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Emperyalizme Karﬂ›
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Dev-Genç’iz, Halk Cephesi’yiz,
bu ça¤r›, Türkiye halklar›na
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
kap›s›n› açacak ça¤r›d›r...

Yaﬂ›yorlar

23 E kim
29 E kim

1958 Elaz›¤ do¤umlu olan Ali, 12 Eylül öncesinde
baﬂlad›¤› kavgas›n› cuntan›n zorlu y›llar›ndan ﬂehit
düﬂtü¤ü ana kadar kesintisiz bir ﬂekilde sürdürdü.
27 Ekim 1987’de ‹stanbul Çengelköy Kuleli’de
polisle girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Dersim-Hozat do¤umlu olan Kamer, 1991’de milis örgütlenmesi
içinde yer ald›. 1994’te tutsak düﬂtü. 1995’te tahliye olduktan
sonra da mücadelesini sürdürürken kontrgerilla taraf›ndan 24
Ekim 1996’da kaç›r›l›p katledildi.

Kamer GÜNEﬁ
26 Ekim 1994’de Mersin Arpaçbahﬂiﬂ
Beldesi’nde polisin bulunduklar› eve yapt›¤› bask›nda katledildiler. 2.5 saat boyunca
sloganlar›yla marﬂlar›yla direndikleri evde, birlikte bulunduklar› Sevgi Erdo¤an
da yaral› olarak tutsak düﬂtü.

Ali DEM‹RALP

Onlarla barikatlar ördük zulmün
Yazgülü Güder Öztürk, F›rat Tavuk, Ali
sald›r›s›na. Zulmün karanl›¤›n›
Ateﬂ, Aﬂur Korkmaz, Özlem Ercan, ﬁefinur
Tezgel, Nilüfer Alcan, Gülser Tuzcu, Seyhan
onlarla yard›k.
Do¤an, Mustafa Y›lmaz, Cengiz Çal›koparan,
122 kez öldük
Murat Ördekçi, Ahmet ‹bili, Alp Ata Akçayöz,
ve fakat 122 kez ›ﬂ›¤a
Ercan Polat, Umut Gedik, R›za Poyraz, Fidan
bo¤uldu bu ülke.
Kalﬂen, ‹lker Babacan, Fahri Sar›, Sultan Sar›,
O ›ﬂ›kta gördük
Murat Özdemir, ‹hsan Özkan, ‹rfan Ortakç›, Hasan
NEDEN ve NASIL
Güngörmez, Yasemin Canc›, Berrin B›çk›lar, Halil
Önder, Cafer Dereli, Gültekin Koç, Cengiz Soydaﬂ,
direnilmesi
Adil Kaplan, Bülent Çoban, Gülsüman Dönmez,
gerekti¤ini.
Nergiz Gülmez, Fatma Ersoy, Abdullah Bozda¤,
Gösterdiler
Tuncay Günel, Celal Alpay, Erol Evcil, Murat Çoban,
bize.
Canan Kulaks›z, Gürsel Akmaz, Endercan Y›ld›z, Sibel
Ö¤rettiler.
Sürücü, ﬁenay Hano¤lu, Hatice Yürekli, Kaz›m Gülba¤,
Geride kalanlara
Erdo¤an Güler, Sedat Karakurt, F. Hülya Tumgan, Hüseyin
görev, onlar›n
Kayac›, Tayyar Bektaﬂ, U¤ur Türkmen, Veli Güneﬂ, Aysun
Bozdo¤an, Zehra Kulaks›z, Gökhan Özocak, ‹smail Karaman,
›ﬂ›¤›nda
Ali Koç, Sevgi Erdo¤an, Muharrem Horoz, Osman
direnmektir.
Osmana¤ao¤lu, Hülya ﬁimﬂek, Gülay Kavak, U¤ur Bülbül, Ümüﬂ
ﬁahingöz, ‹brahim Erler, Abdülbari Yusufo¤lu, Zeynep Ar›kan
Gülba¤, A.R›za Demir, Ayﬂe Baﬂtimur, Özlem Durakcan, Ali Ekber
Bar›ﬂ, Arzu Güler, Sultan Y›ld›z, Bülent Durgaç, Bar›ﬂ Kaﬂ, Nail
Çavuﬂ, Eyüp Samur, Muharrem Çetinkaya, Tülay Korkmaz, Ali
Çamyar, Zeynel Karataﬂ, Lale Çolak, Yusuf Kutlu, Yeter Güzel, Do¤an
Tokmak, Tuncay Y›ld›r›m, Meryem Altun, Okan Külekçi, Semra
Baﬂyi¤it, Fatma Bilgin, Birsen Hoﬂver, Gülnihal Y›lmaz, Fatma Tokay
Köse, Hamide Öztürk, Serdar Karabulut, ‹mdat Bulut, Zeliha Ertürk,
Feridun Yücel Batu, Feride Harman, Berkan Abatay, Özlem Türk, Orhan
O¤ur, Yusuf Arac›, ﬁengül Akkurt, Muharrem Karademir, Günay
Ö¤rener, Ümit Günger, Selma Kubat, Ali ﬁahin, Hüseyin Çukurluöz,
Bekir Baturu, Semiran Polat, Salih Sevinel, Selami Kurnaz, Sergül
Albayrak, Faruk Kad›o¤lu, Eyüp Beyaz, Serdar Demirel, Fatma
Koyup›nar...

Tülin Ayd›n BAKIR

1963, Kars Sar›kam›ﬂ do¤umlu olan Tülin, YTÜ ö¤rencisiyken, 1983’de mücadele saflar›nda yerini ald›. EMEKAD’da, DEMKAD’da kad›nlar›n örgütlenmesinde, EMO bünyesinde, mimar ve mühendislerin
devrimci mücadelesinde yerald›. 24 Ekim 1999’da
kanser hastal›¤› onu aram›zdan ald›.

1968, Antakya Harbiye do¤umlu olan Ahmet, Antakya Meslek Yüksek Okulu’ndayken mücadeleye kat›ld›. Gençlik içinde ve Adana Mücadele Gazetesi’nde çal›ﬂt›. ‘93 sonunda daha farkl› sorumluluklar üstlendi. Zeynep GÜLTEK‹N, 1970 Antep Kilis do¤umluydu. ‹ﬂletme Fakültesi ö¤rencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde baﬂlad›. ‘93 Haziran’›ndan ﬂehit düﬂene kadar herﬂeyiyle devrimci mücadelede içinde oldu.

Ahmet ÖZTÜRK

25 Ekim 1989’de bir trafik kazas›nda yaﬂam›n›
yitirdi.

Yunus GÜZEL

Mustafa KAMACI

Zeynep GÜLTEK‹N

1969 Antakya Harbiye do¤umlu olan Yunus, lise y›llar›nda devrimcilere sempati duymaya baﬂlad›. 1987'de Diyarbak›r Dicle
Üniversitesi ö¤rencisiyken devrimci tercihini netleﬂtirerek, örgütlü mücadeleye kat›ld›. Diyarbak›r Komitesi’nde yer ald›. Sonraki
y›llarda Hatay ve Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çal›ﬂmalar› yürüttü. Son olarak, ‹stanbul’da yerald›¤› silahl› birli¤in komutan›yd›. 23 Ekim 2001’de ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde
iﬂkencede katledilerek, “Hücrede intihar etti” diye aç›kland›.

Dev-Gençliler
Devrimci hareketin bir sempatizan›yd›. 26 Ekim
1991’de ‹stanbul Gayrettepe’de sokak ortas›nda
polis taraf›ndan katledildi.

Burhan Remzi
KAFADENK

15 yaﬂ›nda bir Cephe sempatizan›yd›. 29 Ekim
2000’de ‹stanbul Ümraniye’de MHP’li faﬂistlerin
kurﬂunlar›yla katledildi.

ﬁükrü SARITAﬁ
26 Ekim 1993’de, Ankara
Balgat’ta bulunduklar› evde
kuﬂat›ld›lar, saatlerce bomba
ve kurﬂun ya¤muruna direnerek ﬂehit düﬂtüler.
1967 Konya do¤umlu olan
Tayyar, mücadele saflar›na
1990 y›l›nda DEV-GENÇ’lilerle
tan›ﬂarak kat›ld›, giderek tüm yaﬂam›n› mücadeleye adad›. ﬁehit düﬂtü¤ünde,
Ankara’da silahl› birliklerde görevliydi. 1970 Tekirda¤ do¤umlu olan Yaﬂar da
1989’da gençlik içinde baﬂlad›¤› mücadelesini, 1990’dan itibaren DEV-GENÇ
saflar›nda sürdürdü. 1992 y›l› sonlar›nda Ankara’da konumland›r›ld›.

Tayyar Turhan SAYAR

Yaﬂar YILMAZ

Dev-Genç’in 40. yaﬂ›n› kutlad›¤›m›z ﬂu günlerde, mücadelemizi bugüne taﬂ›yan ﬂehitlerimizi bir kez daha an›yoruz.
Kuﬂkusuz mücadelenin 40. y›l›nda ﬂehitlerimizin ayr› bir yeri
vard›r. Bu tarihin her aﬂamas›nda ﬂehitlerimizin eme¤ini, kahramanl›¤›n›, özverisini ve ba¤l›l›¤›n› görmek mümkündür.
Bu say›m›zdaki ﬂehitlerimize bak›ld›¤›nda, bir ço¤unun DevGenç okulunda mücadeleye baﬂlad›¤›n›, o okulda Mahirler’in, Day›lar’›n yol göstericili¤inde mücadeleyi ö¤renip, ö¤retti¤ini görece¤iz.
Dev-Genç’le mücadeleye baﬂlayan ﬂehitlerimiz, mücadelenin
de¤iﬂik alanlar›nda görevler alarak herbiri bu 40 y›ll›k tarihin
yarat›c›lar›ndan olmuﬂlard›r.
Onlardan geriye bize örnek olacak, yol gösterecek bir tarih kalm›ﬂt›r. Mücadeleye yeni kat›lanlar, yeni Dev-Gençliler onlar›n b›rakt›klar›yla mücadelede yer ald›lar.
Bu say›m›zdaki ﬂehitlerimizden; Yunus Güzel, Tülin Ayd›n Bak›r, Tayyar Turhan Sever, Yaﬂar Y›lmaz, Ahmet Öztürk, Zeynep
Gültekin mücadeleye böyle baﬂlam›ﬂ, Dev-Genç ile tan›ﬂm›ﬂ, DevGençli olmuﬂlard›r. Dev-Gençlili¤in cüreti ve ba¤l›l›¤›yla, tarihe
b›rakt›klar› ile bugün yolumuzu ayd›nlatmaktad›rlar.
Onlar›n özgeçmiﬂleri, ayn› zamanda Dev-Genç’in 40 y›l›n›n
nas›l yarat›ld›¤›n›n, nas›l bugüne geldi¤inin de aç›klamas›d›r. Biliyoruz ki, bu say›daki ﬂehitlerimiz bir istisna, bir tesadüf de¤ildir.
Bu tarihin içinde Dev-Gençli ﬂehitlerin yeri ayr›d›r.
‹ﬂte Dev-Genç böyle yarat›lm›ﬂ, bugüne kadar böyle gelmiﬂtir...
Dev-Genç deyince akl›m›za Dev-Gençli ﬂehitlerimizin gelmesi
bundand›r...

Gençlik Federasyonu baﬂkan› Ünal
Çimen: “Dev-Genç’in tarihinden
ald›¤›m›z güçle 40. y›l›nda
‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’
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‹stanbul Üniversitesi’nde
soruﬂturma terörü
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‹ﬂkenceci, katliamc› doktorlar,
meslekten at›lmal›d›r!
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Halk için, adalet için
FEDA yarg›lanamaz
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“Hem nal›na hem m›h›na”
ayd›n tavr› de¤ildir
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Burjuvazinin nobeli, sosyalizme
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Türkiye-Ermenistan protokolü,
“Amerikan Bar›ﬂ›”d›r
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Güler Zere’yi, Zereler’i
daha güçlü sahiplenmeliyiz
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Dünyam›zdan, ülkemizden notlar:
Muhafazakarlar, kendilerini pek
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Büyük Direniﬂ, Güler Zere’yi
yaﬂatma mücadelesiydi
9 y›lda 306 ölüm tecrite karﬂ›
büyük direniﬂin neden zorunlu
oldu¤unun kan›t›d›r

Bu, emperyalistlere k›rm›z› hal›
serenlerle “Defol!” diyenler
12
aras›ndaki kavgad›r!
Özgürlük nöbeti günlü¤ünden

24

Neden direndik?

Kent A.ﬁ. iﬂçileri
Polatl›’ya ulaﬂt›lar

M‹T‹NG...
Yer: Kad›köy Tepe Nautilus Önü
Tarih: 18 Ekim Pazar
Toplanma Saati: 13.00
Miting Baﬂlang›c›: 14.30
Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu

19 Aral›k
Mahkemesine Ça¤r›...
Yer: Üsküdar 2. ACM
Tarih: 23 Ekim
Saat: 10.30
TAYAD’l› Aileler

‹stanbul Tutuklu
Aileleri Bülteni
Eylül 2009 Say›:6
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Emperyalizm bizi
teslim alamad›!
Türkiye devrimci hareketi, emperyalizme karﬂ› soylu, onurlu, cüretli, istikrarl› bir mücadele tarihine
sahiptir. 1960’lar›n ikinci yar›s›nda
gençli¤in bayraklaﬂt›rd›¤› “Tam Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye” slogan› vard›r bu tarihte. ‹srail siyonizminin ve emperyalizmin Türkiye’deki
temsilcilerinden Efraim Elrom eylemi vard›r. 1970’ler boyunca, emperyalist ﬂirketlere yönelik, dünyan›n
hemen hiçbir ülkesinde olmad›¤›
kadar yo¤un eylemler vard›r.
1990’larda emperyalizm önünde
yayg›n bir teslimiyet varken dalga
dalga anti-emperyalist mücadelenin
yükseliﬂi vard›r; emperyalizmin
ajanlar›n›n ülkelerine tabutla gönderilmesi vard›r... Sol ad›na baz› kesimler ABD’nin emperyalist müdahalecili¤ini “demokratik emperyalizm” diyerek meﬂrulaﬂt›r›r, baz› kesimler de Avrupa emperyalizmine
daha fazla ba¤›ml› hale gelmeyi
“yukar›dan aﬂa¤›ya demokratik
devrim” diye teorileﬂtirirken, Türkiye devrimci hareketi “Ne Av r u p a
Ne Amerika Ba¤›ms›z T ü r k i y e”
slogan›yla mücadeleyi sürdürme
onuruna sahiptir. 2000-2007 aras›nda tam yedi y›l süren Büyük Direniﬂ
de emperyalizme karﬂ› direniﬂ tarihimize eklenen onurlu sayfalardan
biridir.
122 ﬂehit verdi¤imiz büyük direniﬂ, 9. y›l›nda. Ödedi¤imiz bedellerin büyüklü¤ünün de anlatt›¤› gibi
zorlu bir direniﬂti. Zorlu¤u yaratan
as›l unsur, bu direniﬂte kelimenin
tam anlam›yla “yedi düvele” ve onlar›n iﬂbirlikçilerine karﬂ› direnmiﬂ
olmam›zd›. 2000 y›l›n›n 20 Ekim’inde baﬂlad›¤›m›z direniﬂin en
önemli taleplerinden biri F Tipi Hapishanelerin kapat›lmas›, hücre dayatmas›ndan vazgeçilmesiydi ve fakat daha baﬂtan itibaren s›k s›k söyledi¤imiz gibi, sorun bir hapishane-

ler sorunu olman›n çok ötesindeydi
bu kez.
Ülkemiz hapishanelerinde say›s›z kez süresiz açl›k grevleri, ölüm
oruçlar› yap›ld›. Büyük Direniﬂ yaln›z biçimiyle de¤il, muhtevas›yla
da öncekilerden ayr›l›yordu. Denilebilir ki önceki direniﬂlerde muhatab›m›z ço¤unlukla mevcut iktidarlard›. Ama bu kez karﬂ›m›zda do¤rudan emperyalizm vard›. Görünürde muhatab›m›z yine iktidard›, hükümetti, hatta onun Adalet Bakan›’yd›, ama as›l muhatap emperyalizmdi. ‹ktidar›n direniﬂ karﬂ›s›nda
tam 7 y›l süren “kararl›l›¤›n›n” arkas›ndaki güç de emperyalizmdi.
Nitekim gerek DSP-MHP-ANAP
iktidar› döneminde, gerekse de
AKP iktidar› döneminde, Adalet
Bakanlar›’n›n s›k s›k “Avrupa F
Tipleri’ni onayl›yor” aç›klamalar›n›
yapmalar›, s›k s›k heyetler getirtip
hücre politikas›n› onaylatmalar› bunun göstergelerinden biriydi.
Hapishanelerde tecriti dayatan,
tecriti hayata geçirebilmek için 1922 Aral›k katliam›n› yapt›rtan emperyalizmdi. Bu sald›r›lar›n temeTürkiye’de devlindeki amaç, “T
rimcilerin bitirilmesi, devrim ih timalinin yokedilmesi”dir. Türkiye
devrime gebe bir ülkedir ve bu nesnel bir durumdur. Bu nesnelli¤i de¤iﬂtiremeyeceklerine göre, devrime
gebe bir ülkeyi emperyalistler aç›s›ndan tehlikeli olmaktan ç›karman›n tek yolu, devrime do¤um
yapt›racak gücü, devrimcileri yoketmektir. Emperyalizm de bunu
yapmaya çal›ﬂt›. F Tipi sald›r›s› bunun bir parças›yd›.
Devrimcilerin etkisizleﬂtirildi¤i
bir ülkede, mesela NATO zirvesini
“halk›n içine inme” ﬂovlar›yla yapabilirlerdi, ama yapamad›lar. IMF
toplant›lar›n› “dikensiz gül bahçe-

sindeymiﬂ gibi” yapmak isterlerdi. Ama yapamad›lar. Çünkü
Büyük Direniﬂ, emperyalizmin
devrimcileri yoketme ve etkisizleﬂtirme sald›r›s›na karﬂ›, o günden barikat örmüﬂtür. Egemen
s›n›flar, anti-emperyalist mücadeleyi yoketmek istediler.
‹ﬂte, geçen hafta Türkiye’nin dört
bir yan›nda as›lan pankartlar da,
amaçlar›na ulaﬂamad›klar›n› gösteriyor. Bu sonuçta, 122 ﬂehidin büyük
bir rolü vard›r. Bu direniﬂi 7 y›l sürdüren devrimci irade, Türkiye halklar›n›n anti-emperyalist, anti-oliga rﬂi k d ev ri m i rad es i di r.
Ülkemizin onlarca ﬂehrinde caddelere, meydanlara, yoksul semtlerin ücra sokaklar›na as›lan “Amerika Defol” pankartlar›, herﬂeyden önce ideolojik bir önem taﬂ›r. Anadolu’da yükselen bu anti-emperyalist
tav›r, emperyalizmin 1990’lar›n baﬂlar›ndan bu yana sürdürdü¤ü ideolojik, politik kuﬂatma karﬂ›s›nda elde
edilmiﬂ bir ideolojik zaferdir.
“Emperyalizm de¤iﬂti” tezlerinin karﬂ›s›nda durmak, kendine güven istiyordu. Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’nden dayatmalar›yla demokratikleﬂece¤i öngörüsünde bulunup
bu öngörü do¤rultusunda da yasal
particilik batakl›¤›na batan sol karﬂ›s›nda, devrimci çizgide ›srar etmek, ideolojisine güveni ve devrim
iddias›nda ›srar› gerektiriyordu.
Bunlarla varoldu devrimci hareket.
“Yasal particili¤in” neredeyse solun
bir kaç siyasi hareket hariç her kesimini sar›p sarmalad›¤›, ba¤›ms›zl›k
slogan›n›n, vatan kavram›n›n tümden devrimin dilinden silindi¤i dö-

Hapishanelerde tecriti
dayatan, tecriti hayata
geçirebilmek için 19-22
Aral›k katliam›n› yapt›rtan
emperyalizmdi. Bu sald›r›lar›n temelindeki amaç,
“TTürkiye’de devrimcilerin
bitirilmesi, devrim
ihtimalinin yokedilmesi”dir.

nemler, bu güven, inanç ve iddia temelinde aﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂte böyle oldu¤u içindir ki, emperyalizm ve oligarﬂi, F Tipi hapishanelerle düﬂüncelerimize yöneldi¤i noktada direnmekte hiç tereddüt
etmedik. Direniﬂin yine hemen her
aﬂamas›nda belirtti¤imiz gibi, hücre
meselesi, sadece bir mekan, bir mimari sorunu de¤ildi. H ü c relerin ne
i ç i n k u l l a n › l d › ¤ › y d › as›l önemli
olan. Hücreler ve tecrit, bizi düﬂüncelerimizden, hedeflerimizden ve
iddiam›zdan vazgeçirmek için gündeme getirilmiﬂti. Hücreler ve tecritin amac›, ﬂu sözlerde özetleniyordu: “Ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya
ölüm!”
19-22 Aral›k katliam günlerinden hat›rlanacakt›r, katliamc›lar›n
dakika baﬂ› tekrarlad›¤› bir anonstu:
“Ya teslim olacaks›n›z ya öleceksiniz!”
Diyebiliriz ki F Tiplerinin koridorlar›nda, hücrelerde halâ yank›lan›p duran ayn› sözlerdir. Sözün tam
karﬂ›l›¤› ise ﬂudur. Teslim olman›n
karﬂ›l›¤›, düﬂüncelerinden vazgeç m e k t i r. Dolay›s›yla “Ya teslim olacaks›n›z ya öleceksiniz!” sözünün
hücrelerde devam eden hali ﬂudur:
“Ya düﬂüncelerinizi de¤iﬂtireceksiniz ya öleceksiniz!”
Öldük ve düﬂüncelerimizi de¤iﬂtirmedik. Çok öldük; sol direniﬂten
uzaklaﬂt›¤› ölçüde, daha çok ölmek
zorunda kald›k. Ama vazgeçemezdik, geri dönemezdik; çünkü çat›ﬂman›n özü, düﬂüncelerimizi de¤iﬂtirip de¤iﬂtirmemeydi.
Denilebilir ki peki direnmeyenler, düﬂüncelerini mi de¤iﬂtirdi?
Evet! Bugün her ne kadar o direnmeyenler de, hala eski düﬂüncelerini savunuyor gibi görünürlerse görünsünler, bir kez orada düﬂüncelerini ölümler pahas›na savunma cüreti gösterememiﬂlerdir. Bu her siyasi hareketin tarihinde bir olumsuzluk noktas›d›r. Bu noktada e¤er
kendileriyle ciddi bir muhasebe
yapmazlarsa, daha da olumsuz noktalara savrulmak kaç›n›lmazd›r. 12
Eylül hapishanelerinde direnmeyenlerin, ölünmesi gerekti¤i anda

Halk Cepheliler, tüm ilericiler, devrimciler, bu topraklarda varolan anti-emperyalist
öfkeyi aç›¤a ç›karmay› hedeflemelidir. Halk›m›z›n Amerika’ya, Avrupa’ya olan tepkisini
milliyetçi ﬂovenist zeminden
kurtar›p, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik bir zemine
çekmeyi hedeflemelidir.
onu göze alamayanlar›n nas›l gün
gün savrulduklar› ve bugün geldikleri nokta gözönüne getirilirse, söylemek istedi¤imiz çok daha somut
görülür hale gelir.
Biz, sözünü etti¤imiz bütün bu
dönemlerde, büyük bedeller ödeme
pahas›na düﬂüncelerimizi savunurken, tüm devrimcilere, ilericilere,
vatanseverlere, düﬂüncelerin her
koﬂulda korunup savunulabilece¤inin, emperyalizme ve zulme her koﬂulda direnilebilece¤inin güçlü ve
destans› örneklerini sunmuﬂ olduk.
Büyük bir görev yerine getirdik.
Sosyalizm idealinin adeta ölmüﬂ,
zay›flam›ﬂ göründü¤ü bir dönemde,
sosyalizm u¤runa ölüm oruçlar›na
yat›p ölebilen yüzlerce insan›n varl›¤›, dünyan›n emekten, halktan yana tüm ilerici, devrimci güçlerine
büyük bir moral ve kendine güven
taﬂ›m›ﬂt›r. Biliyoruz ki direniﬂimizi
eleﬂtirenler bile bu moralden kendilerine düﬂen pay› alm›ﬂlard›r. Bu
aç›dan 1984 ölüm orucu örne¤i ilk
çarp›c› örnekti. Zaman›nda o ölüm
orucuna “intihar, siyasi cinayet” ve
benzeri gibi suçlamalar yöneltenler,
y›llar sonra onu direniﬂ tarihinin bir
parças› olarak sahiplenip savunacaklard›. Büyük Direniﬂ de daha bugünden bu durumdad›r.
20 Ekim 2000’den bugüne gelirsek; bugün meydanlara as›lan ve
halklar›, gençli¤imizi, “Ba¤›ms›z
Demokratik Sosyalist T ü r k i y e ”
mücadelesine ça¤›ran pankartlar
düﬂüncelerinden vazgeçmeyen, iddias›ndan ve ideallerinden vazgeçmeyen, yolundan sapmayan direniﬂ
çizgimizin sonucudur. O pankartlar›
asan eller aras›nda 122 ﬂehidin elleri, anti-emperyalist anti-oligarﬂik

mücadele ﬂehitlerimizin elleri vard›r. Bu pankartlar, Türkiye devrimci
hareketinin onuru, gururudur.
Türkiye solu, tek tek anti-emperyalist eylemlerde yer almakla birlikte, bunu ço¤u kez dar bir zemine
s›k›ﬂt›makta ya sadece tek bir emperyaliste (mesela sadece Amerika’ya) veya Bush örne¤inde oldu¤u
gibi, sadece kiﬂilere yönelik bir
muhtevada ele almaktad›r. Keza bir
baﬂka sorun, ba¤›ms›zl›k hedefini
vurgulamaktaki yetersizlik ve demokrasiyi ba¤›ms›zl›k mücadelesinden kopuk ele almakt›r. Demokrasi mücadelesinden, demokratikleﬂmekten çok söz edilirken, ba¤›ms›zl›k meselesi bunun yan›nda ya
çok tali kalmakta veya kimileri bunu adeta tamamen rafa kald›rmaktad›r. Solun özellikle reformist kesiminin Irak’›n iﬂgaline karﬂ› ç›kmak,
NATO zirvesine karﬂ› ç›kmak,
IMF’ye karﬂ› ç›kmak gibi, bir çok
anti-emperyalist eylemde yer al›rken, ba¤›ms›zl›k hedefinden hemen
hemen iç sözetmemesi, bu konudaki çarp›kl›¤›n nas›l bir ﬂekil ald›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Günümüz dünyas›n›n gerçekleri ve
Marksiszm-Leninizm bu çarp›kl›klar›n muhasebesinin yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor.
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“Amerika Defol! Bu Va t a n B i zim!” kampanyas›, eylemde, kitlesellikte çok daha büyük boyutlara
ulaﬂabilmelidir; bunu hedeflemeliyiz. Bu topraklarda bunun zemini
vard›r. Esas olan, birincisi, emperyalizm karﬂ›s›nda bu ideolojik net li¤e ve ikincisi, onu kovmay› hedefleyen p o l i t i k k a r a r l › l › ¤ a sahip olmakt›r. Bu ikisine de sahibiz.
Halk Cepheliler, tüm ilericiler,
devrimciler, bu topraklarda varolan
anti-emperyalist öfkeyi aç›¤a ç›karmay› hedeflemelidir. Halk›m›z›n
Amerika’ya, Avrupa’ya olan tepkisini milliyetçi ﬂovenist zeminden
kurtar›p, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir zemine çekmeyi hedeflemelidir. Bu, baﬂar›labilecek bir görevdir. Dahas›, Türkiye devrimini
geliﬂtirmek bir yan›yla bunu baﬂarmam›za ba¤l›d›r.
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Dev-Genç… 40 y›ll›k bir tarih.
ﬁanl›, onurlu ve gururlu bir tarih.
Tükenmeyen, y›lmayan, inatç› ve
kararl› bir tarih. Kuruldu¤u günden
bu güne kadar kesintisiz mücadelenin tarihi. Cananlar’›n, Zehralar’›n,
Seherler’in tarihi.
Dev-Genç 10 Ekim 1969'da kuruldu. Ve günümüze kadar kahramanl›klar yaratarak, direniﬂler yaratarak, fedailer yaratarak büyüdü. ‹ﬂte Dev-Gençliler 10 Ekim akﬂam›
‹stanbul Okmeydan› Sibel Yalç›n
Park›’nda Dev-Genç'in 40. y›l›n› bu
onurlu tarihin coﬂkusuyla kutlad›lar.
Dev-Genç'in 40 y›ld›r bu topraklarda var oldu¤unun ve bunun yarat›lm›ﬂ olan de¤erlerle baﬂar›ld›¤›n›

6

anlatan giriﬂ konuﬂmas› yap›lan kutlamada F Tipi politikalar›n› düzenin
baﬂ›na y›kan, zincirlere hiçbir zaman ba¤lanamayan özgür tutsaklar
da Dev-Gençliler’in yan›ndayd›lar.
Türkiye'nin dört bir yan›ndan gelmiﬂlerdi o gece. Elbistan'dan seslendiler özgür tutsaklar "Merhaba
meydanlara s›¤mayan coﬂkumuz.
Merhaba amfilerden sokaklara, fabrikalardan gecekondulara akan öfke
selimiz" diyerek; Gebze'den seslendiler "40.y›l›nda selam olsun DevGenç'imize, selam olsun tarihe güzellikler nakﬂeden büyük ustan›n
ö¤rencilerine" diyerek. Sincan'dan
seslendiler "Yaﬂ›m›z kaç olursa olsun bu gün hepimiz 40 yaﬂ›nday›z"
diyerek; Kand›ra'dan seslendiler
"40 y›l›m›z›n coﬂkusuyla,
özlemle, hasretle, umutla
tüm Dev-Gençliler’i kucakl›yoruz" diyerek; Erzurum'dan seslendiler
"Yürekleri Dev-Genç
coﬂkusu ile mücadele azmiyle çarpan canlar›m›z"
diyerek. Tekirda¤'dan
seslendiler "K›rk y›ll›k
bir tarihtir yarat›lan.
Onurun, erdemin, baﬂ e¤mezli¤in, cüretin, cesaretin, fedan›n tarihi" diyerek.
Özgür tutsaklardan

