬂ...
Bir Yoldaﬂ› Anlat›yor:

D o ¤ r u d u r ve yerindedir: Va rolanla, yapt›¤›m›zla hiç
yetinmeyece¤iz... ﬁ‹MD‹ BU KAVGAYI, BU

ÇA⁄RIYI BÜYÜTME ZAMANI!

“Onun hiç bir zaman zorluklar karﬂ›s›nda y›lg›nl›¤a, moralsizli¤e düﬂtü¤ünü görmedim. Çünkü zorluklar› her zaman küçümserdi. ‹nsan iradesinin zorluklar› yenmedeki gücünü biliyordu.
Ço¤u zaman evsiz, paras›z kalmas›na ra¤men, ﬂikayet etti¤ine
hiç rastlamad›m...
Gene bir defas›nda kalacak ev bulamam›ﬂt›k. Gidecek yerimiz
yoktu. D›ﬂarda kald›k. K›ﬂ’›n ortas›yd› ve d›ﬂarda kar ya¤›yordu.
Kalacak boﬂ bir inﬂaat aram›ﬂ ve sonunda bulmuﬂtuk.
Yere gazete serdik. Gazetelerin üstüne oturduk. Biraz sohbet
ettikten sonra Ekrem “uyuyal›m” dedi. Ben “bu so¤ukta, gazeteler üstünde nas›l uyuruz, üﬂürüz” dedim.
Ekrem, son derece do¤al bir biçimde “uyuyal›m” dedi.
Gazetelerin üstüne uzand›k ama ben so¤ukta uyuyamad›m. Bir
ara Ekrem’den ses gelmeyince dikkatli bakt›¤›mda uyudu¤unu
gördüm. O, birçok kez d›ﬂarda kald›¤›n›, d›ﬂarda yatt›¤›n›
anlatm›ﬂt› daha sonra...

Sadettin U⁄URLU
Dünya halklar›n›n “Ho Amca”s›yd›.
Bu s›fat›, Vietnam devrimindeki teorik,
pratik önderli¤iyle, halk›n› kurtuluﬂa
ulaﬂt›ran kurmayl›¤›yla kazand›. 1925’te
yakt›¤› kurtuluﬂ ateﬂi, Amerikan emperyalistleri Vietnam’dan kovuluncaya
kadar sönmedi.
Giap’›n sözleriyle “Gücünü proleterya enternasyonalizmine ve sosyalizmine s›k› s›k›ya ba¤l›l›ktan, halk›na
duydu¤u s›n›rs›z aﬂktan, kahramanl›k ve
yurtseverlik gelene¤inden al›yordu... Marksizm-Leninizm
›ﬂ›¤›nda en yüksek düzeye ulaﬂan ça¤›m›z›n sosyalist devriminin getirdi¤i ahlaki ilkeler Ho Amca'da somutlaﬂm›ﬂt›r...”
3 Eylül 1969’da aram›zdan ayr›ld›¤›nda eﬂsiz bir direniﬂ
destan›n› ve parlak bir zaferi dünya halklar›na miras b›rakt›.

Ho Chi M‹NH
3 Eylül 1969
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ratikleﬂmeden en çok söz edenlerin
demokrasi mücadelesiyle hiç ilgisi
yoktur. Kelimenin gerçek anlam›yla
parmaklar›n› bile k›p›rdatm›yorlar
bunun için. Demokrasiyi savunmaktan anlad›klar› oturup AB’yi veya AKP’yi veya bir baﬂkas›n› alk›ﬂlamakt›r.

Güç birlikteliktir
Güç kararl›l›¤›m›zd›r
Güç ›srar›m›zd›r
O
H
ep bekliyorlar. AB’den bekliyorlar, ABD’den bekliyorlar,
AKP’den
bekliyorlar.
TÜS‹AD’dan, ANAP’dan ve daha bir çok
güçten beklemiﬂlerdi... Hep bekliyor ve baﬂkalar›na havale ediyorlar.
Ve elbette bir türlü gelmiyor bekledikleri demokrasi. Çünkü, beklemek ve baﬂkas›na havale etmek demokrasinin tarihsel anlam›na ayk›r›.
ünyan›n hiçbir ülkesinde ve
hiçbir dönem, demokrasi ondan
ç›kar› olmayan güçler taraf›ndan getirilmemiﬂtir. Bu, burjuva demokrasisi için de geçerlidir, halk demokrasileri için de. Demokrasi, kimin
ihtiyac›ysa, ondan kimlerin ç›karlar› varsa, demokrasiyi getirecek olan
da o güçlerdir. Demokrasi tarih sahnesine ç›karken, ona burjuvazinin
ve burjuvaziyle birlikte iﬂçilerin,
köylülerin ihtiyac› vard›. Burjuva
demokrasisi de bu kesimlerin mücadelesi sonucunda gerçekleﬂti. Yeryüzünde hiçbir yerde, demokrasiyi
krallar›n, padiﬂahlar›n, sultanlar›n
getirdi¤i görülmedi. 21. yüzy›lda da
hiçbir yerde, demokrasiyi emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi oligarﬂilerin
getirdi¤ine kimse tan›kl›k edemeyecek. Çünkü böyle bir ﬂey olmayacak.

D
23
A¤ustos
2009
Say›:
13

ﬂbirlikçi oligarﬂik diktatörlüklerin
yönetti¤i ülkelerde, demokrasi
yaln›z sömürülen, ezilen halklar›n
ihtiyac›d›r. Ve demokrasi mücadelesi de esas olarak onlar›n mücadelesidir. Demokrasi ufuklar›, burjuva demokrasisini aﬂmayan, onu da yine
kendi d›ﬂlar›ndan bekleyenlerin aksine, biz bekleyemeyiz. Demokrasiyi beklemek bir yana, en küçük bir
hak ve özgürlü¤ün bile onlar taraf›ndan lütfedilmesini bekleyemeyiz.
Güler Zere’yi hukuken ve t›bben
tahliye etmeleri gerekir. Ama onla-

‹

4

r›n kendi yasalar›na uymalar›n› ellerimiz kollar›m›z ba¤l› olarak bekleyemeyiz. O s›radan hak için de kavga edece¤iz. Gerekirse, diﬂe diﬂ, gö¤üs gö¤üse verece¤iz bu kavgay›.
Gerekirse bedeller ödeyece¤iz.
A¤›zlar›n› yaya yaya “demokratik
aç›l›m”dan sözeden tuzu kurular›n
hiç anlamad›¤› ve hiç yaﬂamad›¤›
budur. Bu ülkede en s›radan haklar
için bile büyük bedeller ödenmiﬂtir.
Bu mücadele tarihini bilen biri, egemenlerden demokratik bir aç›l›m
beklenemeyece¤ini de bilir.

alk›ndan, insan›ndan umudunu
kesmiﬂ “solcu” ayd›n kesimi ve
mücadele dinamizmini, devrim ve
sosyalizm inanc›n› kaybetmiﬂ reformistler, emperyalizmin ve AKP’nin
Kürt halk›n›n ulusal talepli mücadelesini tasfiye amaçl› manevralar›yla
ﬂekillenen “bu süreci” bizim de
“olumlu” bulmam›z› istiyorlar. “Demokrasi”ye kavuﬂmak için AKP’ye
alk›ﬂ tutulmas›n› istiyorlar. Onlar
demokrasi ad›na AKP’ye, AB’ye alk›ﬂ tutarken, biz “Güler Zere’ye Özgürlük!” diyerek sürdürüyoruz demokrasi kavgas›n›. Fark tam da burada. Bugün demokrasiden, demok-
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Güler Zere’yi hukuken ve
t›bben tahliye etmeleri gerekir.
Ama onlar›n k endi y asalar›na
uymalar›n› ellerimiz
kollar›m›z ba¤l› olarak
bekleyemeyiz. O s›radan hak
için de kavga edece¤iz.
Gerekirse, diﬂe diﬂ, gö¤üs
gö¤üse verece¤iz bu kavgay›.
Gerekirse bedeller ödeyece¤iz.

ysa demokrasi mücadelesi bu
de¤ildir. Demokrasi mücadelesi, zulmün karﬂ›s›na ç›kmakt›r herﬂeyden önce. Engin Çeberler’in iﬂkencede katledilmesinin karﬂ›s›na
ç›kmakt›r. ‹ﬂkencede, infazlarda
katledilenler için polis coplar› alt›nda da olsa adalet aramakt›r. Demokrasi mücadelesi, karikatür sergisi
açmaktan, bas›n aç›klamas›na kat›lmaktan, anma yapmaktan, dergi satmaktan dolay› insanlar›n kurﬂunlanmas›na, tutuklan›p F Tipi hapishanelerin hücrelerine at›lmas›na karﬂ›
ç›kmakt›r. Meydanlarda bunun kavgas›n› vermektir. Trabzonlar’a, Erzurumlar’a gidip, linç güruhunun
sald›r›lar›, devletin polisinin k›ﬂk›rtmalar› alt›nda hak ve özgürlükleri
savunmakt›r... Demokrasi mücadelesi tecrite karﬂ› mücadeledir. Güler
Zereler’in özgürlü¤ü için mücadeledir. 1 May›s alanlar›na gaz bombalar› alt›nda ç›kma mücadelesidir.
Gecekondular›n› y›k›mlara karﬂ› savunmakt›r... Bunlarda olmayan demokrasi mücadelesinde YOKTUR.

elli bir kesim kendilerini yine
“demokratikleﬂme” aldatmacas›n›n kuca¤›na atm›ﬂ durumda. Kendini o yan›lsamaya teslim edenler
körleﬂiyor veya at gözlü¤ü takm›ﬂcas›na, kendilerine gösterilenin d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey görmez hale geliyorlar. Körleﬂtikleri kadar da sa¤›rlaﬂ›yorlar; kendilerine yönelik uyar›lar›, ça¤r›lar› duymuyorlar. Bu ülkenin her köﬂesinde her gün her yerde olanlar, onlar›n demokratikleﬂme
yang›lar›n› ve teorilerini yalanl›yor
olsa da bunlar› onlar›n farketmesi
çok uzun zaman al›yor.
lkemiz bir kan gölüne dönmüﬂtür. Döktükleri kan›n bir tek
damlas›n›n dahi sorumlulu¤unu üstlenmeyenler, ald›klar› bir tek can›n
bile hesab›n› vermeye yanaﬂmayan-
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lar, nas›l bir çözüm getirebilir, nas›l
bir demokratik aç›l›m yapabilirler?
Bu en basit sorular sorulmaz, bu en
aç›k çeliﬂkiler görülmez durumdad›r. Ama bak›n, ülkemizde olan bitenler, demokrasiye do¤ru mu? Kemal Türkler’in katili, beraat ettirildi. Abdi ‹pekçi’nin katili 30 y›l sonra elini kolunu sallayarak ülkemize
geldi ve kimse ona tek bir soru bile
sormad›. Erzurum’daki sald›r›da
görüldü ki, linç sald›r›lar›, provokasyonlar oligarﬂinin bir yönetme
arac› olmaya devam ediyor. En çok
demagojisini yapt›klar› sorunlar›n
baﬂ›nda Kürt sorunu geliyor ve onda
da DTP‘lilere, Kürtçe’nin kullan›m›na yönelik bask›lar kesintisiz sürüyor. Tutsaklar› göz göre göre katlediyorlar. Karikatür sergisi açmak
gibi, en s›radan hak ve özgürlükleri
kullanmak, onlarca y›l hapis cezalar›na neden olabiliyor. Devrimcilere
karﬂ› polis-yarg› iﬂbirli¤iyle komplolar kuruluyor... Evet, baﬂta iﬂaret
etti¤imiz gibi, bunlar tamamen yok
say›l›p, Beﬂir Atalay’›n “aç›l›m yapaca¤›z” diye görüﬂmeler yapmas›
her ﬂeyin önüne konuluyor.
ürt sorunu konusunda ne yapacak AKP? Spekülasyonlar çok.
Aç›klanm›ﬂ bir ﬂey de yok ortada.
Bu konuda ne dedi¤imiz ve diyece¤imiz temel olarak bellidir. Kürt sorununda devrimci hareketin bak›ﬂ
aç›s› ve çözümü bilinmektedir. Geliﬂmelere ba¤l› olarak Kürt sorununun devrimci çözümünü elbette tekrar tekrar ortaya koyaca¤›z. Ancak
ﬂu anki geliﬂmelerin do¤ru de¤erlendirilmesi sadece Kürt sorununa
ﬂu veya bu ﬂekilde bakmakla ilgili
de¤ildir. “Kürt aç›l›m›” istismar›n›
yap›p “Kürt” kelimesini telaffuz etmekten bile uzak duran bir iktidar,
ayn› oyunu Alevilere karﬂ› da sürdürüyor.

K

yun sürerken, ‹smet Ablaklar,
Mustafa Elelçiler, Gurbet Meteler, Hasan Kertler, Beﬂir Özerler,
Recep Çelikler, Ali Çetkinler, Mustafa Demirler, Y›lmaz Keskinler,
tecrit alt›nda katlediliyorlar. Oyun
sürerken, Güler Zereler, Menduh
K›l›çlar, Aynur Epliler, Erol Zavarlar, Abdülsamet Çelikler, Nesimi

O

Alkanlar, gün gün öldürülmeye devam ediliyor. Sabah akﬂam “demokratik aç›l›m”dan sözedenlere bu
isimleri sorsan›z, öyle yüzünüze bakacaklard›r; görmemiﬂ, duymam›ﬂlard›r. Oysa demokrasi mücadelesi,
haklar ve özgürlükler mücadelesi iﬂte burada cereyan ediyor.
aklar ve Özgürlükler mücadelesi kararl› bir mücadeleyle ve

H

Ama ﬂimdi as›l sorumluluk,
27 A¤ustos günü, tüm ilerici,
devrimci, demokrat, vatansever
güçlerin, zulme karﬂ›y›m diyen
güçlerin omuzlar›na yüklenen
s o r u m l u l u k t u r. G ü l e r ’i
zulmün elinden çekip alman›n
sorumlulu¤unu o gün
üstlenmeyenler, G ü l e r l e r ’in
katledilmesinden
s o r u m l u o l u r l a r.

gerekti¤inde bedeller ödenerek kazan›labilir. Israr, irade, kararl›l›k olmaks›z›n kazanmak mümkün de¤ildir. Kürt halk›n›n ulusal haklar› için
de, kamu emekçilerinin toplu sözleﬂmeli grevli sendika hakk› için de,
Güler Zere’nin, tüm hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü için de, tecritin k›r›lmas› için de gereken budur... Güler'e özgürlük mücadelesi, bir mücadelenin kararl›l›kla nas›l büyütülece¤ini, kitlelere yay›labilece¤ini
göstermiﬂtir. Emek ve ›srar, cüret ve
fedakarl›k, halka güven ve kararl›l›kla büyür mücadele...
aﬂka türlü bu ülkede mücadele
edilemez. Erzurum’daki linç
sald›r›s› bunu tekrar hat›rlat›yor herkese. Sahiplenmeyeceksiniz diyor,
ben istedi¤im gibi terör estirece¤im,
istedi¤im gibi as›p kesece¤im ve susacaks›n›z. Susmuyoruz. Hiçbir konuda, hiçbir alanda çat›ﬂmadan kaçm›yoruz. Bedel ödemek gerekti¤inde ondan da kaçm›yoruz. Bu direniﬂi k›rmak istiyor oligarﬂi. AKP’nin
polisi, bu “olumsuz örne¤i” yok etmek istiyor. Linç sald›r›lar›n›n, polis kurﬂunlar›n›n, en s›radan hakla-

B

r›n kullan›lmas› karﬂ›l›¤›n›da en a¤›r
hapis cezalar›yla davalar aç›lmas›n›n bu s›kl›k ve yo¤unlukta Halk
Cepheliler’e yönelmesinin nedeni
de budur. Ve elbette böyledir diye,
Halk Cepheliler, bu tav›rlar›ndan,
bu anlay›ﬂlar›ndan vazgeçmeyecekler. Engin Çeberler için adalet istemekten Güler Zereler için özgürlük
istemekten bizi al›koyacak hiçbir
güç yoktur yeryüzünde.
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¤›r hasta tutsaklar›n durumunu,
koﬂullar›n› gözlerinizin önünde
canland›rmaya çal›ﬂ›n. Zulüm, savunmas›z eli kolu ba¤l› durumdaki
bu tutsaklara karﬂ› en insanl›k d›ﬂ›
davran›ﬂlardan birini sergileyerek,
onlar›n hastal›klar›n› onlara karﬂ›
kullan›yor. Kanseri, tüberkülozu, ﬂizofreniyi, Wernicke Korsakofu kullanarak tutsaklar› teslimiyete zorluyor. Bu koﬂullarda, hasta tutsaklar›
zulmün elinden çekip almak, kapitalizmin çürütemedi¤i bir beyin ve
yürek taﬂ›yan herkes için, kaç›n›lmaz bir görev ve sorumluluktur.

A

7 A¤ustos’ta Adli T›p’ta bir dosya aç›lacak. Bilimle, hukukla ilgisi olmayan bir kurumun yöneticileri, keyfiliklerinin, zalimliklerinin
karﬂ›s›nda bizi görmeliler o gün.
Karar› zamana yaymak isteyebilirler, baﬂka yöntemlere baﬂvurabilirler, oligarﬂide oyun çoktur; ama bildi¤imiz ﬂudur ki, biz hiçbir nedenle,
hiçbir gerekçeyle “Güler Zere’ye
Özgürlük!” mücadelesinden vazgeçmeyece¤iz. Sonunda ya yoldaﬂ›m›z› ba¤r›m›za basaca¤›z, ya hapishaneden tabutunu alaca¤›z. Bize bir
kez daha tabut vermeyi düﬂünenler,
bilmeli ki, Güler Zere’den esirgedikleri adalet, er geç tecelli eder.
Güler Zere’yi tahliye etmemek,
onun “ii d a m › n a” hükmetmektir. Adli T›p, böyle bir durumda Güler’i
katletmenin hukuki, siyasi sorumlulu¤unu taﬂ›yacakt›r. Ama ﬂimdi as›l
sorumluluk, 27 A¤ustos günü, tüm
ilerici, devrimci, demokrat, vatansever güçlerin, zulme karﬂ›y›m diyen
güçlerin omuzlar›na yüklenen sorumluluktur. Güler’i zulmün elinden çekip alman›n sorumlulu¤unu o
gün üstlenmeyenler, Gülerler’in
katledilmesinden sorumlu olurlar.
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GÜLER ADALETT‹R...
GÜLER ÖZGÜRLÜ⁄ÜMÜZDÜR...
27 A⁄USTOS’TA KARAR H AKKI ADL‹
TIP’TA, SÖZ HAKKI B‹ZDED‹R...
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Adli T›p Genel Kurulu 27 A¤ustos’ta Güler Zere’yle ilgili karar verecek. Adli T›p ya katliamdan yana
ortakl›¤›n› sürdürecek ya da Güler’in tahliyesine karar verecek.
Ö l ü m y a d a y a ﬂ a m aras›nda bir
seçim yap›lacak. Bu karar sadece
Güler’le s›n›rl› bir karar olmayacak,
pek çok tutsa¤›n kaderini belirleyecek siyasi bir karar olacak.
Karar hakk› onlardaysa, bizim
de bu karar öncesinde söz hakk› m›z var. Adalet isteyen herkesin
orada söz söyleme hakk› var. Hakk›m›z, yasalardan de¤il, talebimi zin hakl›l›¤›ndan, meﬂrulu¤undan
geliyor. Gülerler için YAﬁ AM
H A K K I istiyoruz. Devletin kendi
yasalar›na uymas›n› istiyoruz.
ADALET istiyoruz.
Adalet, her halk›n en hakl› ve
m e ﬂ r u talebidir. 27 A¤ustos’ta bu
talebimizi hayk›rmak için ‹stanbul
Adli T›p önünde olal›m.
Bu hakl› talep etraf›nda, halk›n
tüm kesimleri, sendikalardan odalara, ö¤renci derneklerinden esnaflara
kadar herkes birleﬂmelidir. B u b i rlik, zalimin zulmüne karﬂ› birliktir.
Bu birlik, faﬂizmin elindeki bir tutsa¤› tecrit iﬂkencesi alt›nda katletmesine karﬂ› bir birliktir. Bu birl ik,
Güler’i zulmün elinden alarak, özgürlü¤üne kavuﬂturmak için birliktir.
Güler’i sessizce katletmek istiyorlard›, hesap bozuldu. Ard›ndan
boyun e¤dirmek ve merhamet diletmek istediler. B a ﬂ a r a m a d › l a r, silah
geri tepti. Tecrit ve sessiz imhay›
sürdüren oligarﬂinin bütün kurumlar› teﬂhir oldu. Tutsaklara nas›l bir
zulüm uygulad›klar›n›, nas›l katlettiklerini duymayan kalmad›. Güler
ismi binlerce insan›n dilinde ö z g ü rlük ve adalet ça¤r›s›na dönüﬂtü.
Gülerlerimiz’e dair tüm hesapla-

r›n› bozmak sorumlulu¤u, Güler’e
Özgürlük isteyen herkesin omuzlar›ndad›r. Güler’e “Sesini duyma yan, seni tan›mayan hiç kimse
k a l m a y a c a k ” diye bir söz verdik
ve bu sözümüzü tutmak için durmaks›z›n çal›ﬂ›yoruz. Anadolu’nun
her yerinde Güler’in sesi yank›land›. Duvarlar onun afiﬂleriyle donat›ld›. Binlerce bildiri elden ele dolaﬂarak Güler’e yap›lan zulmü anlatt›.
Güler’e bir söz daha verdik, “Seni
zulmün elinden çekip alaca¤›z ”
dedik. ﬁimdi Güler’i almak için
mücadeleyi yükseltme günü.
Birlikte KAZANAB‹L‹R‹Z!..
O gün orada –Adli T›p önünde–
b i n l e rc e a ¤ › z d a n , b i n l e rc e y ü re k ten Güler için özgürlük talebimizi
hayk›rmal›y›z. Güler’in tahliyesi,
adalet için mücadelede bir k a z a n › m
olacakt›r. Adaletin yerine gelmesi
olacakt›r. Onunla birlikte biz de öz g ü r l ü ¤ ü yaﬂayaca¤›z. Zulmün yasalar›n›n, icazetinin d›ﬂ›na ç›kman›n
özgürlü¤üdür bu. Af dilemeden,
merhamet dilemeden hakk›m›z olan› kazanm›ﬂ olman›n coﬂkusunu,
onurunu yaﬂayaca¤›z.
Demokrasi mücadelesinin icazetle, düzenin yasal s›n›rlar›na hapsolarak, AB’ye, A‹HM’in kararlar›na s›rt›m›z› yaslayarak de¤il h a k l › l›¤›m›za, meﬂrulu¤umuza inanar a k , b i r l e ﬂ e re k verilebilece¤ini
göstermiﬂ olaca¤›z. Bu ülkedeki bütün hak ve özgürlükleri nas›l kendi
mücadelemizin meﬂrulu¤una inanarak kazanm›ﬂsak, Güler’in özgürlü¤ü de yeni bir örnek olacak.
Bu kazan›m bütün halk›m›z›n
gelece¤e olan inanc›n› büyütecektir.
Meﬂrulu¤umuza inanarak, kendimize güvenerek, düzenin icazet s›n›rlar›n› parçalayarak, birleﬂerek kazanaca¤›m›z özgürlük, bütün iﬂçiler,

memurlar, gecekondulular, ö¤renciler için u m u t olacakt›r. Her cephede
yeri geldi¤inde t e k b i r talep u¤runa
birleﬂerek KA ZA NA B‹L‹R ‹Z.
Egemenler birlik halinde, bütün
s›n›f kinleriyle halk›n öncülerini
tecritle teslim almaya, katletmeye,
halk›n gelecek umudunu yok etmeye çal›ﬂ›yorlar. Biz de s›n›f kini mizle, birlikteli¤imizle, gücümüzü
göstererek zulmün karﬂ›s›na dikilebilmeliyiz. Halk›n öncülerine sahip
ç›kmak b a ¤ › m s › z l › k , d e m o k r a s i ,
sosyalizm mücadelesine sahip ç›kmakt›r.
Gülerler, halk›n özlemleri için
bedeller ödediler, 9 y› l d› r tecrit
hücrelerinde bedel ödemeye devam
ediyorlar. Bizim mücadelemiz yar›n
binlerce Güler’in o hücrelerde katledilmemesi içindir. Kazanmam›z
tüm devrimci tutsaklar›n kazan›m› olacakt›r. Tecriti parçalamakta,
oligarﬂinin tecrit ve sessiz imha politikalar›n› boﬂa ç›kartmakta bir
ad›m daha atm›ﬂ olaca¤›z.
Güler özgürlük ve adalet mücadelesinin, tecrite karﬂ› mücadelenin
bir simgesidir art›k. Bu simgeyi
yok etmelerine izin vermeyelim.
Bu ça¤r›ya özgürlük için, adalet için herkes kulak vermel idir.
Gülerler’i yaﬂatmak için bütün
sendikalar›, odalar›, dernekleri, ayd›nlar›, sanatç›lar›, yaﬂam hakk›n›
savunan, adalet isteyen tüm devrimci, demokrat, ilerici insanlar›, kendine insan›m diyen herkesi 27
A¤ustos’ta Adli T›p Kurumu’nun
önünde olmaya Ç A ⁄ I R I Y O R U Z !
Yeni katliamlara izin vermemek
için, Adli T›p’›n kap›s›na binlerle
dayanal›m, Güler’i alal›m.
G ü l e r ’in özgürlü¤ünü KAZANALIM!

Güler’i ‹stiyoruz!
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ADL‹ T I P KURUMU

T›bba ve Hukuka, Kendi
Yasalar›na Uymak Zorundad›r
Güler Zere ve ayn› durumda
olan hasta tutuklular›n infazlar›n›n
ertelenmeyerek tedavilerinin engellenmesi, tamamen AKP iktidar›n›n
keyfili¤idir. Keyfilik, AKP’nin yasa-hukuk tan›mazl›¤›ndaki pervas›zl›¤›d›r. AKP, tutsaklar konusunda
kendi yasalar›na da uymay› taahhüt
ettikleri uluslararas› sözleﬂmelere
uymamaktad›r.
Kiﬂinin en temel haklar›ndan birisidir sa¤l›k hakk›. Uluslararas›
belgelere girmiﬂ bir tan›mla bu hak
ﬂöyle ifade ediliyor: “Her insan beden, ruh ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali içinde yaﬂama hakk›na
sahiptir. ”
Bu hakk› oligarﬂi de kendi yasalar›nda tan›yor: TC. Anayasas›,
madde 56... Bu hak, Uluslararas› ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi'nin 25. maddesi ve Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesi'nin 12. maddesinde de “insan hakk›” olarak kabul
edilmekte.
Kuﬂkusuz, hapishanelerdeki tutsaklar için de geçerlidir bu hak. Dahas› tutsaklar›n baﬂta yaﬂam hakk›
olmak üzere tüm haklar› devletin
güvencesi alt›ndad›r. Tutsaklar›n
hastalanmas› durumunda tedavilerinin yap›lmas› da devletin görevidir.
Peki, ülkemizdeki hapishaneler
gerçe¤i böyle midir? Gerçek ﬂudur:
Hapishaneler ülkemizde vahﬂi katliamlar›n gerçekleﬂtirildi¤i yerlerden
biridir. Fiziki zor kullanmaktan, tecrit
iﬂkencesine, diri diri yakmaktan disiplin cezalar›na kadar her türlü zorbal›k bir politika olarak uygulanmaktad›r. Tutsaklar›n tedavilerinin yap›lmamas› bu politikan›n bir parças›d›r.
Güler Zere’nin durumu da bu
mant›¤›n en somut göstergesidir.
Güler’in hastal›k belirtileri ortaya
ç›kt›¤›nda, hastal›¤› hapishane idaresi taraf›ndan önemsenmemiﬂtir.
Bu bilinçli, tecritin bir parças›
olan vurdumduymazl›k sonucu, kanserin teﬂhisi gecikmiﬂtir.

Teﬂhis edildikten sonra da iki ay
boyunca tedavi baﬂlat›lmam›ﬂt›r.
Daha do¤rusu tedavisi engellenmiﬂtir; a¤z›nda yaralar ç›kt›¤› aç›kça
görülmesine ra¤men, diyet yemekleri verilmemiﬂtir.
Ne zamanki hastal›k ilerlemiﬂ,
tüm damak ve a¤z› sarm›ﬂ, Güler konuﬂamaz, yemek yiyemez duruma
gelmiﬂ; ancak o zaman hastaneye
sevki yap›lm›ﬂt›r. Ancak engelleme
bitmemiﬂtir.
Hastaneye sevk yap›lmas›na ra¤men, önce muayene s›ras› dolu denilerek, ard›ndan “mahkum ko¤uﬂunda
yer yok” denilerek tedaviye baﬂlanmam›ﬂt›r.

Tedavilerin engellenmesi
devlet politikas›d›r
Bu, devletin tutsaklara bak›ﬂ aç›s›n›n bir sonucudur. Kendi güvencesi alt›ndaki tutsaklar› katleden bir
devletin, hasta tutsaklara yönelik daha farkl› davranmas› beklenemezdi.
Devlet y›llard›r hasta tutsaklar›n tedavilerini yapmayarak sessiz imha
yöntemiyle katlediyor.
Güler Zere ﬂu anda hastanede görünürde tedavi alt›ndad›r; ama gerçek bu de¤ildir. Çünkü Zere’nin hastal›¤›n›n tutukluluk koﬂullar›nda tedavisi mümkün de¤ildir.

TIP: ‘Tutukluluk koﬂullar›nda
tedavisi mümkün de¤ildir’
Çukurova Üniversitesi Adli T›p
Anabilim Dal› taraf›ndan 22 Haziran
2009’da verilen raporda ﬂöyle denilmektedir:
"... yaﬂam›n›n a¤›r risk alt›nda
o ld u¤ u , ﬂ a h s › n b i r b a ﬂ k a s › n › n b a k›m ve gözetimine muhtaç oldu¤u,
Radyoterapi de içerecek yo¤un ve
a¤›r bir tedavi gerekebilece¤inden
bu koﬂullar›n sa¤lanabilece¤i bir
sa¤l›k kuruluﬂunda tedavi ihtiyac›
oldu¤u, cezaevi koﬂullar›nda bu bak›m ve tedavinin sa¤l›kl› olarak yerin e ge tiri lme s inin müm kü n o lma -

Adalet ‹stiyoruz!

d›¤›, belirtilen nedenlerle iyileﬂincey e k a d a r h a p i s c e z a s › i n f a z ›n ›n e r te lenmesinin uygun olaca¤›…"
Tutukluluk koﬂullar›nda tedavisinin mümkün olmad›¤›n›, olamayaca¤›n› t›bb›n kendisi söylüyor ve
tedavisi için tahliye edilmesi gerekti¤ini belirtiyor. Yani ﬂu anda Güler
Zere’nin tedavisi yap›lm›yor.

HUKUK: “Cezan›n infaz›
geri b›rak›lmal›d›r”
5275 Say›l› Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›ndaki Kanunu'nun 16. maddesi diyor ki:
“Cezan›n hastane mahkûm ko ¤uﬂunda infaz›, hükümlünün hay at› i çin ke si n b ir teh lik e o lu ﬂtu ru y ors a c e z a n›n inf az › g e ri b ›ra k›l mal›d›r.”
Hüküm aç›k, hukuk net. Fakat
t›bb›n ve hukukun bu aç›k hükümlerine ra¤men, katliamlar›n, infazlar›n, iﬂkencelerin ve ›rz düﬂmanl›klar›n›n aklay›c›s› olan Adli T›p Kurumu, Güler Zere için “ h a p i s h a n e d e
cezas›n›n infaz›na devam edilebi l i r ” karar› verdi.
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Adli T›p Kurumu’nun karar›
t›bba ve hukuka ayk›r›d›r
Adli T›p’›n karar› ne t›bba ne de
hukuka uymamaktad›r. Karar›, bilimsel de¤il siyasald›r. Adli T›p Kurumu, AKP’nin hapishanelerdeki
sessiz imha politikalar›na örtü olmaktad›r. Hapisten ç›kan h e r t a b u t t a n AKP iktidar› ve Adli T›p Kurumu ortak olarak sorumludur. Gelinen aﬂamada AKP’li TBMM ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Zafer Üskül bile Güler Zere ve
ayn› durumdaki hasta tutsaklar›n tutukluluklar›n›n devam›n› savunamamaktad›r. Adli T›p Kurumu, Güler Zere hakk›ndaki karar›n› gözden
geçirmek, t›bb›n ve hukukun gere¤ini yerine getirmek zorundad›r.
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‹stanbul Adli T ›p K urumu Ö nünde Ö ZGÜRLÜK N ÖBET‹

Güler’i Zulmün Elinden Alaca¤›z

Çukukurova Üniversitesi Adli
T›p Anabilim Dal›’n›n “tutukluluk
koﬂullar›nda tedavisi mümkün de¤ildir” raporu vermesine ra¤men,
“tutuklulu¤unun devam›na karar
veren” ‹stanbul Adli T›p Kurumu
önünde çok say›da kitle örgütü 10
A¤ustos’da Güler Zere özgürlü¤üne
kavuﬂana kadar “Özgürlük Nöbeti”
eylemine baﬂlam›ﬂlard›.
*
Adli T›p denilen bu öldürücü
yer, bir kampüs, kap›s› kocaman
a¤›zl› insan yutan bir canavar gibi...
Sabah-akﬂam iﬂ gidiﬂ- dönüﬂ saatlerinde çevremiz daha kalabal›k oluyor. Bir de cenazeler... Kimisi ölüsünü almaya geliyor buraya a¤lamaktan k›zarm›ﬂ gözleriyle, h›çk›r›klar içinde. Bazen sessiz isyan
ediyorlar, dövünüyorlar ellerini
avuçlar›n› y›rtarcas›na...
Engin de buradan ç›km›ﬂ. Engin’i de burada beklemiﬂler. Engin... Güler’i Engin gibi almayaca¤›z; Güler’i, gülerek alaca¤›z; hep
birlikte gülerek!
Rüzgarda y›rt›lmak üzere olan
pankart›m›z› daha büyük ve uzaktan
daha çabuk farkedilen bir baﬂkas›yla
de¤iﬂtiriyoruz. Yine gülüyor Güler
bize, yine z afe rde pa rma kla r›, yine
kollar› kelepçede, yine hastay›m
ben diye ba¤›ran maskesi var yüzünde, ama yine çiçek gibi gözleri...
Bahçelievler Ö z g ü r l ü k l e r D e r ne¤i çal›ﬂanlar› daimi ziyaretçilerimiz. Buras› art›k onlar›n da mekan›.
Aileler biraz evde, biraz dernekte,
biraz burada günü kendi içinde böl-

müﬂ gibiler. Bize ay›rd›klar›
zaman ne kadar de¤erli.
Yoksa nas›l yürür ki bu iﬂler.
*
Nöbet tuttu¤umuz yere
yerleﬂtirdi¤imiz masan›n
üstünde bir çiçek; sar›-beyaz papatya. Papatyalar›n
üzerinde bir zarf. Zarf›n
içinde bir ka¤›t. Ka¤›d›n
üzerinde bir not:
“Hepinizi sevgiyle selaml›yoruz.
Bizler evlatlar›m›z› hiçbir zaman ne
zalimin ne de zulmün karﬂ›s›nda
yaln›z b›rakmad›k. K›z›m›z› onlar›n
elinden alaca¤›z. Bu inançla geceler gündüz oluyor. Hiç bir ﬂey boﬂuna de¤il. Bu yüzden dayan›yoruz
ac›lara. Kazanaca¤›m›z› biliyoruz.
Hepinize selamlar›m›z› yolluyoruz.
TAYAD’l› A‹LELER”
Ankara’dan buraya bir çiçek ve
bir not... Kopmayan bir ba¤!
Mesai saati sonunda Adli
T›p’tan ç›kan kimi çal›ﬂanlar yan›m›zdan “Kolay gelsin” diyerek geçiyor. ‹nsanl›¤›n bir baﬂka biçimi
bu... ‹nsan olmayanlar da var çünkü. Hiç olamam›ﬂ, olmuﬂ da insanl›¤›n› kaybetmiﬂler de var...
*

Adli T ›p K urumu’nu
Ziyaretler
‹stanbul Adli T›p Kurumu önünde geceli gündüzlü tutulan “Özgürlük Nöbeti” destek ziyaretleriyle
büyüyor.
Nöbet eyleminin üçüncü günü
Gebze D a r › c a K ü l t ü r D e r n e ¤i’nden ziyarete gelelerek destek
verdiler. Ayr›ca cuma günü Taksim’de yap›lan yürüyüﬂe de topluca
kat›lacaklar›n› söylediler.
Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Plat f o r m u da otuz kiﬂilik bir grupla Adli T›p Kurumu önüne gelerek eylem
yapt›lar. Güler Zere, serbest b›rak›l›ncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler.

Ç a ¤ d a ﬂ H u k u k ç u l a r Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi avukatlar› da 18
A¤ustos’ta özgürlük nöbetini ziyaretteydiler. “Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤iz!” yaz›l› bir pankart açan
hukukçular, Av. Güray Da¤ taraf›ndan okunan bir aç›klama yaparak,
bu sorundaki hukuksuzlu¤u, adaletsizli¤i anlatt›lar.
Ayn› gün ziyaretçiler aras›nda
KESK ‹stanbul ﬁubeler Pl a t f o rm u da vard›. “Güler Zere’ye Özgürlük, Adalet ‹stiyoruz, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›
atan memurlar, “Güler Zere’ye Özgürlük” pankart› açt›lar. 70 kiﬂinin
kat›ld›¤› destek ziyaretinde, memurlar, Adli T›p Kurumu’nun la¤vedilmesini istediler.
17 A¤ustos’ta Halkevleri Adli
T›p önünde özgürlük nöbeti tutanlar› ziyaret etti. “Hasta Mahpuslar
Serbest B›rak›ls›n, Güler Zere’ye
Özgürlük” yaz›l› bir pankart açan
Halkevciler ad›na Halkevleri Genel
Baﬂkan› ‹lknur Birol bir aç›klama
yaparak “ülkemizin birçok yerinde
Güler Zere’nin ve tüm hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle
binlerce insan sokaklara ç›kt›, ç›kmaya devam ediyor. ” diyerek Zere’nin serbest b›rak›lmas› talebini
dile getirdi.
Adli T›p önünde Güler Zere’nin
serbest b›rak›lmas› için tutulan Özgürlük Nöbeti’nin 10. Günü olan
19 A¤ustos’ta nöbet yerinin bir ziyaretçisi de TUYAB’l›lard›. “Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›n› atarak Adli T›p önüne gelen
TUYAB’l›lar bir bas›n aç›klamas›
yaparak, Zere’nin tahliyesi talebini
dile getirdiler.

Güler’i ‹stiyoruz!