Ümit ‹lter’in Dev-Genç'in 40. y›l›
için yazd›¤› Delikanl›m yaz›s›n› Tiyatro Simurg oyuncular› seslendirdi. Ayr›ca Türkiye'nin dört bir yan›ndaki F Tipi hapishanelerinden
Dev-Gençli tutsaklar›n üretip gönderdi¤i ayraç, anahtarl›k, saat, gemi
gibi çeﬂitli tutsak ürünlerinden oluﬂan DEV-GENÇ TUTSAK ÜRÜNLER‹ SERG‹S‹ aç›ld›. Bu sergiye
ilgi yo¤undu. Dev-Gençliler’in hapishanelerde de neler yapabildiklerini görüldü. Sergiyi görenler hayranl›klar›n› "bunlar› görenler içeride tecrit oldu¤a inanmaz" diyerek
ifade etti.
Dev-Genç Tutsak Ürünleri Sergisi'nin yan›s›ra bir yanda emperyalizmin katliamlar› gösteren Vietnam'dan Irak'a, Afrika'ya kadar emperyalizmin bir çok ülkedeki zulümlerinden kareler olan, bir yanda
ise bu zulme karﬂ› ülkemizde verilen ﬂanl› anti-emperyalist mücadeleyi anlatan, 6. Filo'nun denize döküldü¤ü, Vietnam kasab› Kommer'in arac›n›n ODTÜ'de yak›ld›¤›
foto¤rafta karelerinin de bulundu¤u
DEV-GENÇ 40. YIL FOTO⁄RAF
SERG‹S‹ de aç›ld›.
Dev-Genç'in 40 y›ll›k miras›n›
devralan GENÇL‹K FEDERASYONU ad›na konuﬂma yapan Ünal
Çimen; "Gençlik bu ülkenin gelece¤idir. Amerika'n›n önünde diz çöküp, ona biat edenler bu ülkenin gelece¤ini karartmak istiyorlar. Gençli¤i ba¤›ms›zl›k düﬂünden uzaklaﬂ-

t›rmak, vatan halk sevgisi nedir bilmeyen kiﬂiler haline getirmek istiyorlar. Gençli¤i sindirmek istiyorlar. YÖK’üyle, polis copuyla, iﬂkencehanesi, hapishanesiyle korkutmak, haks›zl›klar karﬂ›s›nda susan,
hakk›n› arayamayan bir gençlik yaratmak istiyorlar. Amerika dünya
halklar›n›n ortak düﬂman›d›r. Dünyan›n bir ucunda bir çocuk a¤lasa
gözyaﬂ›nda Amerika vard›r. Çekti¤imiz bütün zulümlerin nedeni
Amerika’d›r. Dev-Genç bu ülkenin
anti-emperyalist mücadele ﬂiar›d›r.
Bunun için Dev-Genç’in 40. y›l›nda
Dev-Genç'in ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n›,
anti-emperyalist mücadele tarihini
herkese anlataca¤›z" diyerek DevGenç'in 40. y›l›nda "AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M" kampanyas›n› baﬂlatt›klar›n› belirtti ve
alanda bulunan yaklaﬂ›k 1000 kiﬂiye "AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M" slogan›n› att›rd›.
Dev-Genç'in ilk ﬂehidi Vedat
Demircio¤lu’nun cenazesiyle baﬂlay›p, 2000-2007 Ölüm Orucu Direniﬂinde ﬂehit düﬂen Zehra Kulaks›z'›n cenazesini ayn› karelerde buluﬂturarak; Dev-Genç'in 1960'l› y›llardan günümüze kadar tarihini anlatan sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Dev-Genç'i Dev-Genç yapan ﬂehitlerin foto¤raflar›n ard›ndan Mahirler'den günümüze Dev-Genç'i büyüten Dursun Karataﬂ'›n görüntüleri

mücadeleyi
Dev-Genç’in 40
y›ld›r kesintisiz
bir ﬂekilde sürdürdü¤ünü belirten Gündo¤muﬂ;
“Dev-Genç'in
hedefi ba¤›ms›z
demokratik sosyalist bir Türkiye
kurmakt›r. Onlardan ald›¤›m›z
miras›
bugün
bizler taﬂ›yoruz”
dedi.
Eylemde;
“Amerika Defol
Bu Vatan Bizim, ‹ﬂci Köylü Ö¤renci Gençlik Ba¤›ms›zl›k ‹çin 40. Y›l›nda Dev-Genç Saflar›nda Birleﬂelim, Faﬂizme Karﬂ› Demokrasi Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm Emperyalizme Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k Savaﬂ›nda Dev-Genç 40. Yaﬂ›nda” yazan dövizler taﬂ›n›rken “Ne ABD
Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Amerika Defol Bu Vatan Bizim” sloganlar› at›ld›. Eylem ABD bayra¤›n›n
yak›lmas›yla sona erdi.

40.Y›l›nda Dev-Genç'i Selaml›yoruz

Ankara’da Dev-Genç'in 40. y›l›
nedeniyle 10 Ekim'de ABD Büyükelçili¤i önünde bir eylem yap›ld›.
Halk Cephelilerin yapt›¤› eylemde “AMER‹KA DEFOL BU
VATAN B‹Z‹M” pankart› aç›ld›.
Halk Cepheliler ad›na aç›klama yapan Burcu Gündo¤muﬂ; günümüz
de ilerici olman›n anti-emperyalist
olmakla eﬂit oldu¤unu vurgulayarak emperyalizmin dünya halklar›na yönelik sald›r›lar›ndan örnekler
verdi. Ülkemizde anti-emperyalist
geldi ekrana.
Dev-Genç'in 40 y›l›n›n 38 y›l›nda eme¤i olan DURSUN KARATAﬁ'›n Dev-Genç’in 20. y›l›nda
yazm›ﬂ oldu¤u mesaj okundu. "Bir
Dev-Genç'imiz var" diye baﬂl›yordu
mesaj selam ediyordu anfilerdeki,
fabrikalardaki, k›rlardaki DevGençliler’e...
Hemen ard›ndan 7'den 70'e tüm
Dev-Gençliler’in hayk›rd›¤› DEVGENÇ KOROSU sahneye ç›kt›. Ve
hep birlikte Defol Amerika, Gündo¤du ve Dev-Genç Marﬂ›’n› söylediler. Dev-Gençli olman›n yaﬂ› olmad›¤› ve Dev-Genç’in halkla bütünleﬂmiﬂ oldu¤u bir kez de DevGenç korosu ile görüldü. Koro,
Dev-Genç Marﬂ›’n› seslendirirken
gökyüzüne havai fiﬂekler at›ld›.
Kutlaman›n ilerleyen saatlerinde
Dev-Genç'le birlikte büyüyen Grup
Yorum marﬂlar›yla, türküleriyle her
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zaman oldu¤u gibi yine DevGençliler’in yan›ndayd›. Grup
Yorum üyeleri, kimilerinin DevGenç'i bir nostalji malzemesi olarak
kullanmak istedikleri; ama DevGenç'in geçmiﬂte kalan bir ﬂey olmad›¤›n›, Dev-Genç'in k›rk y›ld›r
mücadelesine kesintisiz devam etti¤ini, k›rk y›l önce 6. Filo'ya karﬂ›
oldu¤u gibi k›rk y›l sonra da IMF
toplant›lar›nda IMF'ye karﬂ› çat›ﬂanlar aras›nda Dev-Gençliler’in oldu¤unu söyledi.
Grup Yorum’un söyledi¤i türkü
ve marﬂlarla yumruklar›n s›k›ld›,
zafer iﬂaretleri yap›ld› ve z›lg›tlar
çekildi.
Kutlama Grup Yorum'un sahneden inmesinin ard›ndan "Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ!", "Mahir'den Day›'ya Sürüyor
Bu Kavga!" sloganlar›yla ve DevGençliler’in mücadeleyi büyütme
yeminiyle son buldu.
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Edirne
Kars
‹stanbul
Ankara
Edirne
Elaz›¤
‹zmir
Eskiﬂehir
Adana
Kocaeli
Ça¤r›m›z
Ülkemizin
Her
Taraf›nda
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Dev-Genç’in kuruluﬂunun 40.
y›l›nda Halk Cephesi’nin düzenledi¤i “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde
Anadolu’nun dörtbir yan›nda eylemler yap›ld›, pankart as›ld› ve yaz›lamalar yap›lmaya baﬂland›.

“AMER‹KA DEFOL BU
VATAN B ‹Z‹M”
14 Ekim günü ‹stanbul’da ‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t Kampusu
önünde Halk Cephesi taraf›dan yap›lan eylemde "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" yazan bir pankart ve
dövizler taﬂ›nd›.
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Afganistan Halk›n›n Katili
Olmayaca¤›z, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n" sloganlar›yla baﬂlayan eylemde Hafize Aky›ld›z bas›na bir
aç›klama yapt›.
"Amerika ülkemizde ki zulüm
ve katliamlardan da sorumludur" diyen Aky›ld›z; Türkiye’nin 50 y›ld›r
Amerika’n›n yeni-sömürgesi oldu¤unu, ülkemizdeki katliamlar› ve iﬂkenceleri yapan kontrgerilla ve
MHP’li faﬂistleri CIA ajanlar›n›n
e¤itti¤ini belirtti. Aç›klaman›n devam›nda; "Türkiye, Amerika’ya daha fazla yard›m edebilmek için Afganistan’a 800 asker daha yollamak
istiyor. Gelecek ay Irak’taki 142 bin
iﬂgalci Amerikan askeri Irak’tan ‹ncirlik Üssüne gelecek, burada a¤›rland›ktan sonra Amerika’ya gönderilecekler" diyen Aky›ld›z; DevGenç’in 40. Y›ldönümünde "Ameri-

ka Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas› düzenlediklerini ve bu kampanya kapsam›nda; Amerikan konsoloslu¤u önünde ve 6. Filo’nun denize döküldü¤ü Dolmabahçe’de anti-emperyalist eylemler yapacaklar›n›, ayr›ca dünyadaki pek çok ülkedeki devrimci-demokratik örgütlenmelerin temsilcilerinin kat›laca¤›
Uluslararas› Emperyalizme Karﬂ›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu düzenleyeceklerini ve ‹ncirlik Üssü’ne
bir yürüyüﬂ düzenleyeceklerini söyledi. Aky›ld›z; ‹ncirlük Üssü’nün
kapat›lmas› için imza kampanyas›na baﬂlad›klar›n› da ekledi.
Aç›klamadan sonra Sam Amca
maketi ve ABD Bayra¤› yak›lan eylem sloganlarla sona erdi.

‹STANBUL’DA
PANKARTLAR ve
YAZILAMALAR
‹ﬂgal ve katliamlarla dünya halklar›n› açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum
eden emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele için “AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” kampanyas› kapsam›nda ‹stanbul sokaklar› pankartlar ve yaz›lamalarla
donat›ld›.
Halk Cepheliler, 13 Ekim sabah›
da Sar›gazi duvarlar›n›, "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim, Amerikanc›
NATO'cu AKP'nin Askeri Olmayaca¤›z, 142 Bin Amerikal› Katil Ülkemizde ‹stemiyoruz" sloganlar›yla
süslediler.
12 Ekim günü Halk Cepheliler;
Sar›gazi’de, Meydan’a, Demokrasi

Caddesi’ne, Dörtyol’a, Çaml›k
Köprüsü’ne, ‹MES yoluna, Meclis
Mahallesine ve Mehmetcik Lisesi’ne, Alibeyköy’de, Cengiztopel
Caddesi’ne, Dörtyol’a, Akﬂemsettin
siteleri’ne, Sayayokuﬂu’na ve Binevler bölgesine, "AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M" pankartlar› ast›lar.
Ayn› gün Gazi Mahallesi’nde
10 ayr› bölgeye pankartlar as›ld›.
Gazi Giriﬂi, Eski Karakol, Sekizevler, Dörtyol, Köprü Dura¤›, Nalbur, Sondurak, Ovac›k Mahallesi,
Karayollar› Mahallesine ve Su Deposu köprüsüne as›lan pankartlar
baz› bölgelerde saatlerce as›l› kald›.
“AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” kampanyas› çal›ﬂmalar› Beykoz, Avc›lar, Bahçelievler, Esenler, Nurtepe, 1 May›s
Mahalleleri’nde ve ﬁiﬂli’de pankartlarla devam etti.
Halk Cepheliler; Beykoz’da ‹ncirköy ve Çi¤dem mahallelerine;
Avc› l ar’da, metobüs istasyonu
üstgeçidine, Avc›lar köprüsüne ve
Marmara Caddesindeki bir duvara;
Bahçelievler’de, Yenibosna Lisesi’ne, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki bir otoparka ve
Zafer Mahallesi Pazarpazar› Caddesi üzerine;
E s e n l e r ’de, Tepe, Karabay›r
Mahallesi, Nam›k Kemal Mahallesi
Da¤yolu üzerine;
N u r t e p e’de Sokullu Caddesi Dilan Kafe önü, Cemevi önü ve Osmanpaﬂa'da 3 ayr› noktaya, eﬂ zamanl› olarak, ‘Amerika Defol Bu
Vatan Bizim’ yaz›l›, Halk Cephesi
imzal› pankartlar ast›lar.
Kampanya kapsam›nda 1 May›s
Mahallesi’nde; 3001. Cadde üzerinde Sa¤l›k Oca¤› yan›, Tekyön
Dershanesi önü, Tamirhane-Ümraniye minibüs yolu üzerine ve E-5
üzeri Tamirhane üst geçidine, Okmeydan›’nda Anadolu Park›’na 1,
Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne,
Mahmut ﬁevket Paﬂa Sa¤l›k Oca¤›
önüne ve Dikilitaﬂ Park› kenar›na
ve Ça¤layan Dere'ye “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” yazan pankart-

lar as›ld›.
Kampanya kapsam›nda 12
Ekim günü ‹stanbul'un merkezi
yerlerinden ﬁiﬂli’de ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi duvar› ve Cevahir Oteli’nin karﬂ›s›na olmak
üzere iki adet “AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” yaz›l› Halk Cephesi imzal› pankat
as›ld›.

GENÇL‹K
DEV-GENÇ’‹
PANKARTLARLA
SELAMLADI
12 Ekim günü ‹stanbul Maltepe
Ertu¤rulgazi lisesinde “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” yazan, DevGenç pankart› as›ld›. Pankart as›ld›ktan sonra; “40. y›l›nda DevGenç’i selaml›yoruz. Ö¤renciler,
ö¤retmenler 40. y›l›nda anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek için
Dev-Genç saflar›nda birleﬂelim”
denildi. Ayr›ca “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Yaﬂas›n Dev-Genç,
Yaﬂas›n Dev-Gençliler” sloganlar›
at›ld›.
Ayn› gün Gazi Mahallesi’nde
bulunan ﬁair Abay Kunanbay Lisesinde de “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” yazan, Dev-Genç imzal›
pankart as›ld›.
Yine 12 Ekim günü ‹stanbul
Üniversitesi Beyaz›t Kampusu’nda
Fen Fakültesi kap›s›na, Marmara
Üniversitesi Göztepe Kampusu’nun
giriﬂ kap›s›n›n duvar›na ve ‹TÜ
Maslak Kampusu giriﬂinin duvar›na
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
yazan pankartlar as›ld›.
13 Ekim günü de Cevizliba¤ Atatürk ö¤renci yurdu duvar›na ve Barbaros Bulvar› Y›ld›z Teknik üniversitesi üst geçidine pankartlar as›ld›.

KARS’TA GÖZALTI
Kars'ta 13 Ekim günü as›lan
pankartlarla Dev-Genç 40. y›l›nda
selamland› ve Amerika’ya “Defol”
dendi. Kafkas Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi yolu üzerine "Faﬂizm'e
Karﬂ› Demokrasi, Kapitalizm'e Kar-

Türkiye
Halk›!
Emperyalistler, sistemin
jandarmas›n› ABD Baﬂkan›’n›
“Nobel”le ödüllendirirken
‹ﬂbirlikçiler,
ülkemizde
IMF’cileri a¤›rlay›p, emperyalist tekellere gelin diye alt›n
yald›zl› davetiyeler ç›kar›rken,
dünyan›n Türkiyesinde anti-emperyalist mücadele bayra¤›n› bir kez daha yükseltiyoruz.
*
“Amerika Defol!” sloganlar› yank›lan›yor Anadolu’nun,
Trakya’n›n dört bir yan›nda.
Ülkemizin her kar›ﬂ› tekellere peﬂkeﬂ çekilip, topraklar›m›z iﬂgalci Amerikan askerlerine aç›l›rken,
vatanseverler, “Bu vatan
bizim!” diye ç›k›yorlar meydanlara.
Bu kavga,
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emperyalizmle halklar›n
kavgas›d›r.
Kavga,
iﬂbirliklikçilerle vatanseverlerin kavgas›d›r.
Ve bu kavgay› biz kazanaca¤›z.
T ü m v a ta n s e v e r l e ri ,
yü k se lt t i¤im iz an t i-e m per y a l i s t b ay r a k a l t ›n d a b a ¤ ›m s › z l › k m ü c ad e l e s in e ç a ¤ › r › y o r uz.
B a ¤ m › s › z l › k , 1 9 2 0 ’ l e r de
n a s› l k a za n › l d › y s a , bu g ü n de
ancak öyle kazan›lacakt›r.
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ﬂ› Sosyalizm, Emperyalizm'e Karﬂ›
Ba¤›ms›zl›k Savaﬂ›nda Dev-Genç
40. Yaﬂ›nda" yaz›l› pankart as›ld›.
Pankart 45 dakika as›l› kal›rken; eﬂ
zamanl› olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Giriﬂine “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” yazan pankart as›ld›.
DEV-GENÇ imzal› bu pankart da
20 dakika kald›.
Ayn› günü ö¤le saatlerinde Kars
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nden
Sinan Gürbüz keyfi ﬂekilde
gözalt›na al›nd›.
Gitti¤i internet kafede TMﬁ
polisleri taraf›ndan gözalt›na al›nan
Sinan Gürbüz gözalt›na alma
gerekçelerini sormas›na ra¤men
hiçbir aç›klama yap›lmadan zorla
gözalt›na al›nm›ﬂt›r.
Keyfi
ﬂekilde
gözalt›na
al›nmas›n› sloganla protesto eden
Gürbüz’e polisler sald›rm›ﬂ ve
döverek karakola götürmüﬂtür.
Gözalt›na al›nma s›ras›nda olay›
görüp müdahale etmek için gelen
di¤er Gençlik Dernekli ö¤renciler
de; "size ne lan, çok merak ediyorsan›z TMﬁ’ye gelin" denilerek
polisler taraf›ndan tehdit edilmiﬂlerdir.
Gürbüz’e yap›lan hukuksuzluk
savc›l›k aﬂamas›nda da devam
etmiﬂ, hiç bir kan›t olmamas›na
ra¤men pankart ast›¤› gerekçesiyle
para cezas› kesilmiﬂtir. Keyfi bir
ﬂekilde gözalt›na al›nan Sinan
Gürbüz akﬂam saatlerinde serbest
b›rak›lm›ﬂt›r.

DEV-GENÇL‹LER
KOCAEL‹’DEN 40.YILI
SELAMLADI
12 Ekim günü Kocaelide 'AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M -

DEV-GENÇ yazan pankartlar as›ld›. Ülkemizde ba¤›ms›zl›k demokrasi sosyalizm mücadelesini kesintisiz sürdüren DEV-GENÇliler,
DEV-GENÇ'in 40. y›l›n› selamlad›lar. Pankartlar sabah›n erken saatlerinde ‹zmit merkeze ve Umuttepe
kampus yoluna as›ld›.
13 Ekim günü Kocaeli Üniversitesi An›tpark Kampusu önünde
Halk Cephesi taraf›ndan 20 kiﬂinin
kat›ld›¤› bir eylem yap›ld›. “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” pankart›
aç›lan eylemde; Amerikan emperyalizmi ve iﬂbirlikçileri halka teﬂhir
edildi. Ba¤›ms›z olmad›¤›m›z›n,
Amerika’n›n yeni sömürgesi oldu¤umuzun ve 160 bin Amerikan askerinin ülkemizde “misafir” edilece¤inin belirtildi¤i aç›klamada, buna karﬂ› 40 y›ld›r savaﬂan bir DevGençimizin oldu¤u vurguland›.
Eylemde Amerikan emperyalizminin simgesi kukla ateﬂe verilirken, Dev-Gençliler Gençlik Marﬂ›n›
hep bir a¤›zdan söylediler. Eylemde
“Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Amerika Defol Bu Vatan Bizim,
Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye,
Emperyalistler ‹ﬂbirlikçiler 6. Filoyu unutmay›n, Yaﬂas›n DevGenç,Yaﬂas›n Dev-Gençliler” sloganlar› at›ld›.

ED‹RNE’DEN SELAM
OLSUN DEV-GENÇ’E
Dev-Genç kuruluﬂunun 40. y›l›nda Edirne'de ﬂehrin farkl› yerlerine as›lan 2 adet " Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” yazan Dev-Genç
imzal› ve 2 adet "Dev-Genç 40 Yaﬂ›nda" pankartlar›yla selamland›.
Ayn› gün Dev-Genç’i selamlamak isteyen iki kiﬂi de sabah saatlerinde gözalt›na al›nd›. Terörle
Mücadele ﬁubesine götürülen 2 kiﬂi
8 saat sonra serbest b›rak›ld›.

SELAM OLSUN 40.
YILINDA
DEV-GENÇ’E…
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
taraf›ndan Elaz›¤ Haklar Derne¤inde 40. y›l›nda Dev-Genç selamlan-

10

d›. Yap›lan programda; DevGenç’in okullarda, mahallelerde,
fabrikalarda, iﬂgallerde yapm›ﬂ oldu¤u mücadele anlat›larak gençli¤in bu gün yaﬂad›¤› sorunlara da,
bir klavuz oldu¤u belirtildi. Gençli¤in sorunlar›n›n ancak mücadeleyle çözülece¤inin vurguland›¤› programda gençli¤in üniversitelerde yaﬂad›¤› sorunlar tart›ﬂ›ld›.
Söylenen türkü ve marﬂlar›n ard›ndan program sona erdi
Dev-Genç Elaz›¤’da da as›lan
pankartla 40. y›l›nda selamland›. 11
Ekim sabah› Fevzi Çakmak Mahallesi giriﬂine “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” yazan, Dev-Genç imzal› bir pankart as›ld›.

‹ZM‹R: AMER‹KA
DEFOL BU VATAN
B‹Z‹M!
Halk Cephesi, 10 Ekim ‹zmir
Konak’ta bas›n toplant›s› yapt›.
Toplant›da, halk›m›z›n Amerika ve
iﬂbirlikçilerine boyun e¤meyece¤i
vurgulanarak “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas›n›n baﬂlat›ld›¤› belirtilerek. Amerika’n›n ve
emparyalistlerin IMF gibi kurumlar
arac›l›¤›yla ülkemizi sömürdü¤ü ve
yönetime kadar müdahale edildi¤i,
Amerikan askerlerinin kanl› postallar›yla ülkemizde hala cirit att›¤› ‹ncirlik üssü gibi üslerde konuﬂland›¤› vurgulanan aç›klamada ve bu üslerin kapat›lmas› istemiyle kampanyaya destek ça¤r›s› yap›ld›.

ANKARA’DA
DEV-GENÇ
PANKARTLARI
Dev-Genç'in kuruluﬂunun 40.
Y›l›nda 10 Ekim günü Ankara caddelerine Dev-Genç’i selamlayan
pankartlar as›ld›.
Eskiﬂehiryolu Aﬂti otagar› yak›nlar›na, Ayd›nl›kevler’de Samsun
yolu üzerine ve Bat›kent metro istasyonu yak›nlar›na üzerinde
"AMER‹KA DEFOL BU VATAN
B‹Z‹M" yaz›l› DEV-GENÇ imzal›
pankartlar as›ld›.

Ayr›ca K›z›lay'da bulunan SSK
iﬂhan›na dev bir pankart as›ld›.
"EMPERYAL‹ZME KARﬁI BA⁄IMSIZLIK, FAﬁ‹ZME KARﬁI
DEMOKRAS‹, KAP‹TAL‹ZME
KARﬁI SOSYAL‹ZM MÜCADELES‹NDE DEV-GENÇ 40. YAﬁINDA" yaz›l› pankart yüzlerce insan›n
geçti¤i caddede uzun süre as›l› kald›.
Dev-Gençliler, ülkemizde ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
mücadelesini 40 y›ld›r kararl›, militan bir ﬂekilde kesintisiz sürdürdüklerini bir kez daha gösterdiler.

ESK‹ﬁEH‹R’DE
PANKART ve
YAZILAMALAR
10 Ekim 1969'da kurulan DevGenç'in 40. y›l›n› selamlamak için
Eskiﬂehir'in birçok yerine pankart
as›ld›, yaz›lamalar yap›ld›.
10 Ekim sabah› Adalar Porsuk
Köprüsü, Gökmeydan'da Adalet Saray›'n›n yan›ndaki üst geçit ve Gültepe Mahallesi’nde bir duvara DevGenç imzal› "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" yaz›l› pankartlar
as›ld›. Gökmeydan'da ve Porsuk
köprüsünde 15 dakika as›l› kald›.

VATAN Deyince;
akl›n›za ne geliyor?
* Benim için dünyay› ifade ediyor.
Süleyman Gökden (Avukat, yaﬂ 26)
* Vatan deyince; sosyalist bir v a t a n
geliyor. Özlemimiz sosyalist bir va tan.
Ayﬂe Gonca Yunak (Avukat, yaﬂ 24)

Gültepe'de as›lan pankart yaklaﬂ›k
yar›m saat as›l› kald›.
11 Ekim günü gece yaz›lamalarla Dev-Genç'in 40. y›l› kutlan›lmaya devam edildi. Gültepe mahallesinde Dev-Genç imzal› “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” ve “Yaﬂas›n
Dev-Genç” yaz›lamalar› yap›ld›.

“AMER‹KA DEFOL BU
VATAN B‹Z‹M”
Halk Cephesi Adana Temsilcili¤i Dev-Genç’in kuruluﬂunun 40.
y›l dönümünde bir eylem yaparak
anti-emperyalist mücadeleyi büyütme ça¤r›s› yapt›.
10 Ekim günü Çakmak Caddesi
Kültür Soka¤› önünde yap›lan eylemde “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” yazan bir pankart
aç›ld›. Anti-emperyalist
içerikli dövizlerin yan› s›ra sancaklar›n ve DevGenç amblemli flamalar›n taﬂ›nd›¤› eylemde s›k
s›k “ABD, Defol Bu Vatan Bizim, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Kahrolsun
ABD Emperyalizmi, Emperyalistler ‹ﬂbirlikçiler
6. Filoyu Unutmay›n”

sloganlar› at›ld›.
Halk Cephesi ad›na Ekin Uray
taraf›ndan yap›lan aç›klamada DevGenç miras›n›n ülkemiz devrimcilerinin ve ilericilerinin elinde oldu¤u
belirtilerek; “Bizler Halk Cephesi
olarak bu onurlu tarihin gücüyle bir
kez daha anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek amac›yla ‘Amerika
Defol’ diyoruz. Halklar gerçek kurtuluﬂunu Emperyalizmin sömürüsüne, yoz kültürüne, iﬂgaline karﬂ›
mücadeleyle kazanacakt›r” denildi.
Bas›n metninin okunmas›n›n ard›ndan Obama’y› temsil eden bir
skeçle Amerika’n›n gerçek yüzü ve
ülkemizin iﬂbirlikçili¤i teﬂhir edildi.
Amerikan bayra¤› ve Amerika baﬂkan›n› temsil eden kuklan›n yak›ld›¤› eyleme 32 kiﬂi kat›ld›.
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- Ba¤›ms›zl›¤› ifade ediyor.
Gül Ça¤lar (Ö¤retmen, yaﬂ 25 )

- Bir ç o k u l u s u n b i r l i k t e k a n
döktü¤ü, emperyalizmi kovan
b i r halk geliyor.

- Sevgi, aﬂk (Vatan aﬂk›)
Cem Gebetaﬂ (Elektronik
Teknisyeni, yaﬂ 25 )

Mikail Tekdal (Tekstilde
Makinac›, yaﬂ 25 )

- Halklar›n ortak yaﬂam›,
b a ¤ › m s › z , ö z g ü r olmas›.
Emre Akdemir (Ö¤renci, yaﬂ 17

*Va t a n, y a ﬂ ad › ¤ › m› z t o p r ak . Kaplan Akkoyun (Sucu, yaﬂ 28

- Özgürlük umudu, ba¤›ms›zl›¤a
duyulan özlem.
Serhat Timurhan (Makine
Mühendisi, yaﬂ 27 )

- Vatan benim için onuru, namusu
ifade eder.
Kenan Gökdemir (Ö¤renci, yaﬂ
24)

- Ba¤›ms›zl›k geliyor.
Hasbi Karagöz (Tezgahtar, yaﬂ 24)
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- Adaletin var oldu¤u, üzerinde
ba¤›ms›z olarak yaﬂayabildi¤imiz
toprak.
Kader Meﬂe (Ö¤renci, yaﬂ 20 )
- Üzerinde yaﬂad›¤›m›z toprak
parças›.
Ahmet Çoban (Ö¤renci – 19
yaﬂ›nda)
- ‹ﬂgal alt›nda yaﬂad›¤›m›z ülke.
Cankurt Yöner (Fotokopici – 23
yaﬂ›nda)
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u Tayyip Erdo¤an, IMF’ye karﬂ›
eylemler yapan anti-emperyalistlere,
yalanlarla, çarp›tmalarla sald›rmaya
devam ediyor...
u AKP Yöneticileri, 39 y›l önce
“Yankee Go Home!” diyen vatanseverlere sald›rm›ﬂlard›.
39 y›l sonra, bugün ‘IMF Defol!’ diyen vatanseverlere sald›r›yorlar...