‹stanbul Adli T›p Kurumu önünde Özgürlük Nöbeti tutanlarla Röportaj:

‘Güler Zere’yi alana kadar buraday›z’
Adli T›p önünde özgürlük nöbeti tutanlarla k›sa röportajlar yapt›k.
Sorduk, anlatt›lar. Hepsine ayn› sorular› yönelttik:
1- Neden Adli T›p önündesiniz?
2- Güler Zere’yi ölüme gönderen
kurumun önündesiniz. Ne düﬂünüyorsunuz?
3- Bu eylemi ne zamana kadar
sürdüreceksiniz?
Fatma DO⁄AN:
(20 yaﬂ›nda. Güler Zere’yi tan›m›yor bile,
bir akrabal›¤› yok.)
– Her ﬂeyden önce
bir insan›n hayat› söz
konusu. Hasta bir tutsa¤› içerde tutmak ve
onu ölüme terk etmek
insanl›¤a s›¤maz. G ül e r Z e re ’ n i n b i r a n ö n c e ö z g ü r l ü ¤üne kavuﬂmas› ve d›ﬂarda daha
iyi koﬂullarda tedavi edilmesini
istedi¤im için burday›m.
– Burada Adli T›p Kurumu Adalet Bakanl›¤› yaz›yor. Fakat kesinlikle adalet yok. Burada cenazelerini bekleyenler bile belirtiyor. Kald›
ki hastal›¤›n›n 4. evresinde olan bir
insana hala gerekti¤i ﬂekilde rapor
vermemekte direniyorlar. Burada
adalet nerede!
– Bir amac›m›z var. Amac›m›z
Güler Zere’yi özgürlü¤üne kavuﬂturmak. Bu amaca ulaﬂana kadar
burday›m.

u
B u r ç i n Ç E T ‹ N : (19
yaﬂ›nda, muhasebeci.)
– Güler Zere’yi sahiplenmek için. Vicdan
olarak kanser hastas› ve
tutsak bir insan› sahipleniyorum. Burada ne hissetti¤imi tam anlatam›yaca¤›m, fakat bir kaç
saattir buraday›m ve sürekli cenaze araçlar› ç›k›yor burdan.
Ölüm yeri gibi bir yer buras›. Güler

Zere’yi alana kadar buraday›z.

u
Bektaﬂ
KARAMAN:
(33 yaﬂ›nda.
Elektrik iﬂleri
yap›yor.)
– Güler Zere’ye destek
olmak için insani duygularla hareket etmek yeterli. Devrimci olmak gerekmiyor. Güler Zere’ye destek olmak
için buraday›m.
– Adli T›p Kurumu’nun üzerinde
Adalet Bakanl›¤› yazmas›na ra¤men adaleti temsil etmiyor. Buradan tecavüzcü ya da katil olarak
geldiysen aklan›p ç›kabiliyorsun.
Ama bir devrimci olarak geldiysen
katlediliyorsun.
– Güler Zere serbest b›rak›lana
kadar eylem devam edecek. Sadece
bu eylemde de¤il, di¤er eylemlere
de kat›larak, insanlara anlatarak da
destek olunmal›. Sadece kat›lmak
yetmiyor.

u
F a h rettin
K E S K ‹ N :
(Emekli memur.
63 yaﬂ›nda.TAYAD’l›.
– Güler Zere
için buraday›z.
Güler gibi nice
Gülerler ’imiz
var. Hasta olan
hiçbir tutsak Güler gibi olmas›n.
Güler gibi hasta olan birçok tutsak
yaﬂam›n› yitirdi. Biz Güler’i öldürtmeyece¤iz. Bu aﬂamadan sonra d›ﬂar› almam›z gerekli. Bu devlet Güler’i katlederse bundan sonraki hastalar› da katlederler.
– Adli T›p adamak›ll› yozlaﬂm›ﬂ
bir kurum. Kasaphane gibi. Ölüm
ferman› veren bir kurum.

Adalet ‹stiyoruz!
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– Adli T›p Kurumu’ndan tahliye
karar› verilene kadar buraday›z. Bugün tahliye olsa bugün bitiririz. Fakat
iktidar katliamc›. Buradaki memurlar
da onlar›n, A¤arlar’›n kadrosu.

u
Mad›mak ÖZEN:
(37 yaﬂ›nda, tekstil iﬂçisiyim.)
– Güler Zere’yi serbest b›rakt›rmak için
buraday›m. ‹çerde ölmesin ailesinin ve arkadaﬂlar›n›n yan›nda tedavi olsun diye buraday›m.
– Adli T›p insanlar›n, hele hele
devrimci tutsaklar›n sa¤l›¤›n› düﬂünmeyen bir kurum. ‹nsani de¤erler taﬂ›m›yor. Biraz insanl›klar› olsa
hasta tutsaklar› serbest b›rak›rlar.
Doktorlar gelen raporlar› geri gönderebiliyor.
– Eylemin 27’sine kadar devam
edece¤ini biliyorum. Bizim de nöbet de¤iﬂimimiz devam edecek, insanl›k duygusunu kaybetmemiﬂ herkesin yapabilece¤i bir ﬂey bu.
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u
Gülsen KARGIN:
(48 yaﬂ›nda, ev han›m›)
– Ben y›llard›r bu
gençlerin ne yapt›¤›n›,
bizler için, halk için
bedel ödedi¤ini biliyorum. Güler bizim her
zaman yüre¤imizde.
Biran önce almaya çal›ﬂ›yoruz.
– Oray› insanl›k d›ﬂ›, ac›mas›z,
sadece kendini düﬂünen, insanlar›
katleden bir kurum olarak düﬂünüyorum.
– Ay›n 27’sinde buradan ç›kacak
bir karar var. Bunun bir oyalama
takti¤i oldu¤unu biliyoruz. Biz sesimizi duyurmak, insanlar› duyarl› olmaya ça¤›rmak için buraday›z.
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Güler Zere’ye özgürlük mücadelesi

“bizim için cellat konumuna gelmiﬂ bir
devlete karﬂ› ç›kmak anlam›na geliyor...”
relere atarak veya yaln›zlaﬂt›rarak
bu geleneklerini sürdürüyorlar.
Ama günümüz Pir Sultanlar’› da
geçmiﬂten bugüne her zaman direniﬂ gelene¤ine s›k› s›k›ya sar›lm›ﬂt›r, zulmün karﬂ›s›nda olmuﬂlard›r.
Onun için Güler Zere’ye özgürlük
mücadelesi çok önemlidir.

u
Baz› Demokratik Kitle Örgütü
temsilcilerine, ayd›n ve sanatç›lara sorduk: “Güler Zere’ye özgür lük müca de les i sizi n i çi n ne if a de e d iy or ? ”
Ayﬂe ‹ﬁER‹: (Pir
Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Sar›yer ﬁubesi Gençlik Komisyonu ve Devrimci Alevi Komitesi
üyesi)
Bir Alevi olarak,
Güler Zere’ye özgürlük mücadelesinin içerisindeyiz. Bu mesele hepimizin meselesidir. Kendisine insan›m diyen herkesin sahip ç›kmas›
gerekir. Bu mücadeleyi destekliyoruz. Hiçbir dinde insana zulüm yoktur. Alevilik de bunlardan biridir.
B i r insan›n elleri kelepçeli tedavi si nas›l olabilir? Veya hastanenin
mahkum ko¤uﬂunda ne kadar tedavi
olur? Bu bir zulümdür. Bir de Alevilikte haks›zl›¤a boyun e¤meme vard›r. Nas›l ki Pir Sultan inançlar› için
as›ld›, Nesimi’nin derisi yüzüldü,
Seyid R›za’y› katlettiler... Bugün
de, inançlar› u¤runa tutsak düﬂen
Güler Zereler’i katletmek istiyorlar.
Geçmiﬂteki H›z›r Paﬂalar’la bugünün H›z›r Paﬂalar’› aras›nda pek
fark yok. AKP iktidar› günümüzün
H›z›r Paﬂas›d›r. ‹nsanlar› F Tipi hüc-
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Dursun
DO⁄AN:
(KESK ﬁubeler
Platformu Yürütmesi ad›na BES
1 Nolu ﬁube Baﬂkan›)
Cezaevinde
siyasi tutuklulara
karﬂ› yap›lan uygulamalar ve özünde tecrit uygulamas› tüm halka ve emekçilere yönelik sald›r›lard›r. Hak arayanlara karﬂ› bir gözda¤›d›r. E¤er sisteme muhalif olursan›z, hasta bile olsan›z
sonuç de¤iﬂmeyecektir. Bu nedenle
G ü l e r Z e re ’ y e ö z g ü r l ü k m ü c a d e lesi, tüm halka karﬂ› olan bask›lar› altetmek, emekçilerin haklar›n›
almas›, içerdeki tutuklular›n özgürlük mücadelesi ile ba¤lant›l› d › r. ‹çerdeki siyasi tutuklular› teslim almak d›ﬂar›daki mücadeleyi
teslim almakla eﬂde¤erdir.
Biz kamu emekçileri, sistemin
uygulad›¤› politikan›n fark›nday›z.
Hücreler sadece cezaevlerinde de¤il, mücadele eden tüm unsurlar›n
önünde birer barikat oluﬂturmaktad›r. Emek örgütlerini di¤er demokratik kurumlardan ay›rmak, her kurumu kendi baﬂ›na b›rakmak tecritin
d›ﬂar›daki boyutudur. Bu nedenle
tecrite karﬂ› verilen mücadele özgürlük mücadelesidir. B u n o k t a d a n
bakt›¤›m›zda tüm demokratik
k u r u m l a r bütün güçleriyle Güler
Z e re ’ y e ö z g ü r l ü k m ü c a d e l e s i n i n
y a n › n d a y e r a l m a l › d › r. Bizler de
KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu

olarak Güler Zere nezdinde tecrit
uygulamas› ortadan kalk›ncaya kadar mücadeleyi sürdürece¤iz.

u

Av. Kemal AYTA Ç :
(ÇHD)
Bu mücadele insan haklar›n›n, özgürlüklerin, demokrasinin müc a d e l e s i d i r. Ayr›mc›l›¤a karﬂ›d›r,
zalimlerin ve zulmün karﬂ›s›ndad›r.
Vicdan› ve yüre¤i
olanlar›n sesidir. G ü l e r Z e re,
y ü z l e rc e h a s t a m a h k u m u n
s e mbo lü dür. Bu mücadele demokrasi nutku atanlar›n yüzlerine vurulmuﬂ bir tokatt›r. Onlar›n yalanlar›n› ortaya ç›karan aç›k bir durumdur. Bu mücadele halk›n ve hakl›lar›n buluﬂtu¤u yerdir. Bu mücadele insan olman›n mihenk taﬂ›d›r. GÜLER ZERE VE TÜM HASTA
MAHKUM VE TUTUKLULAR
SERBEST BIRAKILMALIDIR.

u
“O , Türk iye cezaev ler in de bulunan bütün siyasi
tutuklular› temsil ediyor.”
Ta y fun G ÖR G ÜN:
(D‹SK Genel Sekreteri)
Güler Zere, sadece
bir tutuklu de¤il. O,
Türkiye cezaevlerinde bulunan bütün siyasi tutuklular› temsil
ediyor. Tedavi hakk›ndan mahrum b›rak›lan ve ölümü bekleyen onlarca tutukluyu, tecritte bulunan binlercesini temsil ediyor. Güler Zere, sadece bir hasta de¤il.
O'nun hastal›¤› Türkiye'deki

Güler’i ‹stiyoruz!

adalet sisteminin ne kadar ç ü r ümüﬂ ol du¤unu göst eriyor.
Dolay›s›yla Güler Zere'ye özgürlük talebi asl›nda bütün toplum
için özgürlük istemek anlam›na geliyor. Gerek cezaevlerinde gerekse
günlük hayatta toplumu hücrelere
bölüyorlar. ‹çeride veya d›ﬂar›da hepimizi tecrit alt›nda tutmak istiyorlar. En temel insan haklar›na ulaﬂmak için bile mücadele etmek gerekiyor. Güler Zere ve Erol Zavar gibi tutuklulara özgürlük talep etmek
bütün toplumun özgürleﬂmesi için
mücadele etmek demektir.

u

C e z m i E R S Ö Z:
(Yazar)
Bu ülkede y›llard›r
yaﬂanm›ﬂ olan adaletsizli¤in ve zorbal›¤›n
bir parças› Güler Zere’nin içinde bulundu¤u durum. Bizim savaﬂ›m›z bir vicdan savaﬂ›d›r.
14 y›ld›r hapishanede olan ve ﬂu an ölüme h›zla yaklaﬂan yoldaﬂ›m›z Güler Zere’ye tedavi izni verilmiyor. Çukurova Üniversitesi Adli T›p Anabilim Dal›’n›n
raporu oldu¤u halde, egemen s›n›fl a r sö zk onu su bir devrimci oldu¤u zaman yasalar› bile pervas›zca
ç i ¤ n e y e b i l i y o r l a r. Ergenekon san›klar›ndan bir ço¤u hastal›klar›, rahats›zl›klar› öne sürülerek peﬂpeﬂe
sal›verilirken; Güler Zere’nin ölümü bekleniyor.
Bu Mustafa Suphiler’i katleden,
Naz›m Hikmet’e onbeﬂ y›l hapis cezas› veren, kanser tedavisi için yurtd›ﬂ›na gitmek isteyen Ruhi Su’ya
bir pasaportu dahi çok gören; Çorumlar’›, Sivaslar’›
yaratan zorbal›¤›n
devam›d›r.

u
R u h a n M AV R U K :
(ﬁair)
Güler Zere’ye
özgürlük mücadele-

si bizim için cellat konumuna gel miﬂ bir devlete karﬂ› ç›kmak anlam›na geliyor. ‹çeride ve d›ﬂar›da
tecrite hay›r demek anlam›na geliyor.
Bugün Ergenekon tutuklular›n›n
konumu burjuva medyada büyük
yer al›rken devrimci tutsaklar›n sorunlar› yans›t›lm›yor. TAYAD gibi
devrimci kurumlar›n çabas› ve bask›s›yla bu zinciri k›r›yoruz.
Adli T›p Kurumu’ndaki doktorlar›n hepsi onursuz ve faﬂist ruhlu
de¤il. Ama yetki imzas› olan mevkilere Nur Birgen gibi devletin oyunca¤›, faﬂistler getiriliyor.
Demokrat doktorlar üzerinde de
aç›k veya gizli büyük bask› var.
Sa¤l›k sorunlar› olan Ergenekon
tutuklular› hastaneye götürülüp serbest b›rak›labiliyor. Biz Güler Ze r e’yi de , di¤er d e v r i m c i t u t s a k l a r ›
da alaca¤›m›za inan›yoruz.
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”

u
Sennur SEZER:
(ﬁair)
“Güler Zere’ye Özgürlük” mücadelesinin
benim için tek bir anlam› var: ‹nsan haklar›n›n
savunulmas›. Bu d›ﬂar›da paras›z, nitelikli sa¤l›k, içerde ise insanca
tedavi olana¤› ve özel bak›m gerekti¤inde ﬂarts›z sal›verilme demek.
‹nsanlar›n gökyüzüne hasret hücrelerde, ac› çekerek, sevdiklerinden
uzak ölüme b›rak›lmas›n›n, bir tür iﬂkence ile idam infaz› oldu¤una inan›yorum. Ayr›ca Güler Zere ile birlikte
say›s› epey kalabal›k olan öteki hasta tutuklular›n da bir an önce rahatça
tedavi edilebilmeleri için b›rak›lmalar›n› bekliyorum.

u

H a s a n SA⁄LAM:

(Müzisyen)
Güler Zere'ye özgürlük mücadelesi; Güler Zere ﬂahs›nda bu bozuk,
küflenmiﬂ, insan düﬂüncesinden,
onurlu yaﬂamdan korkan, bu düze-

Adalet ‹stiyoruz!

nin, bedenlerini esir
ald›¤› özgürlük savaﬂç›lar›n›n da mücadelesidir. ‹nsan
haklar›n›n korkunç
ihlalinin söz konusu
oldu¤u Güler Zere
ve di¤er hasta tutuklular›n uygun hastanelerde insan onuruna uygun ﬂekilde tedavi edilmesi ve
özgür b›rak›lmas›n› istiyoruz.

u
“Güler
Z e r e 'ye y a p› lan, sistemin
k en di gi bi dü ﬂünmey enleri
ölüme mahkum
etmesinin en
aç›k halidir.”
E rd a l B AY R A K O ⁄ L U :
(Müzisyen)
Güler Zere'ye Özgürlük Mücadelesi, bence bir
insanl›k görevidir. G ü l e r
Z e re ' y e v e d i ¤ e r h a s t a
tutsaklara yap›lan, sistemin kendi gibi düﬂünmeyenleri ölüme mahkum etmesinin en aç›k
h a l i d i r. As›l mücadele elbette ki, içeride Güler'in
ve di¤erlerinin verdi¤i mücadeledir.
Bizler sadece onlar›n bu mücadelede yaln›z olmad›¤›n› anlatmak için
alanlarday›z.
Cezaevlerinde insanlar sesini
duyuramad›klar›ndan dolay› hastal›k nedeniyle ölüyor. Art›k yeni
ölümler olsun istemiyorum ve bunun için Güler Zere'ye Özgürlük isteminde bulunuyorum.
Yasalar›n herkes için eﬂit oldu¤unu düﬂünüyor ve derhal uygulanmas›n› istiyorum.
Güler Zere eski bir paﬂa veya devlet adam› de¤ildir ama bir insand›r.
Di¤erlerine uygulanan hakk›n bu insan içinde uygulanmas›n› istiyorum.
Sonuna kadar takipçisi olaca¤›m.
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HAP‹SHANELERDEK‹ ‘SA⁄LIK’ POL‹T‹KASI

“YA TESL‹M OL, YA ÖL”
POL‹T‹KASININ DEVAMIDIR
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F Tipi hapishanelerdeki her uygulama tecrit politikas›na uygun
olarak ﬂekillendirilmiﬂtir. Tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar› da, teslim alman›n bir arac› olarak kullan›lmaktad›r. Tecrit, tutsaklar›n fiziksel ve
psikolojik a¤›r sa¤l›k sorunlar› yaﬂamalar›n›n ana nedenidir.
F Tipleri aç›l›rken, “ttecrit iﬂ kenc e ve öl ümdür” demiﬂtik. Tec rit ve sessiz imha politikalar› tutsaklar› katletmeye devam ediyor.
ﬁu anda hapishanelerde kronik ve
ölümcül hastal›klar nedeniyle ölüme her geçen gün biraz daha yaklaﬂan 20’ye yak›n tutsak var. Tedavi
edilmeyen yüzlerce hasta tutsa¤› da
ayn› ak›bet bekliyor.
Oligarﬂi hapishanelerdeki “sa¤l›k” politikas›yla tutsaklara “ ya tes lim ol ya öl” dayatmas›nda bulunuyor. Werniche Korsakoff, kanser, ﬂizofren gibi hastal›klar›ndan dolay›
acilen tahliye edilmesi gereken onlarca tutsak keyfi olarak içeride tutuluyor ve gün gün katlediliyorlar...

Oligarﬂinin ‘Sa¤l›k’
Politikas› Nas›l Öldürüyor?
‹nsanl›k d›ﬂ› bu “sa¤l›k” politikas›, tecrit politikas›na ba¤l› olarak
tutsaklar için iﬂkence ve katliama
dönüﬂmüﬂtür. Hastalanan bir tutsa¤›n tedavi olmak istemesi iﬂkencenin, “ya teslim ol, ya tedavi ettirmem” dayatmas›n›n da baﬂlamas›
demektir. Bundan sonra yaﬂanacak
her ﬂey yeni bir iﬂkence arac›, yeni
bir dayatma vesilesidir:

xw Revire ç›kartmama iﬂkencesi: Hastalanan bir tutsak için ilk sorun r evire ç›kmak istemesiyle baﬂlar. Bir tutsak ne kadar hasta olursa
olsun, hemen revire ç›kmas› mümkün de¤ildir. Bunun için günlerce
beklemesi gerekir. Bir tutsak fenalaﬂm›ﬂsa, tek kiﬂilik hücredeyse, ka-
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p›s›n› bir gardiyan aç›ncaya kadar
beklemek zorundad›r. Hücresinde
iki veya üç kiﬂilerse, gardiyanlara
haber verilir, ama o durumda da ço¤unlukla gelip bakan olmaz. Tutsaklar›n seslerini duyurabilmeleri için
saatlerce hücre kap›lar›n› dövmesi
gerekir. Tekirda¤ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi’nde bir örnek:
"Ali Kanat, sabah gö¤üs a¤r›s›
çekiyor... gardiyanlar› ça¤›r›p revire ç›kmak istedi¤ini söylüyor. Gardiyanlardan ald›¤› cevap ‘baﬂgardiyana söyleyelim’ gelsin oluyor.. Saatler sonra gelen gardiyanlar ‘hastane buraya 20 km uzakl›kta...’ deyip hafta içi dilekçe yaz revire ç›k
diyor. Pazartesi günü doktor olmad›¤›ndan Ali Kanat ancak Sal› günü
revire ç›kabiliyor. Doktor 'bir ﬂeyin
gözükmüyor teﬂhis yapamam, a¤r›d›¤› zaman gelirsin' diyor...” (TAYAD, May›s-Haziran 2007 Raporu’ndan)
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
Salih Sevinel isimli tutsak, kalp krizi geçirmiﬂ, zaman›nda müdahale
edilmedi¤i için “ölmüﬂtü.” Yani
katledilmiﬂti.
Ciddi bir rahats›zl›¤› olan herhangi bir tutsa¤›n b›rak›n hastaneyi,
hapishane revirine bile ç›kmas› gardiyanlar›n keyfine kalm›ﬂt›r. E n g i n
Ç e b e r, Metris Hapishanesi’nde iﬂ-

Hapishanelerden
ç›kacak h er tabuttan b aﬂta
AKP iktidar› o lmak ü zere
tecrit ve imha politikas›n›
uygulayan h er kurum v e
kiﬂi d o¤rudan s orumlu
olacakt›r. Bir insan›
bilinçli olarak ölüme terk
etmek, ölümcül bir hastay›
tedavi etmemek
C‹NAYETT‹R.

kenceyle komaya sokulmuﬂ ve saatlerce revire ç›kart›lmam›ﬂt›. Hastaneye sevk edildi¤inde ise art›k çok
geçti.

xw

D o k t o r keyfiyeti: Tutsaklar›n hastaneye sevk edilmeleri h a p i s h a n e d o k t o r u n u n keyfine kalm›ﬂt›r. “Doktor” tutsaklar›n ﬂikayetlerini dahi dinlemeden bazen bir aspirin yazarak, bazen “ psikolojiktir,
geçer” diyerek hücresine geri gönderir. “Doktorlar›n” bu tutumu sonucunda birçok tutsak hastaneye
geç sevk edildi¤i için geri dönüﬂü
olmayan sa¤l›k sorunlar› yaﬂamak
zorunda kalmaktad›r.

xw Aylarca süren hastane sevki: Acil durumlarda bile hastane
sevkleri aylar sonra ç›kar. "Genelge
var" denilerek bir seferde iki ayr›
rahats›zl›k için sevk yap›lmaz. Önce bir hastal›¤›n›z›, sonra da baﬂka
bir hastal›¤›n›z› tedavi ettirebilmek
için ayn› iﬂkenceyi iki kez çekmeniz gerekir.

xw

Sevk iﬂkencesi: Tutsaklar
için revire, hastaneye gitmek bile
gardiyanlar, askerler taraf›ndan sudan bahanelerle öldüresiye dövülme
nedenidir. Diyelim ki hastaneye
sevk yap›ld›, gidiﬂte, asker, gardiyan onursuzca üst aramas› dayat›r.
Kabul edilmedi¤inde, tutsaklar hasta hallerine bak›lmadan önce dayaktan geçirilir, sonra da hücreye at›l›rlar. Tecrit alt›ndaki bir tutsa¤›n hastaneye gidebilmesi bir mucizedir.

xw

Ring iﬂkencesi: Tutsaklar›
hastaneye götürmekte kullan›lan
Ring araçlar› da iﬂkencenin bir parças›d›r. Araçlar hücrelere bölünmüﬂ,
kameralar konulmuﬂtur. Buna itiraz
eden tutuklular, hastaneye götürülmezler. Gidiﬂte ve geliﬂte, havas›z
araçlarda saatlerce bekletilirsiniz
s›k s›k.

Güler’i ‹stiyoruz!

xw Keyfi muayene koﬂullar› dayatmas›: Hastanede muayene olabilmek ise baﬂl› baﬂ›na sorundur.
Tutsaklara askerin denetiminde, kelepçeli olarak muayene dayat›lmaktad›r. “Kelepçeli muayene” mant›ks›z ve saçma görünür ama öyledir.
Askerin d›ﬂar› ç›kmas›n›, kelepçenin
aç›lmas›n› istemek, muayene olam a m a nedenidir. Sorunun bir yan›
da hipokrat yeminini unutmuﬂ “doktorlar”d›r. Muayene s›ras›nda kelepçenin aç›lmas›na, askerin d›ﬂar› ç›kmas›na gerek olmad›¤›n› söyleyen
onlarca Mengele art›¤› vard›r. Tutsaklar bu dayatmaya itiraz etti¤inde,
ya doktor tutsa¤› d›ﬂar› att›r›r ya da
kendisi muayene etmeyip odadan ç›karak, askerlerin dayatma ve iﬂkencesine ortak olur. Birçok tutsak kelepçeli muayene dayatmas›n› kabul
etmedi¤i için muayene olamadan ve
iﬂkence alt›nda hapishaneye geri götürülmüﬂtür.

xw “Mahkum ko¤uﬂu” aﬂa¤›lamas›: Bir tutsak tüm bu iﬂkencelerden geçmiﬂ ve art›k hastal›¤› tehli-

keli bir aﬂamaya gelmiﬂse ancak o
zaman hastanelerin tutsaklara ayr›lan “mahkum ko¤uﬂu” denilen yerlerinde “tedavi” edilebilme ﬂans›na
eriﬂirler. Hastanenin en kötü, en
sa¤l›ks›z yerleridir “mahkum ko¤uﬂlar›”. Devletin tutuklu ve hükümlülere düﬂmanca bak›ﬂ›n›n en
aç›k ifadesidir buralar. Böyle bir
yerde tedavi görebilmek içinse “s›ra
var” nedeniyle aylarca beklenmek
zorunda kal›n›r. Bir hasta e¤er hastanenin tutsaklar için ayr›lm›ﬂ bölümünde kal›yorsa bilin ki o art›k ölüme çok yak›nlaﬂm›ﬂt›r. Güler Zere
örne¤inde oldu¤u gibi, bir kanser
hastas› tutuklunun hastanenin en
kötü ko¤uﬂunda kalabilmesi bile
lükstür. Tutsaklar genellikle de do¤ru düzgün tedavi edilmeden hapishaneye geri gönderilirler.

Ça¤r›m›zd›r; Katliama
Dönüﬂen Sa¤l›k
Politikas›ndan Vazgeçin!...
Anlat›lan uygulamalar, istisnai de¤il, sistematik oland›r. Hastaneye gitmek, gitti¤inde muayene olmak, tedaviyi sürdürmek
hepsi sorundur. Hepsinde
karﬂ›n›zda dayatmalar vard›r. Ya bu dayatmalara

uyacaks›n, ya da hastal›¤›n tedavi
edilmeyecek!
Hapishanelerin faﬂist, insanl›k
d›ﬂ› “sa¤l›k” politikas› tutsaklar›
katletmenin, siyasi tutsaklardan
i n t i k a m a l m a n › n b i r a r a c › haline
getirilmiﬂtir. Onlarca tutsak bu politikan›n sonucunda ölümün eﬂi¤ine
gelmiﬂtir. Her an yeni ölümlerin yaﬂanmas› kaç›n›lmazd›r.
Devlet yasal olarak tutsaklar›n
yaﬂam hakk›n› korumak, tedavilerini yapt›rmak, ölümcül durumlarda
tahliye etmek zorundad›r. A K P ikt i d a r › n a , Adalet Bakanl›¤›’na, Ce zaevleri Genel Müdürlü¤ü’ne,
Adli T › p K u r u m u ’ n a , tecrit-iﬂkence-imha politikas›n› sürdürerek tutsaklar›n katledilmesinde sorumlulu¤u olan bütün kurumlara ça¤r›m›zd›r: Tecrit ve sessiz imha politikalar›nda vazgeçin. Tutsaklar›n sa¤l›k
sorunlar›n›, tutsaklar› teslim alman›n bir arac› olarak k ul l a nma y› n .
Hapishanelerden ç›kacak her tabuttan baﬂta AKP iktidar› olmak
üzere tecrit ve imha politikas›n› uygulayan her kurum ve kiﬂi do¤rudan
sorumlu olacakt›r. Bir insan› bilinçli olarak ölüme terk etmek, ölümcül
bir hastay› tedavi etmemek C‹NAYETT‹R.
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Özgürlük ça¤r›s›, dünyan›n en güçlü
ça¤r›s›d›r; hiçbir polis kuﬂatmas› o
ça¤r›n›n önüne set çekemez

Fotografta görünen AKP zulmünün nas›l sürdürüldü¤ünün bir baﬂka tezahürüdür. “Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” ça¤r›s›yla yürütülen mücadelenin karﬂ›s›na AKP, polisiyle
ç›kmaktad›r. AKP san›yor ki zulmederek kuﬂatarak bo¤ar, sustururum.
Ama hay›r. Zulmünüz kar etmiyor.

Ne kadar zalim olursan›z
olun, ne kadar zulmederseniz edin susturamazs›n›z
halk›. Susturam›yorsunuz.
ça¤r›s›,
Özgürlük
dünyan›n en güçlü ça¤r›s › d › r ; H i ç b i r polis kuﬂatmas› o
ç a ¤ r › n › n ö n ü n e s e t ç e k e m e z . Yüz
kat polis çemberiyle de kuﬂatsa n›z “Güler Zere’ye Özgürlük!” ça¤r›s› dalga dalga yay›l›yor.
Adana’da 14 A¤ustos’ta birçok
demokratik kitle örgütü ve siyasi
hareketler, Adana Adli T›p Önüne,
“Güler Zere'ye Özgürlük” yürüyüﬂü

Adalet ‹stiyoruz!

yapacakt›. Yürüyüﬂ için kitle ‹nönü
Park›’nda topland›. Fakat daha yürüyüﬂ baﬂlamadan yüzlerce polis taraf›ndan park›n etraf› kuﬂat›ld›. Fakat polisin bu yo¤un kuﬂatmas›na
ra¤men kitle Güler’e Özgürlük sloganlar›yla Adli T›p Kurumu önüne
kadar yürüyüﬂünü gerçekleﬂtirdi.
Eylemde okunan ortak bas›n
aç›klamas›nda imzalar› olanlar ﬂunlard›: ATO, BDSP, ÇHKM, DHF,
Halk Cephesi, ‹HD, KESK, D‹P Giriﬂimi, ÖDP, EMEP, ESP, Sosyalist
Parti, DTP, ATHAYD-DER, Al›nteri, Halkevleri.
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Zulüm, Tecritte Bir Tutsa¤› Daha Katletti
Kanser Hastas› Y›lmaz Keskin Öldü!
k Son an›na kadar tahliye talebi reddedildi.
k Ölece¤i kesinleﬂince tahliye ettiler.
k Tahliyesinden 1 hafta sonra öldü.
k Güler Zereler’i böyle yapmak istiyorlar.
k Bu alçakça politikaya izin vermeyelim!

Kanser Hastas› Keskin
Tedavisi Engellenerek
Katledildi!

23
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28 yaﬂ›ndaki Y›lmaz Keskin,
Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde 2,5 (iki buçuk) y›l tutuklu
kald›.
Mart ay› sonlar›nda omuz-boyun
a¤r›lar› ve buralarda ﬂiﬂlikler baﬂlad›. Önce teﬂhis konulamad›. Bir süre oyalad›lar. Hastal›k ilerledi ve
kanser oldu¤u aç›¤a ç›kt›.
Buna ra¤men tahliye edilmedi.
30 Haziran’da ›ﬂ›n tedavisi baﬂlad›.
Keskin, Temmuz sonunda yürüyemez hale geldi. Hapishane’de hastal›k ilerleyince önce revire sonra

Tecritten
Mektuplar:
“Buralarda B ir
De¤iﬂiklik Yok”
"Önceki gün avukat›m
Selçuk Bey ziyaretimize
geldi. Güler Abla'n›n nas›l oldu¤unu sordum. ‹lk
olarak ve a¤›zdan beslenmesinin her geçen gün
daha zor oldu¤unu k›sa
zaman içinde a¤›zdan
beslenemeyece¤ini ö¤rendik. Ses telleriyle ilgili sorunu da dergiden ö¤renmiﬂtik.
Durum her geçen gün
daha da a¤›rlaﬂ›yor. Biz
ise öfke büyütebiliyoruz
ancak. Ve iyi dilekleri-
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hastaneye kald›r›ld›.
Art›k ölece¤i kesinleﬂince tahliye ettiler. Keskin, 1 hafta sonra 10
A¤ustos 2009’da öldü.

Tedavi Yok, Diyet Yok...
Çölyak Hastas› Ölüme
Terkedildi
17 y›ld›r tutsak olan Nesimi Kalkan Mardin E Tipi Hapishanesi’nde
hastal›¤› ile ilgili ciddi sorunlar yaﬂ›yor.
4 y›ld›r yaﬂad›¤› Çölyak hastal›¤› nedeniyle tedavi edilmeyen, hastal›¤› ilerleyen Nesimi Kalkan bu
kez diyet yapamad›¤› için açl›kla
karﬂ› karﬂ›ya.

mizle yan›nda olabiliyoruz. Umar›m en k›sa zamanda tahliye edilir ve
uygun koﬂullarda tedaviye baﬂlan›r.
Buralarda bir de¤iﬂiklik yok. Genelge uygulanm›yor. ‹darenin genelgeyi uygulamama gerekçesine dair Adalet Bakanl›¤›'na bir dilekçe yazd›m.
Sana 20 Temmuz 09 tarihinde yazd›¤›m mektupta
bu gerekçeleri de yazm›ﬂt›m. Bakanl›¤a da "uygulamama gerekçelerine de¤il, uygulamak için nedenlerin ço¤alt›lmas›" gerekti¤ini belirtmiﬂ oldum.
2 A¤ustos 2009
E m r a h Yayla
Ermenek Hapishanesi

Doktor tavsiyesi ile ailesi taraf›ndan özel olarak ‹talya'dan getiriAdalet Bakanlen yiyecekler ise, “A
l›¤› ihtiyaçlar›n› giderecek” denilerek verilmedi.
Hapishane yönetimi 4 ayd›r yiyecekleri alm›yor. Diyet yapmas›
gereken Kalkan'a, bir haftad›r hasta
yeme¤i de verilmiyor. Kalkan’›n k›z› “Babam 1 haftad›r aç” diye aç›klama yapt›.

Bodrum K at›ndaki
Hücrede Tedavi!
Kanser hastas› tutuklu Nurettin
Soysal tedavi gördü¤ü Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Hastahanesi’nde sa¤l›ks›z koﬂullarda tutulmaktad›r.
Tutuldu¤u hücre bodrum katta
olan, kanser hastas› Soysal, havas›z
ve güneﬂsiz bir yerde kalmaktad›r.
Ayr›ca günlük ihtiyaçlar›n›n hiç
biri karﬂ›lanmamaktad›r. Kanser
hastal›¤›n›n bu koﬂullarda tedavi
edilmeyece¤i aç›kt›r. Bu aç›kça ölüme davetiye ç›karmakt›r.

Adana TKMP: TECR‹TE SON!
Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!
Tecrit en barbar, en ac›mas›z iﬂkence yöntemidir.
Tecrite karﬂ› mücadele etmek, devrimci demokrat kurumlar›n, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n ve her ﬂeyden önce
kendisine insan›m diyen herkesin görevidir. Bu görev
savsaklanmaya gelmez. Bizler görevlerimize s›rt›m›z›
döndükçe ölümler sürecektir. Buna engel olmal›y›z.
Bizler aﬂa¤›da imzas› bulunan kurumlar, bir süre önce ‹stanbul’da aç›klanan Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu'nun Adana bileﬂenleri olarak birlikteli¤imizi
Adana kamuoyuna duyuruyoruz.
Kararl›y›z, tecrit zulmüne son verene kadar mücadelemiz sürecektir. ‹nançl›y›z, tecrit zulmüne son verece¤iz. Tecrite karﬂ› mücadelemizde kendine devrimci, demokrat›m diyen herkesi birlikte mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.
ADANA T E C R ‹ T E K A R ﬁ I M Ü C A D E L E
P L AT F O R M U
(ESP, DHF, Halk Cephesi, Odak)

Güler’i ‹stiyoruz!

Taksim
4 haftad›r binlerce kiﬂi
alanlarda, Taksim Meydan›’nda Güler Zere’ye Özgürlük talebini hayk›r›yor.
‹stikrarl›, kararl› ve inançl›
bir ses y›lmadan hayk›r›l›yor “Güler
Zere’ye Özgürlük Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” diye. Binlerce
kiﬂi ayn› taleple birleﬂip tek ses oluyor. AKP bu sese kulaklar›n› t›kamaya çal›ﬂ›yor. Adli T›p Kurumu da
ayn› yolda. 27 A¤ustos’ta Güler Zere için yaﬂam ya da ölüm karar› verecekler. Alanlar› dolduran binlerce
kiﬂi ayn› talebi 27 A¤ustos’ta Adli
T›p önünde hayk›racaklar ayn› kararl›l›kla, ayn› sahiplenmeyle. Bize
ra¤men baﬂaramayacaklar, Güler’i
zulmün elinden alaca¤›z.
21 A¤ustos’ta ‹s t a n bul Ta ksim
Tr a mvay Du r a ¤›’nda yine 3 bin
k i ﬂ i b i r a r a y a g e l e rek Güler Zere’nin resminin yan›nda, hem Türkçe hem ‹ngilizce “Kanser Hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yazan
pankartlar açt›.
Bir kez daha ‹stiklal Caddesi
“Çav Bella ve Bize Ölüm Yok”
marﬂlar›yla ve Güler Zere’ye özgürlük sloganlar›yla inledi. Galatasaray
Lisesi aç›klama yapan Av. Taylan
Tanay hasta tutsaklar için “ h ü c r eler i n de yal n›z de ¤il l e r. ‹ﬂte he pi mizin yür e¤inde l e r ” dedi. “Hapishanelerde yeni bir ölüme izin vermeyece¤iz, tabut taﬂ›maktan omuzlar›m›z çürüdü” diyen Tanay, Güler Ze-

mi önlerinde Halk
Cephesi imzal› Güler
Zere'ye özgürlük bildirileri da¤›t›ld›. 1
M a y›s Mahallesi’nde
cami önüne, P e nd i k Sülüntepe mahallesi Ahmet Teveto¤lu camisi
önünde K üçük a rm u t lu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Azam Camii
önünde ve M a l tepe Merkez Camii
önünde, cuma namaz›ndan ç›kanlara, bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
)))
Es ki ﬂe h i r'de Merkez Postanesi
önünde 13 A¤ustos günü, Adalet
Bakanl›¤›'na faks gönderildi. 20 kurumun imzas›n›n oldu¤u faksta, Güler Zere ve di¤er hasta tutsaklara
özgürlük talebinde bulunuldu.
)))
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için E l az›¤ Halk Cephesi Hozat Garaj›’nda bir eylem yapt›. “Bu
Ülkenin Hapishanelerinde Tutsaklar
Öldürülüyor Herkese Anlat›n Zulmü Duymayan Zalimi Tan›mayan
Kalmas›n, Güler Zere’ye Özgürlük”
pankart› açan Halk Cepheliler sessiz imhaya dikkat çektiler. Eyleme
E¤itim-Sen ve DTP de destek verdi.
)))
14 A¤ustos günü Halk Cepheliler ‹zm i r Ke me r a l t› gi r i ﬂinde her
hafta yap›lan oturma eyleminde bu
hafta da yaﬂama hakk›n› savunmak
için Güler Zere’ye sahip ç›kal›m
ça¤r›s› yapt›lar. Aç›klamada “Güler

“27 A¤ustos’ta Güler Zere ‹çin

Adli T›p Önündeyiz”
re için kurul karar›n›n verilece¤i 27
A¤ustos günü ‹stanbul Adli T›p Kurumu önünde olacaklar›n› söyledi.
Devrimci tutsaklar›n bizim için 10
metrekarelik hücrelerde direnmeye
devam ettiklerini belirten Tanay;
“bu kararl›l›kla buray› dolduran
binlerle 27 A¤ustos’ta Yenibosna’da
Adli T›p Önünde olaca¤›z. Birkez
daha hayk›r›yoruz, birkez daha ayn›
inançla hiçbir insan›m›z› bu zulüm
cenderesi alt›nda ölüme terketmeyece¤iz” dedi.
Sevim Belli ortak haz›rlanan bas›n aç›klamas›n› okuyarak siyasal
iktidar›n a¤›r sa¤l›k sorunlar› yaﬂamalar›na ra¤men siyasi tutuklu ve
hükümlüleri serbest b›rakmayarak
b›rakmayarak katletti¤ini belirtti.
Sanatç› S›rr› Süreyya Önder;
“burada bir sosyalist, bir devrimci
olman›n ötesinde bir insan olarak
var›m. ‹nsan›m diyen herkesin Güler Zere’ye özgürlük istemesi gerekir, sadece insan olmak bunu gerektiriyor” dedi. Üçbini aﬂk›n kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem Grup Yorum ve Hakan Yeﬂilyurt’un baﬂlatt›¤› Gündo¤du marﬂ› hep birlikte söylenmesiyle
coﬂkulu bir ﬂekilde sona erdi.
)))
‹ s t a n b u l’da 14 A¤ustos günü
Cuma namaz›ndan ç›kan halka, ca-

Adalet ‹stiyoruz!
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Zere’ye sahip ç›kmak demek yaﬂama hakk›n› savunmakt›r. Bu ayn›
zamanda sizin yaﬂama hakk›n›zd›r”
denildi.
)))
M e r sin’de TAYAD’l› Aileler 18
A¤ustos günü her Sal› yapt›klar›
“Güler Zere’ye Özgürlük” eylemlerine devam etti. Taﬂ Bina önünde
yap›lan eylemde “Güler Zere’ye
Özgürlük” pankart› aç›ld›. Eyleme
‹HD, DTP, DHF destek verirken,
Malatya hapishanesinde tutuklu bulunan ve beyin tümörü teﬂhisi konulan Gülizar Ak›n’›n akrabalar› da
kat›ld›
23
A¤ustos
2009
Say›:
13

Hamburg

16

var; Erol Zavar'›n yeniden ameliyat
için kontrolden geçmek üzere hastaneye kald›r›laca¤›n› söyleyerek hasta tutsaklara dikkat çekmek için 16

burg-Harburg semtinde Güler Zere ile
ilgili, hafta boyunca
bildiri da¤›t›rken, 13
A¤ustos günü de, Altona semtinde 300'e yak›n afiﬂ asarak
kampanya çal›ﬂmalar›n› sürdürdüler.
15 A¤ustos’ta S t e r n sc h a nze'de bilgilendirme stand› açt›. 14 A¤ustos
günü de Ulm ﬁeh i r m e rkezinde aç›lan standa Ulm'den AGiF ve Demokratik Kültür Merkezi de destek verdi.
“Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤iz.” Bu slogan 3 gün boyunca B e rl i n K reuzberg setm i nde hayk›r›ld›.
Berlin Halk Cephesi 14-16 A¤ustos
tarihlerinde standlar aç›p bildiriler
da¤›tarak, Türkiyelilerin yo¤un oldu¤u 12 kahvede konuﬂmalar yaparak, açl›k grevi gerçekleﬂtirerek Güler Zere’nin sesini taﬂ›maya devam
ettiler. 5 bini aﬂk›n imzan›n topland›¤› standlara yo¤un ilgi oldu.
14 A¤ustos’ta B r ü ksel'de Avrupa
Komisyonu önünde toplanan "Belçika Güler Zere'ye Özgürlük Komitesi" bildiriler da¤›tt›, imzalar toplad›.

Avust u rya’n›n Baﬂkenti Viyan a’da
14 A¤ustos günü Türkiyeli, Avusturyal›, Filipinli, Nepalli, Latin Amerikal›, Filistinli ilerici, devrimci kiﬂi ve
kurumlar›n kat›ld›¤› toplant›da Güler
Zere’yi zulmün elinden çekip almak
için ne yapabileceklerini paylaﬂt›lar.
Uluslararas› insan haklar› kurumlar›na baﬂvurmak ve bu konuda giriﬂimlerde bulunmak, Avrupa Parlementosu ‹nsan Haklar› Komisyonunun
Avusturyal› üyeleri arac›l›¤›yla konunun gündeme getirilmesi ve Avusturya Adalet ve D›ﬂiﬂleri Bakanl›klar›na soru önergesi verilmesi önerilerinin konuﬂuldu¤u toplant›da Adana’ya özellikle doktor ve avukatlardan oluﬂan bir heyet çal›ﬂmas›n›n hemen baﬂlat›lmas› kararlaﬂt›r›ld›. 19
A¤ustos günü Steph a n platz’da miting ve 22 A¤ustos günü meﬂaleli yürüyüﬂ yap›lmas›, 3 günlük açl›k grevi çad›r› için Avusturya’n›n Viyana
ve Innsbruck ﬂehirlerinde bürokratik
baﬂvurular yap›lmas› da al›nan kararlar aras›nda. 3 saat sürerken toplant›ya 40 kiﬂi kat›ld›.

Avrupa’dan Ayn› Ses:
“Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤iz”
Almanya'n›n Duisburg ve Hamburg ﬂehirlerinde Güler Zere'ye Özgürlük talebi bir kez daha dile getirildi.133 A¤ustos gün ü Alm a nya'n›n
Duisburg ﬂehrinin merkezi olan Koenig-Heinrisch Platz meydan›nda
HHB’nun "Bu Bir Acil Hayat Ça¤r›s›d›r Kay›ts›z Kalmay›n" baﬂl›kl› bildirileri Türkçe ve Almanca olarak
da¤›t›ld›. 22 kiﬂinin kat›ld›¤› bildiri
da¤›t›m›na, Partizan okurlar› destek
verdiler.
H a m b u r g Halk Cepheliler; 8
A¤ustos günü toplu olarak Ham-

Balcal› önünden kesitler

)))
TAYAD’l› AiAnt a kya
leler
Ulus Alan›’nda
Güler Zere’ye Özgürlük istediler.
Seval Arac› taraf›ndan
yap›lan
Antalya
aç›klamada “Herkesi Güler Zere’ye özgürlük
mücadelesine ça¤›r›yoruz” sözlerine yer verildi.
)))
‹HD An k a r a ﬁ u be si 15 A¤ustos
günü Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar›
An›t› önünde hapishanelerdeki hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
için bir bas›n aç›klamas› düzenledi.
Erol Zavar'a Yaﬂam Hakk› Koordinasyonu, Halk Cephesi, Al›nteri,
Odak, Partizan ve ESP'nin de destek verdi¤i eylemde "Merhamet De¤il Adalet Bekliyoruz" denildi.
Erol Zavar'a Yaﬂam Hakk› Koordinasyonu ad›na konuﬂan Elif Za-

Balcal› Hastanesi’nin önünde oturma
eylemi ayn› kararl›l›kla sürüyor. Her gün
yeni insanlara anlat›l›yor Güler Zere.
Hastane ç›k›ﬂ›nda oturma eylemi yapan
TAYAD’l›lar› görenler yanlar›na geliyor,
Güler’i soruyor, desteklerini bildiriyor.
15 A¤ustos günü nas›l yard›mc› olabiliriz
diye soranlar, Adalet Bakanl›¤›’n› araya-bilece¤ini söyleyenler, baﬂar›lar dileyen-ler oluyor. Kimileri gazetelerden, televiz-yonlardan duyarak geliyor, kimileri Rad-yo Dünya’da Güler Zere ile ilgili yap›lan
programlar› dinliyor. ‹ster bilerek gelsin,
isterse de bilmeden standdan ö¤renerek
gitsin, hepsinin geliﬂleri farkl› olsa da gi-diﬂlerinde benzer duygular yaﬂ›yorlar.
Güler için üzülürken bu kadar zulüm niye
diye soruyorlar kafalar›nda. 15-16 A¤us-tos’da yine ziyaretçi ak›n› oldu. Stand›n
önünde hep birileri vard›, hep Güler anla-t›l›yordu.

Güler’i ‹stiyoruz!

Fasl› Devrimci
Tu t s a k l a r d a n
Kayseri
A¤ustos’tan itibaren 5 günlük açl›k
grevi yapacaklar›n› duyurdu.
Erol Zavar'a Yaﬂama Hakk› Koordinasyonu 16 A¤ustos günü Ank a r a'da açl›k grevine baﬂlad›. Yüksel Cadddesi ‹nsan Haklar› An›t›
önünde yap›lan aç›klamada kefenler
giyilerek “sevdiklerimizi kefen
içinde teslim almak istemiyoruz.
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤lamak için 5 gün süreli açl›k
grevine baﬂl›yoruz." denildi.
)))
A n t a l y a’da 15 A¤ustos günü
ÇHD, ÇGD, DTP, EMEP, ESP,
DHF, Halk Cephesi, KESK Antalya
ﬁubeler Platformu, ,ÖDP, Pir Sultan
Abdal Derne¤i, Sosyalist Parti, Antalya 78’liler Derne¤i, D‹SK,
TMMOB ‹KK, D‹P Giriﬂimi, Mesop üyeleri K›ﬂlahan yolunun giriﬂinden K›ﬂlahan Meydan›’na kadar
yürüyüﬂ yapt›. Yurdagül Gümüﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Üskül’ün yalanlar› Güler Zere’nin doktorlar›ndan Doç. Dr. Küçükosmano¤lu’nun aç›klamalar› ile
teﬂhir edildi.
)))
Güler Zere için özgürlük talebine bir ses de E d i rne'den geldi. 15
A¤ustos günü Halk Cepheliler taraf›ndan “Güler Zere'ye Özgürlük!"
afiﬂleri as›ld›.
)))
A d an a K ad› n P l a tf o rm u, Güler
Zere için hastane önünde oturma eylemi baﬂlatan ve eylemin 35. gününde olan TAYAD'l›lar ile Zere'nin ailesini ziyaret etti. 'Siyasi kad›n tutsak Güler Zere'ye özgürlük' pankart›n› açan kad›nlar ad›na aç›klama
yapan Miray Üstüngör, Zere'nin eriyen bedenine inat hayat› savunmaya
devam etti¤ini belirterek, art›k do¤al
yollardan beslenemeyen Zere'nin
damardan beslendi¤ini hat›rlatt›.

sam nas›l ç›kar karanl›klar
ayd›nl›¤a» « Naz›m Hikmet »

2009.08.16
Fas Krall›¤›’n›n en genç siyasi
tutsa¤› Zahra Boudkour (Zehra Budkur) ve tutuklu bulunan 11 yoldaﬂ›ndan elimize, Güler Zere'ye, ailesine
ve devrimci hareketine 30 Temmuz
tarihli Frans›zca ve Arapça dillerinde yaz›lm›ﬂ bir mektup geçti. Zehra
Budkur, 28 Kas›m 1987 tarihinde,
Fas'›n güneyinde bulunan Zagora
kentinde, 12 çocuklu yoksul bir ailede dünyaya geldi. Zahra Boudkour,
Marakeﬂ'teki Kad› Eyyad Üniversitesinde Hukuk Fakültesi ö¤rencisiyken, 14 May›s 2008 tarihinde ücretsiz, halktan yana ve bilimsel bir üniversite için düzenlenen bir gösteriye
kat›ld›¤› gerekçesiyle gözalt›na al›n›r ve Cemaa El Fna karakoluna götürülür. Gözalt›nda 5 gün boyunca
iﬂkence görür. Geçti¤imiz 9 Temmuz günü, Marakeﬂ Mahkemesinde,
terörist muamalesiyle karﬂ›laﬂan
Zehra Budkur ve 10 arkadaﬂ› 2 y›l
a¤›r hapis cezas›na mahkum olurken
bir yoldaﬂ› 4 y›l a¤›r hapis cezas›
al›r.
"Güler'e Selam! Gericili¤e
Ölüm! « Sen yanmasan ben yanma)))
B u rsa’da 20 A¤ustos günü Güler Zere’ye Özgürlük Platformu,
Bursa Osmangazi Metro ‹stasyonu
önünde toplanarnak Kent Meydan›’na yürüyüﬂ düzenlendi. Aç›klamadan sonra yap›lan oturma eylemine Eyleme ilgi yo¤undu. Yoldan
geçenlerinde Güler Zere’ye Özgürlük eylemini sahiplenmesiyle oturma eylemine gelip kat›lanlar ve döviz tutanlar oldu. Eyleme 50 kiﬂi kat›ld›.
)))
19 A¤ustos’ta ‹ s k e n d e r u n ’da
Ziya Göklap Caddesi, ﬁehit Pamir
Caddesi üst geçit alt›, Arsuz yolu,
Mete Aslan Bulvar› üzerinde Güler
Zere’ye özgürlük afiﬂleri as›ld›.
)))
K a y s e r i ’de

postane

önünde

Adalet ‹stiyoruz!

De¤erli DHKP-C'li yoldaﬂlara,
Sizlere, Maoist Zahra grubu olarak Marakeﬂ'teki Bulmharez cezaevi
hücrelerinden yaz›yoruz. Güler ZERE yoldaﬂ›n gerek tutsakl›¤›, gerekse hastal›¤›ndan dolay› her iki ac›s›n› paylaﬂt›¤›m›z› ve ﬂarts›z dayan›ﬂmam›z› beyan ediyor, kendini proleteryan›n davas›na adam›ﬂ komünist
militan Güler ZERE'nin özgürlü¤üne kavuﬂmas› ve hayat›n›n kurtar›lmas›n› talep eden seslere sesimizi
kat›yoruz.
Türkiye ve Fas halklar›, onunla
gurur duymal› ve dünya halklar›n›n
«Güler Zere'ye Özgürlük» hayk›r›ﬂlar› hakl›d›r.
Son olarak, bizler Güler Zere'nin
babas›yla, onunla dayan›ﬂmada bulunanlarla ve polisin bask›lar›na u¤rayanlarla dayan›ﬂmam›z› belirtmek
istiyoruz.
DEVR‹MC‹LER TUTSAK DA
DÜﬁSE, YAﬁASIN DEVR‹M!
DEVR‹MC‹LER ﬁEH‹T DE
DÜﬁSE, YAﬁASIN DEVR‹M!
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Marrakech Boulmharez Cezaevi"
Halk Cephesi, E¤itim-Sen, SES,
BES, Genel-ﬂ,E¤it-der, PSAKD,
EMEP, ÖDP, ESP, BDSP, TKP taraf›ndan oluﬂturulan Kayseri Demokrasi Platformu taraf›ndan bir bas›n
aç›klamas› yap›ld›. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem Güler Zere’ye özgürlük
sloganlar›yla son buldu.
)))
Bu arada Ba¤›ms›z Tu nce li Millet ve k i li Ka m e r G e n ç, Zere’nin
durumunu bir soru önergesiyle
Meclis gündemine taﬂ›d›.
PSAKD Sul t a nbeyli ﬁube si 15
A¤ustos yapt›¤› yaz›l› bir aç›klama
ile Güler Zere'nin derhal sebest b›rak›lmas›n› istedi.
Ank ar a B a r osu ise 12 A¤ustos’ta yay›nlad›¤› bas›n aç›klamas›
ile ilgililerin Güler Zere konusunda
görevlerini yerine getirmelerini istendi.
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Yar g › l ay › p C ez a l an d › r m a ya Ni ye t O l m a y› n ca Ka y› t l a r B o z u l u r da, Silinir de...

ÇEBER’‹N KAT‹LLER‹NE YEN‹ KORUMA YÖNTEM‹ M‹?
Engin Çeber’in iﬂkence’de katledilmesi ile ilgili davan›n son duruﬂmas› 22 Temmuz 2009’da Bak›rköy
14. A¤›r Mahkemesi’nde görüldü.
Son duruﬂma’da Muhsin Bodur
Polis Merkezi ve Metris hapishanesinde Engin Çeber’e yap›lan iﬂkence
tan›k anlat›mlar›yla belgelenmiﬂti.
Engin Çeber’in avukatlar›n›n
görüntülü ve sesli kaydedilen duruﬂma kay›tlar›n› almak için baﬂvurdu¤u mahkemede ses kay›tlar›n›n
yap›lmad›¤› aç›¤a ç›kt›. Avukatlara
teslim edilen duruﬂma tutana¤›nda;
“Kay›t s›ras›nda bilinmeyen bir
nedenle tespit edilemeyen ﬂekilde
gerçekleﬂen teknik bir nedenle sadece görüntü kay›tlar›n›n var oldu¤u, ses kayd›n›n bulunmad›¤› görülmüﬂtür. ” (Radikal, 20 A¤ustos
2009)
Engin Çeber’in avukat› Taylan
Tanay mahkemenin bu gerekçesi ile
ilgili olarak ﬂunlar› söylüyordu.

Mahkeme baﬂkan›, bir teknik
“M
uzman› ve zab›t kâtibi kay›tlar›
t a k i p e d i y o r. Bilinmeyen bir se bep, de niyor. B ilinmeyen sebep
o l u r mu? Kay›tlar›n silinmesinden kuﬂkulan›yoruz. Çünkü duruﬂmada cezaevi müdürünün sorumlulu¤u tüm ç›plakl›¤›yla aç›¤a
ç›km›ﬂt›. ﬁimdi tan›klar tekrar ça¤r›lacak. Peki ölmüﬂlerse, ifadelerini
de¤iﬂtirirlerse, tehdit edilirlerse hesab›n› kim verecek?”(Radikal, 20
A¤ustos 2009)
Dava soruﬂturma aﬂamas›nda
iken Metris Hapishanesi’ndeki kamera sistemine elle müdahale edildi¤i, kimi kay›tlar›n silindi¤i kalanlar›n ise son anda kurtar›ld›¤› aç›¤a
ç›km›ﬂt›.
22 Temmuz’daki son duruﬂmada
da ise Muhsin Bodur Polis Merkezi’ne ait görüntü kay›tlar›n›n orijinal haliyle de¤il, silinerek gönderildi¤i görüldü.

Engin Çeber’i iﬂkence ile katledenler
suçluluklar›n›n belgelerini birer birer
ortadan kald›rmaya
çal›ﬂ›yorlar. Yine iﬂkence emrini veren
hapishane
ikinci
müdürünü kurtarmak için Metris idaresi sahte belge bile düzenlemiﬂti.
Son olarak ise mahkeme’de sesli kay›t yap›lmad›¤› ortaya ç›kt›. Bu
basit bir teknik aksakl›k olarak
aç›klanacak bir durum de¤ildir. Zira
son duruﬂmada iﬂkence tan›k anlat›mlar›yla belgelenmiﬂti.
‹ﬂte kay›t yap›lmayanlar bunlard›. Davan›n böyle bir aﬂamas›nda
kay›t yapmamak, Engin Çeber’in
katledilmesini gizlemektir.
Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar
ellerindeki Engin Çeber’in kan›n›
silemezler.

Gülsuyu’da Polis
Yeni Komplar Peﬂinde

Ça¤daﬂ Gemik ‹çin Adalet ‹stemeye
Devam Edece¤iz

‹stanbul Gülsuyu Gülensu Haklar Derne¤i 12
A¤ustos günü Gülsuyu Heykel Dura¤›’nda bir eylem yaparak Cem Koyup›nar’a komplo giriﬂimini
protesto etti. Polis daha önce Piknik afiﬂlerini asan
Cem Koyup›nar ve onunla birlikte 2 kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂ ve Cem Koyup›nar’a "üzerinden uyuﬂturucu ç›kt›" deyip komplo kurmaya çal›ﬂm›ﬂt›,
20 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde "Komplolar› Boﬂa
Ç›karaca¤›z, Gözalt›lar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Yozlaﬂmaya ‹zin Vermedik Vermeyece¤iz" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde "Polis gözalt›na ald›¤›
Devrimcilerin Cebine Uyuﬂturucu Madde Koyuyor Komplolar› Boﬂa Ç›karaca¤›z" yaz›l› pankart
taﬂ›nd›.
Cem Koyup›nar’›n da söz alarak gözalt›nda yaﬂad›klar›n› anlatt›¤› eylemde; "Polis mahallemizdeki pisliklere göz yumdukça onlara kol kanat gerdikçe, devrimcilerin onlara karﬂ› mücadelesini de
hazmedemiyor. Komplolar düzenliyor ajanlaﬂt›rma iﬂbirlikçilik gibi halk›m›z›n kültüründe olmayan aﬂa¤›l›k faaliyetler örgütlemeye çal›ﬂ›yor. Buradan bir kez daha yineliyoruz. Devrimcilere halk›n evlatlar›na pisliklerinizi bulaﬂt›rmaya gücünüz
yetmez" denildi.

Antalya’da görülen Ça¤daﬂ Gemik davas›nda mahkeme
karar›n› aç›klad›. ‹stanbul ÇHD’li avukatlar›n, Antalya Halk
Cephesi’nin, TAYAD’l› Aileler’in ve ‹stanbul Halk
Cephesi’nin de kat›ld›¤› mahkemede katil polis Mehmet Ergen’e, 16 y›l 8 ay hapis cezas› verildi.
Karikatür sergisi açmaktan, bas›n toplant›s›na kat›lmaktan, evinde bir dergiyi bulundurmaktan, sokakta dergi satmaktan y›llarca hapishanelerde tutulan insanlar›n oldu¤u bir
ülkede, ayn› yarg›, Ça¤daﬂ Gemik’in katiline bak›p bak›p yeni bir indirim gerekçesi buluyor ve ﬂimdilik 16 y›l 8 aya kadar iniyor.
Bugüne kadar onlarca katliam davas›nda halka ve devrimcilere kurﬂun s›kanlar ya berrat ettirildi ya da ödül gibi cezalarla kurtar›ld›lar.
Daha önceki duruﬂmada Ça¤daﬂ Gemik’i katletmiﬂ olmaktan dolay› “piﬂman olmad›¤›n›” söyleyen katil polis Mehmet
Ergen kurtar›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Ça¤daﬂ Gemik davas›n›n devrimciler ve halk taraf›ndan
sahiplenilmesi bu davan›n bir baﬂka yan›yd›.
Sanmay›n ki dava bitti; biz benzer biçimde kararlar verilen
çok davaya tan›¤›z. Yarg›tay oyunlar›yla, zaman aﬂ›m› manevralar›yla katil polis aklanmaya, kurtar›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r. O
nedenledir ki, bu dava henüz bitmiﬂ bir dava de¤ildir.

Güler’i ‹stiyoruz!

Norﬂin

NEDEN Asimilasyonun Simgesi:
G ü ro y m a k

OLDU?

‹S‹M DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹

Van’›n bir ilçesinin ad›n›n nas›l
söylenece¤i tart›ﬂmas›, Türkiye gerçe¤inin adeta tarihe gömülen, tart›ﬂt›r›lmayan bir yan›n› yeniden ortaya
ç›kard›.
Abdullah Gül, Van’›n bugün resmi ad› G ü roymak olan ilçesinden,
eski ad›yla yani Norﬂin diye sözetti. Gençlerin ço¤u, Güroymak’›n isminin daha önce Norﬂin oldu¤unu
bilmezler. Çok daha geniﬂ bir kesim
ise, ismi de¤iﬂtirilen Norﬂinler’in bu
ülkede o n b i n l e rce oldu¤unu hiç
bilmez. Evet, onbinlerce.
Ülkemizde tam 30 bin 280 yerin
ad› de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Neden?
De¤iﬂtirilen yer isimlerinin ço¤u, K ü r t ç e , E r m e n i c e , R u m c a ,
Lazca isimlerdir.
De¤iﬂikli¤in çap›n›, yayg›nl›¤›n›
göstermek aç›s›ndan ﬂu rakam› da
verelim: Türkiye’deki köylerin %
35’inin ad› de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Nas›l bir mant›k, nas›l bir politika yapar bunu?
“‹sim de¤iﬂtirme” gerçe¤i, ülkemizin kanl› tarihinin, ﬂovenist tarihinin önemli bir boyutudur.
Hat›rlanacak olursa, geçti¤imiz
May›sta ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir A t a lay da,, Kürtçe yer isimlerinin tekrar
eski isimlerine dönüﬂtürülmesi konusunda “Neden olmas›n... Va t a ndaﬂlar baﬂvursunlar biz de¤erlen diririz” diyordu.
Sanki çok önemsiz, çok s›radan
bir konuymuﬂcas›na “Neden olmas›n” diyor. Oysa hay›r; o kadar basit
de¤il. Yüzy›llarca Anadolu topraklar›nda T ü r k ’ ü , K ü r t ’ ü , E r m e ni’si, Çerkez’i, Laz’›, Gürcü’sü,
A rap’› , Rum’u, Ta t a r ’› bir arada
yaﬂad›. Ama sömürücü egemen s›n›flar, bunu unutturmak, bu tarihi
de¤iﬂtirmek istediler. Türkler d›ﬂ›ndaki halklar› inkar ettiler. Di¤er
halklara dair her ﬂeyi sistematik
olarak yok etmeye çal›ﬂt›lar. Anado-

lu’yu T ü r k l e ﬂ t i r m e k için i n k a r,
asimilasyon, tehcir, imha her yönteme baﬂvurdular.
Önemsizleﬂtirmeye çal›ﬂt›klar› o
isim de¤iﬂikliklerinin arkas›nda, nice zulümler, halklara yaﬂat›lan büyük a c › l a r var. Kürtçe, Lazca, Ermenice, Rumca yer isimlerinin yerine Türkçe isimler verilmesi, neredeyse bir as›rl›k bir zulmün simgesidir. O isim de¤iﬂiklikleri öyle bir
gecede bir kalem darbesiyle gerçekleﬂtirilmedi. O isimleri de¤iﬂtirmek
için nice iﬂkenceler, katliamlar, bask›lar yap›ld›.
Sömürücü egemen s›n›flar, hemen hemen Türkiye Cumhuriyetinin kuruluﬂundan bu yana, 86 y›ld›r,
Anadolu’yu “ T ü r k l e ﬂ t i r m e y e ” çal›ﬂt›. Egemen s›n›flar, her ﬂeyi ﬂovenist resmi tarihe uydurmak için,
Anadolu’da Türkler d›ﬂ›ndaki halklar› hat›rlatacak ne varsa yok etmeye çal›ﬂt›lar.
Bu asimilasyoncu, inkarc› tarih
yok say›larak, sorun basit bir yasa
de¤iﬂikli¤ine indirgenebilir mi?
AKP hükümeti, ﬂovenizmde
kendinden önceki iktidarlardan
farkl› m›? Gül’ün Norﬂin demesi,
tarihi bir “düzeltme” mi? “Yok sa -

Egemen s›n›flar, zaman
zaman sistemlerini
korumak için çeﬂitli
m a n e v r a l a r y a p a b i l i r, h a k
k›r›nt›lar›yla kitleleri
o y a l a m a k i s t e r l e r ; dilinizi
v e r i r, o n u r u n u z u a l › r l a r,
isminizi verir, gelece¤inizi
ç a l a r l a r. ﬁunu bilin ki,
halklar›n dilleri, kültürleri,
inançlar›, ulusal kimlikleri
ancak ve ancak ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir
ülkede özgürlü¤üne
k a v u ﬂ a b i l i r...

Adalet ‹stiyoruz!
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y a r s a n› z y ok o l u r ” diyen bir mant›¤›n, tam da “yok etmek” için yap›lan bir uygulamay›, isim de¤iﬂtirmeleri mahkum etti¤ini düﬂünmek
için bir neden yok. Dahas›, Gül’den
Erdo¤an’a kadar AKP yönetici kadrolar›n›n müslüman olmayan halklara karﬂ› gerçekleﬂtirilen katliamlara ortak olan geçmiﬂlerini nas›l yok
sayaca¤›z?..
30 binin üzerinde yerin ismi nin de¤iﬂtirildi¤i bir ülkeden söz
ediyoruz. AKP, bu katliam, inkar,
asimilasyon tarihini, bütün nedenleriyle, niçinleriyle, sonuçlar›yla ortaya koyabilir mi?
Onlar›n bunu yapamayaca¤›
aç›kt›r. Onlar yapamaz; gerçekleri
yazmak, bugüne kadar oldu¤u gibi,
yine bizim görevimizdir.

30 bin yerin ismi NASIL
Türkçeleﬂtirildi?
Anadolu’da yer isimlerinin de¤iﬂtirilmesi O s m a n l ›’n›n son dönemlerine uzan›r. Bu do¤rultuda ilk
resmi ad›m, 13 May›s 1913’te ç›kart›lan “ ‹ s k a n - › M u h a c i r i n N i z a m n a m e s i ” ile at›ld›. 5 Ocak
1915’te Enver Paﬂa taraf›ndan askere gönderilen talimatnameyle “ sa vaﬂ zaman›n›n sundu¤u olumlu
i m k a n l a r d a n y a r a r l a n › l a r a k, Osmanl› topraklar›nda E r m e n i c e ,
Rumca ve Bulgarca dillerden olan
il, ilçe, köy, da¤ ve nehir adlar›n›n
Türkçe’ye tahvili” istendi. Bu talimat 15 Haziran 1916’da kald›r›lsa
da, bu süre içinde birçok köyün ismi
Türkçeleﬂtirilmiﬂti. Mesela, Dersim’deki K›z›lkilise’nin ad›n›n Naz›miye, Mu¤la’daki M e ¤ r i’nin Fethiye, Bursa’daki A t ronos’un Orhaneli, Milahiç’in Karacabey olarak
de¤iﬂtirilmesi bu dönemdedir.
1920’lerin baﬂ›nda M u s t a f a K e m a l, “Türkiye’de sadece Türkler
yaﬂam›yor, Çerkesler, Kürtler, Lazl a r ve Araplar da yaﬂ›yor” diyordu.
(Peter A. Andrew, Türkiye’de Etnik
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Hangi illerde kaç yerleﬂim yerinin
ismi de¤iﬂtirildi?
Oligarﬂi, resmi dilin, resmi
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Gruplar) Ancak hemen sonras›nda,
bu halklar›n varl›¤›n› i n k a r eden
politikalar yürürlü¤e konuldu.
1922’ye gelindi¤inde birçok yerin ismi Türkçeleﬂtirilmiﬂti. Mesela,
Van’a ba¤l› M ü k ü s’ün ad› Bahçesaray yap›ld›. K›rkkilise K›rklareli,
‹ m roz Gökçeada yap›ld›. Bugün
hemen herkesin ‹stanbul’un bir ilçesi olarak tan›d›¤› Bak›rköy’ün
1922’den önceki ad› M a r i k ö y, Yeﬂilköy’ün ad› ise Ayastefanos idi.
C u m h u r i y e t’in ilk y›llar›ndan
itibaren de isim de¤iﬂtirmeye devam edildi. 1923’te ‹ z m i t’in ad›
Kocaeli’ne, 1927’de Bozok’un ad›
Yozgat’a çevrilir. 1925 y›l›nda A r t vin’de büyük bir bölümü G ü rcüce
olan yerlerin isimleri, ‘Meclis-i
U m u m i y y e - i Vi l a y e t ’ (‹l Genel
Meclisi) karar›yla de¤iﬂtirilir.
1935 y›l›nda “ Tu n c e l i K a n u n u ”
ile Dersim’in ismi, Tunceli yap›l›r.
1940 sonunda, isim de¤iﬂtirme
politikas›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
8589 Saay›l› Geenelgesiyle resmileﬂtirildi. “Yabanc› dil ve kökenlerden
gelen ve kullan›lmas›nda büyük bir
kar›ﬂ›kl›¤a yol açan yerleﬂme yerleri ile tabii yer adlar›n›n Türkçe yer
adlar›yla de¤iﬂtirilmesi”ne baﬂland›. Ancak uygulama, 2. Paylaﬂ›m
Savaﬂ› y›llar›nda kesintiye u¤rad›.
1949’da 5442 ‹ l ‹ d a resi Kanu -

Rize’de De¤iﬂtirilen Köy ‹simleri

20

Eski Ad›

Yeni Ad›

AKROT‹L

CAM‹ ÖNÜ

KAMENT

A⁄AÇLI

HALDOZ

BA⁄DATLI

HAMA

BAHADD‹N PAﬁA

PAﬁYAN

ÇARﬁI

L‹TM‹YOZ

BEﬁ‹KÇ‹LER

SAROHO

ÇORAPÇILAR

KALAMOZ

AKPINAR

ÇANCOL

BALSUYU

ZAVEND‹K

Ç‹FTL‹K

HANES

BILDIRCIN

PLAYMANOZ

ÇAKMAÇILAR

›rk›n, resmi dinin d›ﬂ›nda
kalan herﬂeyden ve
herkesten k orkmuﬂtur.
Bundand›r ki, de¤iﬂtirilen
yer isimleri a ras›nda
Kürtçe’den A rapça’ya,
Ermenice’den Boﬂnakça’ya,
hepsi v ard›r... Geçmiﬂte
veya bugün, farkl›
milliyetlerin yaﬂad›¤› her
ﬂehir, bu yüzden “isim
de¤iﬂtirme o perasyonundan
nasibini alm›ﬂt›r.
n u’nun kabul edilmesiyle, köy
isimlerinin de¤iﬂtirilmesi yeni bir
yasal dayana¤a kavuﬂturuldu.
1957’de bu kanuna ba¤l› olarak
“Ad De¤iﬂtirme ‹htisas Kurullar › ” oluﬂturuldu. 1978’e kadar bu
kurul taraf›ndan 75 bin yerleﬂim yerinin ad› incelenerek, 28 bininin
d e ¤ i ﬂ t i r i l m e s i n e k a r a r verildi. Bu
kurul, 1978’de faaliyetlerine son
verilinceye kadar yaklaﬂ›k 20 y›l
boyunca Tü rkleﬂtirmen in, asim ilasyonun uygulay›c›s› oldu.
12 Eylül 1980’den sonra ise bu
“görevi”, do¤rudan s › k › y ö n e t i m
k o m u t a n l › k l a r › üstlendi. 12 Eylül
döneminde de 282 köyün ad› de¤iﬂtirildi. Uygulama, daha sonra “sivil” iktidarlarca sürdürülmeye devam etti. Hem de bugüne kadar...
Bugün güya isim de¤iﬂikliklerine karﬂ› gibi görünen AKP, 2006 y›l›nda mevzuata “ A na y as a ’n› n Temel ‹lkelerine Ay k› r› O l a n Yerle ﬂim Yeri Ad›” kavram›n› sokan iktidard›r.
Tüm bu yasal düzenlemeler, günümüze kadar sistemli olarak
T ü r k l e ﬂ t i r m e politikas›n›n devam
etti¤ini göstermektedir. Bunun sonucunda ço¤unlu¤u Kürtçe, Ermenice, Rumca, Lazca olan 30280 yerin ad› Türkçe isimlerle de¤iﬂtirilmiﬂtir. Resmi rakamlara göre bu
yerlerin 12 binden fazlas› köydür.
‹sim de¤iﬂtirme uygulamas›n›n
ne kadar yayg›n ve yo¤un oldu¤unu
göstermek aç›s›ndan mesela ﬂu örnek çarp›c›d›r: Trabzon ve Rize aras›ndaki 495 köyden 475’inin ismi,

Adana

169

Sivas

406

Antalya

168

Siirt

392

Çorum

103

Kastamonu

295

Mardin

647

Diyarbak›r

555

Ad›yaman

224

Kütahya

93

Erzurum

653

Edirne

20

A¤r›

374

Kars

Gaziantep

279

Çanakkale

Ankara

193

Trabzon

390

Erzincan

366

Çank›r›

76

Hatay

117

Elaz›¤

383

Sakarya

117

Bursa

136

Rumca, Lazca, Ermenice ve Gürcüce oldu¤u için de¤iﬂtirildi. Samsun’un K a d a m u t köyü, 600 y›ll›k
bir Türk köyü olmas›na ra¤men, isminin kökeni ﬂüpheli (!) bulundu¤u
için önce Güzelp›nar sonra da Çatkaya olarak de¤iﬂtirildi; (halk halâ Kadamut ad›n› kullanmaktad›r.)... Türkçe olmad›¤› düﬂünülen yerlerin isimlerinin d›ﬂ›nda, “k›z›l”, “çan”, “kilise” gibi egemen s›n›flar için “zararl›,
tehlikeli!” ça¤r›ﬂ›mlar yapan yerlerin
isimleri de de¤iﬂtirilmiﬂtir.

De¤iﬂtirilen yaln›z isimler
de¤il, kimliklerdir!
L a z K ü l t ü r ve Dayan›ﬂma Der ne ¤i B a ﬂ ka n› H a s a n O ra l , Lazlar’›n binlerce y›ld›r kulland›klar›
Lazca isimlerin 1950’li y›llarda de¤iﬂtirildi¤ini belirterek “Lazlar en
güzel türkülerini derelere yakt› ama
ﬂimdi derelerin isimleri Türkçe...”
‹sim de¤iﬂikliklerinin gerçekte
bir tarihi ve kültürü nas›l yoketti¤ini anlatan çarp›c› bir ayr›nt›; üzerine türküler yakt›¤›n›z dereler yok
art›k! Neredeyse bir as›rd›r devam
eden bu isim de¤iﬂtirmeler, Anadolu’da kullan›lan pek çok dilin nas›l
yok edildi¤ini, unutturuldu¤unu ve
halklar›n kültürel miras›n›n nas›l
kaba bir ﬂovenizmle yok edildi¤ini
de aç›klamaktad›r. UNESCO’nun
2009’da yay›nlad›¤› Tehlike Alt›ndaki Diller Atlas›’na göre, mesela
L a z c a , Türkiye’de y o k o l m a k t a
olan 15 dilden biri durumundad›r.

Güler’i ‹stiyoruz!
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Anadolu’nun binlerce y›la dayanan geçmiﬂini Türkler’in Anadolu’ya geliﬂiyle baﬂlatan ﬂovenist ta r i h a n l a y › ﬂ › sonucunda, Anadolu’da onlarca uygarl›¤›n yaﬂad›¤›,
onlarca halk›n bu topraklardan gelip
geçti¤i adeta tarihten silinmiﬂtir. Bu
tarih silme anlay›ﬂ›yla, Anadolu’nun zenginliklerle dolu kültürel
miras›na, “ne mozai¤i ulan” anlay›ﬂ›yla bakma noktas›na gelinmiﬂtir.
Bu anlay›ﬂla da on y›llard›r e¤itim politikalar›na ﬂovenist, gerici
bir yön verildi. Halklar aras›nda
düﬂmanl›klar yarat›ld›. Oligarﬂi sürekli ﬂovenizmi körükledi. Dolay›s›yla, sorun bugün bir ﬂehrin eski
ad›n› anmakla, “baﬂvururlarsa bakar›z” deyip bir kaç isim de¤iﬂikli¤i
yapmakla, çözülecek, sonuçlar› ortadan kald›r›lacak kadar basit de¤ildir, k ö k l ü d ü r.