Bu, emperyalistlere k›rm›z› hal› serenlerle
“Defol!” diyenler aras›ndaki kavgad›r!

18
Ekim
2009
Say›:
17

12

AKP iktidar›, IMF’cilerin önüne
k›rm›z› hal› sererken, Türkiye’nin
vatanseverlerinin, anti-emperyalistlerinin IMF’ye karﬂ› günlerce eylemler yapmas›, AKP iﬂbirlikçili¤ini
aç›¤a ç›karm›ﬂ oldu. ‹ﬂbirlikçili¤i
teﬂhir olan AKP; eylemlerin ilk gününden baﬂlatt›¤› sald›r›lar›n› hala
sürdürüyor.
Bir yanda emperyalistlere uﬂakl›k edenler, di¤er yanda ise emperyalistlere “defol” diyerek, ba¤›ms›z
bir ülke isteyen, bunun için mücadele eden devrimciler... Kongre Vadisi çevresindeki saflaﬂma buydu ve
bu tüm ülkedeki saflaﬂman›n bir
yans›mas›ndan ibaretti.
Emperyalistlere uﬂakl›kta s›n›r
tan›mayan AKP iktidar›, IMF ve
Dünya Bankas› (DB) toplant›lar›
için gelen ”emperyalist efendiler”
rahat etsin diye devletin tüm olanaklar›n› ve kurumlar›n› seferber etti. Seferber edilenler içinde polis de
vard› ve polisin seferberli¤i, meydan dayaklar›yla iﬂkencelerle, gaz
bombalar›yla gerçekleﬂen bir seferberlikti.
Polis terörünü hakl› ç›karmak
için mesela 1 May›s’taki gerekçe
“makul say›da yürümeyi kabul etmeme” idi; IMF’ye karﬂ› eylemler
s›ras›nda ise, sald›r›n›n gerekçesi,
“eylemciler halka sald›rd›” yalan›yla yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
AKP halktan de¤il, IMF’den yanad›r. As›l derdi de IMF’ye sald›r›lm›ﬂ olmas›d›r. O nedenle yaﬂanan-

lar›n bir aç›klamas› vard›r. K›rm›z›
hal› serenlerle, “defol” diye hayk›ranlar›n saflaﬂmas›d›r bu ve bu saflaﬂma, bu saflar aras›ndaki kavga
sürecektir...

Devrimciler, I M F eylemleri
s›ras›nda halka zarar
vermediler
Baﬂbakan Erdo¤an “Bunlar sald›rd›lar. Kime? IMF’ye mi? Dünya
Bankas›’na m›? Hay›r. Bunlar benim halk›ma, vatandaﬂ›ma sald›rd›lar. ‹stiklal Caddesi’ndeki benim
ma¤dur ve mazlum esnaf›m›n dükkanlar›n›n camlar›n› indirdiler”
(Milliyet, 11 Ekim 2009) diyordu
geçen hafta da.
Diyor ama yalan söylüyor. Gerçekleri çarp›t›yor. Devrimciler, antiemperyalistler IMF eylemleri ve
protestolar› s›ras›nda halka zarar
vermediler.
Devrimciler, HALKIN EGEMEN OLDU⁄U bir düzen kurmaya
çal›ﬂanlar, y›llard›r de¤il, yüzy›llard › r halka zarar vermediler. Halka
zarar vermemek devrimcilerin ilkesidir. Bunu her eylemde, her protestoda, her adalet aray›ﬂ›nda görmek
mümkündür.
‹ktidar yalanlar› ile anti-emperyalistlerin emperyalizme karﬂ› mücadelesini, anti-emperyalist tavr›n›
karalamak, halk nezdinde gözden
düﬂürmek istiyor.
IMF’cilerin önüne k›rm›z› hal›

seren, IMF’cileri rahat ettirmekle
övünen AKP, pespaye uﬂakl›¤›n›
gizlemeye çal›ﬂ›yor. Gerçek yüzlerinin aç›¤a ç›kmas›, devrimcilerin
tutarl› anti-emperyalist tavr› onlar›
daha da sald›rganlaﬂt›r›yor.
Bu sald›rganl›kla da devrimcileri, anti-emperyalistleri; a m a ç s › z ,
hedefsiz, sadece k›r›p-döken,
r a s t g e l e h e r y e re s a l d› ra n gruplar,
olarak göstermeye çal›ﬂt›lar.
Kendi sald›r›lar›n› meﬂrulaﬂt›rmak, devrimcilerin eylemlerinin
hakl›l›¤›n› tart›ﬂ›l›r hale getirmek
için, y›llard›r bu tür yalanlar ile sald›rmaktad›rlar. Karalamay›, yalanlar› sürekli hale getiren iktidar, düzenin bas›n, yay›n organlar›n› da seferber ederek devrimci düﬂmanl›¤›n› sürdürmektedir.
Nitekim, IMF’ye karﬂ› eylemler
yapan anti-emperyalistlerin eylemlerine karﬂ› üretilen karalamalar›n,
yalanlar›n kayna¤› da iktidard›.
IMF’ye uﬂakl›k yapmakla övünen
bir iktidar›n devrimcilere söyleyece¤i hiçbir ﬂey olamaz.
IMF ve DB toplant›lar›n›n “güven” içinde geçmesi için, halka baz›
semtlere girmeyi y a s a k l a y a n l a r,
binlerce polisi onlar›n güvenli¤i
için seferber edenler, halklar› yoksullaﬂt›racak kararlar› rahat alacaklar› mekanlar› 3 ayda haz›r hale getirmekle övünenler, devrimcilere dil
uzatamazlar.
Devrimciler, b›rakal›m esnafa
zarar vermeyi, sokaklar› gaza bo¤an

ve azg›nca sald›ran polisin sald›r›lar› karﬂ›s›nda, yeri geldi esnaf›n mal›n› kendi elleriyle dükkanlara taﬂ›d›lar. Polis tüpler dolusu gaz ve tazyikli su s›kar, yer yer silah kullan›rken, gazlardan sokaklarda kimse
nefes bile alamazken, devrimciler,
bu sald›r›lardan etkilenen yaﬂl›lar›,
çocuklu aileleri, kad›nlar› güvenli
yerlere taﬂ›makla meﬂguldüler.
Elbette bu görüntülerin hiçbiri
TV ekranlar›nda yoktu. Bir saniye
bile durulamayacak sokaklarda gazdan etkilenen insanlara karﬂ› vahﬂi
polis sald›r›lar› yoktu.
O sald›r› esnas›nda kendi güvenliklerini bir yana b›rakarak, halka ve
esnafa zarar gelmemesini düﬂünen
devrimciler yoktu o ekranlarda!..
Bir anti-emperyalistin eylemler
s›ras›nda yaﬂad›¤› ﬂu küçük olay,
eylemler boyunca defalarca yaﬂanm›ﬂt› ve h a l k › n d e v ri m c i l e re, devr i m c i l e r i n d e h a l k a yaklaﬂ›m›n›
göstermesi aç›s›ndan çarp›c›yd›:
“Polis, S›raselviler’i boydan boya gaza bo¤muﬂtu. Göz gözü görmüyordu. Nefes almak bile imkans›zd›. Bu s›rada yabanc› m› bural›
m›, tam göremedi¤im bir kad›n
ayaklar›m›n dibine düﬂtü. O kargaﬂada ezilmesin diye kenara çekeyim
derken, peﬂ peﬂe gaz bombalar› at›lmaya baﬂlad›. Gaz›n yo¤unlu¤undan dolay› k›sa m›, uzun mu bilmiyorum kendimden geçmiﬂim. Gözümü açt›¤›mda, bir binan›n içindeydim. Orada çal›ﬂan kap›c› benimle
beraber bir kaç kiﬂiyi içeri alm›ﬂt›.”
Kald› ki bunca yalan ve aldatmaya karﬂ›n, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün 6 Ekim 2009 günü yapt›¤›
yaz›l› aç›klamadaki “ h a s a r d ö k üm ü ” bile tart›ﬂmaya yer vermeyecek bir biçimde esnafa, halka za r a r verilmedi¤ini göstermektedir.
Bu aç›klamaya göre zarar gören
yerler;
“Taksim Meydan› Gezi Park›,
AKM ve ‹stiklal Caddesi civar›nda
11 banka binas›, 5 iﬂyeri, 6 kamu binas› ve 8 adet polis arac›”d›r.
Say›lan 5 iﬂyerinden üçünün de
McDonalds, Adidas ve B‹M süper-

O n l a r düﬂüncelerimizi
bask›yla, zorla, polis
terörü ile yasaklamak
i s t i y o r ; b i z s e t ü m b e d e l l e re
ra¤men düﬂüncelerimizi
aç›klamaya devam
ediyoruz. Bugünkü kavga
d a b u d u r.
marketi” oldu¤u belirtilmektedir.
Tayyip Erdo¤an’›n halka sald›rd›lar aç›klamas›n›, Emniyet Müdürlü¤ü’nün aç›klamas› da y a l an l a ma kt a d › r. Kald› ki anti-emperyalistler
emperyalist hedeflere yöneldiklerinde bile son derece özenli olmuﬂlar,
çal›ﬂanlar›na ve halka zarar vermemek için gerekli özeni göstermiﬂlerdir. Örne¤in Burger King’e, McDonalds’a karﬂ› protesto eylemi yapan
anti-emperyalistler, sözü edilen yerlere girdiklerinde, içeriyi boﬂaltmalar› yönünde herkese uyar› yapt›ktan
ve içeri tamamen boﬂalt›ld›ktan sonra, o emperyalist kuruluﬂlar hedeflenmiﬂtir. Bunlar herkesin gözleri
önünde cereyan eden eylemlerdir.

K o n g re v a d i s i n i z o r l a d › k ,
Çünkü Söz Hakk›
‹stiyorduk!
Yalanlar›na, ucuz demagojilerine devam ediyor Baﬂbakan Erdo¤an. Herkesle alay edercesine “düﬂünce özgürlü¤ünden” yana oldu¤unu söylüyor. Gösteriler için 14 ayr›
nokta belirlendi¤ini söyleyerek,
“Gidin oralarda ba¤›r›n, pankart›n›z› as›n, ne diyecekseniz orada deyin” (agy) diyor.
AKP iktidar›n› tan›yanlar için bu
sözlerin bir anlam› yoktur. Bu ülkede
dergi da¤›tt›klar› için Engin Çeberler
katledildi. Ferhat Gerçekler vurulup
tekerlekli sandalyeye mahkum edildiler. Meclis kürsüsünde bile milletvekilleri düﬂüncelerini söyleme hakk›na sahip de¤ildir. Oradan sadece
düzene ve liderlerine ters düﬂmeyen
ﬂeyler söyleyebilirler.
‹ktidar, ilerici-devrimci yay›nlara tahammül edememekte, toplatmakta, yay›n durdurmakta, para ce-

zalar› ile susturmaya çal›ﬂmaktad›r.
‹ktidara eleﬂtiri yapanlar hakk›nda
on y›llara varan cezalar›n istendi¤i
davalar aç›l›r. Fuhuﬂa, uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kt› diye devrimcilere davalar aç›l›r; hangi düﬂünce özgürlü¤ü? ABD emperyalizmini eleﬂtiren karikatür sergisi açt›klar› için vatansever ö¤renciler tutuklan›r; halen de tutuklular. Baﬂbakan hangi düﬂünce özgürlü¤ünden
söz ediyor?
Düzenin ekonomiye, siyasete,
hatta spora var›ncaya kadar kararlar
almak için düzenledi¤i tüm toplant›lar halka ve tüm ilerici güçlere kapal›d›r. Kapal› kap›lar ard›nda kendileri konuﬂur, kendileri kararlar
al›rlar. Halk› d›ﬂlama, halktan duyduklar› korku o kadar ifrata vard›r›lm›ﬂt›r ki üniversite aç›l›ﬂlar› bile art›k 3-5 uslu ö¤renci d›ﬂ›nda tüm ö¤rencilere kapat›lm›ﬂt›r. Bu törenlere
gelen Bakanlar, Cumhurbaﬂkan›
adeta birer küçük ordu taraf›ndan
korunmaktad›r.
K›sacas›, düﬂünce aç›klamak, örgütlenmek suçtur bu ülkede.
Onlar düﬂüncelerimizi bask›yla,
zorla, polis terörü ile yasaklamak istiyor; bizse tüm bedellere ra¤men
düﬂüncelerimizi aç›klamaya devam
ediyoruz. Bugünkü kavga da budur.
IMF toplant›lar›n›n yap›ld›¤› Kongre Vadisi’ne gitmeyi niye zorlad›k?
Erdo¤an’›n sözünü etti¤i “14 noktaya” gitmek yerine neden Kongre vadisine gitmekte ›srarl› olduk?
‹ﬂte bu sayd›¤›m›z nedenlerden
dolay› vadiye girmeyi zorlad›k. Gidip orada söz hakk›m›z› kullanm a k için zorlad›k.
IMF ve DB gibi emperyalist kurumlar›n temsilcileri ülkemize yeni
kararlar almak için geldiler. Onlar›
biz ça¤›rmad›k. Onlar› halk da ça¤›rmad›. Ayr›ca alacaklar› kararlar
milyarlarca insan›n yaﬂam›n› etkileyecek. O kararlar› kongre vadisinde
al›yorlar. Karargahlar› oras›yd›.
Bu kararlara karﬂ› halklar›m›z
ad›na bizim de söyleyecek sözlerimiz vard›. Bunlar› söylemek için
oraya gitmekten daha do¤al bir ﬂey
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olamazd›.
Hemen herﬂey iktidar›n polisinin
vatanseverlerin vadiye gitmesini
engellemesi üzerine geliﬂmiﬂtir.
S a l d › r a n A K P ’ d i r. E n g e l l e y e n
A K P ’ d i r. Meydanda, caddelerde
terör estiren, yüzlerce insan› iﬂkenceden geçirip, kolunu baca¤›n› k›ran AKP’nin polisidir.

H a l k a , e s n a f a a s › l z a r a r ver e n , v a t a n s e v e r l e re s a l d › r a n
iﬂkencec i A K P ’ n i n p o l i s i d i r
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AKP iktidar› vatanseverlere sald›r› için günler öncesinden haz›rl›k
yapm›ﬂt›r. O nedenle ‹stanbul’a y›¤›nak yap›lm›ﬂ, emperyalist kurumlar›n temsilcileri, “kapitalizmin tetikçileri”nin güvenli¤ini sa¤lamak
için binlerce polis seferber edilmiﬂtir. IMF toplant›lar› baﬂlamadan
Kongre vadisi “yyasak bölge” ilan
edilmiﬂtir. AKP iktidar› emperyalist
kurumlar›n protesto edilmesini, onlar›n “yüzüne” karﬂ› söz söylenmesini engellemek için kendince her
tür tedbiri alm›ﬂt›r.
Vatanseverleri suçlayan AKP iktidar› polis terörü ile ilgili olarak
a¤z›n› aç›p t e k b i r cümle etmemiﬂtir. Devrimcileri, vatanseverleri
Kongre vadisinden uzak tutmak
ad›na halka, esnafa gaz bombalar›
at›lm›ﬂ, sokaklara, evlere girilemez
olmuﬂtur.
E s n a f a , h a l k a a s › l z a r a r v e re n
AKP’nin polisidir. Polis, vatanseverlere karﬂ› yer yer silah kullanm›ﬂ, polis araçlar›, panzerler insanlar›n üzerine sürülmüﬂ, onlarca insan yaralanm›ﬂt›r.
Devlet terörünün ulaﬂt›¤› boyut
ortadad›r. Polis protestolar›n sürdü¤ü yerlerde yüzlerce insan› gözalt›na alm›ﬂt›r. AKP’nin polisi bununla
da yetinmemiﬂ, sivil faﬂistleri devreye sokarak, eli sopal›, sat›rl› faﬂistleri, vatanseverlere sald›rtarak
provokasyonlar yapm›ﬂt›r. Bir çok
yerde eli sopal› gürüh ile polis kolkolayd›.
Bu iﬂbirli¤i nas›l olmuﬂsa TV ekranlar›na da yans›m›ﬂt›r. Sopal›, b›çakl› faﬂist güruh aras›nda kalan va-

Ya r › n y i n e b i r b a ﬂ k a
ulusal, ya da uluslararas›
toplant› oldu¤unda, yine
ayn› ﬂeyi yapaca¤›z.
Düﬂüncelerimizi aç›klamak
için orada olaca¤›z.
Engellenirsek yine
çat›ﬂaca¤›z.
tanseverlerden bir kaç› önce faﬂistler taraf›ndan, sonra da koﬂup gelen
polisler taraf›ndan dövülerek hastanelik edilmiﬂtir.
K›sacas›, IMF toplant›lar›n›n
sürdü¤ü günler boyunca, ‹stanbul
sokaklar›nda yaﬂananlar, Baﬂbakan
Erdo¤an’› yalanlamaktad›r.
Bir kez daha belirtmekte yarar
var; yar›n yine bir baﬂka ulusal, ya da
uluslararas› toplant› oldu¤unda, yine
ayn› ﬂeyi yapaca¤›z. Düﬂüncelerimizi aç›klamak için orada olaca¤›z.
Engellenirsek yine çat›ﬂaca¤›z. Söz
hakk›m›z›, siyaset hakk›m›z› , dü ﬂüncelerimizi aç›klama h akk ›m›z›
kim se elim izden alamaz!
Tavr›m›z meﬂru ve hakl›d›r. Sald›ran, sald›rtan AKP iktidar› ve
onun polisidir. Söz hakk›n› zorla engelleyen Baﬂbakan ve bu iktidard›r.

Esnaf›, halk› IMF’ye
e z d i re n l e r, h a l k a d › n a
konuﬂamazlar
Baﬂbakan Erdo¤an’›n yalanlar›ndan birisi de halk ve esnaf için
kulland›¤› sözlerdir. Kolayca “ b e nim esnaf›m” diyebilen Erdo¤an
esnaf› korudu¤unu söylemektedir.
Oysa y›llard›r bu halk› aﬂa¤›layan, taleplerini dile getiren halk›,
esnaf› susturan kendisidir. Halka
de¤er vermeyen, adam yerine koymayan, halka dilenci muamelesi yapan bir Baﬂbakan ﬂimdi halk›, esnaf› hat›rlam›ﬂt›r.
Hem “benim esnaf›m” deyip iki
yüzlüce davrand›¤› esnaf y›llard›r
AKP iktidar› döneminde kepenk kapatacak duruma gelmedi mi?
E s n a f › , k ü ç ü k ü reticiyi IMF’ye
D B ’ y e e z d i r en, A K P i k t i d a r › d e ¤ilmidir? As›l olarak esnaf› IMF

kararlar› ile tasfiye edecek bir noktaya getiren AKP iktidar›n›n kendisi
olmuﬂtur.
Halk›, esnaf› y›llard›r IMF’ye ezdirenler halk ad›na konuﬂamazlar.
Oysa devrimciler esnafa, halka zarar
vermedikleri gibi esnaf› yoksullaﬂt›ran kararlar alan, esnaf› tasfiye eden
IMF’ye karﬂ› mücadele ederek herkese kimin dost kimin düﬂman oldu¤unu bir kez daha göstermiﬂlerdir.
Devrimciler, IMF, DB gibi emperyalist kurumlar›n bu ülkeden
at›lmas›n›, ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar›n›n ortadan kald›r›lmas›n›, vatan›m›z›n ya¤ma edilmesinin önüne geçilmesini istemektedirler. O nedenle
sürdürülen mücadele ayn› zamanda
tüm halk›n, tüm esnaf›n IMF’ye
karﬂ› mücadelesidir.

Halk düﬂmanlar›
anti-emperyalist
mücadeleyi kar alayamaz
AKP iktidar› anti-emperyalistlere sald›r› için günler öncesinden haz›rd›. Hem vatanseverlerin düﬂüncelerini aç›klamas›n› engelleyip sald›rd›lar, hem de “sald›rgan” , “k›r›pdöken”, “esnafa zarar veren” gruplar olarak ilan ettiler.
Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar,
devrimcilerin anti-emperyalist mücadelesini engelleyemez, karartamaz ve karalayamazlar.
Devrimciler on y›llard›r bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› savunmaktad›rlar. Bu yan›yla devrimcilerin tavr›
her zaman net ve ba¤›ms›zl›ktan yana olmuﬂtur.
Bugün IMF’ye karﬂ› ç›kt›klar›
için vatanseverlere sald›ran Baﬂbakan Erdo¤an, bugünkü AKP kadrolar› 1970’li y›llarda 6. Filo’nun askerlerini Dolmabahçe’de denize döken devrimcilere karﬂ› o y›llarda da
sald›r›yor ve vatanseverlerin kan›n›
ak›t›yorlard›.
Aradan geçen 39 y›lda onlar kan
ak›tmaya, emperyalizme uﬂakl›k
edip, IMF’yi savunmaya devam
ederken devrimciler de ba¤›ms›zl›k
için mücadele etmeye devam ettiler.
Arada böyle temel bir f a r k var iﬂte!

ÖZGÜRLÜK NÖBET‹
GÜNLÜ⁄Ü’NDEN
7 Ekim 09
‹ki kiﬂi merakla bakt›ktan sonra
yaklaﬂ›p "kimdir bu Güler Zere"
diye sordular. Anlatt›k biz de. Biz
neden duymad›k diye ﬂaﬂ›rd›lar
kendilerine. Sonuna kadar desteklediklerini söylediler, imza att›lar.
...
8 Ekim 09
Elektirik çarpmas› sonucu ölen
belediye iﬂçisinin yak›nlar›, arkadaﬂlar› burada. Ço¤u haberdar
Güler’den, içlerinden bilmeyen biri
sordu. "kim Güler Zere dedi "
yan›ndaki de bilmiyormusun diye
anlatmaya baﬂlad›. Güler’i bilmeyen, duymayan kalmad›, iktidardakilerden baﬂka!

...
9 Ekim 09
Bugün
Edirne
plakal› bir hapishane
arac› gelip kap›n›n önünde durdu.
‹çerde bulunan tutsaklar bize el sallad›. Kim olduklar›n› anlayamad›k.
Onlar bize bakt› biz onlara. ‹çimiz
bir tuhaf oldu, ya Güler’in
arkadaﬂlar›ysa bunlar, ya bizim
çocuklarsa. El sallad›k karﬂ›l›kl›...
Gece ekmek almak için aç›k
mekan ararken, ekmek sormak için
gitti¤imiz bir dükkanda önce
ekme¤in olmad›¤›n› söylediler.
Daha sonra nereden geldi¤imizi
sordular, Güler Zere nöbetinden

Refakatç›lar Güler’i
Anlat›yor...
9 Ekim 09
Hastanenin o mahkum ko¤uﬂunda akﬂamlar baﬂka gündüzler
bir baﬂka geçiyor. Güler ablan›n
kald›¤› odada iki tane ufak pencere
var, tavana bitiﬂik. D›ﬂar›y› görme
imkan› yok. Zaten tel, cam, sineklik, demir parmakl›k ve en sonda
da delikli sac var. Yani ›ﬂ›k do¤ru
dürüst girmiyor. Hava ise penceredeki bu kadar aﬂamadan sonra ne
kadar girebiliyorsa o kadar giriyor.
O, darac›k hücrede hava alamadan,
insanlar›n yüzlerini göremeden
hastal›¤› ile bo¤uﬂuyor.
...
Bizim kald›¤›m›z odan›n tam
karﬂ›s›na bakan (yani kap›lar karﬂ›
karﬂ›ya) erkek hastalar›n kald›¤›
hücre var. 3 ya da dört adli tutuklu
hasta var. Hergün kalabal›k bir
doktor kitlesi giriyor onlar›n
yan›na. Daha do¤rusu bir iki doktor
geri kalanlar stajer ö¤renciler. D›ﬂ
kap›dan girdikten sonra Güler

ablan›n kap›s›n›n önünden geçip,
di¤er odaya gidebiliyorlar ve bu
ö¤renciler her giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda
Güler ablay› merak edip kap›n›n
cam›ndan bak›yorlar. Baz›lar›
gülümsüyor, baz›lar› durup el
sall›yor, baz›lar› da z›playarak bakmaya çal›ﬂ›yorlar. Kap›n›n cam›
yüksek oldu¤u için boyu k›salar
z›pl›yor. Bunlar Güler ablan›n çok
hoﬂuna gidiyor.
...
Kald›¤›m›z
odan›n
cam›
gardiyan ve askerlerin kald›¤›
bölüme bak›yor. Ve ordaki
hareketlilik bizi de etkiliyor.
Komutan›n telefon görüﬂmelerinde
"Güler Zere" geçince merak ediyoruz. Hapishaneye mi gidecek,
kemoterapiye mi gidecek ya da
farkl› bir durum mu var diye. Bu
Güler'i çok etkiliyor. Çünkü
sürecin uzamas›yla, Adana ve
‹stanbul'daki oturma eylemlerinin
de uzayaca¤›n› ve insanlar›n

geldi¤imiz cevab›n› al›nca birden
yüzünün ifadesi de¤iﬂerek hemen
yar›m saat sonra ekme¤i çad›r›m›za
b›rakaca¤›n› söyledi. Ve ekledi
baﬂka bir ﬂeye ihtiyac›m›z›n olup
olmad›¤›n› sordu.
...
13 Ekim 09
Gece mesaisinden dönen bir
çal›ﬂan bize Güler Zere’yi sordu
durumu anlat›nca "bu ülkede hukuk
yok allah yard›mc›n›z olsun" diyerek ayr›ld›.
so¤ukta donaca¤›n› düﬂünüp
üzülüyor. Bu duruma dayanam›yor
ve "yatt›¤›mda d›ﬂar›daki arkadaﬂlar geliyor akl›ma so¤ukta
nöbet tutuyorlar" diyor.
...
Birgün içeri gardiyanlar girdi ve
resim çekeceklerini söylediler. Ne
için diye sorunca savc›l›¤›n istedi¤ini söylediler. 'Tamam çekin'
dedik. "Ama o yataktan kalk›p
di¤erine geçmesi laz›m" dediler.
Nedenini sordu¤umuzda; klima ve
TV'nin resme ç›kmas› laz›m, öyle
istediler diyerek Güler ablay› o
haliyle yataktan kald›r›p öbürüne
geçirdiler. Ve TV'yi de taﬂ›y›p
yata¤›n yan›na koydular. Klima
Güler Zere ve TV güzel bir üçlü.
Ak›llar›nca buran›n lüks oldu¤unu
göstermeye çal›ﬂ›yorlar. (Bu arada,
odadaki TV'yi alm›ﬂlard› ve bizim
arkadaﬂlar d›ﬂardan televizyon
getirdiler. Yani TV de bizim,
onlar›n de¤il.) "Yani Güler Zere
lüks koﬂullarda kal›yor, öyle mi"
diye sormam üzerine bir ﬂey
demediler. Yani onun sa¤l›k ve
psikolojik durumunu hiçe sayarak
kald›¤› ortam›n ﬂekline ve içindeki
eﬂyalar›na önem veriyorlar.
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15

nan Halk Cepheliler, Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› talebiyle meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›lar. .
Eylemde; Güler Zere'nin büyük boy foto¤raf› ve "Bu Ülkenin
Hapishanelerinde Tutsaklar Öldürülüyor, Kanser Hastas› Güler
Zere’ye Özgürlük" yaz›l› pankart
aç›ld›.

‹ S TANBUL
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ONLAR ÖLDÜRMEK ‹ST‹YORLAR
AMA B‹Z YAﬁATACA⁄IZ...
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“Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar› 12. haftas›nda yine Taksim’de hayk›r›ld›.
16 Ekim günü Taksim Tramvay
Dura¤›’nda bir araya gelen yüzlerce
kiﬂi Güler’e ve hasta tutsaklara özgürlük sloganlar› att›lar. Havan›n
so¤uklu¤una ve ya¤mura ra¤men
biraraya gelenler zulmün elinden
hasta tutsaklar› çekip alaca¤›na inananlard›. Galatasaray Lisesine kadar yürünmeden ‹stiklal Caddesi’nde oturarak çav bellay› söyleyen
yüzlerce kiﬂi alk›ﬂlarla, z›lg›t ve sloganlarla yürüyüﬂe devam etti. Eylemde aç›klama yapan Emekli-Sen
2 No’lu ﬁube yönetiminden Hasan
Kaﬂk›r “Uyar›yoruz, Güler Zere ve
di¤er hasta tutsaklar›n katledilmesinin birinci dereceden sorumlular›
bu ülkenin Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan›, Adalet Bakan› ve Adli T›p Kurumu baﬂkan›d›r. Suç iﬂlemekten ve
suçlar›n›za yenilerini eklemekten
vazgeçin, Güler Zere ve di¤er hasta
tutsaklar› derhal serbest b›rak›n!”
dedi.
.

K a p › n › z d a n Ayr›lmayaca¤›z
‹stanbul’da Güler ve hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için
oluﬂturulan Güler Zere Eylem Birli-
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¤i Adli T›p Kurumu kap›s› önündeydi. 67. günde
yine Güler’in sesini
taﬂ›d›lar içeriye.
15 Ekim’de Adli T›p Kurulu’nda haftal›k toplant›lar›n yap›ld›¤› günde mengele art›¤› doktorlar›n
kulaklar›n›n dibine giderek iﬂkenceci olduklar›n› bir kez daha hat›rlatt›lar.
Saat 12.30 da TAYAD Baﬂkan›
Behiç Aﬂc›’n›n Eylem Birli¤i ad›na
okudu¤u bas›n aç›klamas›nda “...bilimden fersah fersah uzaklaﬂm›ﬂ bu
kurumun önündeyiz...vicdandan ve
ahlaktan uzaklaﬂm›ﬂ bu kurumun
önündeyiz” denildi. Aç›klamada ahlaks›z politikan›n sorumlusu olanlar
bir kez daha teﬂhir edilerek adaletin
yerine getirilmesi, Güler’in ve hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› istendi. Sloganlar ve bas›n aç›klamas›n›n
okunmas› sonras›nda Adli T›p kap›s› önünde yar›m saatlik bir oturma
eylemi gerçekleﬂtirildi. ﬁark›lar›n
söylendi¤i eylemde sloganlar hiç
susmad›. Her hafta Perﬂembe günü
tekrarlanacak olan eyleme kat›lan
yaklaﬂ›k 100 kiﬂi, Cuma günü Taksim’de buluﬂmak üzere eylemi bitirdi.