30 bin yerin ismi
NEDEN de¤iﬂtirildi?
Anadolu halk› yüzy›llard›r nice
savaﬂlar, y›k›mlar yaﬂamak zorunda
kald›. Önce Osmanl›’n›n zulmüne,
sonra küçük-burjuva diktatörlü¤ünün ve sonra da faﬂizmin sald›r›lar›na maruz kald›. ‹ktidara gelenler di¤er halklar› Türkleﬂtirirken, Türk
halk› da bu ac›lardan nasibini ald›.
Bütün i n k a r ve asimilasyon politikalar›n›n kökeni, Anadolu’da yaﬂayan herkesi Türk yapmaya kalk›ﬂmaya dayan›yor. Böyle olunca da
di¤er halklar› ça¤r›ﬂt›racak ne varsa
yasalarla, bask›larla, katliamlarla
yok edildi. Bu politika u¤runa halklar›n kan› oluk oluk ak›t›ld›. “ Tek
bayrak, tek millet, tek vatan, tek
dil, tek devlet” politikas›, 1920’lerin CHP’sinden bugünkü AKP iktidar›na kadar sürdürülmüﬂtür.
Y›llarca t›rmand›r›lan ﬂovenizmle bu topraklarda yaﬂayan herkes ya
Türkleﬂmeye ya terketmeye zorland›. A r n a v u t l a r, 1913’de ‹ t t i h a t Ter a k k i’nin karar›yla s›n›rd›ﬂ› edildiler. B o ﬂ n a k l a r, Doo¤u ve ‹ç A n a d oluya da¤›t›larak asimile edildiler.
1916’da birçok önderi idam edilen,
sürgüne yollanan A r a p l a r, ‹ç ve
Bat› Anadolu’da zorunlu iskana ta-

bi tutuldular. 1910’da üç milyona
yak›n o l a n E r m e n i l e r ’in say›s›,
1920’lere gelindi¤inde 300 bine düﬂürülmüﬂtü.
Anadolu’dan Err m e n i l e r T E HC ‹ R ’le, (zorunlu göç ettirme)
R u m l a r MÜBADELE’yle temizlendi. Edirne’deki B u l g a r l a r, Trakya bölgesindeki Ya h u d i nüfusu kovuldu. Tarihe 6-7 Eylül olaylar›
olarak geçen ya¤ma ve katliamda,
(11955) Rum ve Ermeniler’e ait binlerce ev ve iﬂyeri yak›larak, büyük
bir talan gerçekleﬂtirildi. Ard›ndan
da müslüman olmayan az›nl›klar›
ülkeden kovmak için Va r l › k Vergi si yürürlü¤e konuldu. Anadolu’nun
Türkleﬂtirilmesiyle ayn› zamanda
az›nl›klardan kalan mallara, topraklara el konularak “milli burjuvaziye” sermaye yarat›ld›.
Ülkemizde az›nl›kl›k olarak yaﬂayan 50’ye yak›n topluluktan söz
edilmektedir. Hepsine Türklük dayat›ld›¤› için bu halklar sindirilmiﬂ,
dilleri, dinleri, isimleri de¤iﬂtirilmiﬂtir. Sindirme, aﬂa¤›lama politikalar› sayesinde Lazlar, Lazl›klar›n›, Ç e r k e z l e r Çerkezliklerini unuttular. Sistemle bütünleﬂen az›nl›klar›n “kültürlerini” yaﬂatmalar›na izin
verilirken, baz› halklar “devﬂirme”
haline getirildiler.
Halklar› Türkleﬂtirmek için zulüm, bask›, yasak, sürgün, asimilasyon iç içe geçmiﬂtir. Yer isimle-
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rinin de¤iﬂtirilmesi de bu politikan›n yaln›zca küçük bir parças›n›
oluﬂturmaktad›r. Asl›nda sorun çok
daha kapsaml›d›r. Bu tarih anlat›lmadan, yer isimlerinin nas›l ve neden de¤iﬂtirildi¤i de anlat›lamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
ilk kuruldu¤unda K ü r d i s t a n , L a z i s t a n milletvekilleri vard›. Peki
sonraki y›llarda A na dol u’da ya ﬂa y a n d i ¤ e r h a l k l a r a n e o l d u ? Meclisteki o milletvekilleri, o yerlerin
isimleri, di¤er halklar bir gecede
buhar olup uçmad›lar elbette. Di¤er
halklar gün gün sistemli bir ﬂekilde
yok edildiler.
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A K P i n k a r, imha ve
asimilasyona devam
edecektir!
Türkiye Cumhuriyeti, “farkl›”
milliyetlerin tehcir, mübadele ve
asimilasyonla yok edilmesi üzerine
inﬂa edilmiﬂ, ›rkç› ve giderek de faﬂist bir devlet haline gelmiﬂtir. AKP
de bu zihniyetin sürdürücüsüdür.
AKP, ﬂovenizmi, ›rkç›l›¤› ve ü mmetçili¤i bir arada sürdürmektedir.
AKP’nin Norﬂin, Potomya isimlerini anmas› da riyakarcad›r. “Aç›l›m” ad› alt›nda sürdürülen aldatma,
oyalama ve tasfiye politikas›n› tamamlayan bir unsurdur. E¤er tarihi
yanl›ﬂlardan dönülecekse, önce 100
y›ld›r Anadolu halklar›na uygulanan
bu inkar ve imha politikalar›n›n hesab› verilmelidir. Bu kanl› tarihle
yüzleﬂilmeden, yap›lanlar›n hesab›
verilmeden at›lan hiç bir ad›m›n
inand›r›c›l›¤› yoktur.
Türkiye halklar›! Bu düﬂmanl›k,
bu ﬂovenizm, bu asimilasyon ancak
oligarﬂik devletin y›k›lmas›yla son
bulabilir. Egemen s›n›flar, zaman zaman sistemlerini korumak için çeﬂitli manevralar yapabilir, hak k›r›nt›lar›yla kitleleri oyalamak isterler; dilinizi verir, o n ur u n u z u a l › r l a r, isminizi verir, gelece¤inizi çalarlar. ﬁunu bilin ki, halklar›n dilleri, kültürleri, inançlar›, ulusal kimlikleri ancak
ve ancak ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülkede özgürlü¤üne kavuﬂabilir ve ancak böyle bir ülkede
h a l k l a r kardeﬂçe yaﬂayabilir.
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CHELER ve GANDH‹LER
Diyarbak›r Baro Baﬂkan› M.
Emin Aktar, AKP’nin “Kürt Aç›l›m›” manevras› üzerine yapt›¤› bir
aç›klamada ﬂöyle diyor; “bu sürecin
baﬂar›ya ulaﬂabilmesi için ﬂu anda
bizim yeni Cheler ’e de¤il, Gand hiler ’e ihtiyac›m›z var. Kürt sorunu
kendi içinde çok ciddi bir ﬂiddet po tansiyeli oluﬂturuyor. Öncelikli hedef bu potansi yeli ortadan kald› ra cak önlemler olmal›d›r.” (Hürriyet,
13 A¤ustos 2009)
Cheler ve Gandhiler... Herﬂeyden önce ikisini birbirinin karﬂ›s›na
koymak, yanl›ﬂt›r. Sorun birinin
do¤rulu¤u ya da di¤erinin yanl›ﬂl›¤›
de¤ildir. Gandhi derken sorun “ p a sif” direniﬂ biçimleri sorunuysa,
iﬂte ölüm orucu direniﬂçileri. Direniﬂte yer alanlar›n h e r b i r i b i re r
G a n d h i ’ y d i... Ama ayn› günlerde,
kurtuluﬂ savaﬂç›lar› silahl› eylemler
de yap›yordu. Feda savaﬂç›lar› emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerin beyninde patl›yordu. Demek ki, emperyalizmin halklara teslim ol dayatmas›nda bulundu¤u günümüzde,
ikisine de yer var. Mesele, zulüm
düzenine karﬂ› bedeller ödemeyi
göze alabilmektir. Gandhi olmak da
kolay de¤il, bedel ödemeyi gerek t i r i r. Silahl› mücadeleye, direniﬂlere, eylemlere karﬂ› ç›k›p, dillerine
Gandhi’yi dolayanlar›n ço¤u bunu
da yapamazlar.
Che’nin döneminin bitti¤inden
ilk söz eden Emin Aktar de¤il elbette. Pasifizmin, uzlaﬂmac›l›¤›n sözcüleri, y›llard›r söylerler buna benzer sözleri. Yak›n zamanda, mesela
Talabani de PKK'ye “yasal mücadeleye” geçmesi tavsiyesinde bulunurken “Art›k Che Guevara döne mi bitti” diyordu. Ülkemiz solunda
da Che’yi nostaljik bir an› olarak
hat›rlamak isteyenlerin say›s› hiç az
de¤ildir. Silahl› mücadeleden, illegaliteden uzaklaﬂ›p düzen s›n›rlar›
içinde yasall›¤a s›¤›nanlar›n hepsi
Cheler’in mücadele tarz›n›n geçerlili¤ini yitirdi¤inden söz ederler.
Peki Che’nin döneminin bitti¤i
ya da art›k Gandhi’nin mücadele

tarz›n›n geçerli oldu¤u neye daya n › l a r a k söyleniyor? Ça¤›m›za uygun mücadele biçiminin nas›l olmas› gerekti¤i yaln›zca subjektif niyetlerle aç›klanabilir mi?
Emperyalizme ve iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ› zorlu ve çok yönlü mücadeleler içinde yeri gelir Che olunur, yeri gelir Gandhi olunur; fakat
mevcut dünya ve ülkemiz koﬂullar›nda, belirleyici mücadele biçimi nin ne oldu¤u ve olmas› gerekti¤i
anlam›nda “Che mi, Gandhi mi?”
sorusunu ortaya koyarsak; evet o
zaman c e v a p t e k k e l i m e y l e
C H E’dd i r. Bu cevab›n tarihsel sa¤lamas›n› yapmak için sorulmas› gereken soru da ﬂudur:
Che, HANG‹ TA R ‹ H S E L
KOﬁULLARIN ÜRÜNÜDÜR?
Ve bugün O TA R ‹ H S E L
KOﬁULLAR DE⁄‹ﬁM‹ﬁ
M‹D‹R?
Che, ülkelerin emperyalizme ba¤›ml› hale getirildi¤i bir dünyan›n
ürünüdür. Emperyalizmin halklar›
aç b›rakt›¤›, ülkeleri kukla yönetimlerle yönetti¤i koﬂullar›n, iﬂbirlikçi
oligarﬂik diktatörlüklerin zulüm ve
sömürü düzenlerinin ürünüdür. Bugün bu koﬂullar de¤iﬂmiﬂ midir?
2009’un Türkiyesi, 1956’n›n
Küba’s›ndan daha ba¤›ms›z m›d›r?... 2009’un Türkiyesi’nin halk›,
1956’n›n Kübas›’ndan daha mutlu
ve müreffeh midir?... Sorular uzar
gider: Emperyalizm mi de¤iﬂti?
O l i g a r ﬂ i l e r mi de¤iﬂti? Zulüm, sö mürü, ba¤›ml›l›k ortadan m›
kalkt›? Ne de¤iﬂti?
Eskiden silaha sar›lmadan ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ gerçekleﬂtirilemiyordu da, b u g ü n d e m o k r a t i k
yollarla ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
gerçekleﬂebilir hale mi geldi? Che,
Gandhi meselesindeki en temel soru
da budur asl›nda. Che’den bu yana
demokratik, yasal yollardan ulusal
ve sosyal kurtuluﬂunu sa¤layan b i r
te k ül ke ol du mu? Olmad›ysa nas›l
Cheler’in devri kapand› denilebilir?
Kapanan Che’nin dönemi de¤il-

Zafere
K a d a r!
dir. As›l olarak bu teoriyi ortaya sürenler silahl› mücadele, gerilla savaﬂ› dönemini kapatm›ﬂlard›r. Bugün
bu düﬂüncenin savunucular› emperyalizmle ve oligarﬂiyle uzlaﬂma yolunu seçerek, düzen s›n›rlar› içinde
l e ga l pa rt i c i l i ¤e soyunmuﬂlard›r.
Onlar›n s i l a h l a r a v e d a e d e rek, d ü zene biat etmiﬂ olmalar› ça¤›m›z›n
emperyalizm ça¤› oldu¤u gerçe¤ini
de¤iﬂtirmiyor.
Che dönemi sözüyle kastedilen
gerilla savaﬂ›d›r, silahl› mücadele d i r. Gerilla savaﬂlar› kimsenin keyfi tercihleri sonucu ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Gerilla savaﬂlar› emperyalizm ça¤›n›n yaratt›¤› bir sonuçtur.
S›n›flar mücadelesinin belli objektif
koﬂullar›n›n olgunlaﬂmas›yla ortaya
ç›km›ﬂ bir mücadele biçimidir. Ezilen halklar aç›s›ndan z o r u n l u b i r
t e rc i h t i r. Silahl› mücadelenin objektif koﬂullar›, emperyalizm taraf›ndan dünyan›n bir çok ülkesinin
sömürge ve yeni-sömürge ülke haline getirilmesiyle yarat›lm›ﬂt›r.
Bar›ﬂç›l yollardan mücadele ederek emperyalist iﬂgalleri ortadan
kald›rman›n, oligarﬂik iktidarlara
son vermenin koﬂullar›n›n olmad›¤›
bir dünyada, ezilen halklar›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
için silahl› mücadeleye baﬂvurmaktan baﬂka yolu yoktur. ‹ﬂte Küba, iﬂte Vietnam, iﬂte Cezayir, iﬂte Filistin, iﬂte Irak, Afganistan… Emperyalist iﬂgale ve oligarﬂik diktatörlüklere karﬂ›, ulusal, s›n›fsal bir kurtuluﬂ mücadelesi tek baﬂ›na bar›ﬂç›l,
yasal yollarla sürdürülebilir mi?
Bunun bugüne kadar dünyada b i r
tek örne¤i var m›?
Silaha ve ﬂiddete baﬂvurmak emperyalistler için geçerlili¤ini halen
korurken, n e d e n ezilen halklar›n
buna karﬂ› silahl› mücadele dönemi
kapanm›ﬂ oluyor? Emperyalizm
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için bu dönem kapand› m› ki halklar
için kapanm›ﬂ olsun? Bu dönemin
yaln›zca halklar aç›s›ndan kapanm›ﬂ
oldu¤unu savunmak, halklar› silahs›z, güçsüz k›lmaktan baﬂka bir anlam taﬂ›maz.
Sorunun bir yan› devrimci ﬂiddetin ezilen, sömürülen halklar içinde
bir zorunluluk ve hak oldu¤uysa, di¤er yan› da böyle bir mücadeleyi
sürdürecek c ü rete, bedel ödeme
c e s a retine sahip olup olunmad›¤›d›r. Her iki temel gerçe¤in üzeri
“Gandhi’nin mücadelesini” savunuyor görünmekle k a p a t › l a m a z .
S›n›flar savaﬂ›nda bütün haklar
mücadeleyle, bedeller ödenerek kazan›lm›ﬂt›r. Dünyada hiçbir hak
yoktur ki u¤runa bedel ödenmemiﬂ
olsun? Bizim ülkemizde yasal bir
dergi satt›¤› için Ferhatlar vuruluyor, Enginler katlediliyor. En bar›ﬂç›l, demokratik gösterilerde bile
halk›n üzerine ateﬂ aç›l›yor. Çocuk,
genç, yaﬂl›, kad›n demeden katliamlar yap›l›yor. Bu ülkede en temel
demokratik haklar için ö l ü m ü n e
b i r mücadele veriliyor.
Faﬂizmin aç›k ya da gizli yöne t i m i n i n hüküm sürdü¤ü sömürge ve
yeni sömürge ülkelerde, halk›n mücadelesinin bask› ve zorla sindirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir durumda, halka
b›rak›lan baﬂka bir çözüm yolu kalm›ﬂ m›d›r? Emperyalist ba¤›ml›l›k
ve faﬂizmin varl›¤› silahl› mücadelenin nesnel zeminidir. Bu nedenle
de nas›l bir mücadele anlay›ﬂ›n›n
benimsenece¤i, kiﬂilerin, örgütlerin
tercihlerine göre de¤il nesnel koﬂullara göre belirlenir.
Bu durumu M a h i r Ç a y a n ﬂöyle
aç›klamaktad›r: “... emperyalist hegemonya alt›ndaki bütün geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerde milli kriz, tam olgunlaﬂmam›ﬂ olsa bile mevcuttur.
Bu ise devrimci durumun sürekli varolmas›, evrim-devrim aﬂamas›n›n
içiçe geçmesi, bir baﬂka deyiﬂle sil ah l › e y le mi n o b je k ti f ﬂ ar t ›n › n m e v cudiyeti demektir.”
Bugün bu ﬂartlar ortadan kalkmadan, Che döneminin kapand›¤›ndan, Gandhiler’e ihtiyaç oldu¤undan söz etmek, kendi teslimiyetine ,

burjuvaziden al›nm›ﬂ ﬂiddet karﬂ›tl›¤›na, siyasi k›l›f uydurmakt›r.
“Che döneminin bitti¤inin” ilan edilebilmesi için önce emperyalizmin
de¤iﬂti¤inin, silahl› mücadeleyi do¤uran koﬂullar›n ortadan kalkt›¤›n›n, ezilenlerin bar›ﬂç›l yollardan
emperyalizmi ülkeden kovabilece¤inin, faﬂizmi bar›ﬂç›l yoldan y›kabilece¤inin, k a n › t l a n m a s › gerekir.
Che’nin mücadelesini tarihe
gömmek, de v ri md e n, h a l k› n i kt i d a r › n d a n v a z g e ç m e k t i r. Halk›n
kaderini, emperyalizmin eline teslim ederek, halklar› sömürü ve zulüm alt›nda yaﬂama terk etmektir.
Devrimler ça¤›n›n kapand›¤›,
Che’nin döneminin bitti¤i düﬂüncesi, esas olarak dünya halklar›n› teslim almak için emperyalizm taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt›r. Bilimsel
gerçek, emperyalizm devam etti¤i
sürece halk kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n da
objektif koﬂullar›n›n var oldu¤udur.
As›l önemli mesele devrimi yapacak subjektif koﬂullar›n var olup olmad›¤›d›r. Emperyalizm devrimin
objektif koﬂullar›n›n ortadan kalkt›¤›n› söyleyerek halklar› aldatmaya
çal›ﬂ›rken, subjektif faktörü, yani
halk›n öncülerini çeﬂitli biçimlerde
imha etmeye çal›ﬂ›yor.
Madem Cheler’in dönemi bitti,
devrimler ça¤› kapand›; emperyalizm, oligarﬂi neden halen devrimcileri yok etmek için savaﬂ›yor? Neden halen F Tipi hapishaneler inﬂaa
ediliyor, devrimciler katlediliyor?
‹ﬂte bu korku, emperyalizmin, oligarﬂinin d e v r i m k o r k u s u d u r. O
nedenle de en basit bir demokratik
hak talebi bile büyük bir ﬂiddetle
bast›r›l›yor.
Ülkemizde ve bütün yeni-sömürge ülkelerde devrimin ve silahl›
mücadelenin koﬂullar› mevcuttur.
Bu objektif durumu reddetmek veya
kabul eder göründü¤ü halde buna
uygun bir mücadele anlay›ﬂ›n› ve
örgütlenmeyi savunmamak r efor m i s t l i k t i r.
Karﬂ›-devrimin ﬂiddetinin karﬂ›s›na devrimci ﬂiddeti ç›karmamak,
bunu örgütlememek, halklar› emperyalizmin kuca¤›na atmakt›r. “Che
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dönemi”nin bitip bitmedi¤i tart›ﬂmas›n›n özü de burada yatmaktad›r.
Che’yi yani silahl› mücadeleyi reddedip, yerine reformizmi, parlamenterizmi koymak, özünde devrimi
reddetmektir. Düzeni savunmakt›r.
Diyarbak›r Baro Baﬂkan›’n›n koydu¤u biçimiyle Che ve Gandhi ayr›m›, düzeniçili¤i ve devrimcilik ayr›m›d›r. Gandhi’den kas›t, düzeniçi
olmakt›r. Kürt milliyetçili¤i dahil,
tüm reformistlerin meselesi de budur. Ama iktidar›n s›n›fsal niteli¤i
de¤iﬂmedi¤i sürece, reformlar, burjuvazinin parlamentolar›, k›sacas›,
düzeniçi hiçbir yöntem halklar›n sorunlar›n› çözemez.
Che emperyalist zulüm ve sömüreye karﬂ› h a l k l a r › n i s y a n › d › r.
Halklar›n gelecek umudu, sosya lizm inanc›d›r. Che emperyalizm
karﬂ›s›nda bo y u n e ¤ me me kt i r. Emperyalizm korkusundan Che’nin
ölüsünü bile yok etti. Ama ideolojisiyle, savaﬂ›yla, y›ld›zl› beresiyle
Che yaﬂ›yor iﬂte.
En büyük çeliﬂki Che’nin döneminin kapand›¤›n› söyleyip, halen
en temel politikalar›ndan biri olarak
Cheler’i öldürmeye devam etmektir. ‹ﬂte bu emperyalizmin açmaz› d › r. ‹ﬂte bu “devrimler ça¤› kapand›” burjuva görüﬂünün iflas›n›n aç›¤a ç›kt›¤› noktad›r. Bu gerçek emperyalizmin bütün demagojilerini
boﬂa ç›kartmak için yeter de artar
bile. Bugün hangi cepheden olursa
olsun Che’nin döneminin kapand›¤›ndan söz etmek emperyalizmin
Che’yi, günümüz Cheler’ini öldürme politikalar›na destek vermektir.
Cheler, ezilen, sömürülen halklar›n kurtuluﬂ mücadelesinin bayra¤› d› r. O bayra¤›n dalgalanmas›na
bugün daha fazla ihtiyaç vard›r. ‹ﬂgallerin dünden daha pervas›z ve
aç›k oldu¤u bugün Chel er ’e daha
fazla ihtiyaç vard›r. Ezilen halklar›n h e r za ma n Cheler’e ihtiyac› vard›r. Emperyalizm devam etti¤i sürece ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm isteyen Cheler de olacakt›r. Bu
dünyan›n kaderini emperyalizmin
önünde diz çökerek yaﬂayanlar de¤il,
Che gibi ölüme meydan okuyarak
b a ﬂ k a l d › r a n l a r de¤iﬂtirecekti r.
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Ad›n and›m›z, miras›n
bayra¤›m›zd›r
ZAFER‹ SEN‹NLE KAZANACAK,
TÜRK‹YE HALKLARINA BA⁄IMSIZ, DEMOKRAT‹K,
SOSYAL‹ST B‹R ÜLKE ARMA⁄AN EDECE⁄‹Z!
Komutan›m›z, önderimiz,
day›m›z; Dursun Karataﬂ... “ En
karanl›k dönemlerde dahi mutlak karanl›k yoktur diyerek ›ﬂ›¤› arad›k” diyordu Day›.

En karanl›k dönemlerde dahi
›ﬂ›ks›z kalmam›ﬂlard› gerçekten.
Iﬂ›¤› bulmuﬂlard› çünkü. Iﬂ›k kendileriydi, ›ﬂ›k kendisiydi.
Iﬂ›¤›m›z oldu Day›. 12 Eylül’ün
zifiri karanl›¤›n› O’nun önderli¤inde parçalad›k.
Hapishaneler cephesinde, 12 Eylül cuntas›na karﬂ› direniﬂ politikalar›n›n oluﬂturulmas› ve direniﬂlerin
fiilen örgütlenmesi onun önderli¤inde gerçekleﬂtirildi. Türkiye hapishaneleri onun önderli¤inde baﬂe¤mez bir direniﬂ prati¤ine, büyük
kahramanl›klara tan›k oldu. 12 Eylül öncesinin, “anl› ﬂanl›” örgütlerinin birço¤u teslim bayra¤›n› çekerken, oportünizm direnmemenin teorisini yaparken, Day›, yoldaﬂlar›yla birlikte ‘84 Ölüm Orucu gibi büyük bir direniﬂi örgütledi. Türkiye
devrimi için ilklerden olan bu direniﬂin en ön mevzisinde yerini al›rken direniﬂin hem kurmay›, hem s›ra neferiydi.
Asla teslim olmamay›, direnmeyi ö¤rendik O’ndan. Umudun asla
tüketilemeyece¤ini ö¤rendik. Bir
devrimcinin asla çözümsüz olamayaca¤›n› ve devrimci iradenin üzerinde, daha güçlü bir iradenin olmad›¤›n› ö¤rendik. Bunu her an› devrime adanm›ﬂ 38 y›ll›k yaﬂam›nda defalarca kan›tlad›.
Dünyada tek baﬂ›m›za da kalsak
hiçbir gücün asla bizi MarksizmLeninizm’in yolundan döndüremeyece¤ini ö¤retti.
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Day›, oligarﬂinin mahkemelerindeki konuﬂmalar›ndan birinde ﬂöyle
diyordu: ‘Bu savaﬂ s›n›flar savaﬂ›d›r. Düﬂman s›n›flar altedilinceye
kadar sürecektir.” Day› yaﬂam›n›n
son alt› gününe kadar bunun savaﬂ›n› verdi. Bu savaﬂ›n içinde, en
önünde oldu. Ayn› konuﬂmas›nda
ﬂöyle devam ediyordu: “Bu amaçla
savaﬂan Devrimci Sol’un bir savaﬂç›s› olmaktan ﬂeref duyuyorum ....
Çünkü Devrimci Sol ülkenin gelece¤i ve halklar›m›z›n kurtuluﬂ bayra¤›d›r” . Bu bayra¤› hep en yükseklerde dalgaland›rd› Day›.
Bu bayrak ‘90’l› y›llarda at›l›mla birlikte onun önderli¤inde h a l k › n
a d a l e t i oldu.
‹ç ve d›ﬂ düﬂman›n tüm sald›r›lar›na ra¤men bu bayra¤›n ad›, u m u d u n a d › oldu. Umudun ad› çok k›sa
sürede kitleler nezdinde somut bir
güce dönüﬂtü. Day› için “ben” yoktu örgüt vard›, parti vard› hep.
“Partimizin kuruluﬂundan bu
yana, oligarﬂik diktatörlü¤ü sarsan
eylemlerde, 1996 ve 2000-2007
ölüm orucu direniﬂlerinde, yoksul
gecekondu halk›n›n örgütlenmesinde ve mücadelelerinde, iﬂçinin, köylünün, memurun mücadelesinde,
gerillan›n ülkemizin da¤lar›nda att›¤› her ad›mda, onun eme¤i, inan c›, coﬂkusu vard›. Çünkü o hayat›n
hep içindeydi. O, hayat› her yan›yla
örgütleyendi. O’nun için küçük büyük sorun ayr›m› yoktu. Devrime
dair her ﬂey, küçük ya da büyük,
onun ilgi alan›ndayd›.” 39 y›ll›k
mücadele tarihimizde yarat›lan tüm
de¤erlerimizde O’nun eme¤i vard›r,
onun yol göstericili¤i vard›r.
Onun önderli¤inde ﬂehitlerimizin yazd›¤› destanlar, kahramanl›k-

lar vard›r. Her sayfas›ndan onur
duydu¤umuz tarihimiz bunlar.

“Yaﬂas›n Ö nderimiz...”
En gür sesimizle, en yürekten
hayk›r›r›z bu slogan›. Ama bu slogan hiçbir zaman Parti-Cepheli’nin
dilinde, sadece bir slogan de¤ildir.
O’nun ad› a n d › m › z olmuﬂtur. Devrim üzerine verilen her söz, ayn› zamanda O’nun ve O’nun miras› parti’nin üzerine edilen bir yemindir.
Dursun Karataﬂ’›n ismi bir isim
olman›n ötesindedir bizim için.
Dursun Karataﬂ, tarihimizdir. Halk›n Adaletidir. Kararl›l›kt›r, dirençtir, cürettir, asla teslim olmamakt›r,
Umudumuz, Partimizdir. Dursun
Karataﬂ, 39 y›ll›k tarihimizde yarat›lan tüm de¤erlerin toplam›d›r.
Day›’n›n ﬂehitli¤inin ard›ndan
yap›lan 39 No’lu Parti aç›klamas›
ﬂöyle diyordu: “ Aln›na k›z›l bantla-

“ B i r önderli¤in çizdi¤i
devrimci stratejinin, onun
geliﬂtirdi¤i devrimci
politikalar›n, onun
önderli¤inde yarat›lan
geleneklerin terkedildi¤i
n o k t a d a , ‘izindeyiz’,
‘y aﬂat›yoruz’, ‘gelece¤e
taﬂ›yoruz’ s ö z l e r i n i n h i ç b i r
h ü k m ü y o k t u r.
Önderleri yaﬂatmak, onlar›
gelece¤e taﬂ›mak, bu
yüzdendir ki, onlar›n
çizgilerinden, yaratt›klar›
geleneklerden ve de¤erlerden
ayr› düﬂünülemez.”

Güler’i ‹stiyoruz!

r›n› ba¤lay›p and içen direniﬂçilerin
son sözü ve bedenlerini tutuﬂturup
ateﬂ çemberine giren feda savaﬂç›lar›n›n ilk sözü hep ayn›d›r: ‘Ya ﬂ as›n Önderimiz Dursun Karataﬂ! ’ ” .
Ölüme giden her savaﬂç›n›n,
devrime ve zafere olan kesin inanc›n›n ad›d›r Dursun Karataﬂ. Yoldaﬂlar›na olan güvendir. Onun için
“Dursun Karataﬂ” bir isim, sadece
at›lan bir slogan de¤ildir. Onun için
ad› ANDIMIZDIR. Sabolar’dan Sibeller’e, Berdanlar’dan Fidanlar’a,
‹bililer’e bu güvenle, bu inançla yaz›lm›ﬂt›r direniﬂ destanlar›.
Day› ve ﬂehitl erim iz, T ü r k i y e
halklar›n›n devrim UMUDUD U R . B u u m u t d e v r i m c i h a re k e t te cisimleﬂmiﬂtir. Onlar›n vasiyet leri, ba¤›ms›z , d e m o k r a t i k , s o s y a l i s t b i r ü l k e n i n y a r a t › l m a s › d › r.
Onlar›n vasiyetini mutlaka yerine getirece¤iz.
“Day›’y› ﬂehit verdi¤imiz gün,
bu göreve talip olduk. ‘Day› biziz ’
diyerek talip olduk. ‘O’ns uz ama
O’ nunla yürümeye devam edece ¤iz ’ diyerek talip olduk. ‘Ya ﬂ a t a c a ¤›z! ’ dedik. K›lavuzumuz olmaya
devam edecek dedik. Tek bir kelimemizin, tek bir sözümüzün alt›
boﬂ kalmamal›d›r.
S öz ve r i y or uz . S a v a ﬂ › b ü y ü t e cek , dev rim i g eliﬂtir ece¤ iz.
Sözümüzün alt›n› dolduran,
Marksizm-Leninizmdir.
Sözümüz, güvencesini, dünya
halklar›n›n bast›r›lamayan, sindirilemeyen, yokedilemeyen kurtuluﬂ
mücadelelerinden almaktad›r.
Sözümüz, güvencesini THKPC’den devrald›¤›m›z anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim stratejisinden almaktad›r.
Sözümüz gücünü, 600’e yak›n
ﬂehidimizden, ﬂehitlerimizin yaratt›¤› geleneklerden almaktad›r.
Söz vermek, a h l a k i a n l a m d a
da, siyasi anlamda da büyük bir
yükümlülük alt›na girmektir. Bu
yükümlülü¤ün alt›na giriyoruz.”
Day› 38 y›ll›k yaﬂam›n›n her an›n› devrime adad›. Devrim onun en
büyük özlemiydi. 38 y›ll›k yaﬂam›

bu özlemi gerçekleﬂtirmeye yetmedi.
Ama 38 y›ll›k yaﬂam›n›n sonunda bize, devrimi gerçekleﬂtirmemiz için
en büyük miras›n› b›rakt›.
M i r a s , P a r t i ’d i r. Ba¤›ms›zl›k,
d e m o k r a s i , s o sy a l i z m m ü c a d e l e s i n i z a f e re t a ﬂ › y a c a k b i r p a r t i . . .
Bunu baﬂaracak güç devrimci
harekette, hareketin stratejisindedir.
Bu güce sahibiz. Bu
mirasla, bu güçle yürüyece¤iz devrime
giden yolda. Bu güçle
aﬂaca¤›z önümüze ç›kan engelleri.
Bunun için her
kadromuza, her yöneticimize her taraftar›m›za daha çok emek,
daha çok enerji harcamak düﬂüyor. Devrim, büyük fedakarl›k,
daha büyük cüret, daha büyük bir kararl›l›k
gerektiriyor. ‹ddia ve
coﬂkuyla devrime sar›larak, en sa¤lam halka olmay› baﬂarmak
gerekiyor. Day›’n›n
ö¤retti¤i en önemli
derslerden
biridir;
devrimciler asla çaresiz, çözümsüz olamaz. Hiç bir güç inanm›ﬂ bir insan iradesinden daha üstün olamaz. Baﬂaraca¤›z. Hiç
kimsenin hayal bile
edemediklerini baﬂaraca¤›z.
Tarihimize bakaca¤›z, ﬂehitlerimizin yaﬂam›na bakaca¤›z, baﬂarmak için her ﬂey var orada. Onlar›
prati¤imizde, mücadelemizde yaﬂataca¤›z.
Day›’n›n ﬂehit düﬂmesinden sonra “Day› Biziz” demiﬂtik. Evet, her
Parti-Cepheli bir Day›’d›r. Day› olmak elbette s›radan bir görev, s›radan bir misyon de¤ildir. Day› olmak
her Parti-Cepheli için kendi gerçekli¤i içinde onun iddias›n› taﬂ›makt›r.
Burada kimse “ben buyum” diyerek, “benim gerçekli¤im bu” diye dayatarak, kendini eleﬂtiri özeleﬂtiriye kapatarak, düzenin kiﬂili-

Adalet ‹stiyoruz!

“ Devrim yürüyüﬂümüzde
a t ›l a n h e r ad›m›n coﬂkusunu
yaﬂam›yorsak ve devrim
yürüyüﬂümüzü zay›flatan
h e r ﬂeye karﬂ› öfke duymu yorsak, orada bir so ru n
v a r d › r. Day› gibi olmak,
yaﬂam›n›n her an›nda o heyecan› yaﬂamak, söz konusu
sorunun çözümündeki
ç›k›ﬂ noktas›d›r.
S t a t ü k o l a r, devrimcili¤i
ö l d ü r ü r. ‹ d a re-i maslahatç› l › k , b a ﬂ k a b i r deyiﬂle,
kendimizin, yan›m›zdaki
yoldaﬂlar›m›z›n eksiklikleriy le, zaaflar›yla çat›ﬂmamak,
d e v r i m c i l i ¤ i ç ü r ü t ü r.”

¤imizde oluﬂturdu¤u statükolara
teslim olmamal›d›r. Önemli olan
iddiam›zd›r. Ama bu alt› boﬂ bir iddia de¤ildir. ‹ddialar›m›z›n içini
doldurdu¤umuzda mümkün olmayan hiçbir ﬂeyin olmad›¤›n› görürüz. Esas olan istemektir ve bunun
için pratik somut ad›mlar› atmakt›r.
Day›’n›n ›srarla üzerinde durdu¤u
gibi; devrim “ s ü p e r i n s a n ”lar›n iﬂi
de¤ildir. Devrimciler, tarihimizde
direniﬂ destanlar› yaratan kahraman ﬂehitlerimiz “ola¤anüstü güçlere” sahip de¤illerdir
Day›’n›n devrimcilik anlay›ﬂ›nda, kadro anlay›ﬂ›nda “süper insanlar, özel yetenekler” yoktur. Cüret-
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le, emekle, disiplinle, fedakarl›kla devrime
inanm›ﬂ, davaya kendini adam›ﬂ insanlar vard›r.
Day›’y›
yaﬂatmak;
onun iddias›n› kendimizde büyütmektir. O’nun
hakk›nda söylenenlerden biri de ﬂuydu:
“ Di r e n m e k , s o r u n ç ö z m e k v e s a v a ﬂ m a k ; denilebilir ki , büt ün yaﬂ a m › b u n l a r l a d o l u d u r. ”
Direnmek, sorun çözmek, savaﬂmak.
Sözü edilen savaﬂ, yaln›z aç›k
düﬂmanla yaﬂanan bir savaﬂ de¤ildir. Devrimi engelleyen, yavaﬂla t a n H E R ﬁ E Y L E s a v a ﬂ t › r b u . Ve
bu, Day› gibi olman›n köﬂe taﬂlar›ndan biridir.
Her devrimci, devrimi yavaﬂlatan herﬂeyle, herkesle savaﬂmal›d›r.
Bu savaﬂ›n baﬂ›nda kendi geliﬂimimizi engelleyen yanlar›m›z olmal›d›r. Kendimizle olan savaﬂ› kazanmadan düﬂmanla savaﬂamay›z.
Day› olmak, kendini dünya
halklar›n›n kurtuluﬂuna, vatan›m›z›n ba¤›ms›z, halk›m›z›n özgür olmas›na adamakt›r. Bu iddian›n pratik mücadelede somutlanmas›d›r.
Düﬂman, halk kitlelerini örgütsüzleﬂtirerek zulüm düzenini sürdürüyor. Biz örgütlenmeliyiz ve örgütlemeliyiz. Day›’n›n istedi¤i kadrolar olmal›y›z. Halk› örgütlemeliyiz.
Day›’n›n 38 y›ll›k yaﬂam›ndan
ö¤rendi¤imiz en önemli derslerden
birisi; Devrim heyecan› olmadan
devrimcilik yap›lamaz. ‹deolojik,
politik, örgütsel her ﬂey asl›nda o
heyecanda toplan›r. Kitleler yapt›¤›m›z her iﬂte, att›¤›m›z her ad›mda bizdeki o heyecan› görürler. Bizim heyecan›m›z, devrim coﬂkumuz her iﬂimizde kitlelere yans›r.
“O heyecand›r ki; oligarﬂiye karﬂ›
mücadelede at›lan en küçük bir
ad›mda, karﬂ›-devrime vurdu¤umuz en küçük bir darbede coﬂkuyla dolar›z ve o heyecand›r ki, olumsuzluklar› asla kabul etmememizi
sa¤lar.
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Tu t s ak Yoldaﬂlar› Önderlerini Selaml›yor
Merhaba
Umudun
mimar›,
kavgam›z›n baﬂkomutan›...
Day›'m›z› sevgiyle an›yor,
de¤erli an›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
Daima gösterdi¤i yolda onsuz ama onunla
yürüyece¤iz.
Selam ve sayg›lar
Ermenek Hapishanesi
Ö z g ü r Tu t s a k l a r›
2 A¤us tos 2009
*
Merhaba
Sizleri s›k›ca kucakl›yorum.
Nas›ls›n›z?
Size s›cak bir A¤ustos gününde
yaz›yorum. Lakin içimizi kavuran
A¤ustos'un s›ca¤› de¤il, güneﬂe,
yüre¤imizin orta yerine u¤urlad›¤›m›z büyük ustam›z›n s›cakl›¤›d›r
içimizi ›s›tan. Bunun yan›nda hafif
kal›r dünyevi tüm ›s›lar. Ustam›z›
u¤urlayal› bir y›l oldu. Ve biz geldik bir A¤ustos'a... Dönüp bakt›¤›m›zda arkam›za gururla, onurla diyoruz ki, biz bu y›l› O’nunla be r a b e r y ü r ü d ü k . Dostun düﬂman›n
gözü bizdeydi bu y›l. Dosta güven
düﬂmana hayal k›r›kl›¤› korku, verdik yürüyüﬂümüzle.
Yeri geldi oligarﬂinin sahte gündemlerini parçalad›k, vurduk yumru¤umuzu ortaya. Direndik, hesap
Devrim yürüyüﬂümüzde at›lan
her ad›m›n coﬂkusunu yaﬂam›yorsak ve devrim yürüyüﬂümüzü zay›flatan her ﬂeye karﬂ› öfke duymuyorsak, orada bir sorun vard›r. Day› gibi olmak, yaﬂam›n›n her an›nda o heyecan› yaﬂamak, söz konusu sorunun çözümündeki ç›k›ﬂ
noktas›d›r.”
Day›m›z’a, ﬂehitlerimize dev r i m s ö z ü m ü z v a r. Bu sözümüzü
mutlaka gerçekleﬂtirece¤iz. Bunun
tek bir yolu var. SAVAﬁI BÜYÜTMEK. Savaﬂ› büyütmeliyiz.
Savaﬂ› büyütmenin yolu her bir

sorduk, bedel ödedik yeri geldi.
Ama her daim ustam›zdan ö¤rendiklerimizle yapt›k bunlar›. Bundan sonra her A¤ustos'ta dönüp bakaca¤›z arkam›za ve eminiz ki her
y›l ayn› gönül rahatl›¤›yla diyece¤iz "evet bu sene de seninle birlikte yürüdük" diye...
Ümit Çobano¤lu
9 A ¤ustos 2009
K › r › k l a r F T ipi
*
Sevgili Day›m›z› sonsuzlu¤a
u¤urlay›ﬂ›m›z›n birinci y›l› geldi
bile. ‹zinde yürümeye devam edece¤iz. Sevgili Day›m›z ve O’nun
nezdinde tüm ﬂehitlerimizin de¤erli an›lar› önünde bir kez daha sayg›yla e¤iliyor, an›lar›na ba¤l› kalaca¤›z diyoruz.
E rc a n K a r t a l
E d i r n e F tipi Hapishanesi
10 A¤ustos 2009
*
Yaklaﬂan A¤ustos ay›n›n 11'ine
gelirken, O’nsuz ama O’nunla beraber yürümenin coﬂkusunday›z.
Tarihin tüm bentlerini O’n un i ﬂ a ret
p a rma ¤› yl a yerle bir ettik. Gelece¤in ›ﬂ›¤›n› O’nunla beraber hep ayd›nlat›yor olman›n sevincindeyiz.
F›rat Özçelik
6 A ¤ustos 2009
Tekirda¤ 2 No’lu F T ipi
Cepheli için savaﬂ›n ihtiyac› olan
kadro, yönetici ve savaﬂç› olmay›
hedeflemekten geçer. Kitleleri örgütlemekten geçer. Halk› savaﬂ›n
içine katmaktan, halka umudu göstermekten geçer. Mücadelenin ihtiyac› neyse, öyle devrimciler olmal›y›z; içmemiz gereken ilk and budur.
Ve bundan dolay›, Day› and›m›zd›r.
Çünkü, nas›l olmam›z gerekti¤inin
cevab›n› bulaca¤›m›z devrimcili¤in
ustas› O’dur. Ve olmam›z gerekti¤i
gibi olup, yükseltmeliyiz bayra¤›.
‹deolojisi ve prati¤iyle, tüm miras›
bayra¤›m›zd›r ve yükseltmemiz gereken bayrak budur.

Güler’i ‹stiyoruz!

D a y › m › z › y ü re ¤ i m i z i n v e y a ﬂ a m › m › z › n
orta yerinde yaﬂatt›k
Merhaba...
Hepinizi umudumuzun coﬂkusuyla, Day›m›z’›n s›cakl›¤›yla kucakl›yoruz. Nas›ls›n›z? Elbette ki
hepimiz iyiyiz. Umudu, inanc›, zulme öfkeyi, bizi biz yapanlara sevgiyi ve ba¤l›l›¤› içiçe yaﬂ›yoruz. G ülerimiz’le ayn› yürekte ölüme ve
zulme direnmenin onurunday›z.
‹nan›yoruz ki Gülerimiz’i zulmün
elinden de, o lanet hastal›¤›n elinden de çekip alaca¤›z.
Mektuplar›n› ald›k. Teﬂekkür
ediyoruz. Biz de geliﬂmeleri takip
ediyoruz. Ülkemizin ve dünyan›n
en güçlü direnen damar› meydanlar› ve vicdanlar› sars›yor. Sansürle,
“sessiz imha”yla zulmüne devam
etmek isteyen oligarﬂinin karﬂ›s›na
dikilmiﬂ durumday›z. Halen ve herﬂeye ra¤men “iyi ﬂeyler” bekleyenler de var ama bizim gibi ülkelerde,
direnenlerin, bedel ödeyenlerin,
gerçekleri hayk›ranlar›n oldu¤u yerde böyle “havalar” çok h›zl› da da¤›labiliyor. Ulusal hak k›r›nt›lar›
karﬂ›l›¤›nda zulme teslimiyeti halk›m›za kabul ettirmek o kadar da kolay de¤il. Kürt halk›n›n gözü, gönlü
ve bilinci yaln›zca ABD elçileriyle,
oligarﬂinin temsilcileriyle “aç›l›m”
pozlar› verenleri görmüyor. Onlar
yok saymaya çal›ﬂsa da bu halk›n
Day›s› var, Sabosu var, Fatmalar’›,
Gülerler’i var. Ne kadar ortal›¤› buland›r›rlarsa buland›rs›nlar onlar›n
›ﬂ›¤›ndan daha parlak bir ›ﬂ›k olmayan ﬂu yeryüzünde, halklar gelece¤e
yürümek için yüzünü o ›ﬂ›¤a dönecektir.
Bizler ise o ›ﬂ›¤›n parçalar› olman›n onurunu, gururunu yaﬂ›yoruz. Her an›n› Day›m›z’la geçirdi¤imiz bir y›l›n ard›ndan Day›m›z’›n,
tüm karanfillerimizin gözüne, umudu büyütmenin, umut biziz demenin
onuruyla, huzuruyla bak›yoruz. ‹lk
gün Day›m›z’a ve halk›m›za verdi¤imiz sözün gere¤i olarak Day›m›z’› yüre¤imizin ve yaﬂam›m›z›n or-

ta yerinde yaﬂatt›k. Her zamankinden daha güçlü hissettik O’nu, her zamankinden daha çok ö¤rendik, her
zamankinden daha çok daha
h›zl› att›k ad›mlar›m›z›.
‹nanc›m›z›, iddiam›z› büyüttük bir de O’nun için, öfkemizi biledik ac›lar›n, adaletsizliklerin, açl›¤›n-yoksullu¤un en a¤›r olanlar›yla.
Bir y›l boyunca O’nunla
ç›kt›k dostun-düﬂman›n karﬂ›s›na. Duruﬂumuzda, bak›ﬂ›m›zda, irademizde O vard›. Bir y›lda dostlar›m›zda
güven, düﬂmanlar›m›zda
korku büyüttük O’nunla.
Tecrit duvarlar›n› titreten, dost kulaklara ulaﬂan
türkülerimizde, bir ucu duvarlar ard›nda bir ucu Adam›z’da
coﬂkumuzun, zafer inanc›m›z›n sembolü halaylar›m›z›n
baﬂ›n› Day›m›z çekti bir y›l
boyunca. Yüzümüzde, gözümüzde ve ad›mlar›m›zda karamsarl›k arayanlara hayk›r›ﬂlar›m›zla cevap verdik.
O’nun inanc›n›, O’nun miras›n›, O’na ba¤l›l›¤›m›z›,
O’na verdi¤imiz sözleri katt›k
her üretimimize. Biliyorduk
ki O’nun için yapt›¤›m›z herﬂey ayn› zamanda umudu büyütmek içindir. Day›m›z
umuttur, biz Day›y›z. Biz Day› oldukça umut büyüyecek;
Biz Day› oldukça bu topraklar, bu vatan özgür olacak; Biz
Day› oldukça adaletsizlik son
bulacak; Biz Day› oldukça zafer bizim olacak.
Hepinizi sevgi ve ba¤l›l›kla, Day›m›z›n s›cakl›¤›yla kucakl›yoruz.
09.08.2009
E r c a n Y › l d ›z
K › r › k l a r F T ipi

B i r t u t s a k , D a y › ’ y › h ü c re s i n i n i ç i n d e ,
d u v a r › n d a resmediyor. Resmedilen
gerçektir. Her özgür tutsa¤›n omuz
b a ﬂ › n d a d › r Day›. Ya r a t › l m a s › n a
ö n d e r l i k e t t i ¤ i d i re n i ﬂ g e l e ne ¤ iy le , bi r
ö z g ü r t u t s a ¤ › n o l d u ¤ u h e r h ü c r ed e
Day› da var d e m e k t i r. Direniﬂ içindeki
h e r özgür tutsa¤›n bir yan› Day›’d›r.
D a y › , h e r ö z g r ü t u t s a ¤ › n y ü re ¤ i n d e ,
beynindedir...
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Merhaba,
O gün bir ateﬂ düﬂtü önce yüreklerimize. Sonra büyük bir onur, sonsuz bir
sevgi.
‹nanc›n› yüre¤imize, ›ﬂ›¤›n› gözlerimize yerleﬂtirdik.
Sözümüz O’nsuz a ma O’nunla
ad›mlamakt› zafere giden yolumuzu.
Ad›mlad›k Enginler gibi, ad›mlad›k
O'nun gibi.
Toz kondurmad›k büyük hayalimize, O'nun miras›na, umudumuza.
O'nunla do¤duk. O'nunla büyüdük,
zaferi onunla kazanaca¤›z.

K›r›klar 1 No'lu F Tipi
Özgür Tutsaklar

Adalet ‹stiyoruz!
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Dev-Genç’in 40 y›la ulaﬂan tarihindeki yolculu¤umuza devam ediyoruz. 1970’lerin baﬂ›nday›z ﬂimdi.
1960’lar›n ikinci yar›s› boyunca ﬂekillenen Dev-Genç geleneklerinin
yavaﬂ yavaﬂ pekiﬂti¤i bir dönemdir
bu y›llar. Dev-Genç, kitlesel, militan geleneklerini pekiﬂtirirken, ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye giden yolda, kendine yeni bir yol da belirleyecektir...
Dev-Genç gençli¤in akademik
taleplerine sahip ç›kt›¤› gibi, halk›n
mücadelesinde de aktif olarak yer
alarak halk›n mücadelesinin geliﬂmesine, devrimci bir nitelik kazanmas›na o günkü koﬂullar içinde önderlik etmiﬂtir. Üniversitelerdeki
anti-faﬂist mücadelede, köylülerin
toprak iﬂgallerinde, iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesinde Dev-Gençliler ön
saflarda yer alm›ﬂ, halk›n her kesimiyle omuz omuza mücadele etmiﬂtir. Halk›n her kesiminin mücadelesinin geliﬂmesinde Dev-Genç'in rolü tart›ﬂmas›zd›r.
Bu konudaki çarp›tmalar› boﬂa
ç›kartabilmek için FKF'den DevGenç’e dönüﬂen süreci do¤ru kavramak gerekir. FKF, gençli¤in örgütlenme aç›s›ndan deneyimsiz, ideolojik aç›dan belirsizliklerle dolu
oldu¤u bir dönemin örgütlenmesidir. Üstlendi¤i misyon da buna paraleldir.. FKF, devrimci dönüﬂüm ve
geliﬂimine paralel olarak devrimci
hareketi yaratacak kadrolar›n yeti-

ﬂece¤i bir okul iﬂlevine sahip oldu.
Yine bu geliﬂimin devam›nda DevGenç, mücadelesini yaln›zca gençli¤in akademik-demokratik mücadelesi ile s›n›rlamayarak, zamanla
tüm halk kesimleri taraf›ndan öncü
olarak kabul edilen bir örgütlenme
haline geldi.
15-16 Haziran Direniﬂi'nde oligarﬂinin iﬂbirlikçi sar› sendikac›l›¤›
hakim k›lmak ve D‹SK'in tasfiyesini sa¤lamak için ç›kartt›¤› yasalar›n
geri çekilmesinde iﬂçi s›n›f› ile birlikte omuz omuza mücadele eden
Dev-Genç'in de önemli pay› vard›r.
Dev-Genç bu y›llar boyunca,
yoksul, topraks›z köylülerin eylemlerinden iﬂçi s›n›f›n›n grevlerine,
TÖS'ün ö¤retmen grevine kadar
halk›n her kesiminin eylemlerinde
onlarla yan yana olmuﬂtur.
Dev-Genç'in her sorununda halk›n yan›nda yer almas›, devrimcilere olan sempatiyi, güveni art›rm›ﬂ,
Türkiye devrim mücadelesinin geliﬂmesinde önemli bir rol oynam›ﬂt›r. Dev-Genç, halk›n s›rt›n› dayayabilece¤i, mücadelesinde yaln›z olmad›¤›n› gösteren bir güç haline
gelmiﬂtir. Devrimci Hareketin h›zla
geliﬂmesinin
arkas›nda
DevGenç'in halkla bütünleﬂmiﬂ mücadele çizgisinin, halk üzerindeki bu
etkisinin pay› büyüktür.
FKF içinde etkin bir güç olmaya
baﬂlayan devrimci gençlik sayesinde
gençlik militan bir nitelik kazanm›ﬂ,
mücadele gittikçe kitleselleﬂmiﬂtir.
Dev-Genç, ö¤renci gençli¤in yan›s›ra, iﬂçi ve köylüler aras›ndaki çal›ﬂ-

may›, tüm iﬂçi, köylü ö¤renci gençli¤i, Dev-Genç çat›s› alt›nda birleﬂtirme perspektifiyle ele alm›ﬂt›r.

evrimci
Gençli¤in
Hakimiyeti: 5. KUR U LTAY... FKF’nin 4. Kurul-

D

tay’›, Dev-Genç ad›n›n do¤umuna
tan›kl›k etmiﬂti. Ancak yönetimde
hala baz› geri anlay›ﬂlar›n etkisi söz
konusuydu. Ekim 1970 y›l›nda yap›lan TDGF 5. Kurultay›'nda p role t e r de vri m ci l e r seçimleri tek baﬂlar›na kazand›lar. Böylece MDD'cilerle ve onlardan ayr›lan Proleter
Devrimci Ayd›nl›k (PDA) ile yollar
tamam›yla ayr›ld›. Bu kurultay,
Dev-Genç'in Türkiye solu içinde
önder bir güç haline geldi¤inin de
göstergesi oldu. Dev-Genç önderleri Türkiye devrimine iliﬂkin daha
büyük bir sorumluluk yüklendiler.

ev-Genç'i Dev-Genç
Ya p a n C e p h e a n l a y › -

D

ﬂ › d › r... Dev-Genç ve THKP-C'nin
mücadelesi o süreçteki tarihsel geliﬂimin bir ürünü olarak iç içe geçmiﬂtir. Kurultay'dan birkaç ay sonra
THKP-C'nin kurulmas›yla, DevGenç'in son kurultay›nda yönetime
Cepheliler’in gelmesi birbirinden
ba¤›ms›z de¤ildir. THKP-C'yi kuran kadrolar›n büyük bir ço¤unlu¤u
Dev-Genç'in önder kadro ve yöneticileridir.
Ancak elbette Dev-Genç ve
THKP-C birbirine kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. ‹kisi özdeﬂleﬂtirilemez. DevGenç gençli¤in en devrimci, militan
gençlik örgütlenmesidir. THKP-C
ise Türkiye halklar›n› devrime götürme iddias›yla kurulan Parti ve
Cephe örgütlenmesidir. Gençli¤in
mücadelesi di¤er halk kesimlerinin
mücadelesini, di¤er mücadeleler de
gençli¤in mücadelesini etkilemiﬂtir.
Halk›n bütün kesimlerinin mücadelesini kurmayca örgütleyebilmek ve
önderlik edebilmek için bir partiye
duyulan tarihsel ihtiyaç THKPC'nin do¤mas›na neden olmuﬂtur.
THKP-C, Türkiye soluna hakim
olan 50 y›ll›k revizyonist, reformist

Güler’i ‹stiyoruz!

gelene¤e vurulmuﬂ bir darbedir.
THKP-C ile birlikte ilk defa Türkiye koﬂullar›na özgü bir devrim stratejisi geliﬂtirilmiﬂtir.
Bu noktada diyebiliriz ki; DevGenç'in Türkiye devrim mücadelesine kazand›rd›klar›n›n en önemlilerinden biri, devrimci hareketi yaratacak kadrolar› ç›kartm›ﬂ olmas›d›r.
FKF ve Dev-Genç gençli¤in
akademik mücadelesinin geliﬂtirilmesinden, Türkiye solu içinde antiemperyalist ve anti-faﬂist bir mücadele gelene¤inin oluﬂturulmas›na
kadar pek çok konuda ilkleri yarat
m›ﬂlard›r.

0 Y›l›n daha ilk an›ndan
büyük görevler üstlen-

4

di... Dev-Genç, ayn› zamanda Türkiye soluna 50 y›ld›r egemen olan
parlamentarist, reformist gelene¤e
tav›r alm›ﬂ, faﬂizmin sürekli oldu¤u
bir ülkede gençlik mücadelesinin de
ancak militanca, bedel ödenerek,
ﬂehitler verilerek yürütülebilece¤i
gerçe¤ini Türkiye soluna göstermiﬂtir. Mücadele konusundaki bu ayr›ﬂma, Türkiye solunun en büyük ayr›ﬂmalar›ndan biri olmuﬂtur.
Dev-Genç, Türkiye soluna antiemperyalist mücadele gelene¤ini
kazand›rm›ﬂt›r. Anti-emperyalizm
devrimci stratejinin en temel halkalar›ndan birini oluﬂturmuﬂtur.
Oligarﬂi e¤itimiyle, kültürüyle,
ideolojisiyle gençli¤i düzene ba¤lamaya, pasifize etmeye, siyaset d›ﬂ›
b›rakmaya çal›ﬂ›rken, Dev-Genç oligarﬂinin bu politikalar›n› bozarak
gençli¤in politikleﬂmesinin, devrimcileﬂmesinin önünü açm›ﬂt›r. Antiemperyalist duygularla donanm›ﬂ
vatansever bir gençlik yaratm›ﬂt›r.
Oligarﬂinin sivil faﬂist hareketi
örgütlerken as›l amac› halk›, sindirmek ve örgütlülüklerini da¤›tmakt›.
Dev-Genç oligarﬂinin bu politikas›n›n halk üzerinde baﬂar›l› olabilmesinin önündeki en büyük engel olmuﬂ,
faﬂist sald›r›lar› geri püskürtmüﬂtür.
Dev-Genç ayn› zamanda revizyonist ve oportünist anlay›ﬂlar›n
gençli¤i pasifize etmesinin karﬂ›s›n-

da da barikat olmuﬂtur. Gençli¤in
sosyalizme sempati duymas›n› sa¤layarak, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir Türkiye kurma mücadelesinde aktif olarak yer almas›nda
önemli bir iﬂleve sahip olmuﬂtur.
Bu nedenle de Dev-Genç ne yaln›zca bir isim, ne de yaln›zca bir tabelad›r. Bir gençlik örgütlenmesi
devrimci politikalar›n yönlendirmesiyle, Türkiye devrim mücadelesine
çok önemli katk›lar sa¤lam›ﬂt›r.
Dev-Genç inançl›, halk›, vatan›,
idealleri için bedel ödemeyi göze
alan, cüretli bir gençlik yaratm›ﬂt›r.
Dev-Genç'in yaratt›¤› gençlik antiemperyalist, anti-oligarﬂik devrim
mücadelesinde yer alm›ﬂt›r.
Ve fedakarl›¤›yla, ba¤l›l›¤›yla
verdi¤i ﬂehitlerle Dev-Genç ismi
gençli¤in ve halk›m›z›n yüre¤ine,
bilincine devrimci mücadelenin
simgesi olarak kaz›nm›ﬂt›r.
Dev-Genç'i s›radan bir gençlik
derne¤i olmaktan ç›kartan iﬂte bu
devrimci anlay›ﬂ› olmuﬂtur.

2 M a r t ’ t a d i r eniﬂ gele nekleri yaratan DevGenç ve 12 Mart sonras›... 12

1

nemde. Ama bu ruh hali DevGenç’i teslim alamad›. Tam tersine,
12 Mart’›n hemen ard›ndan coﬂkusuyla, militanl›¤›yla, s›n›flar mücadelesi sahnesine ilk ç›kan DevGençliler’di...
Bu dönemde cuntan›n her alanda
sürmekte olan bask›lar›na, soldaki
genel olumsuzluklara ra¤men, DevGenç yeniden toparlanmakta fazla
zaman kaybetmedi. Bunu sa¤layan
da Cephe’nin mücadele anlay›ﬂ› ve
direniﬂ gelene¤iydi. 30 Mart
1972'de THKP-C önder kadrolar›
K›z›ldere'de katledilse de, yaratt›klar› direniﬂ manifestosuyla Türkiye
halklar›na çok büyük bir miras b›rakm›ﬂlard› ve o miras›n baﬂta gelen
taﬂ›y›c›s› da Dev-Genç olacakt›.
Dev-Gençliler, 12 Mart sonras› bir
kez daha tarihsel bir misyon yükleniyorlard›..
THKP-C'nin fiziki olarak imha
edilmesi, halk›n ve devrimci gençli¤in önder kadrolar›n›n katledilmesi,
tutuklanmas› devrimci gençli¤in
önüne yeni bir görev koyuyordu.
Mahirler’in mücadelesi, ﬂehirlerde,
köylerde özellikle gençlik içinde
büyük bir sempati ve potansiyel yaratm›ﬂt›. Ancak bu potansiyel da¤›n›k ve örgütsüzdü. En önemli sorun
gençli¤in yeniden örgütlenmesiydi.
Cephe’nin sempatizan›, taraftar›
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Mart 1971’de ülkemizde geliﬂmekte
olan devrimci mücadelenin önüne
faﬂist bir cuntayla geçilmek istendi. Cunta pek
Anti-faﬂist Mücadeleçok demokratik kitle örgünin ‹lk ﬁehitleri... Gençlitünü kapatt›¤› gibi Dev¤in mücadelesi yükseldikçe devGenç'i de kapatt›. Birçok
letin ve oligarﬂi taraf›ndan örgütyönetici ve üyesi tutuklanlendirilen sivil faﬂist güçlerin ve
d›. Buna ra¤men, Devislamc›lar›n da sald›r›lar› artt›.
Genç, THKP-C'nin cuntaBu güçler anti-komünizm temeya karﬂ› direniﬂ ça¤r›s›na
linde e¤itilerek, devrimcilere
kulak vererek, direniﬂe
sald›rt›lmaya baﬂland›.
geçti. Say›s›z Dev-Gençli
‹stanbul YDMMA'dan M e hk›rsal alanda mücadeleyi
sürdürmek için giriﬂimler- m e t B ü y ü k s e v i n ç ve B a t t a l
de bulundu. Okullarda ör- M e h e t o ¤ l u , Ta y l a n Ö z g ü r,
gütlülük sürdürülmeye ça- M e h m e t C a n t e k i n faﬂist ve dinl›ﬂ›ld›. Tutsak Dev-Gençli- cilerin birlikte sald›r›lar› sonuler de hapishanede yeni cunda katledildiler. Gençli¤in
yeni ﬂekillenmekte olan mücadelesi militanlaﬂt›kça, ödedireniﬂ gelene¤inin en di¤i bedeller de art›yordu. Bu süönündeydiler...
‹hanet reçte gençlik faﬂizme karﬂ› nas›l
edenler, düzene dönenler, mücadele etmesi gerekti¤ini de
y›lg›nlar çokça ç›kt› bu dö- ö¤reniyordu.

Adalet ‹stiyoruz!

29

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

23
A¤ustos
2009
Say›:
13

30

olan Dev-Gençliler, öncelikle bu
“toparlanma ve toparlama” görevini omuzlad›lar. Ki, Day› da onlar›n içindeydi.
1973 sonras›nda ortaya ç›kan
di¤er bir sorun ise faﬂistlerin
gençlik içinde örgütlenmeye baﬂlamas›yd›. MHP meclise girmiﬂ,
komando kamplar›nda e¤itilip
donat›lan faﬂistler halk›n üzerine sal›nm›ﬂt›.
Temel sorun, gençli¤in yeniden
nas›l ve ne ﬂekilde örgütlenece¤i ve
bu sald›r›lara nas›l cevap verece¤iydi. Bu konuda farkl› anlay›ﬂlar gündeme geldi. Cepheciler bir an önce
merkezi ve kitlesel bir ö¤renci derne¤inin kurulmas›n› isterken, bir di¤er kesim THKP-C'nin “legal örgütlenmelerden dolay› darbe yedi¤ini” ileri sürerek yasal derneklere
karﬂ› ç›k›yor, baﬂka bir kesim ise
dernek kurulmas›na “kapat›rlar,
sürdüremeyiz, kald›ramay›z” diye
yan çiziyordu.
Sab›rla tart›ﬂ›ld›. Ama tart›ﬂman›n da bitmesi gereken bir nokta
vard›; mücadelenin, gençli¤in sorunlar› daha fazla bekleyemezdi.
Dev-Gençliler, at›lmas› gereken bu
ad›m› atacaklard›; gençli¤in, mücadelenin geliﬂtirilmesini düﬂünenler,
bu do¤ru ad›m› takip etmek durumundayd›lar. Bu tart›ﬂmalar sonucunda gençlik yeni bir dernekleﬂmeye gitti.

mik sorunlar›yla ilgilidir. 1974 bahar›nda
‹ETT biletlerine zam
yap›lmas›na karﬂ› kitlesel bir protesto gösterisi düzenlendi. Ey‹Y Ö KD , ‹Y ÖD , ‹ YÖ -DE R. .. Ge n çl i¤ in
lemler, k a z a n › m l a so4 0 y › l › n› n m e vz i l e r i n d en ba z› l ar › . .
nuçland›. ‹ETT bir kaç
gün sonra biletlere
önderli¤inde Anadolu'da baﬂka deryapt›¤› zamlar› geri almak zorunda
nekler de kuruldu. ‹YÖKD, bildirikald›.
lerle, bültenlerle, gençli¤in akadeu K›br›s ‹ﬂgaline Ta v › r : Ordumik-demokratik sorunlar›n› ele al›rnun K›br›s'a ç›kartma yapmas›n›n
ken, anti-emperyalist, anti-faﬂist
Amerikan emperyalizminin iﬂine
mücadelenin yükseltilmesi için
yarad›¤›n› söyleyen ‹YÖKD, müdagençli¤e ça¤r›lar yap›yor, belli bir
haleyi k›nayarak “Ba¤›ms›z birle bak›ﬂ aç›s› sunuyordu... Çözümün
ﬂik K›br›s ” slogan›n yer ald›¤› yadevrimden geçti¤ini söyleyebilen
z›lama,
pullama ve afiﬂlemelerle iﬂbir dernekti.
gali protesto etti. ABD KonsolosluDernek çal›ﬂmalar› yo¤un bir
¤u'nun önüne siyah çelenk b›rak›laö¤renci ilgisiyle karﬂ›land›. 1.Kon rak, ABD'nin iﬂgaldeki rolü k›nand›.
g re'de, K›v›lc›mc› oportunistlerin
Dev-Genç'in anti-emperyalist müiçinde yer ald›¤› TS‹P'le, Cepheciler
cadele gelene¤i ‹YÖKD ile yaﬂamaaras›nda bir hesaplaﬂma yaﬂand›.
ya devam ediyordu.
Kongre öncesi yo¤un bir üye kamu Y ü k s e k O k u l l a r Boykotu:
panyas› baﬂlat›ld›. Seçimlerde
‹YÖKD paral› yüksek ö¤retim yaTS‹P'liler yönetime giremezken,
pan özel okullara karﬂ› aç›¤a ç›kan
yeni yönetimde THKO taraftarlar›
gençli¤in tepkisini de örgütledi.
ile Mihriciler yönetimindeki “CepKampanya “Ayr›cal›kl› Paral› E¤i heciler” yer ald›. 2. Kongreye kadar
time Son” slogan›yla sürdürüldü.
‹YÖKD birçok eylem örgütledi.
Eylem tüm yüksek okullar› içine
alan bir boykota dönüﬂtü. Boykot
Y Ö K D ' n i n K a m p a n y a devrimci ö¤renci temsilcilerinin
ve Eylemleri.. ‹YÖKD'nin Ankara'ya giderek Milli E¤itim Babildiri, bülten, afiﬂ ﬂeklinde yürüttükan›'yla görüﬂmesi sonucunda ta¤ü propaganda faaliyetlerinin yaleplerinin kabul edilmesiyle sonuçn›nda en önemli kampanyalar›ndan
land›. Boykotun k a z a n › m l a sonuçbiri, 1974 Nisan ay›nda NAT O ' n u n
lanmas› gençlik içinde büyük bir
Ye n i d e n Ö r g ü t l e n m e :
k u r u l u ﬂ y › l d ö n ü m ü n d e yürüttü¤ü
moral kayna¤› oldu. Bu eylemlerin
‹YÖKD'nin Kuruluﬂu...
anti-emperyalist kampanya oldu.
örgütlenmesi esas olarak Cepheciler
‹YÖKD (‹stanbul Yüksek Ö¤renim
Bu kampanya gençlikle s›n›rl› kaltaraf›ndan yap›ld›.
Kültür Derne¤i) 1973 Kas›m ay›nmayarak tüm halka yönelik bir prou ﬁahin Ayd›n'›n Katledilmesi
da kuruldu. Böylelikle, gençlik yepaganda faaliyetine dönüﬂtü. NAü
z
e
rine, yürüyüﬂ, boykot ve cenaniden merkezi bir örgütlenmeye saTO'nun emperyalist niteli¤i, Türkize töreni: ﬁahin Ayd›n ‹YÖKD yöhip oluyordu. Derne¤in ilk yönetiye'nin NATO içindeki rolü geniﬂ
netiminde Mihri Belli’ye yak›n
minde Cepheciler, K›v›lc›mc›lar ve
halk kesimlerine anlat›ld›.
gruptan bir devrimciydi. 19 Aral›k
Mihriciler yer ald›lar. Daha sonrau Gençlik kendini yaln›zca aka1974'de okulun önündeki durakta
s›nda farkl› siyasi gruplar da derdemik taleplerde s›n›rlamayarak,
gericiler taraf›ndan b›çaklanarak
nek çal›ﬂmalar›na kat›ld›. ‹YÖKD,
politik
taleplerin
de
savunucu
oldu.
katledildi. Bunun üzerine tüm okulgençli¤in ve bütün olarak mücade“
t
ü
m
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a
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kapsamda
larda boykot ilan edilerek, yürüyüﬂlenin yürütülmesinde FKF ve Devr
a
,
k
o
ﬂ
u
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s
u
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ö
z
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ü
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”
talebiyle
ler yap›ld›. Bu eylem binlerce ö¤Genç gibi önemli bir görev üstleniyürütülen kampanya bir örnekti.
renciyi soka¤a dökmüﬂ, gençli¤in
yordu. Bundan sonraki görev gençli¤i örgütlemek, yeniden e¤itmek
örgütlü gücünün ortaya ç›kmas›n›
u ‹ E T T Zamlar›yla ‹lgili Ey ve tek çat› alt›nda toparlamakt›.
sa¤lam›ﬂt›r...
lem: ‹YÖKD'nin ilk protesto ey1974 y›l›nda devrimci gençli¤in
- süreceklemlerinden biri gençli¤in ekono-

‹

Güler’i ‹stiyoruz!

‘Pasaportlar, silah ruhsatlar›,
plakalar, A¤ar’›n talimat›yla verildi’
te bu.
Emin Aslan, Yaﬂar
Öz’ün itiraflar›n› “kuyruk ac›s›” diyerek önemsizleﬂtirmeye, basit
bir intikam almaya indirgemeye çal›ﬂ›yor. Böylelikle
A¤ar’› aklayacak güya. Mesele o
kadar basit de¤il.
Yaﬂar Öz tek bir pasaporttan de¤il, pasaportlardan bahsediyor, tek
bir silahtan de¤il çantalar dolusu silahtan, ruhsatlardan bahsediyor.
Bunlar hiç tart›ﬂ›lm›yor.
Niye yap›ld› o plakalar, pasaportlar? O plakalarla, silahlarla
hangi kontrgerilla eylemleri gerçekleﬂtirildi?
Yine Emin Aslan, “Mehmet bey
böyle bir emri, böyle kiﬂilerin yan›nda verir mi?” diyor. Tabii o kadar amatör mü Mehmet A¤ar?!
Tam tersine A¤ar, iﬂinin uzman›d›r. Kontrgerillac›lar›n ﬂefidir. Ayn›
zamanda sadece talimat veren bürokratlardan de¤ildir A¤ar. Bizzat
kontrgerilla eylemlerini planlayan,
tarif eden ve örgütleyendir. Yeri geldi¤inde silah› bizzat verip kurﬂunu
kendisi doldurabilecek bir kontra
ﬂefidir. Biz A¤ar’›n 12 Temmuz
Katliam›n›n ard›ndan yaka ba¤›r
aç›k ter içinde, infazc› katillere “ g a z a n› z m üba r e k ol s un. .. göz l e r in iz den öperim” diyen halini de biliyoruz.

A¤ar’›n ‘iﬂ orta¤›’ uyuﬂturucu
kaçakç›s› Yaﬂar Öz’ün itiraf›
Görevi kötüye kullanmaktan Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yarg›lanan Susurlukçu, kontrgerilla
ﬂeflerinden Mehmet A¤ar, mahkemede yine Susurlukçulardan Yaﬂar
Öz hakk›nda “Yaﬂar Öz’ü Ta r› k
Ü m i t g e t i r d i . Ke n d i si ni m u hb i r v e
insan simsar› olarak tan›r›m, ken disinden bu ﬂ ekilde ya ra rland›k”
diye ifade vermiﬂti.
Birlikte, oligarﬂinin pek çok
kanl› ve kirli iﬂini yapm›ﬂlar. Bu nedenle A¤ar’›n bu ifadesi, Yaﬂar
Öz’ün zoruna gitmiﬂ olmal› ki, Yaﬂar Öz de A¤ar’› “16 y›ll›k suskunlu¤umu bozar›m” diye tehdit etmiﬂti. Mahkeme de bunun üzerine Yaﬂar Öz’ün talimatla ifadesinin al›nmas›na karar vermiﬂti. Öz’ün ifadesi al›nm›ﬂ; A¤ar’›n eski adam›, her
it dalaﬂ›nda oldu¤u gibi, k›smi de
olsa kanl›, kirli iﬂlerinin bir k›sm›n›
ortaya döküyor. Tekirda¤ 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’ne 26 Haziran’da
verdi¤i ifadesinde anlat›yor:
“A¤ar’›n talimat›yla bana yeﬂil
ve lacivert pasaportlar, silah taﬂ›ma ruhsat› ve emniyete ait plakalar
verildi. Yakaland›¤›mda A¤ar’›n talimat›yla serbest b›rak›ld›m. (...) Silah taﬂ›ma izin belgesinde A¤ar ’›n
imzas› bulunuyordu. Pasaportlar›
yine o dönemin Emniyet Genel Müdürü olan A¤ar’›n talimat›yla o s›rada daire baﬂkan› olarak görev
yapt›¤›n› sand›¤›m Emin Aslan...
arkadaﬂ›m Tar›k Ümit’e verdi...”
(Hürriyet, 16 A¤ustos 2009)
Susurluk’u “devlet içine çöreklenmiﬂ üç-beﬂ katil”den ibaret görenler için Yaﬂar Öz’ün anlatt›klar›
çarp›c›d›r. Susurluk’ta aç›¤a ç›kan
gerçekler asl›nda “Susurluk” un ne
oldu¤u hakk›nda hiçbir soru iﬂareti
b›rakm›yordu fakat yine de Susurlukçu birinin bunu itiraf etmesi
önemlidir.
Yaﬂar Öz’ün bahsetti¤i dönemde

Mehmet A¤ar henüz Emniyet Genel
Müdürü’dür ve Yaﬂar Öz’ün itiraflar› da göstermektedir ki A¤ar,
kontrgerilla eylemlerinin bizzat örgütleyicilerindendir. Dahas› Yaﬂar
Öz’ün anlatt›klar› devede kulak bile
de¤ildir. Bunu Susurluk ortaya ç›kt›¤›nda A¤ar’›n kendisi “1000 ope rasyon yapt›k” diye itiraf etmiﬂ ve
eklemiﬂti: “Ne yapt›ysak devletin
zirvesinde karar al›nm›ﬂt›r.” Devletin en tepesinde al›nan bu kararlar
12 Temmuz’dan, 16-17 Nisanlar’dan, Gazi katliam›ndan, gözalt›nda kay›plardan, binlerce faili
meçhulden baﬂkas› de¤ildir. Elbette,
bu katliamlarda Yaﬂar Öz ve onun
gibi onlarca uyuﬂturucu kaçakç›s›,
mafyac› tetikçi-katil kullan›lm›ﬂt›r.
Yaﬂar Öz, anlatmaya devam ediyor: “1993 y›l›nda Tar›k Ümit’le
birlikte Ankara Necatibey Caddesi’nde bulunan Özel Hareket Daire
Baﬂkanl›¤›’n› ziyaret ettik. (...) ç›karken Tar›k Ümit’in elinde bir spor
çantas› vard›. ... ‹çinde ço¤unlu¤u
u z i m ar k a o lm ak ü ze re ç o k s ay › da
silah oldu¤unu gördüm. Daha sonra birlikte havaalan›na gittik. Bize
daha önce verilen silah taﬂ›ma bel gesini havaalan›nda görevlilere
gösterdik, herhangi bir engelle
k a r ﬂ › l a ﬂ m a d a n ‹ s t a n b u l ’ a g e l d i k”
Elbette, kontrgerillan›n ﬂefi A¤ar taraf›ndan düzenlenmiﬂ özel belgeler
olunca tüm kap›lar aç›l›veriyor.
Yaﬂar Öz’ün “o dönem daire
baﬂkan› olarak görev yapt›¤›n› sand›¤›m Emin Aslan” dedi¤i kiﬂi,
Öz’ün bu aç›klamalar›na cevap vermekte gecikmedi. Aslan, “Öz’ün
sözleri kuyruk ac›s› var ondan. ﬁimdi ‘f›rsat geçti elime, intikam alay›m’ diyor galiba” diyerek ﬂefi
A¤ar’› savunuyor. Biri devletin Emniyet Genel Müdürü di¤eri uyuﬂturucu kaçakç›s›, aralar›nda nas›l bir
iliﬂki var ki “kuyruk ac›s›” oluyor?
Ama kontrgerilla devleti gerçe¤i iﬂ-

Adalet ‹stiyoruz!
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23
A¤ustos
2009
Say›:
13

A¤ar’›n suçlar› o rtada.
Ne yapacaks›n›z?
A¤ar’›n suçlar› ortada. Kendisi de
“devlet için 1000 operasyon yapt›k” diye itiraf etmiﬂtir; fakat onca ﬂeye ra¤men
yarg›lanmad›. Y›llar sonra ancak “görevi
kötüye kullanmak”tan dava aç›ld›.
ﬁimdi Yaﬂar Öz’ün yeni itiraflar› var.
Ortada sahte pasaportlar, çantalar dolusu
silahlar, polise ait plakalar var. Her yerde
kap›lar› açan Mehmet A¤ar imzal› izin
belgeleri var. Bunlar çok somut delillerdir. AKP’ye, Ergenekon savc›lar›na soruyoruz: A¤ar’› nas›l yarg›layacaks›n›z?
Bunlar›n hesab›n› soracak m›s›n›z? Sorabilecek misiniz?
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Böyle Unutturmak ‹stiyorlar
17 A¤ustos depreminde 40 bin insan›m›z öldü. Geçen 10 y›lda 40 bin kiﬂinin ölümüne neden olan sorumlular›n hiç biri yarg›lanmad›. Bunca
insan›n ölümününün hesab› sorulamad›. Depremin 10. y›ldönümü dolay›s›yla gazetelerde, televizyonlarda bir çok haber yay›nland›, programlar yap›ld›. Bunlarda da gerçek
sorumlulardan, DO⁄AL AFET‹
FELAKETE, KATL‹AMA DÖNÜﬁTÜREN SEBEPLER’den söz
edilmedi. Olay›n ele al›n›ﬂ› ço¤unlukla kiﬂisel hikayeleri öne ç›karmak biçiminde oldu. Mesele birkaç
ki ﬂi s e l dra ma indirgendi. Arada bir,
“10 y›ld›r gereken önlemlerin al›nmad›¤›” söylendi, ama önlemleri almayanlar, sorgulanmad›...
Bir kaç gün sonra 17 A¤ustos
depremi de, gelmesi beklenen depremler de, al›nmayan önlemler de
yine unutturulacak. Çünkü depremin 10. y›l›nda oligarﬂi, olay›n gerçek boyutlar›n›n ve sorumlular›n›n

örtbas edilmesini istiyor. 40 bin kiﬂi
öldü ama UNUTUN diyorlar...
Hürriyet’in baﬂyazar› O k t a y
Ekﬂi, “Depremin 10’uncu y›l›nda”
baﬂl›kl› yaz›s›nda “unutturma” politikas›n›n tipik bir örne¤ini sergiledi.
40 bin kiﬂinin ölümüne gözlerini
kapay›p Ecevit hükümetine, devlete
methiyeler diziyordu Ekﬂi:
“Ecevit o ilk ﬂaﬂk›nl›k saatlerini
telafi eden öyle büyük bir enerji ile
olay›n sorumlulu¤unu üstlendi ki...
Hükümet gerçekten mucizeler yaratt›… Devletin tüm olanaklar› bir
anda deprem yaras›n› sarmaya tahsis edildi… Hükümetin dinamizmi
toplumda büyük bir seferberlik ruhu
yaratt›… Felakete u¤rayanlar eﬂi
görülmedik bir h›zla önce çad›rlara
a rd›ndan... deprem evlerine yerleﬂtirildi…. Ve bir sene, bir buçuk sene
gibi bir sürenin sonunda nerdeyse
s a r › l m a d › k y a r a k a l m a d › . ” (16
A¤ustos 2009)

Ekﬂi’ye göre sütte leke var ama
hükümette, devlette yok. Gerçe¤in
böyle olmad›¤›n› elbette tüm Türkiye biliyor. Depremlerde önlem almayan gelmiﬂ geçmiﬂ bütün iktidarlar suçludur. Hiç birisi bu sorumluluktan kaçamaz.
Çöken evlerden baz›lar›n›n müteahhiti Veli Göçer, kendisiyle yap›lan bir röportajda diyor ki, “m›ﬂ›l
m›ﬂ›l uyuyorum”... Sorumlulardan,
soygunculardan, h›rs›zlardan hesap
sorulmayan bu ülkede, hepsi m›ﬂ›l
m›ﬂ›l uyur elbette. Adaletin olmad›¤› bir ülkede bütün sorumlular ayn›
suçu iﬂlemeye devam ediyorlar. Veli Göçer ülkemizde adaletin nas›l iﬂledi¤ini göz önüne seriyor. “Günah
keçisi ben oldum ama adalete güveniyorum. Ben adaletten ceza alaca¤›m› hiç düﬂünmedim.” ‹ﬂte as›l
mesele budur. Tüm h›rs›zlar, soyguncular, iﬂkenceciler, katliamc›lar,
ceza almayacaklar›n› biliyorlar!!!
Depremden sonra yap›lan araﬂt›rmada Veli Göçer binalar›n›n bu-

UNUTMAYACA⁄IZ!