G ü l e r Zer e K a tlediliy o r
‹stanbul'da 11 Ekim günü, Ba¤c›lar Yenimahalle 9. Sokak'ta topla-

Ayr›ca; Güler Zere’nin resimleri, dövizler, K›z›l bayraklar,
meﬂalelerle kortej oluﬂturan Ba¤c›lar Yenimahalle halk›, "Güler
Zere'ye Özgürlük, Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n" sloganlar›yla
yürüyüﬂe geçti. Yürüyüﬂün ard›nda bas›na bir aç›klama yap›larak;
Siyasal iktidar›n Güler’i zaman
silah› ile katletmek istedi¤i vurguland›.

Z a m a n Ö l ü m e Ak›yor
Mersin’de her hafta Sal› günü
taﬂ bina önünde Güler Zere için yap›lan eyleme bu hafta da devam
edildi. 13 Ekim günü yap›lan eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na Hasan Biber bir aç›klama yapt›. Aç›klamada; "…Baﬂta AKP iktidar› olmak üzere; Adalet Bakanl›¤› ve ilgili tüm kurumlar yaﬂananlar› izleyerek Güler ZERE'nin ölümüne seyirci kal›yorlar. Zaman ölüme ak›yor!
Güler Zere katlediliyor!" denildi.

Zaman Ölüme Akmas›n
Ankara’da bu haftada Adalet Bakanl›¤› önünde "Güler Zere’ye Özgürlük" sloganlar› yank›land›. 14
Ekim günü bakanl›k önünde toplananan 50 kiﬂi Güler Zere’nin ve
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.
Eylemde Halk Cephesi’nden
Bayram ﬁahin bas›na bir aç›klama
yapt›. “Güler'in Katledilmesine ‹zin
Vermeyece¤iz” diyen ﬁahin; “Ne
Güler son nefesine kadar direnmekten vazgeçecek, ne de bizler Onu sahiplenmekten vazgeçece¤iz” dedi.

H at a y ' d a G üler'e Özg ü rl ü k
‹st e ndi
Hatay’da Güler Zere için TA-

YAD'l› Aileler Ulus Alan›’nda bir
eylem yaparak Güler'in serbest b›rak›lmas›n› istedi.
TAYAD'l› Aileler ad›na konuﬂan
Orhan Çapar, Güler serbest b›rak›lana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, Güler Zere'nin ölüm s›n›r›nda oldu¤unu ve
bunun sorumlusunun AKP hükümeti oldu¤unu söyledi.

cilerinden Halime Keçeli aya¤a kalkarak "Siz burada ﬂatafatl› törenler
düzenlerken bu üniversitesinin bünyesindeki hastanede insanlar öldürülüyor" dedi. Konuﬂmas›n›n devam›n› getiremeden sivil polislerin
sald›r›s›na u¤rayan Keçeli "Güler
Zere'ye Özgürlük" slogan› att›. Polis ekibine bindirilerek karakola götürülen Keçeli 3 saat sonra serbest
b›rak›ld›.

Es ki ﬂe h i r ' d e G ül e r ‹çin
Aç›k l a m a

Ya Tes lim Ol Ya da Öl…

Güler Zere'yi Eskiﬂehir halk›na
anlatmaya devam ediyoruz.
Eskiﬂehir'de 9 Ekim günü Güler
Zere'ye Özgürlük için Sa¤l›k Müdürlü¤ü'nün önünde baﬂlayan ve
Hamamyolunda son bulan bir yürüyüﬂ yap›ld›.
Yürüyüﬂ boyunca Güler Zere'nin
ve tüm hasta tutsaklar›n durumunun
anlat›ld›¤› konuﬂmalar yap›ld›. Güler Zere'nin Eskiﬂehir Gençli¤i'ne
hitaben yazm›ﬂ oldu¤u mektuba
karﬂ›l›k yaz›lan bir mektup, bas›n
metni ﬂeklinde okundu.

A d a n a ’ d a G ü l e r Z e r e ‹ çin
R a dyo P r og r a m› ve E ylem
Adana’da 8 Ekim günü Radyo
Dünya’da programa kat›lan Adana
Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n Kanser hastas› Güler
Zere’nin son durumunu dinleyicilere anlatt›.
Adana’da her cuma günü yap›lan oturma eylemlerine 9 Ekim günü de devam edildi. “Güler Zere’ye
Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› ve Güler Zere’nin foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde aç›klamay› Osman Kara okudu. Aç›klamada Güler Zere’nin sa¤l›k durumunun her gün daha da kötüleﬂti¤i, ancak Adli T›p’›n hala evrak eksik bahanesiyle raporu aç›klamad›¤› söylendi. Eyleme 50 kiﬂi kat›ld›.
Çukurova Üniversitesi'nin 7
Ekim günü aç›l›ﬂ töreni yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 6 bin kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂ töreninde yap›lan konuﬂma s›ras›nda Çukurova Üniversitesi ö¤ren-

‹zmir’de Kemeralt› giriﬂinde 9
Ekim günü bir araya gelen Halk
Cepheliler Güler Zere’nin acilen
tahliye edilmesi gerekti¤ini söylediler. Aç›klamay› okuyan ‹lknur Maral; Güler Zere’ye teslim olmas›n›n
ya da ölmesinin Adalet Bakanl›¤›
taraf›ndan dayat›ld›¤› belirtti.

Ant a ly a ’ d a G ül e r ‹çin
Y ü r ü yüﬂ
Antalya’da 10 Ekim günü Güler
Zere ve di¤er hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için demokratik
kitle örgütleri; “Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar›yla yürüdüler.
K›ﬂlahan Meydan›’nda okunan
aç›klamada; “Hepimiz direnen Güler Zere kadar onurlu mücadelemize
ba¤l›l›¤›m›z› onlarla birlikte sürdürmeye devam edece¤iz” denildi.

DMH’nin Açl›k Grevi
Sona Erdi
Güler Zere'ye Özgürlük talebiyle 9 Ekim günü Ankara Yüksel Caddesi’nde açl›k grevine baﬂlayan
devrimci memurlar eylemlerini 11
Ekim'de sonland›rd›lar.
Son gün yap›lan ve Halk Cephesi, KESK MYK üyeleri ve KESK'e
ba¤l› sendikalar›n yöneticileri ve
üyeleri, ‹HD Ankara ﬁubesi, ayd›n
ve sanatç›lar, Yüksel Caddesi ve
Konur Sokakta çal›ﬂan iﬂportac›lar
ve sokak sanatç›lar›n da destek için
geldi¤i eylemde, açl›k grevindeki
memurlardan KESK MYK üyesi
Akman ﬁimﬂek bas›na bir aç›klama
yapt›. “Biz Kamu Emekçileri, Güler

Zere'nin öldürülmesine izin vermeyece¤iz. Güler'i öldürtmeyece¤iz”
dedi. Eyleme yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin
kat›ld›.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

G ü l e r ' i ‹ sti yo r u z !
Ankara'da Adalet Bakanl›¤›
önünde 7 Ekim günü yap›lan eylemde yine adalet ve özgürlük talebi hayk›r›ld›. Eylemde aç›klama
yapan Bayram ﬁahin; "Güler'i ‹stiyoruz! Güler'i Öldürtmeyece¤iz!
Onu sahiplenen, hasta tutsaklar›n
sesini d›ﬂar›ya taﬂ›yanlar›n coﬂkusuyla direniyor o izbe ko¤uﬂta. Bizler onun direnmesinden ald›¤›m›z
güçle Güler'i istiyoruz!" dedi.

Alm a n y a : G ü l e r Zer e'ye
Özg ü rl ü k
Almanya'n›n Stuttgart ﬂehrinde
Güler Zere için; serbest b›rak›lmas›
gerekti¤ine iliﬂkin bir bilgilendirme
stand› aç›ld›.
10 Ekim günü aç›lan stantta ya¤an ya¤mura ra¤men stant boyunca
Güler Zere'nin durumunu anlatan
çok say›da Almanca ve Türkçe bildiri da¤›t›ld›.
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N ü r n b e r g : G ü l e r Ze r e'ye
Özg ü rl ü k
9 Ekim günü Almanya'n›n Nürnberg ﬂehrinde kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere için eylem
kampanyas› baﬂlat›ld›. Bir ay sürecek eylemler her cumartesi günü
aç›lan standlarda yap›lan bilgilendirme çal›ﬂmalar› ile sürdürülece¤i
duyuruldu.

G ü ler' in S esi Viyan a ' d a
Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› için devam eden kampanya
çerçevesinde Avusturya'n›n baﬂkenti Viyana'da 7 Ekim günü 8. kez bir
araya gelen Güler Zere'ye özgürlük
komitesi üyeleri burada bildiri da¤›t›p, Güler'i anlatt›lar. Güler'in resminin oldu¤u tiﬂörtler giyen komite
üyeleri 400 adet Almanca bildiri da¤›tt›lar. Megafonla konuyla ilgili
Almanca konuﬂmalar›n yap›ld›¤›
eyleme 30 kiﬂi kat›ld›.
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Öğrendiklerimiz
Yetenek yapt›¤› iﬂe inanmakt›r.
Yetenek bir iﬂ yaparken kurallara uymakla elde edilir.
Sadece bu kadar.
Yapt›¤› iﬂe inanan ve
kurall›, disiplinli davranan insan›n önünde
hiçbir güç duramaz.
Burjuvazi toplumu
ikiye ay›r›r, yetenekliler
ve yeteneksizler diye.

Evet, yoksullar kapitalizm taraf›ndan her türlü kültürel sosyolojik erezyona maruz b›rak›lm›ﬂlard›r.
Ama biz biliriz ki

Say›:
17

insan›n yetene¤i, eme¤in toplumsallaﬂmas› ile ve e¤itim ile ortaya ç›kar.
Devrim her türlü toplumsal
ayr›cal›¤› ortadan kald›r›r, bireysel geliﬂmeyi toplumsal geliﬂmeye tabi k›lar.
Evet devrimciler bilir ki devrimci mücadele sürecinde e¤itimle her ﬂey mümkündür. Devrimciler bilir ki inanç ile her ﬂey
mümkündür.
Yoksul insan›n yetene¤i e¤itimle ortaya ç›kart›l›r.
Yetenek devrimci geliﬂmenin
ürünüdür.
Devrimcili¤imizi ne kadar büyütürsek yeteneklerimizi o kadar
geliﬂtiririz.
Yeryüzündeki en yetenekli kiﬂi
halk›n› en çok sevendir.
Halk sevgisi devrimci yetene¤in ortaya ç›kmas›ndaki en
önemli ölçüdür.
Halk sevgisi nedir? Asla romantik bir duygu de¤ildir.
En zor anlarda halk›n ›ﬂ›¤› olmak,
feda kuﬂa¤›n›n kahraman› ol-
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büyük
kavga
günlerinde daha büyük zaferler için halk› e¤itmek, önderlik
etmek demektir.

Halk› e¤itmek, örgütlemek
için emek vermek, ter dökmek
demektir.

Bu gücü ortaya ç›kartt›¤›m›zda, asalak burjuvazi tarihin çöplü¤üne gidecektir.
En büyük yetenek, halk olmakt›r.
Yetenek ö¤renmektir.
Yetenek ö¤retmektir.
Yetenek statükolar› ve al›ﬂkanl›klar› yenmektir.

DEVR‹MC‹LER DÜNYANIN
EN YETENEKL‹
‹NSANLARIDIR

Burjuvaziye göre yoksullar yeteneksizdir, halk yeteneksizdir.

18
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mak,

Bu çaba ne kadar fazla ise
halk sevgisi o kadar fazlad›r, çaba sahibi o kadar çok yeteneklidir. ÖLÇÜ BUDUR.
DÜNYANIN EN YETENEKL‹LER‹ BEY‹NLERDE DEVR‹M YAR ATAN DEVR‹MC‹LERD‹R.
Yetenek inanmakt›r dedik.
Yetenek düﬂünmektir.
‹nanmak düﬂünmekle baﬂlar
elbette.
Yetenek istemektir.
‹ﬂte bununla, düﬂünerek, isteyerek, yo¤unlaﬂarak, beyinlerde
devrim yarat›r devrimciler.
HALK ÜRETEN, YARATAN
GÜÇTÜR.
Devrim halk›n eseridir. Halk›
kazanmadan devrim olmaz.
Halk sonsuz bir güçtür. Yarat›c›l›k, güç, olanak, kadro, asker,
zeka, birikim... ondad›r.
O yüzden DEVR‹MC‹ OLMAK,
HALK OLMAKTIR.
Bir devrimci, herﬂeyden önce
halk adam›d›r.
Savaﬂ› büyütmek demek
HALKLAﬁMAK demektir.
E¤itimde halklaﬂmak!
Örgütlenmede halklaﬂmak!
Savaﬂta halklaﬂmak!
Yetenek halktaki bu gücün ortaya ç›kar›lmas›d›r.
‹ﬂte tek yetenek budur, halk›n
bu gücünü ortaya ç›kartmakt›r.

Yetenek bildi¤i ile yetinmemektir.
Yetenek ö¤renmeye
doymamakt›r.
Yetenek ö¤retmekten b›kmamakt›r.
YETENEKS‹ZLER,

bireycilerdir, uzun
zorlu mücadelede yorgun düﬂenlerdir.
‹ﬂler istedikleri gibi gitmedi¤inde pasif silik davrananlard›r.
Yeteneksizler, vazgeçenlerdir.
Önce kendilerinden vazgeçenlerdir. Yeteneksizler, insandan
vazgeçenlerdir.
‹ n sa nda n v azge çe n dev ri m den vazgeçendir.
Yetenek kazanmal›y›z;
e¤itmeliyiz, hem kendimizi
hem halk›m›z› e¤itmeliyiz.
E¤itmeliyiz;
onbinlerce kadro,
binlerce önder, kurmay devrimci yetiﬂtirmeliyiz.
Fedakar,
sorunlar› tek baﬂlar›na çözebilen güçlükler karﬂ›s›nda y›lmayan BÜYÜK YETENEKLER yetiﬂtirmeliyiz.
Savaﬂ›m›z›n gelece¤i ‹NSANDAN
VAZGEÇMEYENLERE
BA⁄LIDIR.
‹ﬂte bu yetenekleri ortaya ç›kartmal›y›z.
Ve defalarca oldu¤u gibi bir
kez daha göstermeliyiz bir insan›n neler yapabilece¤ini
‹steyen, inanan, düﬂünen bir
insan›n NE KADAR YETENEKL‹
OLDU⁄UNU B‹R KEZ DAHA
GÖSTERMEL‹Y‹Z TÜM DÜNYAYA.

Gelenekleriyle

Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

10. Bölüm

lar. Gönüllü E¤itim To p l u l u k l a r ›
oluﬂturarak yoksul halk çocuklar›na
dersler verdiler.

Dev-Genç , Bü y ü k D i reniﬂi
H alk Sevg isi ve F e d a
R u h u y l a Sa h i p le n d i

Soruﬂturmalara Karﬂ›
Ortak Kampanya...

Gençlik tecrite karﬂ› mücadelede
tutsaklar› hiç yaln›z b›rakmad›.
2000-2007 süreci boyunca tecrite
karﬂ› mücadele Gençlik Derneklerinin gündeminden hiç eksik olmad›.
Onlarca Dev-Genç'li F Tiplerine
at›ld›, tecriti bire bir yaﬂad›. Büyük
Direniﬂte onlarca Dev-Genç kökenli ölüm orucu direniﬂçisi ﬂehit düﬂtü.
Feda savaﬂç›s› oldu. Bu DevGenç'in gücüydü. Bir dönem gençlik mücadelesinin en önünde koﬂanlar, mücadeleyi daha da büyütmek
için halk savaﬂ›nda yeni görevlere
talip olmuﬂlard›.
Dev-Gençliler de gençlik mücadelesine yeni bir gelenek ekleyerek,
yeni bir direniﬂ destan› daha yaratt›lar.
Fedekarl›kta s›n›r tan›mayan iki
k›zkardeﬂ CANAN ve Z E H R A KULAKS IZ, birlikte mücadele ettikleri
gibi, ölümü de birlikte kucaklad›lar.
Onlar gençlik mücadelesiyle, halk›n
mücadelesini birleﬂtirerek direniﬂleriyle isimlerini Dev-Genç tarihindeki ölümsüzler aras›na yazd›rd›lar.
Gençlik Dernekleri, halk›n sorunlar›na yeni örgütlenmeler oluﬂturarak sahip ç›kt›. 2003-2004 y›llar›nda “ Üni ve rsit e Ka p›l ar›n› Yoksu l Ha l k Ço cu k la r ›n a Açal›m”
slogan›yla yeni bir çal›ﬂma baﬂlatt›-

Üniversite gençli¤i üzerinde
bask›lar artm›ﬂ, soruﬂturma terörü
yay›lm›ﬂt›. Okullar adeta polis ve
özel güvenlik birimleri ile iﬂgal
edilmiﬂti.
Okullar, kap›da kimlik kontrolü
yap›larak girilen, sosyal-kültürel faaliyetlerin engellendi¤i, b i re r k›ﬂla ya çevrilmiﬂti. Okul koridorlar›na
kadar kameralar konmuﬂ, ilericidevrimci ö¤rencilere yönelik sald›r›lar artm›ﬂt›.
O nedenle 1994 y›l› baﬂ›nda,
TKP’li ö¤renciler d›ﬂ›ndaki gençlik
örgütlenmeleri soruﬂturmalara karﬂ›
birlikte mücadele karar› ald›lar. Ortak bir kampanya örgütlendi. Türkiye’nin bir çok ﬂehrinde ortak faaliyetler yürütülürken, ‹ s t a n b u l , Ank a r a , ‹ z m i r, A d a n a , M e r s i n ’ de bu
amaçla 15-25 Ocak günlerinde yap›lan açl›k grevleriyle, soruﬂturmalar ve cezalar protesto edildi.
Açl›k grevinde; tüm soruﬂturmalar›n, cezalar›n geri çekilmesi... Disiplin yönetmeliklerinin fesh edilmesi... Polis ve jandarman›n üniversitelerden ç›kar›lmas›... Ö¤renci eylemleri nedeniyle tutuklu bulunan
ö¤rencilerin serbest b›rak›lmas›.. talep edildi.
Gençli¤in eylemlerine ayd›nlar
da destek verdi. Yine kampanya bo-

yunca; Samsun, Elaz›¤, ‹zmir, Ankara, Eskiﬂehir, Siirt, Bursa, Erzincan ve daha bir çok ﬂehirde eylemler yap›ld›.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

“Ne Av r u p a N e A m e r i k a
B a¤›m s›z T ü r k i y e ,
‹ﬂbirlikçili¤e Son”
K ampanyas›
Gençlik Federasyonu AKP iktidar›n›n Avrupa emperyalizmi ile yeni ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar› imzalamas›na, vatan›m›z› emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekmesine, halk› “AB’ye giriﬂ” masallar› ile aldatmas›na seyirci kalmad›.
2004 sonu, 2005 baﬂ›nda; 17
Aral›k-17 Ocak aras›nda 1 ay sürecek bir kampanya baﬂlatt›. KampanNe Avyan›n temel slogan› ﬂuydu: “N
r u p a N e Amerika Ba¤›ms›z T ü r kiye ‹ﬂbirlikçili¤e Son!”
Gençlik Federasyonu, Anadolu’da örgütlü oldu¤u her yerde bu
kampanyay› yürüttü. Kampanya
çerçevesinde, 8 Ocak günü ‹stanbul
Dolmabahçe’de biten bir yürüyüﬂ
yap›ld›. Dolmabahçe’de Amerikan
askerlerini denize döken devrimci
gençli¤in miras›yla ba¤›ms›zl›k mücadelesinin sürdürüldü¤ü belirtildi.
Bildirilerden pankartlara, toplant›lardan gösterilere, radyo programlar›ndan panellere, konserlere
uzanan çeﬂitli faaliyetlerin örgütlendi¤i kampanyada, 17 Ocak’ta bir
Ankara yürüyüﬂü düzenlendi.
Gençlik Federasyonu’nun yürüyüﬂ
ça¤r›s›nda ﬂöyle deniliyordu: “ Ba¤›ms›zl›k Bizim Gelene¤imizdir. Ba¤›ms›zl›k, kurtuluﬂ, özgür vatan için
p›r›l p›r›l bayraklar açan DEVGENÇ'imizin yaratt›¤› gelenekle 17
Ocak'ta Ankara'da olaca¤›z.”
9 Ocak’ta Ba¤c›lar meydan›nda
yap›lan eylemle, gecekondu yoksullar› gençli¤in ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂünü destekledi¤ini aç›kl›yordu.
Gençlik Federasyonu üyeleri 10
Ocak’ta , ‹stanbul-Taksim’de bulunan Avrupa Birli¤i Bilgi Merkezi
önünde AB bayra¤›n›n yak›ld›¤› bir
eylem yapt›.
Devrimci gençlik de bu kam-
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18
Ekim
2009
Say›:
17

panyada, öncekilerden farkl› olarak, ‹stanbul’un
hemen
tüm
gecekondu
semtlerinde do¤rudan çal›ﬂma yürüttü.
Gecekondu semtlerinde binlerce evi
dolaﬂarak, meydanlar›nda binlerce bildiri da¤›t›p, yürüyüﬂler yaparak, ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n› yayd›lar.
13 Ocak 2005’de, ‹stanbul’da
Kad›rga Kültür Merkezi’nde “ T ü rkülerimiz Ba¤›ms›z T ü r k i y e ‹ ç i n ”
G ecesi düzenledi.
Kampanyan›n son eylemi 17
Ocak’ta Ankara’dayd›. Ankara K›z›lay Meydan›’na yürünecek, bu meydanda ba¤›ms›zl›k ﬂiar› hayk›r›lacakt›. Bu amaçla yurdun dört bir yan›ndan Dev-Gençliler Ankara’ya geldi.
Polis vatansever gençli¤e sald›rarak
vahﬂice iﬂkence yapt›. 198 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Daha sonra mahkemeye ç›kar›lan Gençlik Federasyonu
üyelerinden 6 kiﬂi tutukland›.

Genç lik F ederasy onu Yaz
Kamp›
Gençlik Federasyonu, 2003’te
gençli¤in dayan›ﬂmas› amac›yla yaz
kamplar› düzenlemeye baﬂlad›.
2005’te 3. Geleneksel Yaz Kamp›
düzenlendi.
10 Temmuz’da baﬂlayan kampa,
Türkiye’nin birçok ilinden 160 ö¤renci kat›ld›.
Grup Yorum konseri, spor karﬂ›laﬂmalar›, toplu film izleme gibi faaliyetlerin oldu¤u kampta, 1 y›l›n
gençlik mücadelesi aç›s›ndan de¤erlendirilmesi de yap›larak, dersler
ç›kar›ld›.
Gençlik Federasyonu 2005
A¤ustos’unda Venezuella’da yap›lan “Dünya Gençlik ve Ö¤renci
Festivali”ne kat›ld›. Emperyalizme
karﬂ› mücadele eden gençlik örgütlerini bir araya getiren festivalde,
Gençlik Federasyonu festival delegelerini gençli¤in Türkiye’deki mücadelesi konusunda bilgilendirdi.
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“ Ö ¤ re n c i H a k l a r › m › z ›
‹stiyoruz” K ampanyas›...
Üniversitelerde y›llard›r YÖK
düzenini oturtan oligarﬂi, ö¤renci
gençli¤in nerdeyse tüm haklar›n›
gasp etmiﬂti. Soruﬂturmalar ve cezalar ile ö¤renci gençli¤i y›ld›rmaya çal›ﬂ›yordu. Gençli¤in haklar›
“yok”tu. Daha do¤rusu hak yoktu!
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› 24 Kas›m’da Gençlik
Federasyonun örgütlü oldu¤u tüm
ﬂehirlerde Gençlik Derne¤i üyeleri;
24 Kas›m 2005’de Ankara’da, Samsun’da, Diyarbak›r, Erzincan, Ad›yaman, Adana, Kocaeli, Mersin,
Dersim, Elaz›¤, Malatya ve ‹stanbul’da kampanyay› duyuran bas›n
aç›klamalar› yapt›lar.
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› sonraki günlerde çeﬂitli
etkinliklerle, faaliyetlerle devam ettirildi.
Kampanya çerçevesinde bir çok
ﬂehirde, okullarda ve ﬂehir merkezlerinde imza ve bilgilendirme standlar› aç›ld›. Bunlar›n d›ﬂ›nda bildiriler, afiﬂler, geceler, paneller ile
kampanya tüm gençli¤e ulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Kampanya sürerken, gençlik federasyonu üyeleri, 2006 y›lbaﬂ›nda,
tecrite karﬂ› aylard›r Abdi ‹pekçi
park›nda oturma eylemi yapan TAYAD’l› ailelerle parkta buluﬂma karar› ald›. Hemen her ﬂehirden gelen
Dev-Genç’liler, o y›lbaﬂ›n› direnen
TAYAD’l› aileler ile geçirdi.

2006 Gençlik Kurultay›
Gençlik Federasyonu’na ba¤l› 30
derne¤in, Kas›m ay›ndan itibaren ﬂehirlerde sürdürdü¤ü “Ö¤renci Hakla-

r›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› 25-26
Mart’ta ‹stanbulOkmeydan› ‘nda
bir salonda düzenlenen kurultay ve
toplanan imzalar›n
Ankara’ya götürülmesi ile son
buldu.
Kurultaya de¤iﬂik illerden gelen
250 kiﬂi kat›ld›. Kurultayda; E¤itimin Sorunlar›, E¤itimin Ticarileﬂtirilmesi, Liselerde Yozlaﬂma, Liselerde Bask› ve ﬁiddet, Demokratik
Üniversite, Bar›nma ve Yurtlar,
Sa¤l›kl› E¤itim Alabilmek ve Beslenme konular› ele al›nd›.

YÖK’e Karﬂ› 25 Y › l d › r
S ü re n M ü c a d e l e v e
6 Ka s› m 20 06 . ..
6 Kas›m 1981 tarihinde üniversite gençli¤ini “tek tip” gençlik haline
getirmek, onlar› düzene itaat ettirmek amac›yla kurulan Yüksek Ö¤renim Kurulu (YÖK), kuruluﬂ günü
olan 6 Kas›m’da birçok kentte, üniversite kampüslerinde düzenlenen
eylemlerle protesto edildi.
6 Kas›mlar, YÖK’ün teﬂhir edildi¤i, mücadele ça¤r›s›n›n yinelendi¤i ve YÖK’ün tüm ülke çap›nda
protesto edildi¤i bir gün oldu hep.
Yine YÖK’ü protesto için ilk defa
okullarda boykot örgütleyen ve
boykot çal›ﬂmas› ile geniﬂ ö¤renci
kitlesine ulaﬂan Dev-Genç mücadelede yeni geleneklerin, kitlelere gitmede yeni araçlar›n yarat›c›s› oldu.
YÖK’ün kuruluﬂundan bugüne
hiç aksatmadan YÖK’e karﬂ› mücadeleyi kesintisiz örgütleyen DevGenç örnek direniﬂler yaratt›.
Gençlik Federasyonu 6 Kas›m
2006’daki YÖK protestosuna böyle
haz›rland›.
6 Kas›m’daki protestolar›n en
önemlisi ve belki de en anlaml›s›,
YÖK’ün önünde yap›lan eylemdi.
Dev-Gençliler önce büyük direniﬂ için Abdi ‹pekçi’de oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar›n yan›na gittiler. Eylemi ziyaret ettiler. Çoﬂkular›-

n›, kararl›l›klar›n› beraberlerinde götürdüler. Daha sonra otobüslerle YÖK önüne geldiler.
YÖK önünde toplanan
gençlik Anadolu’nun dört bir
yan›ndan gelmiﬂti Ankara’ya.
YÖK ile görüﬂmek için bir heyet oluﬂturan Gençlik Federasyonu üyeleri arkadaﬂlar› içerde
görüﬂürken, d›ﬂarda halaylar
çekerek, sloganlar atarak, görüﬂmenin sonucunu beklediler.
Heyet görüﬂme sonras› bir
aç›klama yaparak, YÖK önündeki eylemin bitirildi¤ini aç›klad›. Daha sonra ‹nsan Haklar›
An›t› önünde bir aç›klama yap›ld›.

“Fark›nda m›s›n›z
Haklar›m›z Çal›n›yor?
G e l e c e ¤ i m i z ‹ ç i n Ö ¤ r enci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
Gençlik Federasyonu’na ba¤l›
dernekler, “Fark›nda m›s›n›z? Haklar›m›z Çal›n›yor Gelece¤imiz ‹çin
Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
ad›yla Mart 2007’de bir kampanya
baﬂlatt›lar.
Kampanya çerçevesinde, Gençlik Federasyonuna ba¤l› Gençlik
Dernekleri üniversitelerde bilgilendirme masalar› açt›lar. Bildirilerle
ve sözlü olarak ö¤rencileri birlik ve
dayan›ﬂmaya ça¤›rd›lar.
Bir çok ﬂehirde üniversitelerde,
okullara kampanya ile ilgili afiﬂler
as›ld›. Ö¤rencilerin kat›ld›¤› çeﬂitli
etkinlikler düzenlendi. Bu amaçla
paneller örgütlendi.
Mart ay› boyunca süren etkinliklerde kampanya en geniﬂ ö¤renci
kitlesine duyurulmaya çal›ﬂ›ld›.