Halk›n ölümünü haz›rlayan
oligarﬂik diktatörlük!
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Yine, ‹stanbul’da 1 milyon yap›n›n yüzde bi ri a nc ak güçl e ndi ri l ebi l mi ﬂt i r. Yani sadece 10
b i n yap› için güçlendirme çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r.
Geriye kalan 990 bin yap› ise öylece durmaktad›r.
Depreme karﬂ› güçlendirilmeyen
yap›lar içinde, o k u l l a r, h a s t a n e l e r
Binlerce insan›n yaﬂam›na mal v Marmara d epreminde
d e vard›r. Karﬂ›m›zdaki tablo
olan Marmara ve Düzce depremlerinhasar gören 123 bin bina,
ürkütücüdür.
den bugüne 10 y›l geçmesine ra¤men,
hala y›k›lmay› bekliyor ve
depremin yaratt›¤› y›k›m› gidermek
Ürkütücüdür; oligarﬂik iktidar,
hala i çinde insanlar var!
halk›n yaﬂam› konusunda hiçbir soiçin ciddi hiçbir ad›m at›lmad›.
v ‹stanbul’da 1 milyon
rumluluk duymamakta, onbinlerce
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› rakamlar›na
s
adece
y
üzde
b
iri
yap›n›n
insan› bile bile ölüme mahkum etgöre Gölcük ve Düzce depremleri s›radepreme
k
arﬂ›
mektedir.
s›nda 376 bin konut ve iﬂyeri, a¤›r
güçlendirildi. Yüzde 99’u
Bir avuç asalak ve para babas›
v eya o rta ha sa r gördü.
içindekilere m ezar
için, depreme dayan›kl› özel ve pahaBu demekti ki, onbinlerce ev ve iﬂl› siteler inﬂa ederek, onlar›n yaﬂam›olmaya aday!
yeri, kullan›lamaz, KULLANILMAn› sa¤lama alm›ﬂt›r. Halk için ise yeMASI gereken durumdad›r. Hasarl› bini bir depremde adeta ölümü haz›rlanalar›n derhal y›k›lmas› gerekiyordu. Ama...
m›ﬂlard›r. Halka karﬂ› düﬂmanl›¤›n ve kapitalist soygun“Bunlardan (hasarl› ev ve iﬂyerlerinden-bn) 123 bi- culu¤un sonucudur bu. Bilerek halk›n ölümüne davetiye
ni hala ayakta ve y›k›lmay› bekliyor. Boya ve s›va ile
ç›karmak, alçakça bir yaklaﬂ›md›r.
hasar › kapat›lan binalar da ev sahipleri de¤il, genel Mesele, ülkenin bütçesi de¤ildir. “Para olmad›¤›”
likle depremi yaﬂamam›ﬂ illerden gelen kirac›lar otu - için de¤ildir bu aymazl›k. Herﬂey için para bulanlar halruyor.” (Zaman, 17 A¤ustos 2009)
k›n can güvenli¤i için tek bir ad›m atmamaktad›rlar.
Sonuç: Yoksul halk ilk sars›nt›da m e z a r a d ö nü ﬂ e c e k
Halk›n onlar nezdinde bir de¤eri yoktur. Yeter ki,
evlerde yaﬂamaya mahkum edilmiﬂtir.
kendi düzenleri devam etsin...

Güler’i ‹stiyoruz!

lundu¤u alana i nﬂa at ya p› la ma z raporu verildi. 198 kiﬂinin ölümüne
neden olmaktan yarg›lanan müteahhit as›l sorumlunun devlet oldu¤unu
bak›n nas›l anlat›yor: “Yap›lamazd›
da neden inﬂaat yap›ld› n e d e n
onayland›… Zemin etütlerinin olup
olmad›¤›n› incelemem gerekirdi.
D e v l e t a ra m › y o r d u k i . D e v l e t i ma ra aç›yor, bozuk alan›n de¤erlenmesini sa¤l›yor, sat›ﬂ›na rehberlik
ediyordu...”
G a z e t e l e r, televizyonlar, ikti d a r, s o r u n u n ü z e r i n i n e d e n k a p a t › y o r, s o r u m l u l a r n e d e n a k l a n › y o r ? . . Çünkü burjuvazi s›n›fsal
davran›yor. Sistemin, devletin o zamanki t e ﬂ h i r olmuﬂlu¤unu, 40 bin
kiﬂinin ölümündeki s o r u m l u l u ¤ un u unutturmaya çal›ﬂ›yorlar.
Ölülerinizi, sorunlar›n›z›, dep-

remde ve geçen 10 y›lda yaﬂad›¤›n›z bütün ac›lar› UNUTUN, h e s a p
s o r m a y › n diyorlar. Hat›rlamak önce sorumlulardan hesap sormak,
sonra da bunlar›n bir daha yaﬂanmamas› için önlem almak demek. Sorunda burada baﬂl›yor. Yeni bir deprem olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u konusunda bütün bilim insanlar› mutab›k olmas›na ra¤men halen hiç bir
önlem al›nm›yor. Önlem almak yerine yaﬂananlar› unutturmakla, aç›lan davalar› zaman aﬂ›m›na u¤ratmakla, hesap sormak isteyen halk›
coplamakla meﬂguller.
Bu katliam› unutmak, yeni
k a t l i a m l a r a k a p › a r a l a m a k t › r. Bu
katliam›n sorumlular›ndan hesap
sormamak, suç iﬂlemelerine izin
vermektir. Devlet unutturmak, sorumlulu¤unun üzerini örtmek isti-

yor. Unutmamal›y›z.

10 Y›lda ne de¤iﬂti?
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Marmara’da olas› bir depremde
40-50 bin civar›nda can kayb› olmas› bekleniyor. Yoksullar en riskli
deprem bölgelerinde en kötü konutlarda yaﬂ›yorlar. Binlerce bina depremden ald›¤› tahribatlar onar›lmadan kullan›l›yor. B›rak›n önlemi
kurtarmaya yönelik gerekli organizasyonlar bile yap›lm›ﬂ de¤il.
17 A¤ustos depremini unutturmak ve böylece gelmekte olan felaketleri de göremez hale gelmemizi
UNUTMAMALI
istiyorlar.
U N U T T U R M A M A L I Y I Z .!

Oligarﬂinin insafs›zl›¤›n›n, vicdans›zl›¤›n›n, alçakl›¤›n›n resmi:

UNUTTURMAYACA⁄IZ!

Çöp K onteynerindeki D epremzede!
TV’lerde o görüntüleri izleyenler belki gördüklerine inanamad›.
“Bu kadar da olmaz” dedi belki.
Kald›klar› deprem konutlar›ndan
soka¤a at›lmak istenen ‹zmit Ar›z l›’daki halk do¤al olan› yapt›: Direndi! Soka¤a at›lmak yerine evini,
bar›nma hakk›n› savundu.
15 A¤ustos 2009’da, bu kez oraya B ölge Çal › ﬂma M üdür Ya r d › mc›s› taﬂ›nacakt›. Eﬂyalar› getirilmiﬂti. Halk eﬂyalar›n taﬂ›nmas›na izin
vermedi.
Halk› oraya lay›k görmüyorlard›. Devletin bürokratlar› için boﬂalt›l›yordu Ar›zl›’daki deprem konutlar›. O konutlar›n evsiz kalan halk
için yap›lm›ﬂ olmas› hiç birinin
umurunda de¤ildi.
Nitekim, Milli E¤itim Müdürü, vali yard›mc›s› yine polis gözetiminde taﬂ›nm›ﬂlard›. Halk› ç›karacak ve kendileri yerleﬂeceklerdi.
Halk›n, evlerini savunmas›, hakl› direniﬂleri AKP iktidar›n›n polisinin sald›r›s› ile karﬂ›laﬂt›.
Kad›n, erkek, yaﬂl› ve genç yoksul depremzedelerin karﬂ›s›na yüz-

lerce polis ç›kt›. Kinle, nefretle,
düﬂmanl›kla, sallad›lar coplar›n›.
Tekme tokat giriﬂtiler, yine de h›nçlar›n› alamam›ﬂ gibiydiler. Soka¤a
at›lmamak için, hakk› olan evini korumak için direnen bir genci tutup
bir çöp konteynerine att›lar.
Bir çöp konteynerine!
Bir insan› att›lar oraya! Nas›l bir
düﬂmanl›k, nas›l bir kindi bu?.. Kim
onlar›n beyinlerine ve yüreklerine
böyle bir kini doldurmuﬂtu?
Bu görüntüler karﬂ›s›nda, bir insan›n “ﬂaﬂ›rmamas›” zor. Zor ama
asl›nda y›llard›r halka hep böyle
davranmad›lar m›?
Konutlar›ndan at›lmamak için
direnen yaﬂl› kad›nlara sald›ran,
küfreden, jop sallay›p gözalt›na
alan polisler, hiçbir de¤eri görmeyecek kadar h a l k a d ü ﬂ m a n yetiﬂtirildiler. Oysa kendi içinden geldikleri s›n›fa bak›ld›¤›nda polisler de,
yoksul kesimlere mensuptur.
Ama öyle e¤itildiler ki “içinden
geldikleri” s›n›fa ihanet ederek, halk› düﬂman olarak görmeyi ö¤rendiler. Kontrgerilla karargahlar›nda polisleri, askerleri, sivil faﬂistleri

Adalet ‹stiyoruz!

“ k a h ro l s u n h a l k ” , “ k a h ro l s u n i n s a n h a k l a r › ” sloganlar›yla halka
karﬂ› düﬂmanlaﬂt›ran e¤itim sistemidir uygulanan sistem.
Polis örgütlenmesi özellikle
1980’lerden bu yana h›zla faﬂistleﬂtirilerek, dincileﬂtirilerek halka düﬂman bir konuma getirildi. Bu hale
getirilen polisler, y›llard›r en hakl›
talepleri iﬂkence, sald›r›, katliam ve
bombalarla engellemeye, susturmaya çal›ﬂt›lar.
O nedenle, halk› çöpe atmak,
hakl› her talebi susturmak, hastaneye, okullara, evlere gaz bombalar›
atmak, katliamlar yapmak, çocuklar› kurﬂuna dizmek halka düﬂman
politikalar›n soncudur.
Halka düﬂmanl›¤›n bugünkü ad›,
AKP iktidar› ve onun polisidir. Polis; hak arayan, hakk›n› isteyen herkesime düﬂman olan AKP ‘nin politikalar›n› sürdürmekte, bunun için
her tür sald›r› ve iﬂkenceyi yapmaktad›r.
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Binlerce Yürek Güler Zere’ye Özgürlük ‹stedi!

Geleneksel Halk Sofras› Pikni¤i Yap›ld›
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‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan
her y›l düzenlenen geleneksel Halk
Sofras› Pikni¤i, Kemerburgaz'da 16
A¤ustos Pazar günü binlerce kiﬂinin
kat›l›m›yla yap›ld›.
Sabah›n erken saatlerinde, ‹stanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalar›ndaki mahallelerden kalkan otobüsler, genç-yaﬂl›, kad›n-erkek, iﬂçi,
iﬂsiz, memur, ö¤renci, ev kad›n› binlerce kiﬂiyi Kemerburgaz'a taﬂ›d›.
Piknik alan›na " B i z B i r H a rm a n d a l › n d a , B i r De Dost Sofra s › n d a D i z K › r a r › z . Geleneksel
Halk Sofras› Pikni¤imize Hoﬂgel diniz ... ‹ d i l K ü l t ü r M e rk e z i ” pankart› as›lm›ﬂt›.
Piknik alan›nda, bir de kelepçeli
elleriyle faﬂizmden merhamet dilenmeyece¤ini anlatan, zafer iﬂareti yapan, a¤z› maskeli ama gülümseyen
gözleriyle gelece¤i, umudu simgeleyen G ü l e r Z e re bekliyordu onlar›. Bugün, halk sofras›nda hep Güler’in huzurunda olacaklard›. Hep
Güler olacakt› gözlerinin önünde
ve gönüllerinde. Ve ﬂimdi art›k,
gönüllerinden bir an olsun ç›karmayacaklard› Güler’i...
Y ü rü y üﬂ , TAYAD, ‹dil Kül t ü r Merkezi, Sultangazi Hakl a r ve Özgürlükler Derne¤i
standlar›n›n aç›ld›¤› piknikte,
Yürüyüﬂ'ün beﬂinci y›l› dolay›s›yla çeﬂitli yerlerde aç›lm›ﬂ olan
sergi bu kez piknik alan›ndayd›.
“Halk Sofras›”na oturanlar,
sabah kahvalt›lar›n› paylaﬂt›ktan

sonra, sergiyi, standlar› gezdiler.
Halk Cephesi taraf›ndan önceden
belirlenen gruplar, çeﬂitli konularda
halk› bilgilendirirken, bildiriler da¤›t›p, eylemler ve di¤er faaliyetler
için halka ça¤r›lar yapt›lar.
Bu arada, program da sunucular›n okudu¤u bir ﬂiirle baﬂlad›. Aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›ndan birinde ﬂöyle deniyordu: “(...) b u o n u r l u k a v g a d a ;
b i r y › l d › r h e r a n , h e r saniye yan› m›zda hissetti¤im iz ö ¤re t m e n i m i z , h e r ﬂeyimiz, Day›'m›zla yü r ü y o r u z . O ’nunla ve O’nsuz ge ç e n b u b i r y›lda , O ’ n d a n ö ¤ re n diklerimizle kavgada biraz daha
u s t a l a ﬂ m a n › n , o e n g ü z e l g ü n l e re
elbet varaca¤›m›za olan inanc›m›z› biraz daha büyütmenin coﬂkusuyla yürüyoruz.”
Programa D ü ﬂ b a z’la baﬂland›.
Düﬂbaz, ilk kez Halk Sofras› pikni¤ine kat›lan bir müzik grubuydu...
Düﬂbaz’› halaylar, halaylar› Hakan
Yeﬂilyurt’un türküleri izledi.

Ö¤len sofralarda, Sar›yer Pir
Sultan Abdal Kültür Araﬂt›rma Derne¤i'nin Cemevi mutfa¤›nda piﬂirilen yemekler vard›. Orman›n içinde
büyük, upuzun bir dost sofras› kurulmuﬂtu. Az önce halaylarda kol
kola olanlar ﬂimdi dost sofras›nda
lokmalar›n› paylaﬂ›yordu.
Biz buyduk zaten. De¤erlerine
s›k› s›k›ya ba¤l› halkt›k. Pikniklerimiz binlerce insan›m›z› bu duygularla, bu güzelliklerle bir araya getiriyordu. Yemekten sonra pikniklerin
vazgeçilmezi olan yar›ﬂmalar da yap›ld›.
Pikni¤in ikinci bölümünde, Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i Halk
Oyunlar› Ekibi, yurdun çeﬂitli yörelerinden derledikleri gösterileriyle,
halk›n kültürünü yaﬂatmada devrimcilerin çabalar›n›n en güzel örneklerinden birini sergiledi. Ard›ndan Karadeniz'in Kaçkar Da¤lar›'n›n görkemli zirvesinden ad›n›
alan grup M a r s i s ç›kt› sahneye.
Sonra da s›ra Halk Cephesi temsil cisi ’nin konuﬂmas›ndayd›. Halk
Cephesi temsilcisi; Güler Zere için
Adli T›p’›n 27 A¤ustos'ta ölüm-kal›m karar› verece¤ini belirterek herkesi 27 A¤ustos'ta Adli T›p Kurumu
önünde bulunmaya ça¤›r›rken, Küçükarmutlu’nun y›k›mlarla karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤unu hat›rlatarak, y›k›mlara karﬂ› örgütlenme ve kitlesel
mücadele ça¤r›s› yapt›.
Konuﬂmadan sonra alk›ﬂlar ve
z›lg›tlar eﬂli¤inde sahneye Grup Yorum ç›kt›. Grup Yorum üyeleri yaln›z ﬂark›lar›n› de¤il, söyleyecekleri
sözlerini de söylediler sahneden.
Güler Zere'nin özgürlü¤ünden,
halklar›n kardeﬂli¤inden bahsettiler... 5 Eylül'de herkesi Harbiye'ye, birlikte ﬂark› söylemeye
davet ettiler. Grup Yorum, yaklaﬂ›k bir saatlik program›nda sevilen ﬂark›lar›n›, izleyenleriyle birlikte seslendirdi. Konserle birlikte, bir Halk Sofras› Pikni¤i daha
binlerin paylaﬂ›m› ve coﬂkusuyla, yüreklerde ve beyinlerde küçük ateﬂler yakm›ﬂ olarak sona
erdi.

Güler’i ‹stiyoruz!

Öğretmenimiz
Halk içinde etki gücümüzü
geliﬂtirecek, halk› siyasallaﬂt›r›p
devrimcileﬂtirecek ve eyleme
sevk edecek tek ﬂey yürüttü¤ümüz kitle çal›ﬂmas›d›r. YAN‹
propagandad›r, ajitasyondur.
Çünkü kitleleri kazanman›n
yolu onlar›n duygu ve düﬂüncelerini kazanmakt›r.
Çünkü kitleleri eyleme geçirmenin yolu onlar›n duygu ve
düﬂüncelerini kazanmakt›r.
Duygu ve düﬂünceleri
kazanmak ise ajitasyon
ve propagandayla mümkündür.
Ajitasyon esas olarak
duygulara hitap etmektir.
Temel iﬂlevi kitleleri eyleme kald›rmakt›r.
Propaganda ise düﬂünceye hitap etmektir.
Temel iﬂlevi kitlelerin düﬂünce ve davran›ﬂlar›n›
de¤iﬂtirmektir.
Düzenin etkisi alt›ndaki kitlelerin duygu ve düﬂüncelerini etkilemeden, bunlar› de¤iﬂtirip
kazanmadan kitleleri kazanamay›z.
Bu yüzden devrimci faaliyetin en temel çal›ﬂmas›; yaz›l›,
sözlü, eylemli ajitasyon ve propaganda çal›ﬂmas›d›r.
Bunun için gerekli her türlü
araca sahibiz;
fotokopi,
pankart,
afiﬂ, bayrak, bildiri... tüm
bunlar› etkili ﬂekilde kullanabilmeliyiz.
Ama aslolan, as›l araç en
önemli araç; dilimizdir.

da çal›ﬂmalar› mutlaka
bölge-birim örgütleri taraf›ndan merkezi olarak ele
al›nmal› ve merkezi olarak
uygulamal›y›z.
Halka bir geliﬂme karﬂ›s›nda
ne anlataca¤›z?
Nas›l anlataca¤›z? Hangi sloganlar› kullanaca¤›z?
Bunlar› düﬂünmeli, en sade
hali ile bunlar› belirlemeli ve çal›ﬂma yapan arkadaﬂlar›m›za
anlatmal›y›z.
Yani onlar›n diline söz vermeliyiz.
Bu sözler, kelimeler gerçe¤in
gücü ile yüklü olmal›d›r.

çal›ﬂma halktan yo¤un tepki alm›ﬂ, devrimcileri mahalleden
kovmaya kadar iﬂ varm›ﬂt›r. Sorunun nedeni araﬂt›r›ld›¤›nda;
çöpün mahallenin geçim kayna¤› oldu¤u, mahalle halk›n›n
çöpten ç›kanlar› toplay›p satarak geçindi¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.
Do¤al olarak halk geçim olanaklar›n›n elinden al›nmas› do¤rultusunda bir faaliyete olanak
tan›mam›ﬂt›r. Somut, gerçekçi
araﬂt›rmalar yap›lmad›¤›nda bu
tür ﬂeylerle karﬂ›laﬂmak mümkündür.
Kitlelerin talepleri ve düﬂüncelerini somut, canl› olarak tespit etmeliyiz.

ÖRGÜTLEMEK
ANLATMAK VE
‹KNA ETMEKT‹R

Yani sözlü anlat›md›r, önemli
olan.
Tek tek, ev ev yapaca¤›m›z
sözlü anlat›mla birebir iliﬂki ile...
Sözlü ajitasyon ve propagan-

Sözlü, yaz›l› kitle çal›ﬂmalar›nda da her çal›ﬂmada oldu¤u
gibi somutluk ve güncellik belirleyicidir.
Bu anlamda gündemdeki konu hakk›nda ya da genel olarak
devrimcilik hakk›nda s›radan
insanlar ne düﬂünüyor, neye nas›l yaklaﬂ›yor, hiç abart›p çarp›tmadan, tamamen somut olarak
saptamak son derece önemlidir.
Bunlar bilinmeden geliﬂtirilecek
ajitasyon propaganda etkisiz
kal›r. Hatta ters sonuçlar do¤urur.
Örne¤in, 1989'larda ‹stanbul
Ümraniye Mahallesi’nde çöplü¤ün kald›r›lmas› talebi etraf›nda
ajitasyon-propaganda çal›ﬂmas›
baﬂlat›lm›ﬂt›r. Çöplük ciddi bir
sa¤l›k sorunu yaratmaktad›r. Pis
bir koku her taraf› kaplamaktad›r. Bunlar gözetilerek çöplü¤ün
kald›r›lmas›n›n halk›n talebi oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Fakat bu

Adalet ‹stiyoruz!
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Bölük pörçük ve bir sistemden yoksun bu düﬂünce
ve talepler derlenip- toparlanarak, bir sisteme ba¤lanarak yeniden üretilmeli ve
kitlelere geri götürülmelidir.

Kitleler, bizim onlara götürdü¤ümüz düﬂüncelerde
kendi düﬂüncelerini daha
sistemleﬂtirilmiﬂ ve daha
mant›kl› hale getirilmiﬂ hali
ile bulmal›d›r. "Bu benim
düﬂündü¤üm, ama tam olarak
ifade edemedi¤im ﬂeydir" diyebilmelidir. Bunu baﬂard›¤›m›zda kitlelerin bizim düﬂüncemizi benimsemesi zor olmayacakt›r. ‹kna gücümüz büyük
oranda artacakt›r.
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Örne¤in; propaganda-ajitasyonumuza karﬂ› "halk›n direnç
noktalar› somut olarak nedir?"
sorusunu kendimize soral›m ve
buna uygun politikalar geliﬂtirelim. Öyle politikalar geliﬂtirelim
ki; direnç k›r›ls›n, kitleler iknaya
daha aç›k hale gelsin.
Biz örne¤imizde bu direnç
noktalar›ndan en önemlilerinden birini ele alal›m: Bu hemen
hepimizin karﬂ›laﬂt›¤› kitlelerdeki "baﬂaramayaca¤›m›z" inanc›d›r. Halk genellikle amac›m›z›
anl›yor ve "iyi bir ﬂey" diyor.
Bunu kabul ettirmek pek zor olmuyor. Zaten halk aras›nda
mevcut düzenden memnun biri-
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ni bulmak pek mümkün de¤ildir.
Halkta de¤iﬂim iste¤i yo¤undur.
Onun isteklerine denk düﬂen bir
düzen önerisini kabullenmesi bu
nedenle zor olmuyor. Ama "baﬂaramazs›n›z" diyor. Bunun karﬂ›s›nda kuru kuru "baﬂar›r›z" demek pek anlaml› de¤ildir. Elbette bunu yüksek bir inançla söylemek bir etki yarat›r, ama o kadar...
Aslolan nas›l baﬂaraca¤›m›z›
anlaﬂ›l›r bir aç›kl›kla, ikna edici
bir tarzda anlatabilmektir.
Bunu yapabilmenin ilk ﬂart›
halk›n bu düﬂüncesinin alt›nda
yatan gerçekleri kabul etmektir.
Halk boﬂ konuﬂmuyor. Ciddi gerekçeleri vard›r. Örne¤in; oligarﬂinin devasa örgütlenmesini,
yüz binlerle ifade edilen polisini,
ordusunu, ekonomik-ideolojiksiyasi olanaklar›n› dikkate al›yordur. Gerçekten de oligarﬂi bu
yönleriyle bizden binlerce kez
güçlüdür. Ve y›k›lmaz olarak görünür. Halk "baﬂaramazs›n›z"
derken bu güç dengesini düﬂünüyor. Biz de nas›l baﬂaraca¤›m›z› anlat›rken bu güç dengesinin fark›nda oldu¤umuzu ama
oligarﬂinin gücünün göründü¤ü
gibi olmad›¤›n›, neticede bir
avuç insan oldu¤unu, halk›n bilinçsizli¤i ve örgütsüzlü¤ü nedeniyle güçlü göründü¤ünü, milyonlarca halk› örgütledi¤imizde
yapabilece¤i hiçbir ﬂeyin kalmayaca¤›n›, tank› topu kullananlar›n da neticede halk çocuklar›
oldu¤unu, halk› örgütledi¤imizde onlar›n da örgütlenece¤ini

anlatabilmeliyiz. Somut örneklerle bunu pekiﬂtirebilmeliyiz.
Kitlelerin durumu somut olarak ele al›nd›¤›nda böyle birçok
direniﬂ noktas› bulunabilir. Kitleler karﬂ›m›za bazen "sosyalizm
iyi bir ﬂey olsa y›k›lmazd›" diye
ç›kar, bazen burjuva politikac›larla bizi özdeﬂleﬂtirip "bizi kand›rmaya çal›ﬂ›yorsunuz, kand›ramazs›n›z" diye ç›kar, bazen
"bu halk için de¤mez" diye ç›kar... Bütün bu somut gerçeklerden hiç kaçmadan, düﬂünüp taﬂ›narak, örgütlenmelerimiz içinde politikalar üreterek, aç›k-net,
anlaﬂ›l›r cevaplarla kitlelere gitmeliyiz. Örne¤in bize "bu halk
için de¤mez" diyenlerin bizzat
kendilerinin halk oldu¤unu, bunu demekle kendi kendini inkar
etti¤ini ve aﬂa¤›lad›¤›n›, yine
devrimcilerin de halk oldu¤unu,
dolay›s›yla bunca kahramanl›k
destan› yaratanlar›n halktan
baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n›, bütün
bunlar dikkate al›nd›¤›nda bu
sözün ne kadar yanl›ﬂ bir söz oldu¤unu anlatabiliriz.
Ajitasyon-propaganda çal›ﬂmas› olarak genelde yap›lan
dergi da¤›t›m›, arada bir bildiri
da¤›t›m› ve s›n›rl› say›da insana
yap›lan sözlü çal›ﬂmalard›r. Merkezi olarak ç›kart›lan dergi, özel
say›, aç›klamalar bile tam olarak da¤›t›lmamaktad›r. Bunlar
kesinlikle yetersizdir. Bunlarla
s›n›rl› kald›¤›m›z sürece kitleleri
örgütleyebilmemiz zordur. Kitlelere do¤ru düﬂünceleri götürmenin her türlü biçimi yarat›c› bir

tarzda uygulanmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki; her gün çok çeﬂitli geliﬂmeler olmakta ve kitleler
bizim bu konularda ne düﬂündü¤ümüzü merak etmektedir. Bir
merak olmasa bile, bizim her
konuda ne düﬂündü¤ümüzü kitlelere götürmek görevimizdir.
Geliﬂmeler sadece genel geliﬂmelerle de s›n›rl› kalmamaktad›r. Her bölgede, birimde kendine özgü ve kitlelerde hassasiyet
yaratan geliﬂmeler olmakta, çeliﬂkiler yaﬂanmaktad›r. Kitleler
kahvelerde, otobüslerde, sokaklarda bunlar› tart›ﬂmaktad›r.
Bunlar› mutlaka biz de tart›ﬂmal› ve kitlelere do¤ruyu kavratmal›y›z.
Örne¤in bir yoksul mahallesinde ilkokul ö¤rencilerine polisin giyecek da¤›tmas› gibi olaylar yaﬂanmaktad›r. Bu bir "psikolojik savaﬂ" faaliyetidir. Bu gibi durumlarda an›nda kitlelere
düﬂüncelerimizi iletmeliyiz. Merkezi yay›nlarda bunlar ele al›nmayabilir. Al›nsa da biz birim
olarak s›ca¤› s›ca¤›na düﬂüncelerimizi kitlelere götürürsek daha etkili olacakt›r. Her birimde
böyle birçok geliﬂme, halk›n tart›ﬂt›¤› birçok olay olabilir. Bunlara h›zla müdahale etmek ve
bunlar etraf›nda, etkili bir ajitasyon-propaganda yürütmek her
örgütlenmenin ve devrimcinin
görevidir. Ve bunlar ciddi bir çal›ﬂman›n ve örgütsel karar›n ürünü olmal›d›r. Kitleler içindeki arkadaﬂlar›m›z›n pratik zekâs›na
ve inisiyatifine b›rak›lmamal›d›r.

ve bahçeli bir evin bahçesine kondu. Burada
gelip kitap okuyan çocuklar evde kimse olmasa bile kitap al›p, b›rakarak bunu da deftere kaydediyorlar. Kitapl›¤› yine çocuklar idare ediyor. Bir haftad›r
oluﬂturulan kitapl›¤a çocuklar evlerindeki fazla kitaplar› da getirerek "baﬂka çocuklar da
okusun" diye kitapl›¤a ba¤›ﬂl›yorlar. Ayr›ca toplu olarak
da Yaban O¤lak kitab›n› okumaya baﬂlad›lar. Kitapl›k
okul aç›l›ncaya kadar aç›k kalacak.

NARLIDERE’DE ÇOCUK
K‹TAPLI⁄I AÇILDI
‹zmir’in Narl›dere ilçesi gecekondu mahallelerinden
biri olan Ar›kent’te (Huzur Mahallesi) bir kitapl›k oluﬂturuldu. Yaz tatilinde çocuklar›n kitap okuma al›ﬂkanl›klar›n› geliﬂtirmek, birlikte kitap okumay› sa¤lamak için
oluﬂturulan kitapl›k çocuklar›n ilgisini çekti. Hiç kitap
okumayan çocuklar›n bile gelip kitap okudu¤u, kitap
okumak için eve kitap ald›¤› mütevaz› kitapl›k, gölgelik
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Önce Linç Güruhu... S onra Polis Sald›rd›

“ORTAK DÜﬁMAN AMER‹KA’DIR” D‹YEN
VATANSEVERLERE L‹NÇ SALDIRISI
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- Erzurum’daki linç sald›r›s›n›n sorumlusu A K P iktid a r › d › r.
- Linç sald›r›lar›yla, dev r i m c i l e r, v ata nse verl er y›ld›r›lmaya. sindirilmeye çal›ﬂ›l m a k t a d › r.
- “ Or t a k D ü ﬂ ma n Amerik a ” d i y e re k k a r i k a t ü r s e r g i si açman›n bedelinin tutsakl›k oldu¤u bir ü l k e d i r b u r as›...
AKP iktidar›n›n “demokratikleﬂme” manevralar›na karﬂ›, faﬂist politikalar her biçimiyle devam ediyor. Hergün “demokrasiden”, “hoﬂgörüden”, “sorunlar›n tart›ﬂ›larak
çözülmesinden” söz eden siyasi iktidar, Amerikan emperyalizmine
karﬂ› mücadele eden devrimcileri,
vatanseverleri tutukluyor, linç sald›r›lar› ile susturmaya çal›ﬂ›yor.
‹ktidar›n gerçek yüzü bir kez daha ERZURUM’daki linç sald›r›s›nda ortaya ç›kt›.
19 A¤ustos’ta Erzurum Adliyesi
önündeki linç sald›r›s›nda polis ile
linç güruhunun birlikte hareket etmesi, nas›l bir sald›r› politikas› yürütüldü¤ünü de göstermektedir.
Linçlerin De¤iﬂmeyen Klasi¤i;
“ B i r G r u p Va t a n d a ﬂ Tepkisi”
Sivas’ta “Ortak Düﬂman Amerika”d›r isimli karikatür sergisi açt›klar› için tutuklanan 5 ilerici, ö¤renci
15 ay sonra 19 A¤ustos’ta ilk kez
duruﬂmaya ç›kar›ld›. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ö¤rencisi olan 5
ö¤rencinin Erzurum 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde baﬂlayan davay› izlemek için gelen Gençlik Federasyonu üyeleri ile TAYAD’l› Aileler
bir bas›n aç›klamas› yapmak istediler.

Erzurum Adliyesi önünde saat
10.30’da yap›lan bas›n aç›klamas›na önce bir grup sivil faﬂist, ard›ndan da polisler taraf›ndan sald›r›ld›.
Trabzon’dan bu yana faﬂist güruhun linç sald›r›lar›nda kullan›lmas› halka hep “bb i r g r u p v a t a n d a ﬂ ’ › n
tepkisi” olarak gösterildi.
Bu kez de böyle oldu. Bas›n
aç›klamas› s›ras›nda oraya getirilen
100 kiﬂilik faﬂist güruh önce sözlü
sataﬂmalarda bulundu.
“Buras› Erzurum, burdan ç›k›ﬂ
yok” diye slogan atan bu bir avuç
faﬂist güruh oraya toplananlar› da
devrimcilere karﬂ› k›ﬂk›rtt›.
Linç güruhunu devreye sokan
polis, çok geçmeden Gençlik Federasyonu üyeleri ile TAYAD’l› Aileler’e do¤rudan kendisi sald›rd›.
Tüm linç sald›r›lar›n›n klasik gerekçesi olan “vatandaﬂ tepkisi” diye
bir ﬂey yoktur ortada. Do¤rudan vatanseverlere sald›r›y› örgütleyen polisin kendisidir. AKP iktidar›d›r.
Oraya getirilen güruh sivil faﬂistlerden oluﬂmaktad›r. Faﬂistler
daha önceki linçlerde oynad›klar›
rolü bir kez daha oynad›lar.
Daha önceki linçlerde özellikle

Adalet ‹stiyoruz!

linçlere halk› katabilmek, halk›n bilincini buland›rmak için olmad›k
yalanlar uydurmuﬂlard›.
Erzurum’daki linçte de yine benzer yalanlara baﬂvurdular. Amaç,
halk› vatanseverlere karﬂ› k›ﬂk›rtmakt›. Yarat›lacak provokasyon ile
halk› vatanseverlere karﬂ› k›ﬂk›rtacak ve daha büyük bir sald›r› örgütleyeceklerdi.
Oysa her ﬂey ortadayd›. Amerika’ya karﬂ› olduklar› için tutuklanan, 15 ayd›r duruﬂmaya ç›kar›lmayan arkadaﬂlar› için bas›n aç›klamas› yap›yor, hukuksuzlu¤u protesto
ediyorlard›.
Vatanseverlerin gerçekleri aç›klamas›na tahammül edemeyen, vatanseverlerin desteklenmesini hazmedemeyen polis linci örgütledi.
Bas›n aç›klamas› yapan Gençlik
Federasyonu üyeleri ve TAYAD’l›
Aileler polisin azg›nca sald›r›s›na
u¤rad›lar. Polis, yere yat›rarak, zorla arkadan kelepçeledi¤i insanlar›
ite kalka, kollar›n› bükerek, kaba
dayak atarak, linç güruhunun yer
yer sald›r›lar› eﬂli¤inde zorla otobüslere “bindirdi”.
Daha sonra otobüse gaz s›kan
polis, gözalt›na ald›¤› 70 kiﬂiyi ﬂehir

23
A¤ustos
2009
Say›:
13
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A¤ustos
2009
Say›:
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d›ﬂ›nda bulunan Özel Harekat ﬁube
Müdürlü¤ü’ne götürdü.

gözalt›na al›nan yine onlard›.

‹ﬂkence, otobüste ve götürüldükleri yerde de devam etti. Gözalt›na
al›nanlar avukatlar› ile görüﬂtürülmediler.

Sald›r›dan sonra, linççileri ve
polisi aklayan linççi medya

Sald›r›ya u¤rayan devrimciler,

Linç Sald›r›s›na K at›lan
Ve O naylayan
ERZURUMLULAR!
Biz, Amerikan emperyalizmine
karﬂ› dövüﬂüyoruz. Bu ülkenin ba¤›ms›z ve demokratik olmas›n› istiyor, onun için mücadele ediyoruz.
Bizi Amerikan emperyalizmine
karﬂ› ç›kt›¤›m›z için hapsediyorlar.
Genç arkadaﬂlar›m›z neden Erzurum F Tipi Hapishanesi’nde tutuluyor san›yorsunuz?
Onlar sizin kardeﬂleriniz, o¤lunuz, ye¤eniniz, komﬂunuz... Onlar›n tek suçu bu ülkeyi çok seviyor
olmalar›d›r. Onlar› ve mücadelesini
anlaman›z gerekiyor.
Onlar bu ülkenin gerçek vatanseverleridir. Onlar istiyorlar ki, 65
y›ld›r ülkemizi ya¤malayan emperyalistler bu ülkeden defolup gitsinler.
Açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun,
geri kalm›ﬂl›¤›m›z›n sorumlusu
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Sald›r› sonras›nda polisin imdad›na her zaman oldu¤u gibi burjuva
bas›n yetiﬂti. Bas›n linci meﬂrulaﬂt›olan tüm emperyalistleri bu ülkeden kovmak için mücadele ediyorlar.
Bize sald›ranlar, Amerikan emperyalizminin köpekli¤ini yapanlard›r.
Onlar› iyi tan›mal› ve onlar›n
k›ﬂk›rtmalar›na gelmemelisiniz.
Vatanseverlere sald›ranlar sizin
dostunuz de¤ildir.
Bizlere sald›ranlar, bu ülkedeki
sömürünün, ya¤man›n devam etmesini isteyenlerdir. Sizi bizlere
sald›rman›z için k›ﬂk›rtanlar y›llard›r sömürünün devam etmesini sa¤layanlard›r.
Sizlerin yeri, vatanseverlerin yan›d›r. Bu ülkede kardeﬂçe yaﬂaman›n, bu ülkede aç kalmaman›n tek
yolunun ba¤›ms›z ve demokratik bir
ülke kurmaktan geçti¤i aç›kt›r.
‹ﬂte bunun için devrimciler, vatanseverler canla baﬂla mücadele
etmektedirler. Sen de bu mücadele
içinde yer almal›s›n...

racak, linççileri ve polisi aklayacak
yay›nlar yapt›.
“Erzurum’da linci POL‹S
Ö N L E D ‹ ” diye yazd› bir gazete
(Türkiye).
Bu gazeteye göre linççiler,
G r u b a t e p k i g ö s t e re n v a t a n d a ﬂ “G
l a r ” d › . (Türkiye, 19 A¤ustos 2009)
Yine bir baﬂka “vatandaﬂ tepkisi” haberi daha;
“Gençlik Federasyonu üyelerine
polis müdahale etti. 60 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› olayda baz› vatan daﬂlar grup üyelerine tepki gös ter di. ” ( Taraf, 19 A¤ustos 2009)
Yine bir baﬂka haberde ise b›rakal›m bas›n ahlak›n›, b›rakal›m bas›n›n ilkelerini, ortada tam bir ahlaks›z ve namussuzluk örne¤i vard›r. Demokratik bir hakk› kullanan,
bir hukuksuzlu¤u aç›klayan vatanseverler an›nda “terör örgütü üyesi”
ilan edildiler. Vatan gazetesinin baﬂl›¤› aynen ﬂöyleydi:
“ Te r ö r ö r g ü t ü y l e a r b e d e ”
Linç sald›r›s› ise “yoldan geçen
vatandaﬂ tepkisi” olarak yaz›ld›.
Vatan’a göre, linci de polis önlemiﬂ! “(18 A¤ustos 2009)
Tekellerin bas›n› özellikle linçlerin ve faﬂist sald›r›lar›n, polis terörünün hem aklay›c›s› hem de destekleyicisidir. Onlar›n yalanlar›yla
milyonlarca insan›n gerçekleri ö¤renme hakk› ellerinden al›nm›ﬂt›r.
Amaç milyonlarca insan› yalanlar›
ile düzenin kulu kölesi haline getirmektir.
Örne¤in; bas›n aç›klamas› yapanlar›n ne söyledikleri, 5 vatanseverin karikatür sergisi açt›klar› için
niye tutukland›klar›, neden 15 ayd›r
tutuklu olduklar› yoktur yaz›lar›nda.
Düzenin iﬂbirlikçili¤ini, düzenin
adaletsizli¤ini göremezsiniz bu yay›nlarda... Örne¤in, ﬂu sat›rlar›n neresinde objektiflik vard›r? Bu sat›rlar› okuyanlar, ortada bir linç sald›r›s› oldu¤unu bile ö¤renemeyeceklerdir.
DHKP-C'li san›klar›n duruﬂ“D
m a s › ö n c e s i n d e a r b e d e” (Radi-

Güler’i ‹stiyoruz!

Erzurum’da
gözalt›na
al›nan
Gençlik
Federasyonu
üyesi
bir
ö¤renci

kal,18 A¤ustos 2009)
Yaz›ld›¤› gibi ortada bir arbede
yoktur. Faﬂist güruhun polisle ortak
linç sald›r›s› vard›r.

yor.
Yerli uﬂaklar›
da onlar› izleyerek bu sald›r›lar›
devam ettiriyor.
T›pk›
bugün
AKP’nin yapt›¤›
gibi.
Sivas’ta aç›lan karikatür sergisinde Amerika’y› eleﬂtirdikleri için 5 vatansever bir komplo
ile tutuklan›yor
ve 15 ayd›r duruﬂmaya bile ç›kar›lmadan tutuklu kal›yor.
AKP iktidar›na göre vatanseverler suçludurlar! Suçlar› Amerika’ya
karﬂ› olmakt›r. Amerika’y› eleﬂtirmektir. Vatansever olmakt›r.

Linç Sald›r›s›n›n Hedefi
Ba¤›ms›zl›¤› Savunan
Düﬂüncelerimizdir

‹lericiler, D emokratlar,
Tüm H alk G üçleri!

Ba¤›ms›z, demokratik bir ülke
için bugüne kadar çok bedeller ödedik. Bunun için olmad›k sald›r›larla
karﬂ›laﬂt›k. Kuﬂat›ld›k, katledildik.
“ N e ABD n e A B B a ¤ › m s › z T ü r kiye” dedi¤imiz için iﬂkence gördük. Polisin azg›nca sald›r›lar›na
u¤rad›k. Tutukland›k. On y›llara varan hapis cezalar› ile yarg›land›k.
“Ba¤›ms›z Türkiye” yi savundu¤umuz için t›pk› bugünkü gibi linç
sald›r›lar›na maruz kald›k. Bize yönelik sald›r›larda ço¤u zaman tek
baﬂ›nayd›k.
Siyasi iktidar›n ba¤›ms›zl›¤› savunan düﬂüncelerimizi bo¤mas›na
izin vermedik. Bu nedenle tüm sald›r›lara gö¤üs gerdik.
T›pk› bugün yaﬂananlar gibi.
Düﬂünün dünya imparatorlu¤u kurmak için halklara iradesini dayatan,
ülkeleri aç›k iﬂgalden kaç›nmayan
ABD kendisine karﬂ› ç›kan her gücü
ezmeye çal›ﬂ›yor.
Amerika’ya karﬂ› ç›kman›n bedeli “terör listelerine” girmeyi göze
almakt›r. Emperyalist efendi hiçbir
eleﬂtiri, hiçbir direniﬂi kabul etmi-

“Ortak düﬂman Amerika’d›r”
dedikleri için Sivas’ta karikatür
sergisi açan ve tutuklanan 5 devrimci, demokrat ö¤rencinin duruﬂmas›na gidenler yeni bir linç sald›r›s› ile karﬂ›laﬂt›lar.
AKP iktidar› bir yandan demokrasi ve “demokratik aç›l›m”dan söz
ederken, sinsi bir biçimde sald›r›lar›n› sürdürüyor.
Erzurum’daki linçten AKP iktidar› ve onun polisi sorumludur.
Linçler Trabzon’dan bu yana halk›
sindirmek, y›ld›rmak amac›yla sistemli bir biçimde sürdürüldü.
Oligarﬂinin bu ›srar›nda elbette
Sol’un linçlere karﬂ› fiili ve birleﬂik
bir tav›r almamas›n›n etkisi ortadad›r.
Trabzon’dan baﬂlayarak linçlerin sürekli hedefi olduk. Bu bir bak›ma mücadeledeki, talepleri savunmaktaki ›srar›m›z›n sonucuydu.
Faﬂist güruha boyun e¤ip “soka¤› terketmedik”. Onlar bizleri
“soka¤a ç›kamaz” hiçbir hakk› kullanamaz hale getirmek istediler.

Adalet ‹stiyoruz!

Üstelik 15 ay sonra ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukluluk durumlar›
uzat›larak, duruﬂmalar› 5 Kas›m tarihine at›l›yor.
Siyasi iktidar, “Amerika’ya karﬂ› olursan›z sizi böyle süründürürüm” diyor herkese.
AKP iktidar› nezdinde, Amerikaya karﬂ› olmak suçtur. Ba¤›ms›z
Türkiye’yi savunmak suçtur. Düzen, Amerikan imparatorlu¤u karﬂ›s›nda kölece boyun e¤memizi istemektedir. Bunca zulmün nedeni budur.
Siyasi iktidar, tutuklu 5 vatanseverin sahiplenilmesine tahammül
edememiﬂ, onlara destek için gelenlere linç sald›r›s› düzenletmiﬂtir.
Linç sald›r›s›n›n hedefi, ba¤›ms›zl›¤› savunan düﬂüncelerimizdir.
Linç sald›r›s› ayn› zamanda bu
dayan›ﬂmaya, vatanseverlerin yalBu sald›r›larda tek baﬂ›m›za
kald›k. Tek baﬂ›m›za gö¤üslemeye
çal›ﬂt›k.
Bugün bir kez daha bu sald›r›larla karﬂ› karﬂ›yay›z. Hiç kimsenin
bana ne deme hakk› yoktur.
Biz linçlere, sald›r›lara karﬂ›
ç›kmaya mücadele etmeye devam
edece¤iz.
‹lericilerin, demokratlar›n, devrimcilerin bu çat›ﬂmada olmas› gereken taraf bellidir. Her kesimin bu
çat›ﬂmada olmas›, gereken yer lince karﬂ› mücadele içinde yer almakt›r.
5 Kas›m’da bir kez daha ERZURUM’a gidece¤iz. Bu noktada solun önündeki soru ﬂudur; Erzurum’a gidecek insanlar› linç güruhunun eline mi b›rakacaks›n›z?
Yoksa lince ve faﬂist teröre karﬂ› birlikte mücadele içinde olacak
m›s›n›z?
Linç sald›r›lar› görmezden gelinmeyecek kadar ciddidir. Birleﬂirsek daha güçlü bir biçimde bu
sald›r›lar› geri püskürtebiliriz. Bugün yap›lmas› gereken lincin karﬂ›s›nda devrimcilerin, vatanseverlerin yan›nda olmakt›r.
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L‹NÇ SALDIRILARININ
DE⁄‹ﬁMEZLER‹...

n›z b›rak›lmam›ﬂ olmas›nad›r.
Bugün Erzurum'da yaﬂanan linç
sald›r›s› Türkiye'deki adalet gerçe¤ini de tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Amerika’ya karﬂ› mücadele etmenin tutuklanma gerekçesi yap›ld›¤› bir ülkedir Türkiye.
23
A¤ustos
2009
Say›:
13
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r›s› izler. Tek
bir linççi gözalt›na al›nmaz ama linççilerin sald›rd›klar›ndan
mutlaka gözalt›na al›nan olur. Sald›r›ya u¤rayan devrimci demokrat
insanlar polis taraf›ndan coplan›lar,
yerlerde sürüklenirler. Demokratik
bir hakk›n kullan›lmas›n› güvence
alt›na almayan devletin temsilcileri
hep sald›r›ya u¤rayanlar› suçlarlar.
Haklar›nda davalar aç›l›r. Ancak
terör uygulayan faﬂistlere yönelik
tek bir soruﬂturma açmazlar.
- Tüm oligarﬂik yönetim temsilcileri, sald›r›y› “ v a t a n d a ﬂ h a s s a s i
yetiyle” aç›klar. Hep infiale gelen
“hassas vatandaﬂlar” vard›r. Linç
sald›r›lar› tezgahlanmaya baﬂlayal›
beri sivil faﬂistlerin ad› vatandaﬂa
dönüﬂmüﬂtür. Bir bas›n aç›klamas›
yapmak, Kürt olmak bile sivil faﬂistler için infiale gelme nedeni
olabilir.
- Linç sald›r›lar›n›n bir de m e d ya aya¤› vard›r. Medya sivil faﬂistleri vatandaﬂ, sald›r› nedenini de
“vatandaﬂ hassasiyeti” diye meﬂrulaﬂ t›r›rak, gerçekleri halktan gizler.
- Bütün provokasyan, linç giriﬂimi ya da faﬂist sald›r›n›n ortak
özelli¤i; “bir anl›k patlama” n›n
ürünü olmamas›d›r. Linç sald›r›lar›
ya devletin örgütlemesi, bilgisi dahilinde ya da onlar›n yaratt›¤› havan›n etkisiyle ortaya ç›km›ﬂt›r.
Devlet sürekli olarak ﬂovenizmi
körükleyerek bu sald›r›lar›n zeminini haz›rlar.
- Linç sald›r›lar›n›n tek amac›
vard›r: Te r ö r e s t i re rek, halk› sin d i r m e k t i r. 6-7 Eylüller, Kanl› Pazarlar, Maraﬂlar, Çorumlar hep ayn› amaçla örgütlenmiﬂtir.
Bütün linç sald›r›lar› planl› bir
devlet organizasyonudur. Faﬂist
güruhu örgütleyen, yönlendiren ve
sald›r› için her türlü zemini haz›rlayan devlettir. Bu nedenle de linç
giriﬂimlerinin tek sorumlusu devlettir.

Linç Sald›r›lar›, ‹ﬂkenceler,
Sald›r›lar “Ba¤›ms›z T ürkiye”
Mücadelemizi Engelleyemez
AKP iktidar› linç sald›r›lar› ile
korku ve y›lg›nl›k yaratarak, o korkuyu dalga dalga halka yaymak istemektedir.
Y›ld›r›lm›ﬂ, pasifize edilmiﬂ, düzene karﬂ› ç›kamayacak duruma getirilen halk› yönetmek daha kolayd›r.
Hele bu, emperyalizme karﬂ› ç›kan, ba¤›ms›z bir ülkeyi savunan
devrimciler söz konusu oldu¤unda
her tür sald›r› reva görülmektedir.
Linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda, Trabzon’dan bu yana devrimciler, vatanseverler tek baﬂ›nad›r. Tek baﬂ›na
nice kuﬂatmalara ra¤men ba¤›ms›zl›k düﬂünceleri terk edilmedi.
Erzurum’daki sald›r›lar bir kez
daha devrimcilerin ne kadar hakl›
olduklar›n› gösterdi. Bu sald›r›lar,
linçler vatanseverlerin mücadelesini
engelleyemez. Ba¤›ms›zl›k düﬂünceleri her zaman yaﬂayacak ve demokratik bir ülke kuruluncaya kadar sürecektir.

Amerika'ya karﬂ› karikatür sergisi açt›klar› için 15 ayd›r tutuklu
bulunan beﬂ kiﬂinin 18 A¤ustos’ta
Erzurum’da baﬂlayan mahkemesinde, mahkemeyi izlemeye gelen
Gençlik Fedarasyonu üyelerine ve
TAYAD’l› Aileler’e yönelik bir
linç sald›r›s› düzenlendi.
‘ﬁehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’, ‘Buras› Erzurum, Buradan
Ç›k›ﬂ Yok’ sloganlar› atarak sald›ranlardan hiçbiri gözalt›na al›nmad›.
Bu oyun y›llard›r ayn› ﬂekilde
sahneye konulmaktad›r. Linç sald›r›lar› her ﬂeyden önce kendili¤inden üç beﬂ “vatandaﬂ›n hassasiyeti” üzerine geliﬂen olaylar de¤ildir. Bizzat devlet taraf›ndan planlan›p, organize edilerek, polis-sivil
faﬂist iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen
sald›r›lard›r. Trabzon’dan, Sakarya’ya, Mersin’den Erzurum’a kadar bütün linç sald›r›lar›n›n senaryolar›, sald›r›lar›n meydana geliﬂ
biçimi ve polisin tavr› ayn›d›r.
Trabzon’daki sald›radan bu yana, linç sald›r›lar›n›n “dde¤iﬂmez”
belli özellikleri vard›r.
- K›ﬂk›rtmada muhakkak bir ya l a n vard›r. Trabzon’da “PKK bayra¤› açm›ﬂlar” veya Sakarya’da
“PKK’l›lar bir gencimizi dövdü”
ya da Erzurum’daki gibi buraya
“bölmeye gelmiﬂler” söylemleri ve
benzerleri yalanlarla çevredeki insanlar “k›ﬂk›rt›l›rlar.”
- Polis her zaman “sevgili kar
deﬂler, sevgili arkadaﬂlar” diye
“ m ü d a h a l e ” eder. Vali yada emni
yet müdürü “tepkinizi buraya toplanarak gösterdiniz, sizden sakin
bir ﬂekilde da¤›lman›z› rica ediyor u m” diyerek faﬂist güruhu “sakinleﬂtirmeye” çal›ﬂ›r. “Tamam siz yapaca¤›n›z› yapt›n›z, ﬂimdi da¤›l›n”
der en fazla.
- Her linç sald›r›s›n› polis sald›-

Güler’i ‹stiyoruz!

Gençli¤in Sesi

ERZURUM’DA MAHKEMEYE KATILAN
GENÇL‹K FEDERASYONU ÜYES‹
Ö⁄RENC‹LER ve TAYADLILAR
‹ﬁKENCEYLE GÖZALTINA ALINDI!

Bundan tam 15 ay önce Sivas’ta 5 ö¤renci arkadaﬂ›m›z›, Sivas E¤itim-Sen binas›nda Amerika’ya karﬂ› karikatür sergisi açt›klar› için tutuklayanlar, bugün
onlar›n Erzurum’daki mahkemesine kat›lan yaklaﬂ›k 70 Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciyi ve TAYAD’l›y› 18 A¤ustos Sal› günü saat 11.00 sular›nda
iﬂkenceyle sald›rarak gözalt›na ald›.
Polis daha önce Trabzon’da, Sakarya’da uygulad›¤› yöntemi tekrarlad›. Sa¤dan soldan toplad›¤›
provokatör-sivil faﬂistleri mahkemenin önününe
getirerek provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›. Ard›ndan da linç sald›r›s›nda bulundular. Sivil faﬂistleri
sald›rtan polis bunun ard›ndan, sözde arkadaﬂlar›m›z›n güvenli¤ini almak ad›na sald›rarak arkadaﬂlar›m›z› gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar iﬂkenceler alt›nda Erzurum Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü. 6 arkadaﬂ›m›z yaraland›.
Tutuklu olan arkadaﬂlar›m›z›n duruﬂmas› sonuçland› ve tutukluluk hallerinin devam›na karar verildi. Mahkeme bu hukuksuzlu¤a ve zulme
devam etme, ba¤›ms›zl›k isteyen gençleri cezaland›rma, Amerika’ya ise sahip ç›kma karar› ald›.
Bu düzen, Amerika’n›n uﬂa¤›d›r. Bu düzenin köﬂebaﬂlar›n› tutanlar efendileri Amerika’ya yaranabilmek için her türlü onursuzlu¤u, her türlü adaletsizli¤i yaparlar.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde ö¤renci olan
5 arkadaﬂ›m›z› bunun için tutuklam›ﬂlard›. Onlar
dünya halklar›n›n kan›n› içen Amerika’ya karﬂ›yd›lar. Onlar ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› istiyorlard›.
Onlar ülkesine, gelece¤ine, halk›na sahip ç›kan
gençlerdi. Onlar devrimciydiler. Onlar› bu yüzden
böylesine keyfi iddialarla tutuklad›lar.
Arkadaﬂlar›m›z›n tutuklanmas›ndan sonra onlara sendika binalar›nda karikatür sergisi açmalar›
için yer veren E¤itim-Sen ve Birleﬂik Taﬂ›mac›l›k

Erzincan’da Söyleﬂi:
“Demokratik Haklar›n
Kullan›m›”
Erzincan Gençlik Derne¤i’nde
“Demok ratik Haklar›n Ku llan›m › ” konulu bir söyleﬂi düzenlendi.
TAYAD Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Güvel ve Erzincan Genç-lik Derne¤i çal›ﬂan› Ali Arslan’›n
konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› söyleﬂi--

Sendikas› çal›ﬂan› iki sendikac›y› da tutuklad›lar!
Adaletsizlik tam 15 ay boyunca devam etti. Ne
ile yarg›land›klar›n› ancak 14 ay sonra ö¤renebildiler. Tam 14 ay neyle, hangi iddialarla yarg›land›klar›n› bilemeden tutuklu kald›lar. Ve mahkemeye ancak 18 A¤ustos 2009 günü yani tam 15 ay
sonra ç›kabildiler.
Bu keyfiyete bu hukuksuzlu¤a, bu zulme herkes karﬂ› ç›kmal›d›r.
Bu adaletsizli¤e karﬂ› ç›kmak için, vicdana sahip olmak, insan olmak yeterlidir. Bu ülkede Nazi
hukuku vard›r. Karikatür sergisi açt›klar› için 15
ayd›r tutuklu kalman›n baﬂka anlam› yoktur. Tutuklu olan arkadaﬂlar›m›za sahip ç›karken, mahkemeye kat›l›rken provakasyona, linç sald›r›s›na,
iﬂkenceye maruz kalman›n, gözalt›na al›nman›n
baﬂka bir anlam› yoktur.
Bu düzende adalet yok! Bu düzen iﬂkencecidir!
Bu düzen linççidir!
‹nsan›m diyen, vicdan› olan, mazlumdan yana
olan herkesi bu zulme karﬂ› ç›kmaya tutuklu olan
ve gözalt›nda olan Gençlik Federasyonu üyesi ö¤rencileri ve TAYAD'l›lar› sahiplenmeye ça¤›r›yoruz.
Onlara sahip ç›kmak dünya halklar›n›n ortak
düﬂman› Amerika'ya karﬂ› ç›kmakt›r. Onlara sahip
ç›kmak ba¤›ms›zl›¤a, vatan›n›n gelece¤ine, adalete sahip ç›kmakt›r. ‹nsanl›¤›m›za sahip ç›kmakt›r.
18 A¤ustos 2009

de Sivas’ta karikatür sergisi açt›kla-r› için tutuklanan Gençlik Federas-yonu üyesi ö¤rencilerin serbest b›-rak›lmas› istendi. Ali Arslan yapt›¤›
konuﬂmada okul- polis iﬂbirli¤i ile
liseli, üniversiteli gençli¤in üzerin-deki bask›lara ve tehditlere de¤indi.
Mehmet Güvel ise konuﬂmas›nda devletin demokratik örgütlenmelere sald›rarak örgütsüz bir toplum
yaratmaya çal›ﬂt›¤›na de¤inerek
“Eskiden Taksim’de bas›n aç›kla-

Adalet ‹stiyoruz!
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Gençlik
Federasyonu
mas› yapmak için sopalar, coplar
yerdik. ﬁimdi mücadelemizin sonucunda Taksim’de rahatça bas›n
aç›klamas› yapabiliyoruz. Güler
Zere için Taksim’de binler yürüyor.
Bu bizim meﬂru hakk›m›zd›r ve bu
hakk› mücadele ile kazand›k” dedi.
Söyleﬂide demokrasi mücadelesinin meﬂruluk temelinde sürmesi
gerekti¤i belirtilerek, 18 A¤ustos’ta Erzurum’da görülecek mahkemeye kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
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“Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik
Yarg›lanamaz”
Sivas'ta Amerika’ya karﬂ› karikatür sergisi açt›klar› için 27 May›s
2008 tarihinde gözalt›na al›nan 29
kiﬂiden 5 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›.
Gençlik Federasyonu üyeleri;
Amerika’ya karﬂ› karikatür sergisi
açt›klar› gerekçesiyle 15 ay önce tutuklanan Elbil Ç›nar, ‹lker Ekiz,
Mustafa Do¤an, ‹brahim Karataﬂ ve
Ali Ekber Kalender’in 18 A¤ustos’da Erzurum’da görülecek olan
mahkemelerine birçok ilde yapt›klar› eylemle ç a ¤ r › y a p t › l a r. Bu
ça¤r› anti-emperyalist, vatansever
gençli¤in sahiplenilmesi içindi.
‹st a nbul Ta ksim Tramvay Dura¤›’nda 14 A¤ustos günü yap›lan
eylemde; yasal dergi ve kitaplar›n
yasad›ﬂ› olarak gösterildi¤i ve ellerinde delil olmamas›na ra¤men tutuklanan kiﬂilerin 15 ayd›r tahliye
edilmemelerinin hukuksuzlu¤una
vurgu yap›ld›. Amerikan karﬂ›t› olman›n suç olmad›¤› ve tutuklu kiﬂilerin serbest b›rak›lmas› gerekti¤i
anlat›ld›. KESK ﬁubeler Platformu
ad›na BES 1 No’lu ﬂube baﬂkan›
Dursun Do¤an da gençlere destek
olunmas› gerekti¤ine, bask›larla
gençli¤in mücadelesinin bast›r›lamayaca¤›na vurgu yapt›.
Ayn› gün E l a z›¤ ’da, E s k i ﬂe h i r 'de K ü t a h y a ’da, E d i r n e 'de,
A d a n a’da A n k a r a’da,, K o cae li’de, An t a l ya’da eylemler yap›ld›,
Genç lik Fede r a s yon u da yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klamayla mahkemeye
kat›l›m ça¤r›s› yapt›.

Sivil Faﬂistler S a l d › r d ›
P o l i s G ö z a l t › n a Ald›
Polis daha önce Trabzon’da, Sakarya’da uygulad›¤› yöntemi 18
A¤ustos’ta Erzurum’da tekrarlad›.
Sa¤dan soldan toplad›¤› provakatör
sivil faﬂistleri mahkemenin önününe getirerek provakasyon yaratmaya çal›ﬂt›. Ard›ndan da linç giriﬂiminde bulunuldu. Sivil faﬂistleri
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sald›rtan polis bunun ard›ndan sözde güvenli¤ini almak ad›na sald›r›larak Gençlik Feredanasyonu üyeleri ve TAYAD’l› Aileleri gözalt›na
ald›. Gençlik Federasyonu ve TAYAD yay›nlad¤› aç›klamalarla sald›r›lar› protesto etti.
Gençlik Federasyonu üyeleri 19
A¤ustos günü Ta k sim Tr a m vay
Dur a ¤›’nda bir eylem yapt›.
Eylemde, Sivas’ta karikatür sergisi açt›klar› için tutuklananlar›n
mahkemesine kat›lmak amac›yla
de¤iﬂik illerden Erzurum’a giden
Gençlik Federasyonu üyeleri ve
TAYAD’l›lardan oluﬂan 70 kiﬂinin
polis ve sivil faﬂistlerce sald›r›ya
u¤ramas› ve gözalt›na al›nmas› protesto edildi. Gençlik Federasyonu
ad›na Bar›ﬂ Y›ld›z’›n yapt›¤› aç›klamada; polisin daha önce de Trabzon’da ve Sakarya’ da uygulad›¤›
bu yöntemlerde baﬂar›l› olamayaca¤›n›n alt›n›n çizildi. “Ba¤›ms›zl›k
isteyen gençlik yarg›lanamaz, Kahrolsun faﬂizm yaﬂas›n mücadelemiz,
Kahrolsun emperyalizm yaﬂas›n
halklar›n mücadelesi” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eyleme 60 kiﬂi kat›ld›.

ANKARA

‹ S TANBUL / TA K S ‹ M

‹ﬂkenceciler H a k k › n d a S u ç
Duyurusu
Linç ve polis sald›r›s›na maruz
kalan Gençlik Federasyonu üyeleri
21 A¤ustos’ta ﬁiﬂli Adliyesi’nde suç
duyurusunda bulunarak iﬂkencecilerin yarg›lanmas›n› istediler. Daha
sonra Taksim’de Makine Mühendisleri Odas›nda bas›n toplant›s› yap›ld›. Av. Bark›n Timtik, Sevgi Dalyan, Hazal Avﬂar Tunç Seçkin Aydo¤an, Sercan Ahmet Aslan gözalt›nda yaﬂad›klar›n› anlatt›lar. Bas›n
toplant›s› Av. Timtik’in “yaﬂananlar
tamamen bilinçli ve organize bir ﬂekilde düzenlenmiﬂtir ayn› zamanda
sorgulamalar s›ras›nda savc› taraf›ndanda savunma hakk› k›s›tlanm›ﬂt›r” sözleriyle sona erdi.

Güler’i ‹stiyoruz!

STANBUL
‹S

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Emekçiler ad›na bu
düzen savunulamaz!

AKP’nin ‹çiﬂleri Bakan›, “Kürt Aç›l›m›”,
“Demokrasi Aç›l›m›” dedikleri emperyalizm
onayl› politikay› meﬂrulaﬂt›rma do¤rultusunda turlar›n› sürdürüyor. ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay, düzen partilerinden, odalardan sonra geçti¤imiz günlerde de D‹SK’i ziyaret edip, D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi ile görüﬂtü. Görüﬂmede ve
görüﬂme sonras›nda D‹SK Baﬂkan› Çelebi’nin ifade
ettikleri düﬂündürücüydü!
‹ﬂçi sendikalar› patronlar karﬂ›s›nda emekçilerin
günlük ç›karlar›n›n savunucusu olur, yaﬂama ve
çal›ﬂma koﬂullar›n›, ekonomik koﬂullar›n› iyileﬂtirmek için mücadele eder. Ekonomik mücadele yan›nda örgütlenmelerini güçlendirme, patronlar›n
sald›r›lar›n› durdurma temelinde demokratik bir
mücadele de yürütürler. ‹ﬂçi s›n›f›n›n bir di¤er mücadelesi de ideolojik mücadeledir. ‹deolojik mücadele olmadan iﬂçilerin ekonomik- demokratik mücadeleyi baﬂar›yla yürütmeleri olanaks›zd›r.
Sendikalar›n kendilerini ekonomik mücadeleyle
s›n›rlamamalar› gerekti¤i, ülke ve halk› ilgilendiren her sorunun sendikalar› da dolayl› ya da do¤rudan ilgilendirdi¤ini bu temelde sendikalar›n toplumsal sorunlar›n mücadelesi içinde de yer almalar› gerekti¤i aç›kt›r. Çokca dile getirdi¤imiz gibi
elbette sendikalar›m›z Kürt sorununda taraf olacak, Kürt halk›n›n ulusal taleplerine de sahip ç›kacaklard›r. Ve elbette, sendikac›lar›m›z devrimci,
yurtsever kimliklere sahip olacak, bunu savunacaklard›r. Ancak Çelebi’nin yaklaﬂ›m› bu anlay›ﬂ›n
çok uza¤›ndad›r. Politik olmayan, s›radan bir tutumdur sergilenen.
Ne diyor Çelebi?
“Devlete küsülmez” diyor. Ve devam ediyor:
“Bu devlet, bu ülke bizim. Devlete küsülerek
bu sorun aﬂ›lmaz. Bu iradeye herkesin katk›
vermesini diliyorum.”
D‹SK yüzbinin üzerinde üyeye sahiptir. Emekçileri temsil etmek iddias›ndad›r. Ve ülkemizde sendikalar patronlara karﬂ› de¤il ayn› zamanda devlete karﬂ› da ekonomik, demokratik bir mücadele
veriyor. Devlet patronlar›n, sermayedarlar›n ç›karlar›n›n savunucusu bir devlet. Ve bu devlet bizzat D‹SK’in eski baﬂkanlar›ndan Kemal Türkler’in
katillerini yarg›lamayan bir devlet. D‹SK’i kapatan,
üyelerini gözalt›na alan, iﬂkencelerden geçiren bir
devlet. 1 May›slar’›, alanlar› emekçilere yasaklayan bu devlettir. Düzen bask› ve sömürü düzeni.
AKP, bir düzen partisi ve düzenin ç›karlar›n› savunan, gündeme getirdi¤i politikalarda halk›n,

emekçilerin ç›karlar›n› de¤il tekellerin ç›karlar›n›
temsil eden bir partidir.
AKP’nin gündeme getirdi¤i politikalarda, uygulamaya soktu¤u hiçbir yasal düzenlemede emekçilerin söz hakk› yoktur. Çünkü bu kararlar, düzenlemeler, politikalar, IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n, NATO’nun k›sacas› emperyalist tekellerin,
kurumlar›n kendi ç›karlar› için dayatt›¤› talimatlard›r. AKP gibi düzen partilerine düﬂen ise bunlar› hayata geçirmek. Hayata geçirirken de yalan ve
demogojiyle bu kararlar›n ülke ve halk›n menfaatine kararlar oldu¤unu belirterek, bask› ve sömürüyü meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
Bu gerçekleri tersyüz etmek, buland›rmak,
unutturmaya çal›ﬂmak D‹SK’in, Çelebi’nin ilk kez
yapt›¤› bir ﬂey de¤ildir. “Fabrikam› seviyorum”,
“iﬂimi seviyorum” gibi apolitik, s›n›f bak›ﬂ aç›s›ndan uzak sloganlarla politika yaparak emekçilerle
patronlar› uzlaﬂt›rmak aç›kca savunulan bir anlay›ﬂ haline getirilmiﬂtir. Elbette bu anlay›ﬂ “çal›ﬂma
bar›ﬂ›” ad›na mücadeleyi de tatil edecektir. Hele ki
emekçilerin haklar› için diﬂe diﬂ direniﬂler, grevler,
çat›ﬂmalar art›k söylemde bile tarihe kar›ﬂacakt›r.
Olan da budur zaten.
Bu devlet emekçilerin devleti de¤ildir. Devletin
kimin devleti oldu¤unu teorik aç›klamalarla ortaya koyacak de¤iliz. Bunu anlamak isteyen devletin uygulamalar›na, politikalar›na, yasalar›na, yasamas›na, yürütmesine, yarg›s›na baksa görecektir. ‹ﬂte daha yenidir. Kölece, iﬂgüvencesiz, örgütsüz çal›ﬂman›n ifadesi olan Özel ‹stihdam Bürolar›n› gündeme getiriyorlar. ‹ﬂte, iﬂsizlik fonunu da
içetmeye çal›ﬂan düzenlemeleri geçiriyorlar meclislerinden, cumhurbaﬂkan› onay›ndan...
Çelebi, “devlete küsülerek sorunlar aﬂ›lmaz” diyor. Hay›r! Böyle de¤ildir. Bu anlay›ﬂ çarp›k bir anlay›ﬂt›r. Çarp›k oldu¤u içindir ki sorunlar›n çözümünü kendi d›ﬂ›ndan bekler. Devletten, düzen
partilerinden, cumhurbaﬂkan›ndan, AB’den, emperyalizmin kurumlar›ndan... Bunun için “teﬂekkür” aç›klamalar› yaparlar.
Bu devlet bu düzen emekçilerin hiçbir sorununu
çözmedi¤i gibi Kürt sorununu da çözemez. Tersine
sorunlar› çözümsüzleﬂtirir. Kesin olan ﬂudur ki
mücadele edilmeden, bedel ödenmeden sorunlar
aﬂ›lmaz. Ülkemiz tarihi, dünya tarihi göstermiﬂtir
ki emekçilere, hiçbir hak bahﬂedilmedi. Emekçiler
kan ve can bedeli kazanm›ﬂlard›r haklar›n›.

Adalet ‹stiyoruz!
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AKP ve devlet güdümlü sendikalar, 2.5 milyon kamu emekçisini
‘Toplu görüﬂme’ oyunuyla a ldatmaya d evam e diyor...
Bu oyunu bozmak için,
Statükolar› Y›karak Örgütlenelim, Mücadeleyi Yükseltelim!

‘TOPLU GÖRÜﬁME’
ALDATMACASINA SON!

23
A¤ustos
2009
Say›:
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Kamu emekçileri için oyalama
ve aldatmadan baﬂka bir anlama
gelmeyen “toplu görüﬂmeler” 15
A¤ustos’ta baﬂlad›. AKP’nin memur sendikalar›n› ciddiye almama
tavr› daha görüﬂmeler baﬂlamadan
kendini gösterdi. Hükümet ad›na
görüﬂmelere kat›lan Devlet Bakan›
H a y a t i Yaz›c›, bas›na uzun bir aç›klama yapt›ktan sonra sendikalara
konuﬂma hakk› tan›madan toplant›ya geçmek istedi.
Yaz›c› konuﬂmas›nda hükümetin
memurlara enflasyonun üzerinde
zamlar verdi¤ini, 2002 y›l›ndan bu
yana memurlar›n birçok hak kazand›¤›n›, sendikalar›n›n oldu¤unu
söyleyerek, bu görüﬂmelerin amac›n›n grev ve toplu sözleﬂme hakk›n›
t a n› ma k o l ma d› ¤ › n › baﬂtan ilan etti.
K E S K görüﬂmeleri meﬂru bulmad›¤›n›, Toplu Sözleﬂme Hakk› istediklerini, e¤er 30 A¤ustos’a kad a r T ‹ S m a s a s › k u r u l m a z s a g reve
g i t m e kararl›l›¤›nda olduklar›n›
aç›klayarak görüﬂmelerden ayr›ld›.
K a m u - S e n v e M e m u r-Sen’in
öncelikli sorunu ise kimin “heyet
baﬂkan›” olaca¤›yd›; haklar› için
kavga etmeyenler, “baﬂkanl›k” koltu¤u için birbirlerine girdiler.
AKP hükümeti “toplu görüﬂmelere” Memur-Sen ve Kamu-Sen’le
baﬂlad›. Görüﬂmeler devam ediyor.
Görüﬂme program›na göre, 19
A¤ustos’ta özelleﬂtirmeden etkilenen memurlar›n haklar›, 20 A¤ustos’ta hizmet kollar›n›n sorunlar›,
25 A¤ustos’ta mali haklar görüﬂülecek ve toplant›lar 30 A¤ustos’ta yap›lacak maaﬂ pazarl›¤› (!) ile sona
erecek. Aç›klama böyle. Ama belli
ki bir pazarl›k olmayacak. G rev
hakk› olmayan›n pazarl›k gücü
y o k t u r çünkü.

B u s t a t ü k o , i c a z e t ç i , re f o r mist politikalardan, s›rt›n›
AB’ye yaslamaktan vazgeçe r ek, devrimci bir anlay›ﬂla
kitle çal›ﬂmas› ve örgütlen me yaparak ve pratikte
m i l i t a n b i r anlay›ﬂ› hakim
k › l a r a k d e ¤ i ﬂ t i rebilir.
M e m u r l a r, b u g ü n k ü t ü m
h a k l a r › n › b ö y l e k a z a n m › ﬂ t › r.
Nitekim, daha iﬂin baﬂ›nda 19
A¤ustos günkü görüﬂmeler sonucunda Kamu-Sen: “Bir arpa boyu
yol alamad›k.” aç›klamas›n› yaparken, Memur-Sen: “hükümet ne düﬂündü¤ünü aç›klamal›d›r” diye s›zlan›p duruyordu. Evet, hükümet, ne
düﬂündü¤ünü bile aç›klamaya gerek
duymuyor. 7 y›ld›r da “toplu
görüﬂmeler”in hiçbirinden emekçiler lehine, onlar›n taleplerine denk
düﬂen bir sonuç ç›kmam›ﬂt›r. Böyle
bir “görüﬂme”(!) cereyan ediyor.
Böyle bir görüﬂme sürecinde
Memur-Sen’in veya Kamu-Sen’in
ne talep etti¤inin hiçbir önemi yok.
Toplant›larda ne konuﬂulursa konuﬂulsun karar› Bakanlar Kurulu ve
Baﬂbakan verecek. Toplu görüﬂme
bir oyundur. Konfederasyonlar, bu
oyunun sadece figüranlar›d›r.

“Toplu G örüﬂme” S ürecinde
Dört C ephe
“Toplu görüﬂme” oyunu elbette
mücadelenin bir parças›d›r ve bu
çat›ﬂmada çeﬂitli güçler kendi cephesinden yer almaktad›r.
B i r i n c i c e p h e i k t i d a r cephesi d i r. AKP iktidar›, tüm “AB’ye
uyum” demagojilerine ra¤men, memurlar›n grev ve toplu sözleﬂme
hakk›n› t a n › m a m › ﬂ t › r. Halen bu

hakk› gasbetmeye devam etmektedir. Devlet, memurlar›n mücadelesi
sonucunda sendikalar›n› tan›mak
zorunda kalm›ﬂt›r. Ancak grev ve
toplu sözleﬂme hakk›n› gasb› devam
etmiﬂtir.
Sendika, grev ve toplu sözleﬂme
hakk›yla birlikte ﬂekillenmiﬂ bir örgütlenmedir. Bunlar›n olmad›¤› yerde, örgütlenme hakk› bir ﬂey ifade
etmez. Grev hakk› olmadan toplu
sözleﬂme de bir ﬂey ifade etmez. Bu
anlamdad›r ki grev hakk› olmad›¤›
sürece, sendikalar›n iktidar üzerinde belirleyici bir yapt›r›m gücü olmayacakt›r.
Oligarﬂi sendikalara ve sendika
üyelerine karﬂ› çok çeﬂitli biçimlerdeki bask›larla, sendikalara bask›nlar yaparak, sendikal› memurlar›
sürgün ederek, gözalt› ve tutuklamalarla, sendikalar›n eylemlerine
sald›r›larla memurlar›n gözünde
s e n d i k a l a r › n m e ﬂ r u l u ¤ u n u ortadan kald›rmaya, ilerici sendikalar›
terörize etmeye ve böylece emekçilerin örgütlülüklerini engellemeye
çal›ﬂmaktad›r. Grev ve toplu sözleﬂme hakk›n› tan›mak bir yana varolan sendikalar› da tasfiye etmek istemektedir.
‹kinci cephe emperyalizm cep h e s i d i r. ILO, sendikal haklar konusunda Türkiye’yi “kara liste”ye alm›ﬂt›r. ILO, oligarﬂinin kurdu¤u
“toplu görüﬂme” masas›n› meﬂru
görmemektedir. Bunlar do¤rudur.
Ancak ILO bu konuda ne yap›yor?
H‹Ç… ILO’nun bugüne kadar
emekçilerin sendikal haklar›n›n
gasp edilmesi konusunda Türkiye
üzerinde bir yapt›r›m› olmam›ﬂt›r.
Türkiye’nin ILO sözleﬂmelerine
imza atmas›n›n da emekçiler aç›s›ndan bir önemi yoktur.
Avrupa Birli¤i de daha önce sen-

Güler’i ‹stiyoruz!

dikal haklar›n kullan›m› konusunda
oligarﬂiye eleﬂtiriler yapm›ﬂt›. Ama
sonra... Sonras› yok. Tüm ekonomik
iliﬂkiler, üretim ortakl›klar›, aynen
devam ediyor. Avrupa emperyalizmi, AKP bu hak gasplar›n› sürdürürken “olumlu geliﬂmeler var” aç›klamalar›n› yapmaya devam ediyor.
ILO’nun da belirtti¤i gibi Türkiye sendikal haklar›n en çok gasp
edildi¤i ülkelerden biridir. Bu da
Türkiye’nin emperyalizme ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin bir sonucudur. Emperyalizm ve oligarﬂi emekçileri daha çok sömürebilsin diye sendikal
haklar gasp ediliyor, memurlar›n
grevli toplu sözleﬂmeli sendika hakk› tan›nm›yor. Bu nedenle de emperyalizmin kurumlar›n›n bu tür
aç›klamalar yapmas›n›n emekçiler
aç›s›ndan fazla bir anlam› yoktur.
Emperyalizm de bu noktada aldatmacan›n, oyalaman›n orta¤› durumundad›r.
Çat›ﬂman›n üçüncü cephesi ise
ge ric i s endi ka la r cephesidir. Memur-Sen, Kamu-Sen bu oyunu meﬂrulaﬂt›ranlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
K›r›nt› say›labilecek haklar karﬂ›l›¤›nda uzlaﬂmaya hep haz›rd›rlar.
Bazen kendi tabanlar›n› oyalayabilmek için taleplerde ›srarc› olur gibi
görünseler de oyunun orta¤›d›rlar.
Devlet deste¤inin, iktidar deste¤inin diyetini m e m u r l a r › s a t a r a k
ödemektedirler.
Özellikle Memur-Sen AKP iktidar›yla birlikte üye say›s›n› 9 k a t
artt›rm›ﬂt›r. AKP kendi iﬂbirlikçi
sendikalar›n› yaratm›ﬂt›r. Bunun
karﬂ›l›¤›nda da Memur-Sen “toplu
görüﬂme” oyununun baﬂ figüran›
durumundad›r. En fazla üye say›s›yla kamu emekçilerini aldatmadaki
en büyük rolü üstlenmiﬂtir.
Her iki konfederasyonun da esas
olarak tabela sendikas› olmaya bir
itiraz› yoktur. Grev ve toplu sözleﬂme hakk›n› elde etmek için mücadele diye bir amaçlar› yoktur. KamuSen’de, Memur-Sen’de Türk-‹ﬂ gibi
bir iki göstermelik ç›k›ﬂtan sonra
hükümetin verdi¤i zam oran›na raz›
olarak oyunu devam ettirecektir.
S ü re c i n d ö r d ü n c ü c e p h e s i i l e -

r i c i s e n d i k a l c e p h e d i r. KESK
“toplu görüﬂme” ad› verilen aldatmaca masas›na oturarak en baﬂ›ndan hata yapm›ﬂt›r. Bugün o hatan›n
bedeli ödenmektedir. ‹lerici sendikalar bu oyuna hiç bir biçimde ortak
ve alet olmamal›d›r. KESK toplu
sözleﬂme hakk› tan›nmad›¤› için bu
görüﬂmelerden çekilerek, sonbaharda grev karar› alacaklar›n› aç›klam›ﬂt›r.
KESK görüﬂmelerden önce
" T ‹ S y o k s a g re v v a r " slogan›yla
‹stanbul ve Diyarbak›r'dan yola ç›kan üyeleriyle Ankara'ya gelerek
Baﬂbakanl›k binas›na kadar yürüyüﬂ
yapt›. Görüﬂmeler süresince de
AKP’ye yönelik eylemler, bas›n
aç›klamalar› ve oturumun son günü
de tüm illerde 1 saatlik iﬂ b›rakma
eylemi yapaca¤›n› aç›klad›.