“ Ö ¤ r e n c i l e r e Ü c r ets iz
Ulaﬂ›m ‹stiyo ruz Alaca¤›z”
AKP iktidar›n›n e¤itimi ad›m
ad›m paral› hale getirdi¤i, paras› olmayan›n ise okumas›n›n istenmedi¤i bir dönemde, “Ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m” talebiyle bir kampanya
baﬂlat›ld›.
Mart 2009’da aç›klanan kampanya ile “ücretsiz ulaﬂ›m” talebi

için emekçilerin oturdu¤u mahallelerde yüzlerce evin kap›s› çal›narak,
kampanya anlat›ld›.
Okullarda, özellikle liselerde ve
üniversitelerde bu konuda aç›klamalar yap›ld›. ‹mzalar topland›.
Afiﬂler as›ld›. Gençli¤e, paras›z ulaﬂ›m›n bir hak oldu¤unu anlatt›
Gençlik Dernekliler.
Belediyelere verilmek için bir de
imza kampanyas› düzenlendi. Kampanya için binlerce imza topland›.
Toplanan imzalar daha sonra her
ilin, her ilçenin belediyelerine verilerek belediyelerin cevab› beklendi.
‹mzalar›n belediyelere verilmesinden sonra ara verilen bu kampanya’y› 24 Eylül 2009’dan itibaren
gençlik tekrar sürdürmeye baﬂlad›.

Dev-Genç Ta r i h Ya z m a y a
Devam Edecek!
Dev-Genç 6 Kas›m YÖK protestolar›ndan, büyük ölüm orucu direniﬂini sahiplenmeye, emperyalist
savaﬂa karﬂ› eylemler örgütlemeye
kadar her alanda mücadelesini çok
yönlü olarak sürdürdü.
Dev-Genç gençli¤in örgütlenmesine, mücadelenin kitleselleﬂmesine her zaman önem verdi. Yaz
Kamplar›, ﬂenlikler, kurultaylar gelene¤i Gençlik Federasyonu’yla da
devam etti. Dev-Genç'in gençlikle
buluﬂmas›n›n, gençli¤in dayan›ﬂmas›n› örgütlemesinin birer arac› oldu.
32 y›l aradan sonra Dev-Genç
pankartlar›, bayraklar› 1 May›s alan›nda Taksim'deki an›t›n üzerinde

dalgalan›yorsa iﬂte bu, DevGenç'in yenilmezli¤inin, mücadelesinin kesintisizli¤inin
göstergesidir.
‹stiyorlar ki gençlik emperyalizme karﬂ› ç›kmas›n, Amerika’ya boyun e¤sin. Bu yüzden s›rf Amerika’ya karﬂ› karikatür sergisi açt›klar› için ö¤rencileri tutukluyorlar. Gençleri F Tiplerine doldurarak, faﬂizme ve emperyalizme karﬂ›
mücadelesini engelleyeceklerini zannediyorlar.
Ama yan›l›yorlar! Halk için
e¤itim, ba¤›ms›zl›k, özgürlük ve adalet talepleri gençlik için vazgeçilmezdir.
Bu ülkedeki pek çok ilkler, gelenekler Dev-Gençliler’in mücadelesiyle yarat›ld›. Mücadeleyle geçen,
ﬂehitlerle yarat›lm›ﬂ 40 y›ll›k bir t a ri h e sahibiz. Bu mücadele DevGençliler’in emekleriyle, ödedi¤i
bedellerle, ﬂehitlerle örgütlendi. Bu
ülkenin üniversitelerinin, liselerinin
her s›n›f›na, her anfisine DevGenç'lilerin ayak basm›ﬂl›¤› vard›r.
40 y›l boyunca b i n l e rce DevGençli geldi geçti o s›ralardan. Ne
yaparlarsa yaps›n Dev-Genç ruhunu
okullardan silemeyecekler.
Dev-Genç Mahir'den, Day › ' d a n d e v r a l d › ¤ › o n u r l u b i r mir a s a s a h i p t i r. Bu miras› gelece¤e
taﬂ›ma sorumlulu¤u Dev-Gençliler’in omuzlar›ndad›r. Day›'n›n DevGenç'in 20. Kuruluﬂ y›ldönümü mesaj›ndaki sözleri, gençlik için yerine
getirilmesi gereken bir vasiyettir.
“Daha bilinçli, daha örgütlü
b i r kavgayla mücadele bayra¤›n›
yükseltmeyi amaçlay›n.”
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Dev-Genç 40 y›l boyunca emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› mücadele etti. ‹ﬂte bu nedenle 40 y›ld›r
gençli¤in ve halk›n içinde kök salm›ﬂ Dev-Genç yok edilemez. Bütün
bir ülke gençli¤ini yok edemedikleri sürece Dev-Genç'i de yok edemeyecekler. Bayra¤› feda ruhuyla taﬂ›yacak daha nice Dev-Gençli do¤acak bu topraklarda.
- son -
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Gençlik Federasyonu Baﬂkan› Ünal Çimen:
“DEV-GENÇ’in tarihinden ald›¤›m›z güçle 40.
y›l›nda ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’ diyece¤iz.”
Y ü r ü y ü ﬂ : D e v - G e n ç s i z i n i ç in
ne ifad e e diy o r?
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- 40 y›l bizim için bir
rakam olman›n ötesinde
anlamlar taﬂ›yor. 40 y›ld›r
kesintisiz bir ﬂekilde bir örgütlülü¤ün ayakta kalmas›, mücadelesini sürdürmesi eﬂine az rastlan›r bir durumdur. Bu geçen 40 y›l
içerisinde ülkemizde kurulan derneklerin, örgütlülüklerin, birliklerin
say›s› belli de¤ildir. Bunlar›n ço¤unun ismi dahi bilinmiyor bugün.
Hatta kurucular› bile hat›rlamaz ço¤unun ismini. Ama DEV-GENÇ ismi öylesine yer etmiﬂtir ki bu ülkenin tarihinde ve halk›n yüre¤inde,
DEV-GENÇ’in ismini bilmeyen,
duymayan kalmam›ﬂt›r desek abartm›ﬂ olmay›z. DEV-GENÇ’i anlatmadan, DEV-GENÇ’in ad›n› a¤z›na
almadan bu ülkenin yak›n tarihi anlat›lamaz. Siyasi tarihe öylesine
damgas›n› vurmuﬂtur DEV-GENÇ.
DEV-GENÇ’in mücadelesi halk›n yüre¤inde öylesine meﬂrudur ki
devrimcilere sald›rmak için f›rsat
kollayan burjuvazinin sat›l›k kalemﬂörleri dahi bu tarihe dil uzatmakta
zorlanmaktad›r.
DEV-GENÇ yaﬂayan bir efsanedir. Kimi tarih istismarc›lar›n›n göstermeye çal›ﬂt›¤› gibi ‘60’l› ‘70’li
y›llarda kalm›ﬂ bir örgütlenme de¤ildir. Duvarlarda on y›llard›r silinmemiﬂ DEV-GENÇ yaz›lamalar› ile
yeni yaz›lanlar yan yana dururlar.
DEV-GENÇ’in k›rk y›ll›k tarihi bir
nostalji malzemesi de¤ildir.
DEV-GENÇ ülkemizdeki mücadelenin kilometre taﬂlar›ndan biridir. DEV-GENÇ’in önceli olan Fikir Kulüpleri Federasyonu ülkemizdeki gençli¤in ilk merkezi örgütlülü¤üdür. Elbette, bundan önce de kimi gençlik örgütlenmeleri olmuﬂtur.
Ancak bunlar iktidar taraf›ndan kurdurulan veya iktidar›n politikalar›n›

uygulayan düzen örgütleri olman›n
ötesine geçmemiﬂlerdir. FKF gençli¤in kendi talepleri için mücadelesinde bir araya geldi¤i ilk merkezi
örgütlülüktür.
FKF’nin 1969 y›l›nda 10
Ekim’deki 4. Kurultay›’nda ad›n›n
DEV-GENÇ olarak de¤iﬂtirilmesi
basit bir isim de¤iﬂikli¤inden ibaret
de¤ildir. Bu isim de¤iﬂikli¤i ile birlikte mücadele anlay›ﬂ›nda yeni bir
sayfa aç›lm›ﬂt›r. Bu yeni sayfayla
gençlik mücadelesi do¤ru bir rotaya
girmiﬂtir. Okul kantinlerine s›k›ﬂm›ﬂ, küçük burjuva ayd›n karakterinden kopulmuﬂ, gençlik mücadelesi T‹P revizyonizminin etkisinden
s›yr›lm›ﬂt›r. DEV-GENÇ deyince
akl›m›za gelen kültür, mücadele anlay›ﬂ› bu y›llarda ﬂekillenmiﬂtir.
DEV-GENÇ bir gençlik örgütlenmesi olarak do¤muﬂ, ancak halk›n her türlü sorununda yan›nda
gördü¤ü, halk›n öncüsü olarak gördü¤ü bir örgütlenme haline dönüﬂmüﬂtür. Rize’deki çay üreticilerinin
eylemlerinden, ‹zmir’deki Alia¤a
Rafinerisi iﬂçilerinin grevlerine,
Antep’teki f›st›k, üzüm üreticilerinin mitinginden Silivri’deki köylülerin toprak iﬂgallerine kadar o y›llarda olan her eylem ve direniﬂe kat›lm›ﬂlar ya da örgütlemiﬂlerdir.
Sadece eylem örgütlemekle kalmam›ﬂ, okullar›n çevresinden baﬂlayarak bütün ﬂehirde mücadeleyi
yaymaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Faﬂist sald›r›lara karﬂ› okullarda oldu¤u gibi
yoksul mahallelerde de nöbet tutmuﬂlar, halk›n bar›nma, su, kanalizasyon, elektrik gibi her türlü sorununun çözülmesine çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Çayan Mahallesi, 1 May›s Mahallesi gibi mahalleleri baﬂtan sona halkla birlikte DEV-GENÇ’liler kurmuﬂtur.
DEV-GENÇ’liler sorunlar› karﬂ›s›nda halk›n önünde ve yan›nda
olurken, halk›n ö¤rencisi de olmuﬂ-

lard›r. Devrimcili¤in okulda veya
boﬂ zamanlarda yap›lan bir iﬂ olmaktan ç›kart›l›p bir ömür boyu
devrimcilik olarak ﬂekillendirilmesinde, DEV-GENÇ’lilerin halk gerçe¤ini tan›malar› etkili olmuﬂtur.
Diyebiliriz ki DEV-GENÇ gençli¤in düzen karﬂ›tl›¤›n›n do¤ru devrimci bir potada ﬂekillenmesidir.
DEV-GENÇ halk ve vatan sevgisiyle dolu, fedakar, emekçi, mert militan bir gençlik yaratm›ﬂt›r.

Yürüyüﬂ: Gençlik Federasyo nu, Dev-Genç'in devam› m›d›r?
Federasyonunuzla Dev-Genç ara s›ndaki ba¤› nas›l tarif edebilirsi niz?
- Gençlik Federasyonu, DEVGENÇ’in 40 y›lda bu
topraklarda yaratt›¤›
gelenekleri ve mücadeleyi sahiplenmektedir.
DEV-GENÇ cüretli, uzlaﬂmaz ve ba¤›ms›zl›k mücadelesindeki yeri ile bu vatan› ve bu halk›
seven h e r k e s e örnektir asl›nda.
Gençlik Federasyonu da DEVGENÇ’in yaratt›¤› mücadele anlay›ﬂ›n› kendisine örnek almakta, ondan ald›¤› güçle bu gelene¤i sürdürmektedir

Y ü rü yü ﬂ : Dev-Genç'l il ik nas› l
bir ru h h ali v e nas›l bir m is yon dur?
DEV-GENÇ deyince akl›m›za cüretli, militan olmak, gençlik
mücadelesini halk›n ve
ülkenin sorunlar›ndan ayr› ele almamak gelir. Halkla iç içe olmakt›r
DEV-GENÇ’lilik. Kendini akademik talepler ile s›n›rlamamakt›r.
‹nançl›, coﬂkulu, at›lgan, militan
inisiyatif sahibi olan bir ﬂekilleniﬂ-

tir. Tek baﬂ›nayken okullarda örgütlenebilmektir. Okullarda faﬂist sald›r›lara karﬂ› cüretle durabilmektir.
Sadece bana sald›r›rlarsa kendimi
savunurum gibi pasif bir anlay›ﬂ de¤il, faﬂistleri olduklar› yerlerden atmay› hedefleyen, aktif bir mücadele
anlay›ﬂ›na sahip olmakt›r. Nitekim
70’li y›llarda okullarda faﬂist iﬂgalleri k›ranlar sadece DEV-GENÇ’liler olmuﬂtur.
Bu ülkede faﬂizm vard›r. Mücadele etmek bedeller ödemeyi göze
almay› gerektirir. DEV-GENÇ’liler
hiçbir zaman bedel ödemekten kaç›nmad›lar. DEV-GENÇ, bu 40 y›ll›k ﬂanl› tarihi bedeller ödeyerek
yazm›ﬂt›r. As›l olarak bu tarihi yazanlar, bu mücadeleye can veren
kavgada ölümsüzleﬂen ﬂehitler olmuﬂtur. DEV-GENÇ’li olmak kaçmamak, uzlaﬂmamak, mücadeleyi
her koﬂulda sürdürmektir. Solun
mücadeleyi b›rak›p sindi¤i, mültecili¤i seçti¤i 12 Eylül cuntas› döneminde de DEV-GENÇ’liler mücadelede duraksamam›ﬂlard›r.
DEV-GENÇ’li olmak, iddial› olmakt›r. Kendini o okuldaki, o yurttaki tüm gençli¤in temsilcisi olarak
görmektir. O iddia ve güvene sahip
olmakt›r.

Y ü r ü y ü ﬂ : D e v - G e n ç ' i n 4 0. y › l ›nda "Amerika defol, bu vatan bi zim" ﬂiar›yla bir kampanya sürü yor. Dev-Genç'in anti-emperyalist
g el ene ¤i ni anl at a bi li r mis i niz bi ze ?
- Anti-emperyalist
mücadelede de DEVGENÇ bu ülkenin yüzak›d›r. Bu ülkenin egemenleri Amerika’ya yaranmak için Amerika'n›n iﬂgal filosu olan 6. Filo’yu ülkemize ça¤›r›rken, Coniler için Genelevlerin duvarlar›n›n boyanmas› talimatlar›n›
verecek kadar düﬂkünleﬂirken bir
tek DEV-GENÇ’liler var iﬂgalci
Amerikal›lar’›n karﬂ›s›nda. Sadece
Conileri denize atmakla kal›nmaz,
Dolmabahçe’de açl›k grevi, Amerikan bankalar›na ve Amerikan Haber
Merkezi’ne yönelik sald›r›lar dü-

* ‹ncirlik Üssü’ne bir
yürüyüﬂ düzenleyece¤iz.
* Anadolu’nun bir çok ilinde
“Amerika Defol! Bu Vatan
Bizim!” Geceleri düzenleyece¤iz.
* 4-6 Aral›k’ta ‹stanbul’da
uluslararas› Emperyalizme
Karﬂ› Halklar›n Birli¤i
sempozyumu düzenlenecek.
zenlenir. 6. Filo ‹zmir’e gitti¤inde
de kitlesel gösteriler düzenler DEVGENÇ'liler.
DEV-GENÇ’in ilk ﬂehidi olan
Vedat Demircio¤lu; 6. Filoya karﬂ›
eylemler s›ras›nda ﬂehit düﬂtü. CIA
ajan› Vietnam kasab› Kommer’in
Türkiye’ye büyükelçi olarak atanmas›n› DEV-GENÇ’liler protesto
gösterileri ile karﬂ›lad›lar. Ard›ndan
Kommer’in arac› yak›ld›.
Bu iki eylem ülkemizdeki antiemperyalist mücadele tarihinde
simge olmuﬂ eylemlerdir. DEVGENÇ’liler 40 y›l boyunca bu antiemperyalist gelene¤i sürdürmüﬂlerdir. DEV-GENÇ’in 1970’lerin sonlar›nda sürmekte olan halk kurtuluﬂ
savaﬂlar›n› desteklemek için hemen
tüm emperyalist ülkelerin konsolosluklar› önünde eylemler gerçekleﬂtirip baz›lar›n› bas›p tahrip etmesi gibi, anti-emperyalist mücadele anlay›ﬂ›n› yans›tan örnekleri vard›r. Bu
gelenek ‘80’ler ‘90’lar ve 2000’li
y›llarda da sürmüﬂtür. ‹lk boykot
Irak’›n iﬂgal edilmesine karﬂ› 4 Nisan 2003 günü ‹stanbul Üniversitesi’nde yap›lm›ﬂ, Galata Kulesi iﬂgal
edilmiﬂtir. ‹stanbul Gençlik Derne¤i, Irak halk›n›n yan›nda oldu¤unu
göstermek için Irak’a "Canl› Kalkan" olarak temsilci göndermiﬂtir.
DEV-GENÇ’in anti-emperyalist
mücadele tarihinden al›nan bu güçle 40. y›l›nda “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diyece¤iz.

Y ü r ü y ü ﬂ : D e v-G e n ç 'in 4 0. y›l›n ›
n as›l k utlay acak s›n ›z?
- DEV-GENÇ in 40. y›l› için düzenlenecek kampanyada ilk olarak

10 Ekim Cumartesi gecesi Okmeydan› Sibel Yalç›n park›nda bir gece
düzenleyece¤iz. 14 Ekim de Beyaz›t Meydan›’nda DEV-GENÇ’in 40
y›l› için bir eylem gerçekleﬂtirece¤iz. Kampanyam›z y›l sonuna kadar
devam edecek. DEV-GENÇ’in 40
y›ll›k tarihini anlatan bir foto¤raf
sergisi düzenleyece¤iz ve bu tüm
Türkiye’de düzenlenecek. ‹stanbul’da Dolmabahçe ve Amerikan
Konsoloslu¤u önünde iki büyük eylem gerçekleﬂtirece¤iz gelecek aylarda. Kas›m ay› içerisinde ‹ncirlik
Üssü’ne bir yürüyüﬂ düzenleyece¤iz. Anadolu’nun bir çok ilinde
DEV-GENÇ’in 40. y›l›n›n kutlanaca¤› “Amerika Defol! Bu Va t a n
Bizim!” geceleri düzenleyece¤iz.
4-6 Aral›k tarihleri aras›nda ‹stanbul’da, dünyadaki birçok ülkeden
devrimci demokratik kurumlar›n
E m p e rtemsilcilerinin kat›laca¤› “E
yalizme Karﬂ› Halklar›n Birli¤i”
ad›yla uluslararas› bir sempozyum
düzenlenecek. Ayr›ca ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle bir imza kampanyas› baﬂlat›yoruz.

Yürüyüﬂ: D e v - G e n ç ' i n s ü r d ü rücüsü bir örgütlenmenin baﬂkan›
ola rak, gençli¤imize
n e s öy l e me k i s t e r s i niz?
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18
Ekim
2009
Say›:
17

- Son olarak ülkemizin tüm gençli¤ine seslenmek istiyoruz. Art›k bu düzenin gerçekten
kimseye verecek bir ﬂeyi kalmam›ﬂt›r. B›rakal›m gelece¤i, insanlar›n
kar›nlar›n› doyurmas›n› sa¤layacak
bir iﬂ bile sa¤layamaz olmuﬂtur. Y›llar boyunca s›ralarda dirsek çürütüyor, say›s› belli olmayan s›navlara
giriyoruz ama ne oluyoruz; diplomal› iﬂsiz. Bizi açl›k yoksulluk,
adaletsizlik, haks›zl›k ve zulüm
bekliyor. Bu durumu de¤iﬂtirmek
bizim elimizde. ‹ﬂte DEV-GENÇ tarihi karﬂ›m›zda. Ondan ald›¤›m›z
güçle AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M diyebiliriz. Ba¤›ms›zl›k için iﬂçi, köylü, ö¤renci tüm
gençli¤i DEV-GENÇ ruhuyla mücadeleye ça¤›r›yoruz.
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NEDEN D‹REND‹K?

VATAN
için
HALK
için
DEVR‹M
için
direndik!

Y›l 2000’di; Baﬂbakanl›k koltu¤unda Ecevit vard›. Hapishaneler sorununun düzen aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önemi ﬂu sözlerle özetlemiﬂti Baﬂbakan:
“ H apishaneler sorununu çözmeden
g e l ec e ¤ e g ü v e n l e b a k a m ay › z” !
Peki neydi hapishaneler sorunu? Oligarﬂinin önünde nas›l bir engel oluﬂturuyordu?
Oligarﬂi için sorun; emperyalizmin
bölge politikalar›n›n ve soygun paketlerinin sorunsuz uygulanmas›yd›.
Oligarﬂiye göre bu politikalar›n önündeki en büyük engel devrimcilerdi. Soygun ve sömürü paketlerine ve iﬂbirlikçi politikalara karﬂ› direnebilecek, halk› örgütleyebilecek tek güç onlard›. Çünkü, hapishaneler faﬂist sald›r›lar›n en koyu oldu¤u 12
Eylül döneminde bile teslim al›namam›ﬂ ve
halk muhalefeti için, devrim için çok büyük
moral de¤er oluﬂturuyordu. Devrimciler hapishanelerde teslim al›nmadan halk›n devrimci dinamiklerini de yok etmek mümkün
de¤ildi.
Bunun için devletin zirvesinde kararlar
al›nd›. Her ne pahas›na olursa olsun devrimci tutsaklar teslim al›nacak, örgütlülükleri yok edilecekti! Bu politikan›n ad› hücreydi. Politikan›n ad› F Tipleriydi. Politikan›n ad› tecritti.
Tecrit politikalar›n›n mimar› emperyalistlerdi. Amaç Türkiye topraklar›ndan
devrim umudunu silmektir. Tecrit, ilk olarak 12 Eylül cuntas›n›n hapishaneler politikas›n›n devam› olarak yapt›r›lan “hücre
tipi” hapishanelerde uygulanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ama direniﬂ sonucunda buna son verilmiﬂti.
‘80’lerin sonunda devrimci mücadelenin yeniden yükselmesi emperyalistleri de tekrar harekete geçirdi. 1988’de
NATO’nun “Anti-Terör Komitesi”nde
“ c e z a e vl e ri n de p o li tik il iﬂ k il e r i ol a n l a r › n i zo l e e d i l m e si v e r e h a b i l i ta s y o n u ” karar› al›nd›.
Emperyalizmin “rehabilite” etme
planlar›na karﬂ› direndik. Çünkü rehabilite olmak siyasi olarak ölmekti. Halklar› emperyalizme teslim
etmekti.

zafer
direnenlerindir!

Oligarﬂi bu karar do¤rultusunda
1991’de Eskiﬂehir Hücre Tipi Hapishanesini açt› ve devrimci tutsaklar› hücrelere koyarak, tecrit uygulamas›n› baﬂlatt›. Bu sald›r› da direniﬂ sonucunda durduruldu. Hapishaneler tarihine “ E s k i ﬂ e h i r Ta b u t l u ¤ u ”
olarak geçen hücre tipi hapishane kapat›ld›.
Hücre sald›r›s› o süreçte durdurulsa da oligarﬂinin sald›r›lar› durmad›. Bu sald›r›lar,
1995’de Buca’da, 1996’da Ümraniye ve Diyarbak›r hapishanelerinde oldu¤u gibi katliam boyutuna ulaﬂt›.
Katlederek sindirmek istiyorlard›. Bunun için direndik.
‘96 1 May›s’›ndan sonra ise Eskiﬂehir
Tabutlu¤u tekrar aç›larak tecrit politikalar›
tekrar uygulamaya konuldu. Fakat Devrimci Hareketin önderli¤inde di¤er siyasi hareketlerin de kat›ld›¤› 69 gün süren ve 12 ﬂehit verilen destans› Ölüm Orucu Direniﬂiyle
Eskiﬂehir Tabutlu¤u ikinci kez kapat›ld›.
Oligarﬂi, ‘96 Ölüm Orucu karﬂ›s›nda geri ad›m atsa da tecrit politikas›ndan vazgeçmedi. Burjuva bas›n yay›n arac›l›¤›yla sürdürülen “hapishanelerde devlet denetiminin olmad›¤›” propagandas›yla hücre tipi
hapishaneler “çözüm” olarak sunuldu.
Ulucanlar katliam›, oligarﬂinin hücre dayatmas›nda yeni bir aﬂaman›n baﬂlang›c›yd›. “ Hücre Tipini neye malolursa olsun uygulayaca¤›z” diyen oligarﬂi Ulucanlar katliam›yla “ Teslim mi olacaks›n›z, yoksa öle cek misiniz?” diyerek, direnmenin tutsaklara neye malolaca¤›n› da gösteriyordu.
Oligarﬂinin politikalar› aç›kt›. Ya teslim olunacak ya da ölünecekti.
Devrimcilerin politikas› da aç›kt›: Teslim olmaktansa ölecektik. Bunun için direndik.
Düﬂman›n teslim alman›n arac› olarak
kulland›¤› “ölüm”ü düﬂman›n elinden al›p
direniﬂin ad› yapt›k.
Direnilecekti, çünkü devrimciler nezdinde tüm halk sindirilmek, teslim al›nmak isteniyordu. Ölünecekti, hem de üçer, beﬂer
de¤il belki de onar onar... Çünkü, direnmemek politik olarak zaten ölümdü.
Direndik, çünkü; emperyalizm ve iﬂbirlikçileri ülke topraklar›ndan devrim umudunu kökten silmek istiyordu.

Nas›l ki, oligarﬂinin gelece¤i
için “hapishaneler sorunu” dedikleri “devrimcilerin teslim
al›nmas›” sorunu hayati öneme
sahipse, devrimciler için de direnmek, devrim umudunu bu
topraklarda yaﬂatmak hayati
öneme sahipti.
Bunun için direndik.
Emperyalizm ve oligarﬂi direnmeyeceksiniz
diyorlard›.
Hiçbir koﬂulda direnmeyeceksiniz.
Buca’dan 19 Aral›k katliam›na uzanan vahﬂet ve iﬂkenceler
alt›nda aç›lan F Tipi hapishaneler, emperyalizmin ve oligarﬂinin k a r a r l › l › k gösterisiydi bir
bak›ma; tutsaklar nezdinde tüm
halka d i renilemeyece¤ini kabul
ettirmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Direnilebilece¤ini göstermek
için direnmeliydik ve direndik.
Çat›ﬂman›n ön saflar›nda
devletle, devrimci tutsaklar vard›, fakat özünde çat›ﬂma halk
ile oligarﬂi aras›ndayd›. Devrimcilerin teslim al›nd›¤›, direnemedi¤i bir ülkede halk›n di¤er
kesimlerinin sesini bile ç›kartma olas›l›¤› yoktur. Bu noktada
F Tipi tecrit politikalar› oligarﬂi
için de devrimciler için bir hapishane sorunu olman›n ötesindedir. Sorun F Tiplerinin fiziki
yap›s› da de¤ildir, hücreye ba¤l›
olarak uygulanan politikalard›r.
Tecrit, teslim alma politikalar›n›n en aç›k biçimlerinden biridir. Yedi y›l boyunca düﬂman›n
teslim alma politikalar›na karﬂ›
direndik. Düﬂman›n direnme
hakk›n› yok etmek için baﬂvurdu¤u manevralar›n› boﬂa ç›kartt›k. Halklar›n direnme hakk›n›n
asla yok edilemeyece¤ini, direnenlerin teslim al›namayaca¤›n›
göstermeliydik. Ve as›l olarak
da devrim umudunun bu topraklardan hiçbir gücün silemeyece¤ini göstermeliydik. ‹ﬂte bunlar
için direndik ve devrimcilerin,
halklar›n yenilmezli¤ini, devrimin ve devrimcilerin yok edilemeyece¤ini gösterdik.

NASIL D‹REND‹K?
Tarih 20 Ekim’di. Süresiz Açl›k
Grevine baﬂlad›k, 816 tutsakt›k. Asl›nda tutsaklar olarak say›m›z daha
çoktu; fakat bir k›sm› direnme konusunda hemfikir de¤ildi bizimle.
DHKP-C, TKP(ML) ve T K ‹ P’’li
tutsaklar olarak baﬂlad›k direniﬂe.
Taleplerimiz netti; en baﬂta da F
Tipi Hapishanelerin kapat›lmas›,
hücre, tecrit dayatmas›ndan vazgeçilmesi vard›.
Bizden 25 gün sonra, 14 Kas›m’da,, TAYAD’l› Ailelerimiz ölüm
orucuna baﬂlad›. Ki onlar, tam 7 y›l
boyunca bizi hiç yaln›z b›rakmayacaklard›.
‹ktidar, kararl›l›¤›m›z›n fark›nda
de¤ildi. Gündemine almad› taleplerimizi. 19 Kas›m’da süresiz açl›k grevimizi, Ö l ü m O r u c u n a dönüﬂtürdük. ‹ktidar tavr›n› sürdürdü. Öyleyse daha da büyütecektik direniﬂimizi. 29 Kas›m’da 2 . Ö l ü m O r u c u
Ekiplerimiz de girdi kavgaya.
Biz direniﬂi büyütürken, Türk-‹ﬂ,
D‹SK, KESK ve Hak-‹ﬂ Baﬂkanlar›,
iktidar›n a¤z›ndan “öö l ü m o r u c u n u
b › r a k › n” ça¤r›s› yapt›lar bize.
Günlerin ilerlemesiyle birlikte
tecrite karﬂ› direniﬂe destekler de
büyüyordu. binlerce kiﬂilik mitingler yap›ld›. 7 A r a l › k’ta ayd›nlar, sanatç›lar açl›k grevine baﬂlad›.

“Bitirme sald›r›s›” için
son h az›rl›klar... Baﬂbakan
Ecevit “Kamuoyu ilgisi devam ederse bu eylem bitmez” demeciyle direniﬂe karﬂ› sald›r› emrini verdi. 12
Aral›k’ta polis, K›z›lay’da eylem
yapan tutuklu ailelerine sald›rd›. Bu
sald›r›lar› 13 Aral›k’ta RTÜK ve
DGM karar›yla, ölüm orucu haberlerine s a n s ü r konulmas› izledi.
Oligarﬂi bir taraftan katliam haz›rl›klar›n› tamaml›yor, bir taraftan da
tutsaklarla görüﬂmeleri sürdürüyordu.
15-16 Aral›k’ta görüﬂmeleri kesip
zorla müdahale tehditleri yapt›. ‹kti-
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dar›n tehditlerine karﬂ› direniﬂçiler,
sald›r› olursa kendilerini yakacaklar›n› aç›klad›lar.