G rev ve Toplu Sözleﬂme
Hakk› M ilitan B ir
Mücadeleyle Kazan›l›r
E¤er KESK grevli toplu sözleﬂmeli sendika talebinde ›srarc› olacaksa, bu konuda iktidara geri ad›m
att›racak bir eylem program›na sahip olmal›d›r. Süreç yine bir kaç
göstermelik eylemle geçiﬂtirilecekse, iktidar›n bu oyunu oynamas›na
f›rsat tan›nacak demektir.
KESK’in bu oyunu bozmas›n›n
yolu örgütlenmekten, KESK’i gerileten mücadele ve çal›ﬂma tarz›n›
mahkum etmekten ve militan bir
mücadele hatt›ndan geçmektedir.
Oligarﬂinin 8 y›ld›r sürdürdü¤ü
“toplu görüﬂme” oyununu bozabilmek için çok daha kararl› ve kapsaml› bir mücadele program›na ihtiyaç vard›r. KESK’in mevcut sendi-

KESK bu tabloyu ancak
i c a z e t ç i , re f o r m i s t
p o l i t i k a l a r d a n , s › r t › n › AB’ye
y a s l a m a k t a n v a z g e ç e rek,
d e v r i m c i b i r anlay›ﬂla kitle
çal›ﬂmas› ve örgütlenme
yaparak ve pratikte militan
b i r anlay›ﬂ› hakim k›larak
de¤iﬂtirebilir.

Adalet ‹stiyoruz!

kac›l›k anlay›ﬂ›yla, bu mücadele anlay›ﬂ›yla grev ve toplu sözleﬂme
hakk›n›n kazan›lmas› mümkün de¤ildir. Toplu görüﬂme oyunuyla geçen her y›l, memurlar› grev ve toplu
sözleﬂme hakk›ndan bir ad›m daha
uzaklaﬂt›rmaktad›r. Bu da oligarﬂiye
grevsiz toplu sözleﬂmesiz bir sendikay› meﬂrulaﬂt›rmas› için olanak
sa¤lamaktad›r.
AKP’nin IMF güdümlü ekonomik politikalar›, hak gasplar›,
emekçilerin yoksullaﬂmas› aç›kt›r.
Önemli olan memurlar›n iktidara
yönelik memnuniyetsizli¤inin ve
tepkilerinin örgütlenebilmesi, mücadeleyle sonuç al›nabilece¤ine dair bir güven yarat›lmas›d›r.
Bunun yolu ise “Toplum sözleﬂmesi” gibi s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n›n d›ﬂ›nda formüller, “toplumsal hareket
sendikac›l›¤›” gibi taklitçi politikalardan de¤il, s›n›f sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›na uygun bir anlay›ﬂla mücadele ve örgütlenmeyi geliﬂtirmekten
geçer. KESK’in mevcut toplu görüﬂme oyununu eleﬂtirirken ortaya
koydu¤u politikalar ve eylem program›nda, çat›ﬂmay›, bedel ödemeyi
göze alan, emekçilere güven veren,
militan bir sendikac›l›k anlay›ﬂ› görülmemektedir.
Sonbaharda yap›laca¤› aç›klanan grev karar›, e¤er bugüne kadarki anlay›ﬂ temelinde örgütlenecekse
mevcut durumu de¤iﬂtiremeyece¤i,
yeni bir süreç baﬂlatamayaca¤›
aç›kt›r. G rev emekçiler için önemli bir s i l a h t › r ve buna uygun çal›ﬂmas› yap›lmak zorundad›r. Yoksa
hakk› verilmeyen her aç›klama,
hakk› verilmeyen her eylem, emekçilerin güveninin daha çok sars›lmas›na neden olacakt›r.
KESK bu tabloyu ancak icazetçi, reformist politikalardan, s›rt›n›
AB’ye yaslamaktan vazgeçerek,
devrimci bir anlay›ﬂla kitle çal›ﬂmas› ve örgütlenme yaparak ve pratikte militan bir anlay›ﬂ› hakim k›larak
de¤iﬂtirebilir. Grev ve toplu sözleﬂme hakk› da ancak böyle bir çizgiyle kazan›labilir. Sendika hakk› baﬂta olmak üzere, bugüne kadarki
haklar böyle kazan›lm›ﬂt›r.
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KESK: “Toplu Sözleﬂme HAKKIMIZ!
Grev S‹LAHIMIZ!”
11 A¤ustos'ta düzenledi¤i bas›n
toplant›s›yla taleplerini bir kez daha
kamuoyu ile paylaﬂan KESK, toplu
görüﬂmelerin birinci oturumunun
yap›laca¤› 15 A¤ustos günü Anka-ra'da bulunmak için 13 A¤ustos'ta
‹stanbul ve Diyarbak›r'dan bir yürü-yüﬂ baﬂlatt›. AKP hükümetinin "top-lu görüﬂme" oyununa karﬂ› ç›kan
KESK, yürüyüﬂ boyunca baﬂta
Gebze olmak üzere kimi yerlerde
devletin silahl› güçlerinin çeﬂitli en-gelleriyle karﬂ›laﬂt›. KESK kadrola-r›, joplara, gaz bombalar›na ve yara-lanmalara ald›rmadan barikatlar› bir
bir aﬂarak Ankara'ya ulaﬂt›.
KESK üyeleri, 15 A¤ustos’ta sa-bah›n erken saatlerinde GMK Bul-var› Maltepe köprüsü alt›ndan, "T‹S
Ve Grev Hakk›m›z› Kullanmak ‹çin
Yürüyoruz" pankart› arkas›nda,
"Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z, Grev
Silah›m›z", "Bask›lar Bizi Y›ld›ra-maz", "KESK'li Tutsaklar Onuru-muzdur" dövizleri taﬂ›yarak Baﬂba-kanl›k binas›na yürüdüler. GMK
Bulvar›n›n K›z›lay'a giden yol gü-zergâh›n› kapatan KESK üyeleri s›k
s›k, "Tutuklular Serbest B›rak›ls›n",
"Devlet Güdümlü Sendika Olmaya--

Davutpaﬂa katliam›n›n
ma¤durlar› adalet
istemeye devam ediyor
21 kiﬂinin hayat›n›
kaybetti¤i
‹stanbul-Davutpaﬂa’da yaﬂanan katliam›n›n sorumlular›n yarg› önüne
ç›kart›lmas›n› isteyen aileler, her cumartesi
Taksim
Tramvay Dura¤›’nda yapt›klar› eylemlerine bir yenisini daha eklediler.
15 A¤ustos’ta yapt›klar› eylemle 8.
haftalar›nda adalet isteyen aileler
yapt›klar› aç›klamada davan›n zaman
aﬂ›m›na u¤rat›lmas›na izin vermeyeceklerini ifade ettiler.
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ca¤›z", Direne Direne Kazanaca-¤›z", "T‹S Yoksa Grev Var” slogan-lar›n› hayk›rd›lar.
K›z›lay / YKM'nin önünden,
Baﬂbakanl›k binas› arkas›na yürü-yen kitleye KESK Genel Baﬂkan›
barikat önünde k›sa bir aç›klama
yapt›. Sami EVREN ve KESK he-yeti, alk›ﬂ ve sloganlarla görüﬂmele-re kat›lmak üzere Baﬂbakanl›¤a
geçti.
Bakan Hayati Yaz›c›'n›n 4688
say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar›
Kanunu'nu eksikliklerine ra¤men
önemsenmelidir' sözü ve Konfede-rasyon baﬂkanlar›n›n konuﬂmalar›na
f›rsat vermeden bas›n› d›ﬂar› davet
etmesi, KESK Genel Baﬂkan› EV-REN taraf›ndan tepkiyle karﬂ›land›.
Görüﬂmelerin ard›ndan KESK
Genel Baﬂkan› bir aç›klama yaparak; "Yedi y›ld›r yap›lan toplant›larda herhangi bir sonuç ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Türkiye'de mali disiplin uygulamalar› nedeniyle hükümetin bu
görüﬂmelerde yüzde beﬂ veya beﬂ
buçuk zamm› öngörmektedir. Bu
çerçevede toplu görüﬂme hukuku
tart›ﬂmal›d›r. Bizim aç›m›zdan tar-t›ﬂma bitmiﬂtir. Biz, bu masa meﬂru

de¤ildir diyoruz. Bakan dahil kim-senin bu masada yetkisi yoktur. Ba-kan› ikna etsek dahi yine son sözü
Bakanlar Kurulu verecektir. Bakan-lar Kurulu karar›n› da etkileyecek
olan Baﬂbakan'd›r. Dolay›s›yla son
söz baﬂbakandad›r. Bizim irademiz
bu masaya yans›mamaktad›r. Dü-ﬂüncelerimiz burada anlam ifade et-memektedir. Biz irademizi hüküme-te ve bu masaya teslim etmek iste-miyoruz. Bu toplant› bir ﬂey ifade
etmiyor. Bu toplant› hukuken meﬂru
de¤ildir. Rahats›z olanlar olabilirler.
Bizi dinlemeyebilirler, biz sokakta
her yerde on beﬂ gün bu süreci de-vam ettirece¤iz. Bu süreç içinde
T‹S masas› kurulmamas› durumun-da ise 30 A¤ustos'ta bütün ma¤dur
kesimlerle birlikte grev kararlar›n›
aç›klayaca¤›z" diyerek sözünü ta-mamlad›.
Toplu görüﬂmeyi Büyükﬂehir
‹mar Müdürlü¤ü önünde slogan at›p
halay çekerek bekleyen emekçiler,
heyetin gelip bilgi vermesinin ar-d›ndan saat 12.30 civar›nda da¤›ld›.

Sayaç okuma iﬂçileri
hakk›n› ar›yor

Belediyenin ﬁirketi
‹ﬂçileri Ma¤dur Etti

15 A¤ustos günü sayaç okuma
iﬂçileri alacaklar›n›n ödenmemesi
nedeniyle ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi önünde eylem yapt›. 3
A¤ustos’tan bu yana iﬂ b›rakan sayaç okuma iﬂçileri eylemde “hakk›m›z› almak için 12 gündür direniﬂteyiz” pankart› açt›. Eylemde
yap›lan aç›klamada ‹GDAﬁ’a
ba¤l› taﬂeron bir ﬂirket olan Beyp›narl›lar’da çal›ﬂt›klar›n› söyleyen
‹ﬂçiler öncelikle taﬂeron sisteminin kald›r›lmas› gerekti¤ini belirtiler. Haklar›n› alana kadar mücadelede kararl› olduklar›n› ifade
eden iﬂçilerin eylemi at›lan sloganlarla sona erdi.

Özelleﬂtirilme karar›yla gündeme gelen ‹stanbul Gaz Da¤›t›m
Anonim ﬁirketi’nde (‹GDAﬁ) taﬂeron olarak çal›ﬂan ve maaﬂlar›
verilmedi¤i için 3 A¤ustos'tan beri grev yapan iﬂçiler, Büyükﬂehir
belediye binas› önünde eylem
yapt›.
‹ﬂçiler ad›na aç›klama yapan
Tar›k Yüce, patron taraf›ndan sigortalar›n›n tam olarak yat›r›lmad›¤›, 2 ay boyunca maaﬂlar›n› alamad›klar› için greve ç›kt›klar›n›
belirterek bu ma¤duriyetin as›l sebebinin taﬂeronluk sistemi oldu¤una iﬂaret ederek, mücadelelerini
sürdüreceklerinin alt›n› çizdi.

Güler’i ‹stiyoruz!

“Direnme Hakk›m›zla
KORUYACA⁄IZ”
16 A¤ustos’ta Küçükarmutlu’da
y›k›mlara karﬂ› halk toplant›s›n›n
ikincisi yap›ld›. 500 ki ﬂi kat›ld›¤›
toplant› Küçükarmutlu Cemevi bahçesinde yap›ld›. Toplant›da Baltaliman› Mahallesi Muhtar› Ali Haydar
Aslan konuﬂma yaparak toplant›n›n
neden yap›ld›¤›n› anlatt›. Av. Oya
Aslan bar›nma hakk›, ‹vme dergisi

‹spiyonculuk Onur
K›r›c›d›r
Gözalt›lar. tutuklamalar, korkutmalar, kaç›rmalar, tehditler, iﬂbirlikçileﬂtirme faaliyetleri polisin
devrimcilere karﬂ› kulland›¤› bildik
yöntemlerdir. Devrim mücadelesini bitirebilmek için y›llard›r bu tür
yöntemlerden medet umuyorlar.
Ankara Haklar Derne¤i, 14
A¤ustos günü dernek binas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, üyeleri Hakan Keskin’e polis taraf›ndan para karﬂ›l›¤› iﬂbirlikçilik teklif
edildi¤ini aç›klad›. Mehmet Y›lmaz taraf›ndan yap›lan aç›klamada
“Ankara Polisi’nin as›l hazmede-

Mamak ‹ﬂçi Kültürevi
Çal›ﬂanlar› Tutukland›
Ankara Mamak’ta 12 A¤ustos
günü bas›lan Mamak ‹ﬂçi-Kültüre-vi’nden gözlat›na al›nan Gülnur Er-taﬂ ve Eda Ünalan, ç›kar›ld›klar›
mahkemede tutukland›lar. Mamak
‹ﬂçi-Kültürevi çal›ﬂanlar› yaﬂanan
hukuksuzlu¤u protesto etmek için
arkadaﬂlar›n›n mahkemeye ç›kaca¤›
14 A¤ustos günü Ankara Adliyesi
önünde eylem yapt›lar. Deniz Gün-do¤du yapt›¤› aç›klamada devrimci
sanat›n engellenemeyece¤i belirtildi.

yay›n kurulu üyesi mühendis Gürcan K›rca Kentsel Dönüﬂüm Projesi
hakk›nda bilgi verdi. ÇHD’den Av.
Ayﬂe Gonca Yumak ise; “TOK‹’yle,
belediyeyle masaya oturmay›n.
E¤er burada bir dönüﬂüm olacaksa
bu halk›n ç›karlar›, burada yaﬂayan
halk›n ihtiyaçlar› baz al›narak yap›lan bir dönüﬂüm olmal›” ﬂeklinde
konuﬂtu.
Av. Bark›n Timtik ise direnme
Bi zim en te mel
hakk›n› anlatarak “B
h a kk› m›z di r en m e h a kk›. Direnme
hakk›m›zla koruyaca¤›z. Di r enm e k
en te mel ins a n h a kk› d › r. Biz meﬂr u lu¤u m u z d a n a l d› ¤› m›z güç le dir ene ce ¤iz.” dedi. ‹vme dergisi yay›n kurulu üyesi ve TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu kent çal›ﬂma

grubunun üyesi olan mühendis Tigin Öztürk; krizle beraber konut piyasas›n›n daralmas›yla y›k›mlar›n
ertelendi¤ini ancak, ‹stanbul’un
Kültür Baﬂkenti projesiyle beraber
bu y›k›mlar›n olaca¤›n› anlatt›.
PSAKD Sar›yer ﬁubesi yöneticisi
ve Küçükarmutlu y›k›m komisyonu
üyesi Zeynep Y›ld›r›m y›k›mlara
karﬂ› komisyonlar oluﬂturmak ve
bunda sorumluluk almak gerekti¤ini söyledi. ÇHD Baﬂkan› Avukat
Taylan Tanay; “Sizlerin gücü örgütlülü¤ünüzdür. Ö r g ü t l ü h a r ek e t
e d e r se niz ev le r i ni zi y› k a m a z l a r.
‹radi davran›rsan›z, y›kt›rmama karar›n› verirseniz, herkes sizin yan›n›zda olur. Örgütlülü¤ünüze güvenin” dedi.

medi¤i verdi¤imiz haklar ve özgürlükler mücadelesidir” diye konuﬂtu. Hakan Keskin ise yapt›¤› aç›klamada Tuzluçay›r Polis Karakolu’nda nezaretten 2 kiﬂi taraf›ndan
ç›kar›ld›¤›n›, "Hakan niye rahat
durmuyorsun, baﬂ›na bela alacaks›n, biz her ﬂeyi biliyoruz" ﬂeklinde
konuﬂuldu¤unu, kendileriyle iﬂbirli¤i yapmas›n› isteyip ayl›k 1.000
TL teklif ettiklerini söyledi. Polislerin 'Gerekti¤inde seni evden zorla da almas›n› biliriz' ﬂeklinde tehdit edildi¤ini belirten Keskin “Benim ve ailemin baﬂ›na geleceklerden, bana ajanl›k teklif eden ve bu
olay› tertipleyen polisler sorumludur” diyerek suç duyurusunda bulunaca¤›n› duyurdu.

Naz›miye Düzgün
Baba ﬁenlikleri Yap›ld›

Çocuklar›m›z
E¤lenerek
Ö¤reniyorlar
‹zmir’de Yamanlar bölgesinde
faaliyet gösteren Yamanlar Özgürlükler Derne¤i’nde çocuklar için
resim kursu baﬂlad›. Çocuklar haftada iki saat resim ö¤retmenleri
gözetiminde resim çizmesini,
renkleri ve seramik hamurundan
ﬂekil yapmas›n› ö¤reniyor. Yaklaﬂ›k 20 çocu¤un kat›ld›¤› kursta çocuklar hem e¤lenecekler hem de
ö¤renecekler.

Adalet ‹stiyoruz!

Dersim’in Naz›miye ‹lçesi’nde
12 A¤ustos günü 5. Düzgün Baba
Anma ﬁenlikleri yap›ld›. Kurbanlar
kesilip, lokmalar›n da¤›t›ld›¤› ﬂenlikte; "Yok Edilmek ‹stenilen ‹nanc›m›z Alevilik" konulu panel yap›ld›. ﬁenlikte Veysel Ayd›n, Hasan
Sa¤lam ve Ferhat Tunç, Güler Zere
için konuﬂmalar yapt›lar. Konuﬂmalarda "Güler Zere serbest b›rak›ls›n ve sa¤l›¤›na kavuﬂsun" talebi
yer ald›. Halk Cepheliler de açt›klar› stantta Güler Zere’nin sesini
Naz›miye halk›na taﬂ›d›. Halk Cepheliler ﬂenlikte Güler Zere’nin resimlerini taﬂ›yarak ve “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur, Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar›yla bir
yürüyüﬂ düzenlediler.
ﬁenlikte ayr›ca 5. y›l›nda olan
"Yürüyüﬂ" dergisi de halkla buluﬂtu. Yürüyüﬂ önlüklerini giyen dergi
okurlar› konser alan›nda bulunanlarla ve esnaflarla sohbetler ederek
derginin tan›t›m›n› yapt›.
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23
A¤ustos
2009
Say›:
13
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Alia¤a Emek ﬁenlikleri’nde
Yürüyüﬂ Sat›ﬂ›
3 A¤ustos günü Yürüyüﬂ Dergisi
‹zmir’deki Alia¤a Emek ﬁenlikle-ri’nde halkla buluﬂtu. Grup Yorum
konseri öncesi yap›lan tan›t›m ve sa-t›ﬂta kavgam›z›n komutan› anlat›ld›.
Polisin sat›ﬂ› engellemek istemesi
ise boﬂa ç›kar›ld›. AKP polisi taham-mülsüzdü çünkü birkaç gün önce
Yürüyüﬂ Dergisi satan dört kiﬂiye

Trabzon’da Konser
Düzenledikleri
Tutuklananlardan
3’ü Tahliye Oldu

23
A¤ustos
2009
Say›:
13

Grup Yorum’un Karadeniz turnesi öncesi Trabzon, ‹stanbul ve Rize’de büyük bir operasyon havas›
yarat›larak gözalt›na al›n›p tutuklanan 9 kiﬂinin mahkemesi, 14 A¤ustos günü Erzurum 2.A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme öncesinde eylem yapan Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
"Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!" pankart› açarak, adalet istediler. Duruﬂmada Hasan To¤an, Banu Özcan, Songül Öktem tahliye
edilirken, 6 kiﬂinin tutukluluk hallerinin devam›na karar verildi. Mahkeme ç›k›ﬂ›nda bas›na bilgi veren
Mehmet Güvel; "Verilen karar tam
bir komedidir. 3 kiﬂi tahliye edilirken, geriye kalan 6 kiﬂinin tahliye
edilmemesi tam bir hukuksuzluk örne¤idir. Suçlamalara bakt›¤›m›zda, 6
kiﬂinin tahliye edilenlerden bir fark›
olmad›¤›n› görüyoruz. Mahkeme
heyeti adeta kura çekercesine karar
vermiﬂtir" dedi. Mahkeme 8 Ekim’e
ertelendi.

Samsun’da Tutuklanmalar
Protesto Edildi
Samsun’da Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri 16 A¤ustos
günü yapt›klar› eylem ile Grup Yorum konseri düzenledikleri için
Trabzon ve Samsun’da tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› talep
ettiler.
Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan eylemde; iktidar›n kendisi d›ﬂ›ndaki bütün muhalefeti ve bu muhalefetin asli unsurlar› olan demokratik kurumlar› yok etme sald›r›lar›na devam etti¤i vurguland›.
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“Ona Çok ﬁeyler Borçluyuz
15-16 A¤ustos günlerinde ‹ z m i r’de Büyük Yamanlar Mahalle-si’nde Yürüyüﬂ Dergisi’’nin sat›ﬂ›
yap›ld›. Da¤›t›mda Adli T›p Kuru-mu’nun hukuksuzlu¤u teﬂhir edildi
ve hasta tutsaklar› tahliye etmeyen-lerin zalim oldu¤u anlat›ld›.
Ayn› günn B u r s a’da, Teleferik ve
Kestel’de Yürüyüﬂ Dergisi’nin da-¤›t›m› yap›ld›. Yürüyüﬂ okurlar› bu
hafta halka, Türkiye halklar›n›n ön-derini, Day›’’m›z› anlatt›lar. Day›’-m›z›n b›rakt›¤› miras› daha çok sa-hiplenmek gerekti¤ine vurgu yap›l-d›. Kestel’de dergi da¤›t›m›na hal-k›n ilgisi yo¤undu. Dergi alan biri;

sald›rm›ﬂ ve
onlar mahke-mede tutuk-lanm›ﬂlard›.
Ama aradan
birkaç gün bi-le geçmeden
Yürüyüﬂ’ün sesi bu sefer Alia¤a’da
yank›land›. DHF’liler ve çevrede
bulunan halk Yürüyüﬂ`ü sahiplene-rek dergi sat›ﬂ›na kat›ld›lar. K›sa sü-rede 60 dergi sat›ld›.
‘Biz 12 Eylül faﬂizmini saniye sani-ye yaﬂad›k. Dursun Karataﬂ ise
mahkemelerde faﬂizme baﬂe¤mezli-¤iyle halk›n onurunu korudu. Ona
çok ﬂeyler borçluyuz’ dedi.
‹s k e nde r u n'da Ba¤›ms›zl›k De-mokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ
dergisi okurlar› 15 A¤ustos günü
önlüklerini giyerek dergi tan›t›m›
yapt›. Gültepe Sa¤l›k Oca¤›’’n›n bu-lundu¤u sokakta dergilerini tan›tan
Garip Polat ve Mehmet Arac›'›n›n
yan›na 31-TF-530 plakal› araçla si-vil polisler geldi ve halk› tedirgin
etmeye çal›ﬂt›. A n t a k y a’n›n Çek-mece Beldesi’nde 19 A¤ustos günü,
yap›lan da¤›t›mda 70 dergi sat›ld›.

Umut Veren AS‹ Yayl›ca ve
Samanda¤’da...

Halk›n Sesidir...
Susmayaca¤›z!
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
‹çin Yürüyüﬂ Dergisi’nin 193. say›s›
toplat›ld›, dergiye 1 ay süreyle yay›n
durdurma cezas› verildi. Konuyla ilgi-li bir aç›klama yay›nlayan Yürüyüﬂ
Dergisi “23 y›ll›k devrimci bas›n gele-ne¤ini devam ettiren dergimiz hiçbir
zaman düzenden yana olmad›. Taraf-s›z bas›n demagojilerinin arkas›na
hiçbir zaman s›¤›nmad›k. Ne onlar›n
taraf›nday›z, ne de “tarafs›z”›z. Her
zaman ezenlere, sömürenlere karﬂ›
ezilen, sömürülen emekçi halk›n tara-f›nda olduk ve olmaya devam edece-¤iz. Dergimizi halk›m›z için ç›kar›yo-ruz, bir avuç ezen, sömüren emperya-lizm ve iﬂbirlikçileri için de¤il” sözle-rine yer verildi.

Antakya'n›n Yayl›ca Beldesi ve
Samanda¤ Kurtderesi Mahallesi’nde, 12 A¤ustos günü AS‹ gazetesi-nin sat›ﬂ› yap›ld›. Yayl›ca’da Güler
Zere'nin durumunu ö¤renmek için
AS‹ okurlar›n›n yan›na gelip so-ranlara Güler’le ilgili son durum
hakk›nda bilgilerin verildi¤i da¤›-t›mda 104 gazete sat›ld›. Saman-da¤’da gerçekleﬂtirilen da¤›t›mda
ise 116 gazete sat›ld›.

Güler’i ‹stiyoruz!

Dünyam›zdan, Ülkemizden

Av u k a t l a r ,
“bilgisayar›m›z bozuldu.
‹nfaz için biraz bekleyin”
diye Yarg›ç
Sharon Keller’e baﬂvurdular. Keller ﬂu cevab› verdi: “Mesaim 15 dakika
sonra bitiyor. Evde musluk tamiri var” dedi. Richael Richar
3 saat içinde de idam edildi.
Muslukçuyu daha fazla bekletmedi hakim Sharon Keller.
*
Erdo¤an Yazgan’› idam
eden “Türk ordusunun ﬂerefli
subaylar›”n› da evde muslukçu mu bekliyordu acaba? Ya
idama tan›kl›k eden hakimler,
savc›lar, onlar›n acelesi neydi
acaba?.. Belki aferin almak
içindi aceleleri, belki metreslerini bekletmemek için, belki...
Kimbilir...
Zulmün bir s›n›r› oldu¤unu
düﬂünürdüm diye yazm›ﬂ Hasan Pulur. Ama Yazgan’›n
mektubunun son sat›rlar›n›
okuyunca öyle olmad›¤›n› gördüm diyor.
Evet yoktur. Emperyalizmin ve oligarﬂinin zulmünde
s›n›r yoktur. Çünkü onlar›n bir
adaleti, zulmü bir s›n›rda tutacak bir ölçüleri, de¤erleri, ahlaklar› yoktur.

NOTLAR
SINIR Y OK
Bu hafta bu köﬂemizdeki
k›sa de¤inmeler gelene¤ini terkedip, iki idam›n hikayesini bu
köﬂenin ölçülerine göre biraz
uzunca anlataca¤›z.
12 Eylül cuntas› iﬂbaﬂ›ndayken 29 Ocak 1983’te ‹zmit
Kapal› Hapishanesi’nde idam
edilen Erdo¤an Yazgan’›n son
mektubundaki iki sat›r çok çarp›c›yd›.
Dara¤ac›n›n gölgesinde yaz›lan mektup, ﬂöyle bitiyordu;
“ A c e le e d iy o rl a r k› s a o ld u . S i z i h e p s e ve n o¤l u nu z ve a bi n i z
Erdo¤an Yazgan.”
Acele ediyorlarm›ﬂ, niyeydi
acaba?
*
Bak›n size baﬂka bir “aacele” idam nedeni:
Hükümlü Richael Richar,
25 Eylül 2007’de idam edilecekti. Avukatlar› yeni yasal düzenlemelerin sonucunun beklenmesi için infaz›n ertelenmesi baﬂvurusu yapmak istediler.
Ama bilgisayarlar› bozuldu.

Sözün Özü:

Dünyada haks›z yere dökülen
kandan, bütün insanl›k
s o ru ml ud u r.
Dostoyevski

Van Minut! Van Minut!
Türkiye, ‹srail ve Amerika, 17 A¤ustos’ta “Güvenilir Deniz K›z›” ad›yla bir ortak tatbikat baﬂlatt›lar. 21 A¤ustos’a kadar süren tatbikata üç ülkeden
8 gemi, 4 helikopter, 3 uçak kat›ld›.
Kameralar karﬂ›s›nda “van minut” ﬂovlar, fiiliyatta, ya¤l› ball›, tankl› toplu uçakl› iliﬂkiler...

Sahte o ruç, k anl› i ftar
A K P milletvekili Edibe Sözen, bir televizyon
kanal›nda yapt›¤› konuﬂmada Devlet Bahçeli’nin
‘Kürt aç›l›m›n›’ esip gürledi¤i aç›klamas›n› eleﬂtirip “bugün Ramazan, herkes bizden daha yumuﬂak
aç›klamalar bekliyor” diyor. 30 y›ld›r ilk defa m›
Ramazan yaﬂan›yor? Onlarca y›ld›r bayram-Ramazan demeden as›p kesen siz de¤il misiniz?.. 19 Aral›k’ta (2000) bizi Ramazan’da katletmediniz mi?
Kaç Ramazan, kaç bayram, hapishanelerden tabutlar ç›karmad›k m›?... “ﬁu mübarek bayram günü”
diye hapishanelerdeki a¤›r hasta tutsaklar› akl›n›za
getiriyor musunuz?
Sahte oruçcular, sahte Ramazanc›lar bunlar oluyor iﬂte! Ve de hani ﬂu eski deyimle: “Kanl› iftar: ‹ftarlar›n› da bizim, Gülerler’in kan›yla yap›yorlar...

KEND‹N‹ KAYBET!

Adalet ‹stiyoruz!

Diyarbak›r Silvan’da çocuklara
yönelik olarak Sabanc› Üniversitesi’nin organize etti¤i “kendini keﬂfet”
adl› bir proje uygulan›yormuﬂ. Habere göre, Sabanc›lar’›n “sosyal sorumluluk projesi”ymiﬂ... Mardin’de, Siirt’te 2000’li y›llar›n baﬂ›ndan beri
yap›l›yormuﬂ... Her konuda e¤itip,
sisteme uyumlu çocuklar haline getirmeye çal›ﬂ›yorlar onlar›. Ama çocuklara kendilerini K E ﬁ F E T T ‹ R M E D ‹ K L E R ‹ kesindir. Çünkü çocuklar
böyle bir keﬂfe giriﬂseler, ilk keﬂfedecekleri kendi ulusal dilleri, kimlikleridir ve ilk soracaklar› da mesela niye
kendi dillerini ö¤renemedikleri olabilir... Sonra sorular sökün eder... Bu
anlamda Sabanc›lar “kendini keﬂfet”
de¤il olsa olsa, “kk e n d i n i k a y b e t t i rme” projesi sürdürüyorlard›r.
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“Okumayan Okusun
Tan›mayan Tan›s›n Diye”
‹ngiltere-Londra’n›n Harringay
böl¤esinde 15 A¤ustos günü, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
için Yürüyüﬂ dergisinin da¤›t›m›
yap›ld›.
Yürüyüﬂ önlükleriyle da¤›t›ma
ç›kan Yürüyüﬂ okurlar›, halk›n ve
hakl›n›n sesi olan dergimiz verdikleri herkesle okumalar› ve okutmalar› üzerine sohbet ettiler.
Da¤›t›mda “Hala Güler Zere’yi

Nuri Eryüksel
Serbest B›rak›ld›!
23
A¤ustos
2009
Say›:
13

Almanya’da tutuklu bulunan
Faruk Ereren’in yarg›land›¤› davada tan›kl›k yapan Nuri Eryüksel,
tan›k olarak kat›ld›¤› duruﬂmada
tutuklanm›ﬂt›.
Mahkemede dava ile ilgisi olmayan sorulara cevap vermeyi
reddeden Nuri Eryüksel, daha ilk
duruﬂmalarda mahkemenin keyfi
tavr› ile karﬂ›laﬂt›. Emperyalizmin
yarg›s›, “boyun e¤di rme yasas›”
olarak da bilinen uygulamayla, tutsaklara ve tan›klara boyun e¤dirmeyi, onlar›n iradesini k›rmay› hedefliyor. Tutuklu oldu¤u dönemde
bir kez duruﬂmaya ç›kar›lan Nuri
Eryüksel’e mahkeme hakiminin
yöneltti¤i ilk soru ﬂu oldu: “iyi düﬂündün mü?”

serbest b›rakmad›lar m›?” diye soranlar vard›.
Neden toplu da¤›t›m yapt›¤›m›z
soranlara “Yürüyüﬂ Dergisi’nin 5.
y›l› vesilesi ile kampanya yürütüldü¤ünü at iziyle it izinin birbirine
kar›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› dönemde
ülkemizde ve dünyadaki geliﬂmeleri yani gerçekleri berrak bir ﬂekilde halk›m›z bizden dinlesin diye
da¤›t›yoruz. Bilmeyen bilsin, okumayan okusun, tan›mayan tan›s›n
diye. Ki inan›yoruz ki bilince okuyunca, tan›y›nca kendini anlatt›¤›n› görecek ve sahiplenecek. Do¤runun ve gerçe¤in gücüyle umutsuz olmad›¤›n› görecek, dostunu
düﬂman›n› bilecek, hakl›dan yana
saf tutacak” denildi.
9 kiﬂinin kat›ld›¤› da¤›t›mda 41
dergi sat›ld›.
Nuri Eryüksel, o duruﬂmada da
mahkeme ile ilgisi olmayan sorulara cevap vermemiﬂtir. Mahkeme
bunun üzerine Nuri Eryüksel’in
hem tutuklulu¤unu uzatm›ﬂ, hem
de duruﬂmaya bir daha ça¤›rmama
karar›n› aç›klam›ﬂt›r. Karar aç›kça,
keyfi ve yine boyun e¤dirme
amaçl›yd›.
Eryüksel’in avukat› bu keyfi ve
siyasi karara karﬂ› eyalet mahkemesine baﬂvurdu. Ancak Düsseldorf eyalet mahkemesi de tutuklama karar›n›n devam›na karar verdi. Eryüksel son olarak federal
mahkemeye yap›lan baﬂvuru sonucunda serbest b›rak›ld›.
Alman emperyalizmi, yapt›¤›
operasyonlara, açt›¤› davalara keyfi tutuklama kararlar›n› da eklemiﬂtir ve devrimcilere yönelik bask›lar›n› sürdürmektedir.

Örgütlenelim Ve Mücadele Edelim
Die Linke (Sol Parti) Köln yönetimi taraf›ndan 16 A¤ustos günü Die
Linke bürosunda düzenlenen yerel seçimlerle ilgili isteklerimiz ve sorunlar›m›zla ilgili sohbet edildi. 30 A¤ustos günü Almanya’da yap›lacak yerel seçimlerle ilgili Die Linke Köln yönetiminin düzenledi¤i sohbete
kat›lan Anadolu Federasyonu temsilcisi yaklaﬂ›k 10 ayd›r tutuklu bulunan
Anadolu Federasyonu yöneticileri hakk›nda bilgiler verdi, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
tecrit koﬂullar›n› anlatt›. Federasyon Temcilcisi "Örgütlenelim Ve Mücadele Edelim" ça¤r›s› yapt›¤› konuﬂmas›n› 20 Eylül'de yapacaklar› Genel
Kurultay’a Die Linke yöneticilerini davet ederek bitirdi.
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‹ﬂgale Karﬂ› Direniﬂ
Sürüyor
‹ﬂgalcilerin, Irak halk›n› birbirine
k›rd›rma politikalar›n› yo¤unlaﬂt›rd›-¤› dönemde, Irak’›n baﬂkenti Ba¤-dat’ta “yeﬂil bölge” diye bilinen iﬂgal-cilerin iﬂbirlikçilerin merkezi bomba-larla sars›ld›.
19 A¤ustos günü gerçekleﬂtirilen
eylemde Direniﬂçiler, içlerinde D›ﬂiﬂ l e r i ve M a l i y e B a k a n l › k l a r › n › n ,
P a r l a m e n t o b i n a s › n › n da oldu¤u 7
hükümet binas›n› bombalayarak, “ye-ﬂil bölge”ye de girebileceklerini gös-terdiler. Bombalamalar’dan ‹talya ve
Türkiye Büyükelçili¤i de etkilendi.
‹ﬂgalciler ve iﬂbirlikçiler, kendileri
için en güvenli gördükleri “yeﬂil böl-ge”nin de güvenliklerini sa¤layama-yaca¤›n› bir kez daha gördüler.

Paris’te Piknik
Düzenlendi
Paris'te 16 A¤ustos’ta Sarcelles
Park›'nda Aile Ve Kad›n Komisyonu'nun ortaklaﬂa organize etti¤i bir
piknik düzenlendi.
Aile Ve Kad›n Komisyonu'nun düzenledi¤i piknikte Güler Zere’nin durumu anlat›ld›. Hep birlikte yemek yenildikten sonra çeﬂitli yar›ﬂmalar düzenlendi. Saat 19.00'a kadar süren piknik
bu tür çal›ﬂmalar›n süreklileﬂtirilmesiyle ailelerin birlikteli¤inin sa¤lanmas› amaçland›¤› belirtilerek son buldu.

31. Haftada
Kararl›¤›m›z Sürüyor
Özgürlük Komitesi her cumartesi
günü yapt›¤› eylemlerle ve bildiri
da¤›t›mlar›yla Alman devletinin faﬂizme deste¤ini teﬂhir ediyor. 15 A¤ustos
günü Özgürlük Komitesi 31. haftas›nda yine Dom Meydan›’ndayd›. “Nurhan'a, Cengiz'e ve Ahmet'e Özgürlük”
isteyen Özgürlük Komitesi üyeleri
“Adalet Ve Özgürlük Ça¤r›m›z Susmayacak” diyerek eylemlerine devam
edeceklerini duyurdular.

Güler’i ‹stiyoruz!