19 A ral›k’ta k atletmek
ve direniﬂi k›rmak için sald›rd›lar... Devrimci tutsaklar›n
bulundu¤u 20 hapishaneye ayn› anda sald›r›p, iﬂ makinalar›yla, helikopterlerle, bombalarla yak›p y›kt›lar. 28 tutsa¤› katlettiler. A¤›r yaral›
tutsaklar hastanelere, ayakta durabilecek durumda olanlar da iﬂkenceler
alt›nda F Tiplerine sevkedildi.
‹ktidar, katliam yaparak direniﬂi
bitirmeyi hedefliyordu, fakat direniﬂ
hastanelerde ve F Tiplerinde devam
etti. Hem de 20 Ekim’de bizimle direniﬂe baﬂlamayan di¤er siyasetler
de süresiz açl›k grevi ve ölüm orucuna baﬂlad›lar.
F Tipi tecrit sald›r›s›nda as›l
amac›n tüm halk› sindirmek oldu¤unu söylüyorduk. Nitekim azg›nca
sald›r›lar d›ﬂar›da da sürdü. Dernekler, sendikalar, parti binalar› bas›ld›.
Kimi reformist partiler daha katliam
öncesi tehditler ve sald›r›lar karﬂ›s›nda “sokak eylemlerinden çekilme
karar›” alm›ﬂlard›, 19 Aral›k sonras› ise tamamen sustular ve kendi kabuklar›na çekildiler. ‹çerde direnen
tutsaklar, d›ﬂar›da TAYAD’l›lar›n d›ﬂ›nda sesi ç›kan kimse kalmad›. 3
Ocak 2001’de bir feda savaﬂç›s›,
Gültekin Koç, ﬁiﬂli Emniyet Müdürlü¤ü’nde gerçekleﬂtirdi¤i feda
eylemiyle sessizli¤i bozanlardan biri oldu.
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F Tiplerinde ilk ﬂehit!
Ölüm Orucu’nun 100’lü günlere
ulaﬂmas›na ra¤men henüz ölüm olmamas›n› kullanan düﬂman “direniﬂ
bitti, ölüm orucunda kimse yok” yalan›n› yay›yordu. 2 1 M a r t ’ t a S i nc a n F T ipi’nde ﬂehit düﬂen Cengiz
SOYDAﬁ yalanlar› parçalad›.
Ama kopkoyu bir sansür sürü-
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yordu hala. Oligarﬂi tecriti pekiﬂtirme peﬂindeydi. 19 Nisan’da Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16. Maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle tecrit ve iﬂ kence yasallaﬂt›r›ld›.

Zorla m üdahale v e
tahliye rüﬂveti... Devlet,
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direniﬂteki tutsaklara zorla müdahale ederek çok say›da tutsa¤›
sakat b›rakt›, fakat yine de bitiremiyordu direniﬂimizi. Oligarﬂi bu
kez de “ Tahliye rüﬂveti”ne baﬂ v u r d u . Bu politika sonucu tahliye
edilenlerin içinde yoldaﬂlar›m›zdan
Sevgi Erdo¤an ve Gökhan Özo cak da vard›. ‹kisi de ölüm orucunu
d›ﬂar›da da sürdürdüklerini aç›klad›lar.
Daha sonra onlara baﬂka tahliyeciler eklendi. Tahliye olan direniﬂçiler, ölüm orucunu Küçükarmutlu’da
ölüm orucunu sürdüren TAYAD’l›larla birlikte sürdürmeye baﬂlad›lar.
Küçükarmutlu hapishanelerden sonra direniﬂin ikinci büyük mevzisi olmuﬂtu..
Sald›r›lara yeni ölüm orucu
ekipleriyle cevap verdik... 11 May›s 2001’de 4. ölüm orucu ekibi, 3
Haziran 2001’de 5. ölüm orucu ekibimiz direniﬂe baﬂlad›. Ayn› günlerde TAYAD’l› Aileler’in 2. ölüm
orucu ekibi de direniﬂe kat›ld›. Oligarﬂinin kararl›l›k gösterilerine karﬂ› direniﬂin ilerleyen aylar›nda hapishanelerde 6. ve 7. ekipler direniﬂe baﬂlad›. 10 Eylül’de U¤ur Bülbül
Taksim’de feda eylemi gerçekleﬂtirdi.

Direniﬂ karﬂ›s›nda devlet ç aresizdi ve yine katlettiler... Zorla müdahale iﬂkencesi,
tahliye rüﬂveti, tecrit, sansür... hiçbiri direniﬂi k›ramam›ﬂt›. Yine katliama baﬂvurdu oligarﬂi. 5 Kas›m
2001’de Küçüka r m u t l u ’ d a d i reniﬂ
evlerine sald›rd› ve biri ölüm oru cu di reniﬂçisi dört kiﬂiyi katletti.
Bu katliama Tekirda¤, Sincan ve
Kand›ra F Tipi hapishanelerinden
fe da ey le mle riyl e c eva p ve rdik.
Üç tutsak ﬂehit düﬂtü.
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2002’de
direniﬂ hala sürüyordu ve TAYAD’l›
Aileler Mart’ta “ Te c r i t e H a y › r ”
baﬂl›kl› bir imza kampanyas› baﬂlatt›lar. Kampanya çerçevesinde toplanan 110 bin imza çeﬂitli kurumlara
verildi.

Oportünizm direniﬂ mevzisini terkediyor... Peﬂ peﬂe
ﬂehitler verdik 2002’nin 9, 10, 16,
21 ve 31 Mart’›nda. Hikmet Sami
Türk, “e¤er bas›n ilgi göstermezse,
F Tiplerindeki varolan uygulamalar
devam ederse, ölüm oruçlar› 6 ay,
en geç bir y›l içinde biter” diyordu
hala. 1 May›s 2002’de direniﬂe baﬂlayan 8. ölüm orucu ekibimiz Hikmet Samiler’e cevap oldu.
Fakat uzun süren direniﬂten yorulanlar ve direniﬂ mevzisini terk
edenler de oldu. 28 May›s 2002’de
DHKP-C ve T K E P / L d›ﬂ›ndaki siyasi hareketler, ölüm orucunu b›rakt›lar. Biz 30 Kas›m 2002’de 9.
Ölüm Orucu Ekibi’yle yolumuza
devam ettik.

Direniﬂ y ›llara y ay›l›yor... Direniﬂ 1000 günü aﬂm›ﬂt›
art›k. 2000, 2001, 2003... Hükümetler de¤iﬂti, Hikmet Sami Türk gitti,
yerine yeni bakanlar geldi. Direniﬂ
sürdü. Direniﬂ 1000. gününe girerken TAYAD’l› Aileler bir kez daha
Ankara yolundayd›. Yürüyüﬂü linç
sald›r›lar›yla engellemeye çal›ﬂt›lar.
16 Eylül 2003’te TAYAD'l›lar,

Abdi ‹pekçi Park›'nda
bir oturma eylemine baﬂlad›lar. Polis sald›rd›;
Abdi ‹pekçi’deki oturma
eylemi bir irade savaﬂ›na
dönüﬂtü... Ve k›sa süreli
bir eylem olarak baﬂlayan bu direniﬂ, 2007 y›l›nda direniﬂin zaferine
kadar devam etti. Abdi ‹pekçi, direniﬂ içinde bir direniﬂ oldu.
AKP hükümeti iktidara gelmiﬂti
ve tecrit politikas› onlar taraf›ndan
da sürdürülüyordu. ﬁehitlerimizin
say›s› 100’ün üzerine ç›km›ﬂt› art›k;
Adalet Bakan› Cemil Çiçek’ti.
Oligarﬂi, zorla müdahaleye baﬂvuruyordu yeniden. Hiçbir direniﬂçiye “ ö l m e h a k k › ” t a n › m a m a politikas›yd› bu. Ama direniﬂçiler olarak çaresizli¤i kabul edemezdik.
Zulmün k›rk çeﬂit yöntemi varsa,
bizim de aﬂ›lmaz irademiz vard›.
Direnme hakk›n› yokeden zorla müdahaleye karﬂ›, direniﬂçiler fedalarla cevap verdiler. 2004’te Günay
Ö¤rener, Ümit Günger, Selma Kubat, Hüseyin Çukurluöz ve Bekir
Baturu peﬂ peﬂe bedenlerini tutuﬂturarak, zulme zorla müdahale f›rsat›
vermeden ﬂehit düﬂtüler. O y›l›n sonunda tahliye edilen bir direniﬂçi,
Sergül Albayrak da, Taksim’de bedenini tutuﬂturarak direniﬂin alevini
d›ﬂar›ya taﬂ›d›.
Gidenlerin yerini boﬂ b›rakmad›k. 9 May›s 2005’de 12. ölüm
o r u c u e k i b i n d e k i d i ren iﬂçilerimiz
a l › n b a n t l a r › n › k u ﬂ a n d › l a r. Bu
ekipten Faruk Kad›o¤lu, AKP’nin
tecriti kal›c›laﬂt›rmak için ç›kartt›¤›
Yeni Ceza ‹nfaz Yasas›’na karﬂ› 27
May›s günü Tekirda¤ F Tipi’nde fe da eylemi yaparak ﬂehit düﬂtü.
O l i g a r ﬂ i , d i re n i ﬂ i k › r m a k v e
bo¤mak için ne yaparsa yaps›n,
tecrit koﬂullar› de¤iﬂmeden direniﬂi
hiçbir gücün bitiremeyece¤ini art›k
herkes görüyordu.
TAYAD’l›lar, direniﬂ süreci boyunca düzenledikleri kurultaylara
bir yenisini ekleyerek, Uluslararas›
Tecritle Mücadele Platformu
(UTMP) ile birlikte 25-27 Haziran
2005’te "Tecrit ve Tecrite Karﬂ›

Mücadele" sempozyumunu düzenlediler. Direniﬂin dünya çap›ndaki
yank›s› çok somut görülüyordu bu
sempozyumda.
Direniﬂ 6. y›l›na girmiﬂti. Sincan
F Tipi’ndeki direniﬂçi Serdar Demirel’e zorla müdahale ettiler. Demirel
7 Ocak 2006’da direniﬂin 121. ﬂehi di oldu.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
2006 ﬁubat ay›nda “ Tecrite son!”
kampanyas› baﬂlatt›.
Dünyada bir ilk daha gerçekleﬂiyordu Büyük Direniﬂimizde. ‹lk kez
bir avukat, Behiç Aﬂç›, hukuk yoluyla müvekkillerinin haklar›n› savunma olana¤›n›n kalmad›¤›n› düﬂünerek 5 Nisan 2006’da, Av u k a t l a r Günü’nde Ölüm Orucuna
baﬂlad›. Ayn› günler, haftalar içinde
Adana’da iki çocuk annesi Gülcan
Görüro¤lu ve hapishanelerde 13.
Ölüm Orucu Ekibi de ölüm orucuna
baﬂlad›lar. Ve ayn› günlerde tahliye
edilen direniﬂçi Fatma Koyup›nar
da ﬁiﬂli’de bir evde direniﬂini sürdürüyordu.

Sab›rla d irendik, d ireniﬂi y eniden b üyüttük...
TAYAD’l› Ailelerin direniﬂiyle ad›
direniﬂ park› olan Ankara Abdi
‹pekçi Park›’ndaki direniﬂ 11 Haziran 2006’da 1000. gününe girdi.
Ülke içinde ve ülke d›ﬂ›nda destek
açl›k grevleri baﬂlad› ve yayg›nlaﬂt›.
Sansür k›r›l›yor, ilerici, demokrat güçler, ayd›nlar yine tecrite karﬂ› d i re n i ﬂ e t r a f › n d a t o p a r l a n › y o rdu. Temmuz ay› içinde sanatç›lar,
‹stanbul’da “Hepimiz Tecritteyiz”
oyunuyla tecriti protesto eylemlerine baﬂlad›lar. Avukatlar, Tecrite
Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’yle çeﬂitli eylemler yapt›. 402 doktor ve
442 avukat gazetelere verdikleri
ilanlarla tecritin kald›r›lmas›n› istedi. Avukatlar tecrite son talebiyle
Adalet Bakanl›¤›’na yürüyüﬂ yapt›.
Gecekondu semtlerinde açl›k grevleri baﬂlat›ld›. TAYAD'l›lar, ‹zmir,
‹stanbul, Ankara, Antalya, Mersin,
Adana ve Antakya’da oturma eylemi yapt›lar. Fatih Sultan Mehmet

Yalan Sürüyor,
Tecrit Sürüyor
“ ﬁimdilik saati 5 saatten 10 saate ç›kar›yoruz, ortak mekânlarda
bulunma olana¤›n› daha sonra 20 saate ç›kma olana¤› da var.”
Adalet Bakan› Cemil Çiçek
“ 10 saatlik sohbet hakk›, 20 saate ç›kar›lacakt›r. ”
Baﬂbakanl›k Müsteﬂar›
“Biz haftal›k on saati yirmi saate ç›karaca¤›z. Bu konuda ad›mlar ataca¤›z. Ayr›ca genelgedeki gözlem idare kurullar› üzerinde Behiç fazla durmas›n, yani biraraya gelecek tutuklular›n kimlerle biraraya geleceklerine, tutuklular›n kendisi karar verecek. Bunu uygulamada göreceksiniz.”
Baﬂbakan ad›na Müsteﬂar› taraf›ndan Hak-‹ﬂ Baﬂkan› Salim Uslu
ve Mehmet Bekaro¤lu’na söylenmiﬂtir.
‹ﬂte sözler ve iﬂte pratik!
“Göreceksiniz” diyordu Baﬂbakan o zaman. Gördük. Tecrit
koﬂullar›nda onlarca çeﬂit hastal›¤a yakalananlar› gördük.
Hücrelerinde tek baﬂ›na ölenleri gördük. Hapishanelerden ç›kmaya
devam eden tabutlar› gördük.
Tabutlara bakt›¤›m›zda ise, YALANI görüyoruz.
Bu sözlerin sahiplerinin yüzlerini her görüﬂümüzde, bir YALANCIYI
görüyoruz. Güler Zere’nin, tecrit alt›nda tedavi edilmeyerek katledilen tutsaklar›n ad›n›n geçti¤i her yerde ise, yalan›n perdesine
s›¤›narak tecrit iﬂkencesini sürdüren iﬂkencecileri hat›rl›yoruz
Köprüsü’nü kestiler. Ankara yürüyüﬂü düzenlediler. 20 Kas›m’da Avrupa Parlamentosu bürosunu iﬂgal
ettiler.
Düﬂman›n katliamlarla tecritle
tüm halk› sindirme çabalar› boﬂa
ç›km›ﬂt›. 19 Aral›k sonras› “tecrit”
kelimesini telafuz etmekten bile
korkanlar ﬂimdi tecritin kald›r›lmas›
için birﬂeyler yapma çabas› içindeydi. TTB, KESK, TMMOB, D‹SK,
HAK-‹ﬁ, ayd›nlar, sanatç›lar 4 Aral›k’da Adalet Bakanl›¤›na tecritin
kald›r›lmas› için ça¤r› yapt›.
15 Aral›k’da 1000’e yak›n avukat cüppeleriyle yürüyüﬂ yapt›. 26
Aral›k 2006’da TBMM Baﬂkan›
Bü len t Ar›nç, ölüm orucuyla ilgili
olarak çeﬂitli DKÖ’lerin temsilci leriyle görüﬂtü. Aral›k ay› boyunca
oturma eylemleri, destek açl›k grevleri yurdun çeﬂitli yerlerinde yayg›nlaﬂt›.
2006 sonunda ﬂehitlerinin say›s›
122 olmuﬂtu art›k. 122. ﬂehit F a t m a
K o y u p › n a r, “ben son olay›m” de-

miﬂti ﬂehit düﬂmeden önce. Onun
vasiyetini gerçekleﬂtirmek için sokaklardayd› insanlar.
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Direniﬂ 7. y›l›nda... Zafer
geliyor... 13 Ocak 2007’de ‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Adana, Samsun,
Antalya, Antakya’da çeﬂitli örgütlenmelerin kat›l›m›yla tecrite karﬂ›
oluﬂturulan birlikler, kitlesel yürüyüﬂler, bas›n aç›klamalar› yapt›. Eylemler, ‹stanbul’un gecekondu mahallelerinde meﬂaleli yürüyüﬂlerle,
barikatlarla büyüdü. Say›s›z “Tecrite Son Verin” eylemleri gerçekleﬂtirildi.
AKP Hükümeti hapishanelerde
tecritin varl›¤›n› kabul etti. 22 Ocak
2007’de, F Tiplerinde tecriti k›smen
kald›ran, 10 tutsa¤›n, haftada 10 saat t re t m a n a b a ¤ l › o l m a d a n bir araya gelerek sohbet etmesini sa¤layan
45/1 say›l› genelgenin yay›nlanmas›yla 20 Ekim 2000’de baﬂlayan
Büyük Direniﬂ bitirildi...
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Büyük Direniﬂ Güler Zereler’i
Yaﬂatma Mücadelesiydi
9 Y›lda 306 Ölüm;
Tecrite Karﬂ› Büyük
Direniﬂin Neden Zorunlu
Oldu¤unun Kan›t›d›r...

Direndik.
Tarih
hakl›l›¤›m›z›
yazd›!
Siyasi zafer
bizimdi!
Teslim alma
sald›r›lar›n›
püskürttük!
Düzen
zaferimize,
tahammülsüz!

Büyük direniﬂin baﬂlama tarihinin üzerinden
tam 9 y›l geçti. 9
y›l›n 7 y›l›nda diﬂe diﬂ, nefes nefese, alev alev
süren bir direniﬂ
vard›. Direniﬂin hemen her aﬂamas›nda,
direniﬂi eleﬂtiren, gereksiz gören, “bunun
için bu kadar bedel ödemeye de¤er mi?” diyenler, hiç eksik olmad›.
Direniﬂe baﬂlarken ve sonra, direniﬂ kavgan›n ortas›nda tüm gerçekli¤iyle sürerken
ve dahas›, 122 ﬂehit ortada dururken de kimileri “ölüm severlik”ten yaﬂam›n kutsall›¤›na uzanan soyut tart›ﬂmalar› sürdürmekten geri kalmad›lar.
Büyük bir direniﬂti.
‹deolojik bir sald›r›ya karﬂ›, ideolojik
bir direniﬂti.
Direniﬂin ideolojik ve politik gücü, 7
y›l içinde ezip geçti bu pespaye teorileri.
Türkiye gerçe¤ini yeterince kavrayamamaktan kaynaklanan itirazlar› geçersizleﬂtirdi.
Kafas›nda “acaba bu kadar ölüme,
bu kadar bedele de¤er mi?” sorusu
olanlar›n kafas›n› açt›.
Asl›nda diyebiliriz ki 7 y›l›n her
aﬂamas›nda bu sorulara, eleﬂtirilere
bir cevap vard›. Her aﬂamas›nda, direnme politikas›n›n d o ¤ r u l u ¤ u n u n ,
g e re k l i l i ¤ i n i n , z o r u n l u l u ¤ u n u n
kan›tlar› vard›.
19-22 Aral›k 2000 katliam›,
neden direniﬂe baﬂlanmas› ge-

TECR‹T
SÜRÜYOR,
SOHBET
HAKKI
UYGULANMIYOR!

rekti¤inin kan›t›yd›. F Tipi hapishanelerin
hücreleri, hücrelerde uygulanan tecrit bir
baﬂka kan›tt›. Ve o günden bu yana, hapishaneler cephesinde yaﬂanan her ﬂey, bu soyutlu¤a, bu “gereksizlik” tart›ﬂmalar›na karﬂ› direniﬂin zorunlulu¤una kan›tt›r.
Bu kan›tlar›n en önemlilerinden biri, F
Tipi hapishanelerin aç›lmas›ndan, TECR‹T
politikas›n›n fiilen uygulanmaya baﬂlanmas›ndan bu yana geçen dokuz y›lda, hapishanelerde tam 306 tutuklu ve hükümlünün öldürülmüﬂ olmas›d›r.
9 y›lda 306 ölüm!

F Tiplerini, hücreleri iﬂte
bunun için –dilediklerince
öldürmek için– istediler
Güler Zere hastaland›. Doktora ç›kar›lmad›. Doktora ç›kar›ld›, teﬂhis konulamad›.
Aylarca ciddi bir tedavi yap›lmad›. Teﬂhis
konuldu, bu kez muayenede “s›ra” bulanamad›. Muayene edildi, teﬂhis kesinleﬂti,
hastanenin “mahkum ko¤uﬂu”nda yer yoktu... Asl›nda bunlar›n hepsinin tek bir anlam› vard›: Keyfilik.
Ve tüm bunlar, tecrit ortam›nda mümkün
olabilen keyfiliklerdi.
Birbiri peﬂi s›ra tutsaklar ölüyor hapishanelerde. En sonuncular›, ‹smet Ablak, Mustafa Elelçi, Gurbet Mete, Hasan Kert, Beﬂir
Özer, Recep Çelik, Ali Çetkin, Mustafa Demir, Y›lmaz Keskin... Tecrit alt›nda katledildiler. ﬁunu diyebiliriz: E¤er tecrit olmasayd›, belki onlardan bir ço¤unu yaﬂatmak
mümkün olacakt›.
Direniﬂin sürdü¤ü y›llar boyunca bir çok
kez tekrarlad›¤›m›z gibi, 122 kez öldü¤ümüz direniﬂ, özünde yaﬂatmak için bir dire-

niﬂti.
F Tipi hapishanelerden önce de
vard› bu tür keyfilikler. “Sessiz imh a ” diye adland›rd›¤›m›z bu politika ondan önce de vard›, ama keyfilik bu kadar boyutlu ve s›n›rs›z olam›yordu. Hücreler, oligarﬂi aç›s›ndan keyfili¤in önünü açan bir statüdür ve hücrelerde bu kadar ›srarl›
olmalar›n›n nedeni de budur.
*
E ⁄ E R , F Tipi hapishanelerde
bugün yaﬂam koﬂullar› çok daha kötü de¤ilse, e¤er bugün tutsaklar hücrelere ra¤men asgari düzeyde örgütlülüklerini sürdürüyorlarsa, baz›
haklar›n› kullanabiliyorlarsa, hiç
tart›ﬂmas›z bir ﬂekilde, bu d i reniﬂ
sayesindedir. Direniﬂ sayesinde oligarﬂi F Tipleriyle amaçlad›¤› ideolojik, politik amaçlara ulaﬂamam›ﬂt›r.
Fakat, öte yandan bugün hapishanelerde tecritin uyguland›¤› da
bir gerçektir.
‹deolojik, politik anlamda tutsaklar› teslim alma, piﬂmanlaﬂt›rma
amaçlar›na ulaﬂamayan oligarﬂi,
hücrelerin kendisine sa¤lad›¤› “fizi k i ü s t ü n l ü ¤ ü ” tepe tepe sonuna kadar kullan›yor ve katlediyor.
Tutsaklar›n hastal›klar›n› tutsaklara karﬂ› bir teslim alma arac› olarak kullan›yor. Hapishanelerden ç›kartt›¤› tabutlarla h al ka ka rﬂ› göz da¤›n› sürdürmek istiyor. 306 ölümün baﬂka bir anlam› yoktur.
Katledilenler yaln›z devrimci,
ilerici tutsaklar de¤ildir. 306 ölümün içinde adli tutuklu ve hükümlüler de vard›r ve gözda¤› elbette
her kesimiyle tüm halkad›r.
*
9 y›lda katledilen 306 tutuklu ve
hükümlünün önemli bir bölümü,
g e re k e n t e d a v i l e r i y a p › l m a y a r a k
“sessizce” öldürülenlerden oluﬂmaktad›r. Onlar›n resmi ölüm evraklar›nda ﬂu veya bu hastal›ktan
ölüm yazmaktad›r ancak gerçek bu
de¤ildir. O evraklarda “ ö l ü m ü n n e d e n i ” olarak yazmas› gereken tek
bir ﬂey vard›r: T E C R ‹ T.
306 tutuklu ve hükümlü, TEC-

uras› aç›kça
görülmeli... Ulucanlar
hapishanesinin hamam›nda
‹smet Kavakl›o¤lu’nu
iﬂkenceyle katletmekle,
Bayrampaﬂa’da 6 kad›n›
diri diri yakmakla, Güler
Z e re ’ y i g ü n g ü n k a t l e t m e k
aras›nda özde bir f a r k
y o k t u r. Ve bu anlay›ﬂa
k a r ﬂ › , h e r b i ç i m d e d i re n m e k
h a k l › v e m e ﬂ r u d u r.

ﬁ

R‹T NEDEN‹YLE ölmüﬂtür. Bu süre içinde tedavileri engellenip sakat
kalanlar, ömür boyu hastal›klarla
yaﬂamak zorunda b›rak›lanlar da bu
tabloya eklendi¤inde tecritin hüküm
sürdü¤ü hapishanelerin nas›l bir
toplama kamp›na dönüﬂtü¤ü daha
aç›k görülür.

“Sessiz imha”, katliam
politikalar›n› bütünlüyor..
1995’de Buca, hemen ard›ndan
1996 baﬂ›nda Ümraniye Hapishanesi’ndeki katliamlar oligarﬂinin hapishanelerde yeni bir politika uygulamaya baﬂlad›¤›n› gösteriyordu.
“Yeni”lik, zulmün boyutlanmas› ve
teslim olman›n bir kez daha ve k a n
içinde dayat›lmas› demekti. ‹ﬂte bu
katliam politikas›n›n bir parças› olarak da tutsaklar›n tedavilerinin engellenerek, ölüme mahkum edilmeleri, sistemli bir politikaya dönüﬂtürüldü. Sessiz imha da katliam›n bir
parças›yd› art›k.
Onlarca tutuklu ve hükümlü, tedavisi yap›lmayarak, engellenerek
bu yolla katledildi. O y›llar› anlatan
en somut olgulardan biri de devrimci tutsaklar›n hasta tutsaklar için
kulland›klar› ﬂu sloganlard›: ‘H a s t a
t u t u k l u l a r ölüme terkedilemez! ’,
‘Nazi kamp› istemiyoruz !’ Oligarﬂi bu yönteme öylesine yayg›n biçimde baﬂvurmaktayd› ki; 1996
ölüm orucunun t a l e p l e r i n d e n b i r i
de hasta tutsaklar›n tedavilerinin
yap›lmas›yd›.
Bu politika 2000’e kadar da devam etti ve 20 Ekim 2000’de baﬂla-

yan büyük direniﬂin de en önemli
t a l e p l e ri n d e n b i r i oldu. Baﬂta 1996
ölüm orucu gazileri olmak üzere
yüzlerce hasta tutsa¤›n tedavisinin
yap›lmas› hayati bir talepti.
Oligarﬂinin yüzlerce ölüm pahas›na y›llarca kabul etmemekte diretti¤i taleplerden biri de buydu.
Peki neden?
Oligarﬂinin hapishaneler politikas›n›n özünde de “fiziki ve siyasi
yoketme” vard›r. Ya fiziki olarak,
ya ideolojik olarak yoketmeliydiler
devrimci tutsaklar›.
Mehmet A¤ar gibi infazc› bir
kontrgerilla ﬂefinin Adalet Bakan›
yap›labilmesi bu politika nedeniyledir. Nitekim A¤ar, hapishaneleri teslim almak için peﬂpeﬂe 6-8-10 May›s 1996 tarihli genelgeleri ç›kar›rken, “biraz can yanacak” diyordu.
Ve hat›rlay›n, 19 Aral›k’›n ertesinde
televizyon ekranlar›na ç›kan Adalet
Bakan› Sami Türk de “zaiyat bekle di¤imizin alt›ndad›r” demiﬂti. Bu
sözlerde düzenin Adalet Bakanlar›
için tutsaklar›n ne ifade etti¤ini görebilirsiniz.
Bu sözler, F Tiplerinin neden
aç›ld›¤›n›n da ip uçlar›n› taﬂ›yordu.
Katlederek yönetecekleri bir hapishane tipiydi F Tipleri.
Bu sözlerde, ço¤u A K P i k t i d a r › n d a olmak üzere 306 tutuklu ve
hükümlünün nas›l ve neden katledildi¤ini görebilirsiniz.
Hücre tipi hapishanelerin aç›lmas›na iliﬂkin olarak çok ﬂey söylemek mümkün. Elbette F Tipleri
devrimci tutsaklar› teslim almak
için aç›ld›. Ama sa¤l›k konusundaki
uygulamalara bakarak ﬂunu da söyleyebiliriz: F Tiplerini, Güler Zereler’i daha kolay, daha h›zl› ve daha
çok katledebilmek için açt›lar. Devrimci tutsaklar› buralarda, tecrit alt›nda, sistemli bir biçimde, sessiz
imha politikas› ile zamana yayarak,
sakat b›rakacak ve katledeceklerdi.
Tedavi etmeyerek ölüme mahkum etme de t›pk› Ulucanlar veya
19-22 Aral›k katliam›nda söylendi¤i
gibi, “ya teslim olacaks›n, ya öle ceksin” demenin bir biçimidir. Oli-
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Gençli¤in Sesi
garﬂi, kendisine yaraﬂ›r aﬂa¤›l›k bir anlay›ﬂla, hastal›klar› da teslim alman›n bir
arac› olarak kullanmaktad›r.
ﬁuras› aç›kça görülmeli
ve bilinmelidir ki; Güler Zere ve di¤er hasta tutsaklarla
ilgili olarak izlenen politika
s›radan bir ihmal, bir keyfilikten çok öte, aç›k bir katliamc›l›k politikas›d›r. Ulucanlar hapishanesinin hamam›nda ‹smet Kavakl›o¤lu’nu
iﬂkenceyle katletmekle, Bayrampaﬂa’da 6 kad›n› diri diri
yakmakla, Güler Zere’yi gün
gün katletmek aras›nda özde
b i r f a r k y o k t u r. Ve bu anlay›ﬂa karﬂ› her biçimde direnmek hakl› ve meﬂrudur.
F Tipi hapishanelerin aç›lmas›yla birlikte tutsaklara
tecritin yan›s›ra tedavi etmeyerek ölüm dayat›ld›. Bu politikan›n somut sonuçlar›n›
ise o günden bugüne yaﬂanan
ölümlerde görüyoruz. Güler
Zereler ve onlarca hasta tutsa¤›n varl›¤› bu politikan›n
sonuçlar›d›r.
Tecrit hücrelerinde yüzlerce sakat, tek baﬂ›na yaﬂayamayacak durumda tutsaklar vard›r. Tecrit uzad›kça
sa¤l›¤› bozulan tutsaklar ço¤almaktad›r. F Tiplerinin mimari yap›s›, tutsaklar›n bir
arada kalmas›n›n engellenmesi, hasta tutsaklar›n tek
baﬂ›na kalmalar›, bu politikan›n etkilerini art›rmakta,
sonuç yeni ölümler olmaktad›r.
F Tiplerine ve tecrite karﬂ› Büyük Direniﬂ, fiziki ve
sessiz imhaya, ideolojik imhaya karﬂ› bir direniﬂti. Tecrit bugün de sürmektedir ve
tecrit Güler Zereler’i ço¤altmakta, hapishanelerden ç›kan t a b u t l a r › ç o ¤ a l t m a k t ad › r. Bu nedenle tecrite karﬂ›
mücadele bugün de ayn› nedenle son derece önemli,
güncel ve hayatidir.

Tecrite Karﬂ› Mücadelede Gençlik
GENÇL‹K FEDERASYONU
Tüm dünyada ezenle ezilenin
mücadelesi yaratt› tarihi. Ezenin
doymak bilmez kâr ve servet h›rs›,
ve ona karﬂ› direnen, haklar›n› savunan ezilenler vard› hep tarih sahnesinde. Ezenler, hükümranl›klar›n›
sürdürebilmek için zulme baﬂvurdular hep.
Ama karﬂ›lar›nda ‘bir can›m var;
fed a olsun hal k›ma ’ diyenler vard›.
Ezenler bilmediklerinden insanca
yaﬂay›p insana yaraﬂ›r ﬂekilde ölmeyi, böylesi bir feday›, böylesi bir
iradeyi beklemezler ezilenlerden.
Tarih boyunca defalarca karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r halklar›n bu gözü karal›¤›yla. Ama yine de kabul etmek istemezler bu gerçe¤i.
2000’de sald›ran egemenler de
belki diyorlard›, belki bu kez öyle direnemezler. Ama ezilenlerin öncüleri, temsilcileri tam yedi y›l ayn›
inanç, ayn› ba¤l›l›kla ömürlerinden
yiyip, “halk›m›za feda” dediler. Zor
bir yolda zalime karﬂ› kuﬂan›lacak
bedenden baﬂka bir ﬂey kalmad›¤›nda, ölüm oruçlar›yla dikilmiﬂlerdi
düﬂman›n karﬂ›s›na. Yedi y›l bir an
bile tereddüte düﬂmeden direniﬂin
bayra¤›n› yükselttiler.
Eriyen, tutuﬂan bedenleriyle tam
yüz yirmi iki kez hayk›rd›lar teslim
olunmayaca¤›n›. Ve iﬂte tarih gösterdi hakl›l›klar›n›.
Nas›l ki yüzlerce cana ra¤men
hücrelerde direttilerse, d›ﬂar›da da
herkese kendi tecritini yaﬂatmaya
çabalad›lar, çabal›yorlar.
ﬁehirleﬂme diye koca binalarda
yaln›zl›¤› dayatt›lar; okullar›, sokaklar› güvenlik bahanesiyle ablukaya
ald›lar, kameralarla kuﬂatt›lar. Üniversite kap›lar›na özel güvenlikleri,
turnikeleri koydular. Kampüsleri ﬂehir d›ﬂ›na taﬂ›d›lar. Gençli¤i halktan
ay›rmaya çal›ﬂt›lar. Tüm uygulamalar›yla bireycili¤i, bencilli¤i dayatmaya devam ediyorlar.... Baﬂka türlü yönetemeyeceklerini biliyorlar.
Tecriti böyle dayatmalar› bundand›r.
Ama biz emperyalizmi de iﬂbirlikçilerini de çok iyi tan›yoruz. Ne-

denleri, nas›llar›yla biliyoruz sald›r›lar›n›.
Oligarﬂinin bu teslim alma politikas›n›n önüne set çekebiliyor muyuz? Direnip düﬂenlerimiz gibi onurlu kalabiliyor muyuz? Onlar›n tüm
bu politikalar›na beni ilgilendirmez,
sorun hapishaneler sorunudur deyip
geçmek yerine tüm boyutlar›yla
tecrit gerçe¤ini kavrayabiliyor muyuz? Hem içeride hem d›ﬂar›da sürmüﬂ Büyük Direniﬂin onurlu direniﬂini biz devam ettirebiliyor muyuz?
Asl›nda sürecin kendisi üzerine
hiç yorum götürmez ﬂekilde ö¤reticiydi. Hele biz gençler için. Tecrite
karﬂ› mücadelenin içeri d›ﬂar› ayr›m›
olmaks›z›n insanl›k onurunu korumakla eﬂ de¤er oldu¤unun bilincini
taﬂ›d› bize Büyük Direniﬂ. Halka reva
görülen bu zulme karﬂ› ç›kmak için
illa yaﬂ› kemale ermiﬂ olmak gerekmiyordu. Nitekim öyle de olmad›.
Örne¤in Canan ve Zehra, iki k›z kardeﬂ ölüme de birlikte yürüdüler gencecik yaﬂlar›na bakmadan, yaﬂayabilecekleri onca y›la hay›flanmadan.
Bu mücadelenin gençlik cephesinden neden verilmesi gerekti¤inin en
güzel kan›t›yd› onlar. Madem ki sald›r›n›n as›l hedefi belliydi, bana ne
demek olmazd›. Zaten bu sald›r›
amac›na ulaﬂsa en çok zarar› görecek olan da gençlikti. Böylesi bir direniﬂin tam orta yerinde, gelecek
planlar›nda sadece halklar›n ç›kar›
olan gençler de vard›. Üzerlerinde bir
sorumluluk hissederek öne at›lm›ﬂlard›. Nas›l özgür, demokratik,
YÖK’süz üniversite istiyorsa Zehra,
ayn› sesle konuﬂtu direniﬂte de.
Gerek sürecin kendisi gerekse
ﬂehitlerimiz sorumlulu¤umuzu hat›rlat›yor bize. Ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist bir ülke kurma yolunda
mücadele her zamanki gibi devam
edecek. Canan, Zehra, Özlem'in
al›n band›n› kuﬂan›rken, tereddüt etmemeleri, bu fedakarl›¤› kendilerinden uzak görmemeleriyle tüm gençli¤e örnektirler. DEV- GENÇ'li olmak Canan, Zehra, Eyüp olabilmektir.

Sami Türk’e Yönelik Feda Eylemi Davas›’n›n ‹lk Duruﬂmas› Yap›ld›!
adeta savaﬂ hali gibi y›¤m›ﬂlard› polisleri yine. Fakat kimse durduramazd› onlar›. Büyük bir özlem,
meﬂruluk ve sahiplenme bilinciydi
onlar› oraya götüren.
Bu özlemdir ki insanlar›, ülkenin
dört bir yan›ndan kalk›p Didem Akman’›n, bir feda savaﬂç›s›n›n davas›n› izlemeye götürüyor. Adalet araman›n, hesap sorman›n meﬂrulu¤uyla gidiyorlard›. O mahkemede
Didem Akman de¤ildi yarg›lanacak
olan. Onlar
Hikmet Sami
Türkü yarg›lamak için gidiyorlard›.
Adalet için
gidiyorlard›.
Adalet istemelerini, hesap sormalar›n›, engelleyemezlerdi.
Halk Cepheliler sabah saat 8.00
civar›nda Direniﬂ Park›’nda (Abdi
‹pekçi) topland›lar. Kendilerini burada Ankara Halk Cepheliler karﬂ›lad›. Sonra hep birlikte A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin önüne yürüdüler.
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Halk ‹çin, Adalet ‹çin
FEDA, YARGILANAMAZ!
Meﬂruluk Bilincinin Sordurdu¤u S oru: “ b u k ad a r
insan ulu orta bunu mu
bekliyor gerçekten?”
9 Ekim’de Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde, 19-22 Aral›k 2000
hapishaneler katliam›n›n baﬂ sorumlular›ndan dönemin Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk’e yönelik yar›m
kalan feda eylemi hakk›nda aç›lan
davan›n ilk duruﬂmas› yap›ld›.
Duruﬂma salonunda “yarg›lanan” Didem Akman, yapt›¤›n›n
meﬂrulu¤unu savunurken, duruﬂma
salonunun d›ﬂ›nda kalabal›k bir kitle, adalet istekleriyle fedan›n meﬂrulu¤unu savunuyorlard›.
Duruﬂma sonras›nda, adliye otopark›nda Didem Akman ve Serkan
Onur Y›lmaz’› bir anl›¤›na dahi olsun görebilmek için toplanm›ﬂt› insanlar; Akman ve Y›lmaz, mahkeme ç›k›ﬂ›nda ringe bindirilirlerken,
bir anl›k göz göze gelme an›nda selam verebilmek için bekliyorlard›.
Bunu ö¤renen halktan birinin “bu
kadar insan ulu orta bunu mu bekliyor gerçekten?” demesi, sahiplenmedeki cüretin, meﬂrulu¤un bir ifadesiydi. Feda eylemi yapan birinin
bu ﬂekilde aç›kça sahiplenilmesi,
belli ki ﬂaﬂ›rtm›ﬂt› onu.

Evet, o kadar insan “ulu orta”
onu bekliyorlard›. Hem de ülkenin
dört bir yan›ndan geldiler duruﬂmay› izlemek için.
Böyle bir dava daha önce dünyan›n baﬂka bir yerinde olmuﬂ mudur
bilmiyoruz ama ülkemizde ilkti. 29
Nisan’da Didem Akman’›n eylemi
yar›m kalmasayd› böyle bir dava da
olmayacakt›.
Çünkü Didem Akman, adaletin
yerini bulmas› için kendi can›n› feda etmeye karar vermiﬂti. 28 tutsa¤›n katledilmesindeki sorumlulu¤una ra¤men Hikmet Sami Türk ve di¤er sorumlular hakk›nda dava bile
aç›lmam›ﬂt›. Adalet yerini bulmam›ﬂt›. Didem Akman adaletti.
Adalet, bir halk›n en hassas duygusudur. Bir adaletsizlik karﬂ›s›nda
sesini ç›kartamasa da halk, unutmaz
onu, içinde bir ukde oturur kal›r.
Adaletsizlik büyüdükçe adalete
olan özlem de büyür.
Didem Akman’› fedaya götüren
o özlemdi. O özlem, sadece Didem
Akman’›n özlemi de de¤ildi. Adalete hasret kalan bütün halk›n özlemiydi.
Halk Cepheliler, Adana’dan, Antalya’dan, Bursa’dan, Edirne’den,
Eskiﬂehir’den, Hatay’dan, Isparta’dan, ‹stanbul’dan, ‹zmir’den,
Kars’tan, Malatya’dan ç›kt›lar yola.
Ankara otoban giﬂe giriﬂlerinde

“19 A r a l › k ’ › n E m r i n i
Ve ren T ü r k ’ ü Ya r g › l a y › n ”
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Halk Cepheliler, saat 9.30’da direniﬂ park›nda bir aç›klama yaparak
orada bulunma nedenlerini duyurdular.
Halk Cephesi aç›klama esnas›nda; “Serkan Onur Y›lmaz ve Didem
Akman’› De¤il 19 Aral›k Katliam›n›n Emrini Veren Hikmet Sami
Türk’ü Yarg›lay›n” yazan “Halk
Cephesi” imzal› bir pankart açt›.
‹nsanlar, ellerinde 19-22 Aral›k
katliam›nda yaﬂanan vahﬂeti anlatan
ve üzerinde ‘ K a t l i a m c › l a r Ya r g › lans›n!’ yaz›l› foto¤rafl› dövizler
taﬂ›yorlard›.
Mahkeme önünde 19-22 Aral›k
katliam›n› yaﬂayanlar da vard›. Katledilen yoldaﬂlar›n›n hesab›n› sormak için oradalard›. Katliamc› Hikmet Sami Türk’ü yarg›lamak için
oradalard›.
Halk Cephesi ad›na aç›klamay›
da 19-22 Aral›k katliam›n› Bayram-
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paﬂa Hapishanesi’nde yaﬂam›ﬂ olan
Mehmet Güvel yapt› ve aç›klamas›nda ﬂöyle dedi:
“19 Aral›k gibi bir katliam yaﬂand›. Bu katliamda 28 tutsak katledildi. 6 kad›n diri diri yak›ld›. Bu
vahﬂeti yaﬂayan insanlar elbette ki
adalet isteminde bulunacaklar. Bu
adalet duygusuyla hareket eden Didem Akman ve Serkan Onur Y›lmaz
19 Aral›k katliam›n›n birinci dereceden sorumlusu, dönemin Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’ü cezaland›rmak isterken yakalan›p yarg›lan›yor. Niçin 19-22 Aral›k katliam›n›n birinci dereceden sorumlusu
Hikmet Sami Türk yarg›lanm›yor?
‹ﬂte biz buraya bu adalet istemimizi
hayk›rmak için geldik.”
Aç›klama, “Katliamc›lar Cezaland›r›ls›n! Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z! Adalet ‹stiyoruz!” sloganlar›yla sona erdi.
Aç›klaman›n ard›ndan duruﬂma
haz›rl›klar› baﬂlad›. Herkes mahkeme salonuna girmek, bu tarihi yarg›lamaya tan›k olmak istiyordu. Fakat herkesin salona girmesini, onlar›n sahiplenilmesini hazmedemiyorlard›. Onun için herkesi duruﬂma salonuna almad›lar. Didem Akman’›n
ailesine bile zorluk ç›kartt›lar. Duruﬂma salonuna ailelerin d›ﬂ›nda 10
kiﬂi al›nd›.

Serkan Onur Y›lmaz,
duruﬂmaya k at›lanlar›
selaml›yor

Saat 10.30’da mahkeme baﬂlad›.
Mahkemenin ilk bölümünde Didem
Akman savunmas›n› yapt›. ‹lk defa
feda eyleminin siyasi savunma konusu yap›ld›¤› bir duruﬂma yaﬂan›yordu ve Didem Akman emperyalist dünya gerçe¤ini anlat›yordu savunmas›nda. Eyleminin yar›m kald›¤›n› ama bunun hesab›n›n da yar›m kald›¤› anlam›na gelmeyece¤ini, hesab›n bir gün mutlaka sorulaca¤›n›, as›l yarg›lanmas› gerekenlerden hesap sorulmad›¤› sürece
kendisini yarg›layamayacaklar›n›
söyledi mahkeme heyetine. 24 sayfal›k savunmas›nda yarg›lanan de¤il, yarg›layand›. Devrimci mücadelenin meﬂrulu¤undan ald›¤› güçle
yarg›l›yordu.
Saat 12.30’da duruﬂmaya ara verildi. Mahkeme salonuna giremeyen
Halk Cepheliler mahkeme önünde
beklerken türküler söyleyip halaylar
çektiler. Sürekli aç›k tuttuklar› pankartla gelen-geçen herkese adalet
talebini anlatt›lar.

Sami Türk’e geçmiﬂ olsun!
Sami Türk de, korumas› da “hastalanm›ﬂlar” ve o yüzden Didem
Akman’›n “yarg›land›¤›” duruﬂmaya gelmemiﬂler. Hastal›klar›n›n ne oldu¤u aç›klanmad›, ama biz tahmin edebiliyoruz: Korkudur o hastal›¤›n ad›. Dünyan›n tüm zalimleri, faﬂist diktatörleri o
hastal›ktan muzdariptir. ‹ﬂin
kötüsü, o hastal›¤›n tedavisi de
yoktur. Daha do¤rusu tek tedavisi
vard›r: Hesap vermek; ancak o zaman kurtulunur o hastal›ktan...
Hastal›klar› d›ﬂ›nda iki ihtimal
daha var: Nefesini bir an çok yak›nlar›nda duyduklar› feda savaﬂç›s›n›
karﬂ›lar›nda tekrar görmek onlar
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için o kabusu tekrar
yaﬂamak gibi olacakt›r; bundan dolay› gelmemiﬂ
olabilirler.

‹kincisi; görünürde
yarg›lanan Didem Akman’d›r ama özellikle
Sami Türk çok iyi bilir
ki, devrimciler, o mahkemelerde yarg›lanan
de¤il, yarg›layanlard›r
hep. Bir kez daha yarg›lanmaktan korktu¤u için gelmemiﬂ olabilir mahkemeye.
Görüyorsunuz, Hikmet Sami’nin
mahkemeye gelmemek için nedeni
çok. Suçlar› çok olanlar, halkla,
devrimcilerle, yüzleﬂmekten hep
kaçarlar.

Verilen arada duruﬂmaya
kat›lanlar›n da kat›l›m›yla bir
bas›n aç›klamas› daha yap›ld›.
130 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada Mehmet Güvel yine adalet
talebini dile getirerek, katliamc›lar›n cezaland›r›lmas›n› istedi.
Saat 14.00’de duruﬂman›n ikinci
yar›s› baﬂlad›. Serkan Onur Y›lmaz
savunmas›n› yapt› ve o da devrimci
oldu¤unu ve devrimcili¤in meﬂrulu¤unu savundu.
Duruﬂmaya ﬂikâyetçi ve ma¤dur
olarak Hikmet Sami Türk’ün de kat›lmas› bekleniyordu. Ancak Hikmet Sami Türk “hh a s t a o l d u ¤ u ” ! gerekçesiyle gelmeyece¤ini bildiren
bir dilekçe gönderdi. Ayr›ca tan›k
olarak dinlenece¤i söylenen polis
de, “çocu¤unun rahats›zl›¤›” gerekçesiyle mahkemeye gelmedi.
Dava 24 Aral›k 2009 tarihine ertelendi.
Duruﬂmay› izleyenlerin dönüﬂü
d›ﬂar›da yine büyük bir coﬂku ile
karﬂ›land›. Halk Cepheliler adliyenin önünden hep birlikte adliye otopark›na geçtiler. Burada Didem Akman ve Serkan Onur Y›lmaz’›
görüp onlara selam vermek istiyorlard›. Bu s›rada oradan geçen pek
çok kiﬂi ola¤and›ﬂ› bir bekleyiﬂ oldu¤unu fark ederek, “siz kimsiniz?”
ya da “hangi dava?” diye sorular soruyordu. Halk Cepheliler taraf›ndan
verilen cevaplardan sonra ﬂaﬂanlar
da vard›. Birisi ﬂaﬂk›nl›¤›n› gizliyemeyerek, en baﬂta da aktard›¤›m›z
gibi, “bu kadar insan ulu orta bu nu mu bekliyor gerçekten?” diyordu. ﬁaﬂk›nl›¤› Halk Cepheliler’in
cüretineydi. Meﬂruluklar›na olan
inançlar›nayd›.
Uzun bir bekleyiﬂin ard›ndan Didem Akman ve Serkan Onur Y›lmaz
ç›kar›ld› ve apar topar ring arac›na
bindirildiler. Tutsaklar ring arac›na
biner binmez ringin hücresinin cam›n› açarak zafer iﬂaretleriyle selam
verdiler. Bunun üzerine Halk Cepheliler de onlar› “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›, zafer
iﬂaretleri, alk›ﬂlar ve ›sl›klarla u¤urlad›lar.

Burjuvazinin Nobeli,
Sosyalizme Sald›r›n›n Ödülüdür
2009 Nobel Edebiyat Ödülü yazar Herta Müller’e, Nobel Bar›ﬂ
Ödülü de ABD Baﬂkan› Barak Obama’ya verildi.
Nobel ödülleri ‹sveç Akademisi
taraf›ndan 1901’den beri uluslararas› düzeyde fizik, kimya, t›p, edebiyat, ekonomi, bar›ﬂ gibi dallarda veriliyor. Bugüne kadar 789 kiﬂiye
ödül verilmiﬂ.
Birincisi ﬂu çok aç›k ki emperyalistler durduk yere hiç kimseye ödül
vermez. Herta Müller’e de sadece
onun eserlerindeki edebi yan güçlülü¤ü k›stas al›narak verilmemiﬂtir.
Burjuvaziye göre hangi ﬂair, yazar, edebiyatç› makbuldür, hangi
eserler okunmal›d›r?.. Elbette bunlar›n bir kriteri vard›r. Bu kriterlerden kesin ve de¤iﬂmez olan›, emperyalist politikalara do¤rudan veya
dolayl› hizmet etmektir.
Bu ödüllerle emperyalist politikalara do¤rudan veya dolayl› hizmet eden veya edebilecek kimi ayd›nlar, yazarlar, bilim insanlar› öne
ç›kart›l›p parlat›l›r. Bir düﬂünceyi
s›radan bir bilim insan›, “ünsüz” bir
yazar söyledi¤inde onun yarataca¤›
etkiyle, “Nobel ödüllü” bir ayd›n›n,
yazar›n yarataca¤› etki aras›nda bir
hayli fark vard›r. Ve bu “fark”, burjuvazinin çeﬂitli düﬂüncelerini, politikalar›n› geniﬂ kitlelere veya ayd›n
kesimlere empoze etmek için kullan›l›r.
Karﬂ›-devrimci düﬂünceleri, emperyalist politikalar›, özellikle bu
ödüllerin kimlere verildi¤ine bak›nca, daha aç›k görürüz.
Halklara, sosyalizme en büyük
ihaneti gerçekleﬂtiren Sovyetler
Birli¤i Devlet Baﬂkan› Mihail Gorbaçov, çoluk-çocuk, yaﬂl› demeden
binlerce Filistinli’nin kan›n› döken
‹srail Baﬂbakan› ﬁimon Perez gibi
kiﬂilere bu ödül verilmiﬂti.
2009 Nobel Edebiyat ödülüne
lay›k görülen Herta Müller’e bu

ödülün, "ﬂiirin yo¤unlu¤u ve nesirin
aç›kl›¤›n› kullanarak yoksullar›n
dünyas›n› tasviri"nden dolay› verildi¤i aç›kland›.
Koca bir yalan! Tam bir ikiyüzlülük, tam bir sahtekarl›k! Herta
Müller’e bu ödülü veren emperyalistler yoksullar›n dünyas›n› çok mu
merak ediyorlar da böyle bir gerekçeyle ödül veriyorlar. Ödül, Müller’in “yoksullar›n dünyas›n› tasvir
etmekteki” ola¤anüstü(!) baﬂar›s›ndan de¤il, tescilli bir sosyalizm düﬂman› yazar olmas›ndan dolay›d›r.
Yoksulluk, özgürlük, bar›ﬂ, demokrasi, bu düﬂmanl›klar›n›n maskesidir.
Herta Müller, 1953 Romanya
do¤umlu. Sosyalist Romanya’da
büyüyen Müller, bir süre sonra, Çavuﬂesku önderli¤indeki halk iktidar›na karﬂ› muhalefet yapmaya baﬂl›yor. O dönemde karﬂ›-devrimci
“Almanca konuﬂan, ifade özgürlü¤ü aray›ﬂ›ndaki genç yazarlar” diye an›lan bir örgütlenmenin (Aktionsgruppe Banat) içinde yer ald›.
Kitaplar›nda da ayn› düﬂmanl›¤›
sürdürüyordu Müller. Bundan dolay› emperyalistler için makbuldü
Burjuva bas›nda Müller’e ödül haberi “Diktatör karﬂ›t›na Nobel” gibi baﬂl›klarla verildi. Müller için bas›nda kullan›lan k›sa tan›mlardan
biri onun ne yapt›¤›n›, ne yazd›¤›n›
özetliyordu zaten: “Çavuﬂesku reji mi alt›ndaki zor yaﬂam koﬂ ullar›n›
anlatan eserleri ile tan›n›yor.”
Çavuﬂesku yönetimine sald›rmakla yetinmeyen Müller, baz› kitaplar›nda da Sovyetler Birli¤i’ni,
Stalin’i karal›yor. Ve iﬂte bunlar,
Müller’e Nobel Edebiyat ödülünü
getiriyor.
Romanya’da halk iktidar› y›k›lal› y›llar olmuﬂtur fakat emperyalizmin sosyalizme ve Çavuﬂeskular’a
olan kini, düﬂmanl›¤› bitmemiﬂtir.
Çünkü onca yalanlar›na, çarp›tmalar›na ve Çavuﬂeskular’› kurﬂuna

dizmelerine ra¤men
sosyalizm
gerçe¤ini, onlar›n hakl›l›klar›n›
yok edememiﬂlerdir.
Dahas›, emperyalistlerin, hükümetleriyle, gizli servisleriyle, gazete ve televizyonlar›yla, Çavuﬂesku
yönetimine karﬂ› nas›l alçakça bir
komplo kurduklar›, nas›l tüm dünyaya yalanlar söyledikleri aç›¤a ç›km›ﬂt›r; dolay›s›yla, komplolar›n›,
yalanlar›n›, karﬂ›-devrimci darbelerini hakl› ç›kartacak her türlü malzeme ihtiyaçlar› var hala. Emperyalizm, kendisine bu malzemeyi sunan herkesi el üstünde tutacakt›r.
Kendini aklay›p, sosyalizmi, Çavuﬂeskular’› ebediyyen mahkum etmek için Herta Müller gibi sosyalizm düﬂmanlar›na ihtiyaçlar› vard›r. Ve dünyan›n neresinde bir halk
düﬂman›, sosyalizme küfreden bir
ayd›n, yazar, bilim insan› varsa, onu
mükafatland›r›yor burjuvazi.
1980 sonlar›, ‘90 baﬂlar›ndaki
karﬂ›-devrimci komplo ve darbelerin en pervas›zlar›ndan biriydi
R o m a n y a ’ d a k i . Ç o ¤ u n u Avrupa’dan taﬂ›nanlar›n oluﬂturdu¤u birkaç bin kiﬂilik gösteriler, sosyalizme karﬂ› yüzbinlerin kat›ld›¤› bir
“halk ayaklanmas›” olarak sunulmuﬂtu; Çavuﬂesku'nun " 80 b i n k i ﬂ i n i n k a t i l i " oldu¤u, " ‹ s v i ç re b a nkalar›nda gizli hesaplar›n›n bul u n d u ¤ u " , b i r kenti tümüyle yo k e t t i ¤ i anlat›l›yordu. Hastal›ktan
ölen bebeklerin morglardaki cesetlerini gösterip bunlar› Çavuﬂesku'lar›n öldürttü¤ü söylenmekteydi. O
kadar ahlaks›zca yalanlara baﬂvurdular ki; Çavuﬂesku bir sap›k olarak
lanse edildi... Ve bütün bunlar› yalan oldu¤u ortaya ç›kt›. ‹ﬂte bunun
için burjuvazinin hala Çavuﬂesku’nun ne kadar zalim bir diktatör
oldu¤unu, sosyalizmin ne kadar kö-
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tü bir yönetim oldu¤unu anlatacak
Müllerler’e ihtiyac› var... Burjuvazinin, iﬂbirlikçilerin darbesiyle devirip kurﬂuna dizdikleri Nikolay
Çavuﬂesku ve eﬂi Elena Çavuﬂesku’nun tarihsel direniﬂini tarihten
silecek yazarlara ihtiyac› var. ‹ﬂte
bu ihtiyaçlara az çok “edebi” bir
karﬂ›l›k verenler, burjuvazinin ödüllerinden birini alabilirler.
*
O b a m a ’ y a “Nobel Bar›ﬂ ödülü”nün verilmesi ise, her ﬂeyden önce apaç›k, dünya halklar›yla alay etmektir. Bar›ﬂ kelimesiyle, bar›ﬂla
alay etmektir.
‹ki ülkeyi aç›k iﬂgal alt›nda tutan, iﬂgal etti¤i ülkelerde her gün
katliamlar yapan, iﬂkencehaneler
kuran, her türlü ahlaks›zl›¤›, alçakl›¤›, namussuzlu¤u yapan, halk›n
direniﬂini bast›rmak için 40 bin asker daha gönderen bir emperyalist
ülkenin baﬂkan›na “bar›ﬂ” ödülü
vermek, halklarla alay etmek de¤il
de nedir? Dünya halklar›n› kana bo¤an, ﬂu son yüzy›lda s›n›flar savaﬂ›
d›ﬂ›nda ne kadar savaﬂ ç›km›ﬂsa tüm
bu savaﬂlar›n sorumlusu olan bir ülkenin baﬂkan›na, “bar›ﬂ ödülü” vermek, o baﬂkan›n ad› ne olursa olsun,
dünyan›n en çarp›c› kara mizah ör-

Anadolu Federasyonu’ndan
Alm an ya Mer k ez Ban k as›
Baﬂkan › Thilo Sarr azi n’e cevap.

HIRSIZLIK SOYGUNCULUK
YAPMIYORUZ.
EVET; MANAVLIK, ‹ﬁÇ‹L‹K,
EMEKÇ‹L‹K YAPIYORUZ
Anadolu Federasyonu Almanya
eski maliye bakan› ve sosyal demokrat olarak tan›tan SPD’li Merkez Bankas› baﬂkan› Thilo Sarrazin’in; “Türkler’in ve Araplar›n, çocuk üretmekten ve manavl›k yapmaktan baﬂka iﬂleri yok” sözlerine
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neklerinden olsa gerek...
Akademi, Obama’ya bu ödülün
verilmesinin gerekçelerini de ﬂöyle
aç›klad›: “ Uluslararas› diplomasiyi
ve halklar aras›ndaki iﬂbirli¤ini
güçlendirme konusundaki ola¤anüstü çabalar›, nükleer silahs›zlanma için yapt›¤› çal›ﬂmalar ve dünya
bar›ﬂ›na katk›lar›” !!!
Adeta u y d u r u l m u ﬂ bir gerekçe.
Halklar aras›nda hangi iﬂbirli¤ini
nerede gerçekleﬂtirmiﬂ? Yalan!
Nükleer silahs›zlanma için hangi
çabalar› göstermiﬂ? Dünyada en çok
nükleer silah bulunduran ülke olarak halklara karﬂ› kullanmayaca¤›n›
m› aç›klam›ﬂ veya onlar› imha etme
karar› m› alm›ﬂ?
Tüm dünyan›n gözleri önündedir; Obama’n›n “nükleer silahs›zlanma için yapt›¤› çal›ﬂmalar”,
K uz e y K o re ve ‹ r a n’›n nükleer çal›ﬂmalar› nedeniyle iﬂgalle, ambargoyla t e h d i t edilmesinden ibarettir.
Bunun için de bar›ﬂ ö d ü l ü verilmesi bir yana, en az›ndan k › n a n m a s ›
gerekir. Emperyalistlerin silahs›zlanmaktan kastetti¤i halklar›n, emperyalizme boyun e¤meyen ülkelerin silahs›zland›r›lmas›d›r.
Bugüne kadar insanlara karﬂ›

nükleer silah kullanan tek ülke
Amerikad›r. Dünya halklar› için en
büyük tehdit ve tehlikeyi oluﬂturan
ülke yine Amerika’dan baﬂkas› de¤ildir. Obama bu silahlar›n imha
edilmesinden mi bahsediyor? Hay›r.
Bu halklarla alay etmek de¤il de nedir?

yaz›l› bir aç›klamayla cevap verdi.
“Mesle¤i manav, f›r›nc›, kahveci,
dönerci ne olursa olsun insanlar›m›z›n, bunlar utan›lacak meslekler de¤il. Emekçiliktir, eme¤imizle hayat›m›z› kazand›¤›m›z›n ad›d›r” denilen aç›klamada; bu sözlerin asl›nda
Sarrazin’in bu zamana kadar gizleyip, yüksek sesle seslendiremedi¤i
gerçek düﬂünceleri oldu¤u belirtildi.

nin mümkün olmad›¤› söylenen
aç›klamada; “Bizler bu ülkeye isteyerek gelmedik, getirildik, çal›ﬂma
koﬂullar›n›n en kötü oldu¤u iﬂ yerlerinde çal›ﬂt›r›ld›k. Bugün Türkiyeli göçmenler Almanya’n›n hayat›n her alan›nda 3.5 milyona varan
say›lar›yla reddilemez, görmezden
gelinemez bir gerçe¤idir.
Türkiyeli ve Arap göçmenlere
yönelik ›rkç›-aﬂa¤›lay›c› sözlerinden dolay›, Sarrazin’i protesto
ederken, göçmen halklar›m›zdan
özür dilemesini istiyoruz. Türkiyeli
göçmenler manavd›r, dönercidir,
kiosk (bakkal) sahibidirler. Hemen
hepsi iﬂçi ve emekçidir. Hayatlar›n›
böyle kazan›rlar. Almanya’da say›m›z 3.5 milyondur. Biz bu ülkenin
bir gerçe¤iyiz, bizi yok sayamazs›n›z. Thilo Sarrazin Göçmen halklar›m›zdan özür dilemelidir” denildi.

Aç›klamada bu sözlerin SPD gibi kendini sosyal demokrat göstererek göçmenlerden oy alan bir parti
üyesinden gelmesinin, bu partinin
göçmenler konusundaki ikiyüzlülü¤ünü ortaya koydu¤u vurguland›.
Almanya’da yaﬂayan göçmenlerin 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›nda
buraya geldiklerini ve taﬂ taﬂ üzerinde kalmam›ﬂ Almanya’n›n toparlanmas›ndaki katk›lar›n› görmeme-

Bütün bu katliamlar, savaﬂlar sürerken Nobel Bar›ﬂ Ödülü’nün Obama‘ya verilmesi, t›pk› Obama’n›n
kendisinin ABD Baﬂkanl›¤›na getirilmesi gibi, Amerika’n›n emperyalist, katliamc› yüzünü perdelemeye
yarayacak yeni bir maskesi olur en
fazla.
Burjuvazi bir eseri, bir kitab›, bir
filmi, müzi¤i, bir kiﬂiyi, bar›ﬂ, demokrasi, özgürlük, hangi görüntü
alt›nda sunarsa sunsun, o görüntünün arkas›nda mutlaka kendi ç›karlar› vard›r. Hangi kitab› övüyorsa,
hangi filmin, müzi¤in reklam›n› yap›yorsa, bilin ki burjuvazinin ç›kar›na, halklar›n aleyhinedir.
Burjuvazi ne diyorsa tersini yap›n. Ne diyorsa tersini düﬂünün. Neyi seyret diyorsa bilin ki o, esas›nda
seyredilmemesi gerekendir. Neyi
oku diyorsa bilinki o, okunmamas›
gerekendir.

Katillerin Pervas›zl›¤›na Dur Diyerek
meyenler ne kadar ikiyüzlü ve
alçak olduklar›n› gösterdiler.
Tecrit alt›nda ve özgürlü¤ünden yoksun olarak tutulan
Güler Zere’nin her geçen gün
sa¤l›¤› bozuldu, durumu gittikçe a¤›rlaﬂt›.
Güler Zere’nin özgürlü¤ünü
engellemek için seferber olan AKP
iktidar› bunun için Meclis ‹nsan
Haklar› Komisyonu Baﬂkan› Zafer
Üskül’üde devreye sokarak, katletmelerine yasal bir k›l›f geçirmeye
çal›ﬂt›.
Sonra Adli T›p devreye sokuldu.
Adli T›p, 5 Temmuz’dan itibaren karar verece¤ini aç›klamas›na
ra¤men tam 125 gündür karar vermedi.
Karar vermek için, Balcal›’dan
rapor isteyeceklerdi. Gerekçe buydu. Sonra tekrar bir toplant› daha
yapt› Adli T›p. “‹stenen evrak gelmedi¤i” için Güler Zere yine tahliye edilmedi!
Ancak görüldü ki, Adli T›p kurumu aradan geçen 2 aya yak›n bir
sürede; ne Çukurova Üniverstesi
Balcal› Hastahanesi'ne, ne Elbistan Savc›l›¤›'na, ne de Karataﬂ
Savc›l›¤›'na herhangi bir yaz› gönde rme miﬂ , e vrak i st e me miﬂ t ir.
Yani aradan 4 ay› aﬂk›n bir zaman geçmesine ra¤men Adli T›p
karar vermiyor. “Karar vermiyor”
demek yanl›ﬂ olacakt›r. Zira, Adli
T›p karar›n› vereli çok oldu. Karar›
bir kez daha devrimci düﬂmanl›¤›n›n belgelenmesidir. Kararlar› Güler Zere’yi katletmektir.
H›zla kanserin yay›ld›¤› biline
biline beklenen 4 ay›n anlam› “ Ö LD Ü R M E K ” de¤il midir?
Ve zaman h›zla ilerleyerek Güler
Zere’yi geriye dönülemez bir noktaya getirdi.
7 ayda 3 a¤›r kanser ameliyat›...
Kanserin h›zla yay›lmas›... Bir kez
daha görüldü ki “hastahanede tedavi olabilir” gerekçesi ile Güler Zere’nin özgürlü¤ünü engelleyen iktidar ve onun kurumlar›, as›l olarak
Güler Zere’yi gün gün öldürmek

Güler Zere’yi, Zereler’i
Daha Güçlü Sahiplenmeliyiz
u G ü l e r Z e re k a n s e r d e n
3. kez ameliyat oldu!
u D o k t o r l a r “ a g r es i f y ay › l m a” teﬂhisi koydular; b u
art›k hastal›¤›n en ileri
aﬂamas›d›r!
u A KP H ü k ü m e t i t a a m m üd e n k a t l i a m › s ü r d ü r ü y o r.
A d a l e t B a k a n l › ¤ › , Ad li T › p ,
katliam› sürdürüyor!
G ü l e r Z e re t e c r i t a l t › n d a
ölürse, tarih önünde ilan ediyoruz:
A K P, bu cinayetinin alt›n d a k a l a c a k t › r.
Ve tarih önünde ilan ediyor u z k i : Gökyüzü, yeryüzünün
üstünde durdukça, AKP ad› m
ad ›m, so¤uk kanl›l›kla planla d›¤› cinayetin hesab›n› ver mekten kurtulamayacakt›r!
Ta r i h t a n › ¤ › m › z d › r.
Gelecek tan›kl›k edecektir.
Güler Zere 12 Ekim günü üçüncü ameliyat›n› oldu. 7 ay içinde 3
a¤›r kanser ameliyat›, bir buçuk ay
süren bir radyoterapi tedavisi gördü.
Bir tecrit hücresinde, tek baﬂ›na
3 a¤›r kanser ameliyat›n› peﬂpeﬂe
yaﬂad›. Sonra bir buçuk ay süren bir
radyoterapi...
K›sacas›, her iki ayda yap›lan bir
ameliyatla en zor koﬂullar alt›nda
yaﬂad›. Son ameliyat› s›ras›nda
ayaklar›ndan ranzaya kelepçelenmiﬂ olmas›, hangi koﬂullar alt›nda
oldu¤unu, tecritin nas›l bir politika
oldu¤unu anlatmaya yetiyor.

Yerinden kalkamayacak durumda, yo¤un bak›mda Güler Zere’yi
ranzaya kelepçelediler. Zalim, alçak
ve düﬂmand›rlar!.. Hiçbir kurala,
hiçbir yasaya tabi de¤iller. Pervas›zlar, çünkü kendi yasalar›n› bile
çi¤nemekten geri durmuyorlar.
Aylard›r Güler Zere’nin tedavisi
için infaz›n›n ertelenmesini istiyo r u z . Bunun için kaybedecek bir saat bile yok gerçekte. Art›k günlerin
de¤il, Güler Zere için saatlerin, dakikalar›n önemi oldu¤u ortadad›r.
Biz ›srarla Güler Zere’nin tedavisi için tahliye edilmesini isterken,
AKP iktidar› da ›srarla Güler Zere’yi bir hastanenin hapishane hücresinde tutarak, ölüme mahkum etti.
Pervas›zlar... Çünkü, a¤›r bir
kanser hastas›n› kör bir tecrit hücresine gömerek, gün gün ölüme mahkum etmekten geri durmad›lar.
A¤›zlar›ndan “vicdan” laf›n› düﬂür-
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için bu karar› alm›ﬂlard›r.
AKP iktidar› bir kez daha devrimcilere karﬂ› düﬂmanl›¤›n› göstermiﬂtir. F Tipi hücrelerde devrimcileri katleden, devrimci tutsaklar›
tecrit alt›nda tutan, genelgeyi uygulamayan AKP iktidar› Güler Zere’yi
ölüme mahkum ederek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiﬂtir.
Haftalard›r o kör hücrede hastal›¤›n ilerlemesini beklediler.
Güler Zere’nin sa¤l›k durumu
a¤›rlaﬂ›rken, kanser hücreleri yay›l›rken, yap›lacak laboratuar incelemeleri için verilen cevap ﬂu olmuﬂtur: “ D o k t o r yok !” . .. Doktorlar
K›br›s’taym›ﬂ! Gerekli incelemeleri
yapacak doktorlar, gereken zamanda hastanede olmuyorlar; Adli T›p
diyor ki, “tedavisi tutukluluk ko ﬂullar›nda sürdürülebilir”!
Peki kanser bekler mi?
Tedavi diyorlar; Güler Zere gün
gün eriyor. 3,5 ayd›r kimyasal içerikli ﬂuruplarla besleniyor. Ancak
kimyasal ﬂuruplar›n Güler Zere’nin
sa¤l›¤›n› nas›l bozdu¤unu avukat›
Oya Aslan aç›klad›. Bu ﬂuruplardan
dolay› yan etkiler ortaya ç›km›ﬂ,
kusma, mide bulant›s›, geceleri
uyuyamama gibi sonuçlar görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Kanserin h›zla yay›l›yor olmas›
bunlar› da bir kenara itmiﬂtir. Art›k
bunlar tali sorunlard›r; ama elbette
iktidar›n zihniyetini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Güler Zereler’i
teslim alamayan düzen onlar› katlederek intikam almaktad›r.
Bu bir savaﬂ, elbette bu savaﬂta
Güler Zere’yi zulmün eline b›rakmayaca¤›z.
Devrimciler, ilericiler, demokratlar, Zereler’i zulmün eline b›rakmayacaklar. B›rakmamakla yükümlüdürler.

Devrimciler, ‹lericiler,
Demokratlar!
‹ﬂçiler, M emurlar, Gecekondular›n Yoksul Halk›,
Ö¤renciler, Ayd›nlar!
Bu ülkede, her mücadele diﬂe

36

bas›ndan
Ölüm ilan›
Umur Talu

cezaevinde yatan Güler Zere’yi
hat›rlad›n›z m›?
A¤›r hasta..
Öldü ölecek!

Sa¤l›k Bakan› zaman zaman
“en aç›k” konuﬂan bakan:
Aﬂ› olunmazsa, gripten en az
21 milyon hasta, 5 bin 300 ölü...
Aﬂ› tedbiriyle, 1 milyon 800
bin hasta, 400 ölüm!
...
Hastal›k önlemek, ölüm azaltmak için samimi çaba gösterdi¤ine inand›¤›m Sa¤l›k Bakan›’n›n
mesela, demir parmakl›¤a raptedilmiﬂ biçimde ölüm k›y›s›na sürüklenmiﬂ mahkûm Güler Zere’nin hastal›¤› üstüne Cumhurbaﬂkan›’n› da ayd›nlataca¤›n›
umuyorum.

A¤›z kanseri oldu, hastal›k o
kadar h›zl› yay›ld› ki peﬂ peﬂe
ameliyat ediliyor.. Doktorlar kanserin ‘agresif yay›lma’ gösterdi¤ini söylüyorlar..
Geçen gün üçüncü kez ameliyat edilmiﬂ.. Yo¤un bak›ma alm›ﬂlar, aya¤›na kelepçeyi takm›ﬂlar..
Kaçmas›n diye!..
Yataktan kalkacak hali yok,
nereye kaçacak ki..
...
*

(Haber Türk, 11 Ekim 2009)

Aylard›r demokratik aç›l›m falan diyoruz ya.. ‹çini bilmeden,
alt›n› görmeden yaz›p çiziyoruz..
Bence hükümetin önce ‘insanl›k aç›l›m›’ yapmas› laz›m..

***

Ölüm döﬂe¤indeki birisine hâlâ terörist muamelesi çekilir mi?

‹yi tedavi hakk› ad›na.
Her hayat de¤erli ise!

Bu bürokrasi
insan› kanser
eder!
Mehmet Tezkan
Bu ülkede öyle bir bürokrasi
var ki beli k›r›lam›yor..
‹nsan› kanser eder..
Zaten kanser olan›?
Öldürür..
Abartm›yorum, aynen böyle
olacak.. DHKP-C üyesi olmaktan
34 y›l hüküm giyen, 14 y›ld›r da

diﬂtir. Bu ülkede kolay kazan›lm›ﬂ
en s›radan bir hak bile yoktur. Bu
ülkede kolay elde edilmiﬂ tek bir
kazan›m bile yoktur.
E¤er Güler Zere’yi, a¤›r hasta
durumdaki tüm hasta tutsaklar›, zulmün elinden çekip alacaksak, yorulmadan, y›lmadan, umutsuzlu¤a kap›lmadan sürdürmek zorunday›z bu

Ay›p..
*
Niye tahliye edilmedi¤i de ayr› bir konu.. Tahliye edilmesi için
Adli T›p Kurumu’nun rapor vermesi gerekiyor..
Durumu çok kötü derlerse
tahliye edilecek.. Adli T›p bir türlü rapor vermiyor..
Niye mi?
Nihai rapor için tedavinin sonucunu bekliyorlarm›ﬂ..
Ölmesini mi?
(Vatan, 15 Ekim 2009)

mücadeleyi.
Düﬂman›n pervas›zl›¤›, bizi
umutsuzlu¤a sürüklemek içindir.
Taleplerimizi kaale almaz görünmeleri bizi çaresizli¤e itmek içindir.
Ama hay›r, hiçbir zaman çaresiz olmad›k. Devam etmeliyiz mücadeleye. Yap›lmas› gereken tek ﬂey budur
ve tek do¤ru da budur.

Devrimci Memur
Hareketi

25 Kas›m Grevi

Kamu emekçileri 25 Kas›m’da 1 günlük iﬂ b›rakacaklar
ve greve gidecekler.
Geride b›rakt›¤›m›z A¤ustos ay›nda yap›lan toplu görüﬂme sürecinde KESK bir aldatmaca ve oyun olan toplu
görüﬂmelere kat›lmayaca¤›n›, sonbaharda iﬂ b›rakaca¤›n›,
halka ilan etmiﬂti:
“... Siyasi iktidar›n çal›ﬂma yaﬂam›n› demokratikleﬂtirmek gibi bir derdi yoktur. Emekçileri sefaletten, açl›k s›n›r›ndan, yoksulluk s›n›r›ndan kurtarmak gibi bir derdi yoktur. (...) Kamu emekçilerini güçlerini birleﬂtirmeye, KESK’e
üye olmaya, KESK’in sonbaharda yapaca¤› eylemlere ve
uyar› grevine kat›lmaya ça¤›r›yoruz.”
8. Toplu Görüﬂme sürecinde ortaya ç›kan tablo, bu görüﬂmelerin neden bir oyun, bir aldatmaca oldu¤unu ve
bunu aﬂman›n neden bir zorunluluk oldu¤unu en aç›k haliyle bir kez daha gözler önüne sermiﬂti. AKP iktidar›
emekçilerin her türlü talebine kulak t›k›yor, görmezden
geliyor. Dahas› emekçileri kölece yaﬂama mahkum eden
politikalar› gündeme getiriyor. Emperyalistlerin birer
soygun örgütleri olan IMF ve Dünya Bankas›’n›n talimatlar›yla ülkeyi yönetenler emekçilere hayat› zindan ediyorlar. Emekçilere siyaseti yasaklayanlar, sendikalar›n
mücadelesini ücret art›ﬂ› mücadelesiyle s›n›rlamak isteyenler, uzlaﬂt›rma kurulu dahi yüzde 4 zam teklif ederken
emekçilerle alay edercesine yüzde 2’lik ücret zamm›n› dayatt›lar.
‹ﬂte bu koﬂullarda “ KESK T‹S YOKSA GREV VAR” diye
ilan etti KESK ve iﬂ b›rakaca¤›n› aç›klad›. Hiç kuﬂkusuz bu
karar, do¤ru bir karard›. Devrimci memurlar toplu görüﬂmelerin bir oyun oldu¤unu defalarca ifade ettiler. ‹ktidar›n
oyunlar›na verilecek cevab›n fiili, meﬂru, militan mücadele
hatt› oldu¤unu belirttiler.
‹ﬂ b›rakma eyleminin haz›rl›¤› yap›l›rken 13 Ekim günü
KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren ile Kamu-Sen Genel Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z, Mülkiyeliler Birli¤i’nde düzenledikleri bir bas›n toplant›s›yla iki konfederasyonun 25 Kas›m’da
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi hakk›n›n kullan›lmas› için 1 günlük
Uyar› Grevi yapmakta kararl› oldu¤unu aç›klad›lar.
Hemen belirtelim ki Devrimci Memur Hareketi, bu
“ortak” aç›klamay› do¤ru bulmam›ﬂt›r. Herﬂeyden önce 1
Günlük Uyar› Grevi karar›n›n her iki konfederasyon aç›s›ndan anlam› ayn› de¤ildir. Her iki konfederasyonun temsil
etti¤i anlay›ﬂta bir ortakl›k yoktur. Her iki konfederasyonun misyonu da ayn› de¤ildir.
Kamu-Sen nas›l bir sendikad›r? Neyi, kimi temsil ediyor,
misyonu nedir?
Türkiye Kamu-Sen düzenin yedek gücüdür. Patron ve
iktidar iﬂbirlikçisi sar› sendikad›r. Devletin ﬂovenist politikalar›n›n savunucusudur. Kamu-Sen gibi sendikalar iktidar›n sendikal tercihlerinin sonucu KESK gibi devrimci, ilerici sendikalar›n tabanlar›n› eritmenin, onlar›n gücünü

bölmenin arac› olarak kurulmuﬂ sendikalard›r. Kamu-Sen
gibi sendikalar, toplu görüﬂmeler gibi oyunlar› meﬂrulaﬂt›rman›n da araçlar›d›r.
Daha birkaç ay öncesinde toplu görüﬂme oyununa ortak olan Kamu-Sen, bugün 1 Günlük Uyar› Grevi karar› ald›¤›n› aç›kl›yor. Peki neden?
‹ktidar›n, emekçilerle alay edercesine dayatt›¤› yüzde
2’lik ücret zamm›na karﬂ›, prati¤e yans›masa da ciddi bir
tepki sözkonusudur. AKP’nin politikalar›na karﬂ› duyulan
memnuniyetsizlik sadece KESK’in kitlesi için de¤il, KamuSen’in, Memur-Sen’in taban› için de geçerlidir. Üye say›s›
Kamu-Sen ve KESK’ten çok fazla olan Memur-Sen, AKP’nin
aç›k deste¤i ile ayakta dururken ayn› durum Kamu-Sen için
geçerli de¤ildir. Bu noktada Kamu-Sen, tabandaki memnuniyetsizli¤i görerek bunu de¤erlendirmek istiyor. Aksi durumda taban›n› kaybetme tehlikesi sözkonusudur. ‹ﬂte bu
koﬂullarda Kamu-Sen de ücret zamm›na endekslenmiﬂ olarak 1 Günlük Uyar› Grevi karar› ald›. Bu noktada KESK’in
gücünü de arkas›na almak istiyor. Kamu-Sen’in derdi
emekçilerin güçlerini birleﬂtirerek haklar almak de¤ildir. Bu
Kamu-Sen’in varoluﬂ nedenine, sendikac›l›k anlay›ﬂ›na ayk›r›d›r. Kamu-Sen yöneticileri as›l olarak düzenin ana sendikas› olmaya çal›ﬂmaktad›r.
KESK bütün bunlar› gözönünde bulundurarak, kendi
karar›n› ba¤›ms›z tarzda hayata geçirmeliydi. Emekçilerin
gücünü birleﬂtirmek, güçlü eylemler örgütlemek, iﬂbirlikçi, devlet güdümlü sendikalarla ayn› masalarda ortak kararlar almaktan de¤il emekçilere ve kendi gücüne güvenen ba¤›ms›z politikalardan geçiyor. Bu anlamda KESK’in
Kamu-Sen’le ortak aç›klamas› bir zay›fl›kt›r ve herﬂeyden
önce emekçilere, kendi politikas›na güvensizliktir. Bu zay›fl›k, devrimci sendikac›l›ktan uzaklaﬂman›n, bürokrat
sendikac›l›¤›n sonucudur. Bu zay›fl›k ald›¤› karara üyelerini ortak etmemenin, meﬂrulu¤una inanmaman›n sonucudur. Bu tabloda karar al›n›rken “binbir türlü ve ince hesaplar” yap›lmaktad›r.
Tek baﬂ›m›za 1 Günlük Uyar› Grevini hayata geçirebilir
miyiz? Bu ﬂube yönetimleriyle böyle bir grevi örgütleyebilir miyiz? Sorular› sorulmuﬂ ve buna olumlu cevap verilememiﬂtir.
Oysa 1 Günlük Uyar› Grevi eylemi karar› geç kalm›ﬂ, eksik de olsa yerinde ve do¤ru bir karard›r. Bu karar, kendine ve emekçilere güvenle birleﬂmelidir. Böyle yaklaﬂ›lmad›¤›nda güçlü eylemler örgütlemek, emekçilere öncülük
etmek, hak almak mümkün de¤ildir.
ﬁimdi devrimci, ilerici, demokrat memurlar olarak bütün gücümüzle 1 günlük iﬂ b›rakma eylemini örgütlemeliyiz. Eylemin hakl›l›¤›, meﬂrulu¤u ve bundan ald›¤› güç bütün hesaplar›, zay›fl›klar› aﬂacak ana halkad›r. Mücadele
edenler bazen kaybedebilir ama kazananlar sadece mücadele edenler olmuﬂtur!
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Kent Aﬁ iﬂçileri
Polatl›’ya Ulaﬂt›
Karﬂ›yaka Belediyesi’ne ba¤l› Kent Aﬁ
iﬂçilerinin ‹zmir’den 16 Eylül’de baﬂlatt›¤›
yürüyüﬂ, 25. gününde Ankara Polatl›’ya
ulaﬂt›.
‹ﬂçilere Polatl› yak›nlar›nda Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) Genel Sekreter
Yard›mc›s› ve Avrupa Bölge Sekreteri Jürgen Buxbaum da kat›larak destek verdi.
Kent Aﬁ iﬂçilerine Avrupa iﬂçilerinin selamlar›n› getirdi¤ini belirterek, mücadelelerinde
baﬂar›lar dileyen Buxbaum, ancak iﬂçilerin
birleﬂmesiyle bu mücadelenin baﬂar›ya ulaﬂabilece¤ini söyledi.
17 Ekim günü Ankara Gar› önünde toplanacak olan iﬂçiler, Abdi ‹pekçi Park›’na yürüyerek, iﬂten at›lmalar›n› protesto edecekler. Ayn› zamanda kötü çal›ﬂma koﬂullar› ve
krizin yükünün halka y›k›lmak istenmesine
karﬂ› olan Kent Aﬁ iﬂçileri, Ankara’daki eylemlerine tüm parti, sendika ve demokratik
kitle örgütlerinden destek istediler.

Memurlar Uyar› Grevi Karar›
Ald›
KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren ve Kamu Sen Genel Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z Ankara’da Mülkiyeliler Birli¤i’nde bir bas›n
toplant›s› yaparak memurlar›n 25 Kas›m’da
1 günlük greve gidece¤ini aç›klad›lar.
AKP hükümetiyle toplu görüﬂmelere eﬂit
ﬂartlarda oturmad›klar›n› söyleyen Sami Evren; “25 Kas›m günü iﬂ yerlerinde üretimi
durdurup uyar› grevi yapaca¤›z” dedi.

Davutpaﬂa Katliam› Ma¤durlar›n›n
Adalet Aray›ﬂ› Sürüyor
Davutpaﬂa’da yaﬂanan patlaman›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›n› isteyen Davutpaﬂa katliam› ma¤durlar› eylemlerine her hafta
oldu¤u gibi bu cumartesi günüde devam etti. 11 Ekim günü Taksim Tramvay dura¤›nda bir araya gelen aileler ad›na yap›lan aç›klamada, "Dava henüz aç›lmad›, Zeytinburnu Belediyesi’nin 6 görevlisi nihayet ifadeye gittiler" diyerek derhal davan›n aç›l›p sorumlular›n cezaland›r›lmas›n› istedikllerini belirttiler.

Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›ndan Düﬂük Ücret Eylemi
‹stanbul Kartal Koﬂuyolu E¤itim Araﬂt›rma ve Yüksek ‹htisas
Hastanesi’nde çal›ﬂan sa¤l›k iﬂçileri ücretlerini düﬂüren bakanl›k
genelgesini protesto etti.
13 Ekim günü "Düﬂük Ücretle Çal›ﬂmay› Kabul Etmiyoruz Bakanl›k Genelgesi Geri Çekilsin" pankart› ile hastanenin yönetim
binas› önüne kadar yürüyen sa¤l›k çal›ﬂanlar› burada bir aç›klama
yapt›. Aç›klamada, kölelik yasalar› ve bakanl›¤›n genelgesi protesto edilirken, örgütlü sendikal mücadelenin sürece¤i ve düﬂük ücretle çal›ﬂmaya izin verilmeyece¤i vurguland›.

Eylem Yapan Doktorlara Sürgün
Ankara D›ﬂkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Dahiliye servisinde görev yapan SES Ankara ﬁube Yöneticisi Dr. R›za Özbek, SES ‹ﬂyeri Temsilcisi Dr. Ali Polat, Dr. Füsun
Avc› ve Dr. Ali R›za Özhan, dün de¤iﬂik hastanelere ikiﬂer ay süreyle sürgüne gönderildi.
Dört hekimin sürgün edilmesine, Hacattepe T›p Fakültesi
Hastanesi bahçesinde SSGSS'ye karﬂ› yap›lan çad›r eylemine kat›lmas› gerekçe gösterildi. Sürgünlerle birlikte hastanenin dahiliye servisi de doktorsuz kald›.

yapmak istediklerini
belirttiler.
Kürsüden konuﬂan MMO, ‹MO,
EMO ve ﬁPO YK üyelerinin ‹vme
dergisine ve “TMMOB’da Demokrasi ‹stiyoruz” kampanyas›na yönelik hakaretlerini protesto edince
Mehmet So¤anc›’n›n toplant›ya ara
verdi¤ini söyleyen ‹vme çal›ﬂanlar›, arada cevap hakk›n› kullanmak
istediklerini So¤anc›’ya ilettiklerini
belirttiler. Aç›klaman›n devam›nda
Toplant› yeniden baﬂlad›ktan sonra
tüzük gerekçe gösterilerek So¤anc›’n›n ‹vme dergisi çal›ﬂanlar›na
cevap için söz hakk› vermedi¤ini,
bunun da demokrasiye uygun olmad›¤›n› söylemeleri üzerine tart›ﬂ-

TMMOB’da Demokrasi ‹stiyoruz
+‹vme dergisi 10 Ekim’de yap›lan TMMOB Dan›ﬂma Kurulu toplant›s›nda yaﬂananlarla ilgili yaz›l›
bir aç›klama yay›nlad›lar.
“Dergimize kürsüden hakaret
eden Oda yöneticilerine cevap verme hakk›m›z›, demokratik kurallar›
iﬂleterek kulland›rtmak yerine,
TMMOB Baﬂkan› Mehmet So¤anc› Dan›ﬂma Kurulu toplant›s›n› iptal etmiﬂtir” diyerek baﬂlayan aç›klamada ‹vme dergisi çal›ﬂanlar›
hem yaﬂad›klar› anti-demokratik
uygulamalar› anlatmak hem de kürsüden kendilerine yönelik hakaretlere cevap vermek için konuﬂma
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man›n büyüdü¤ü ve So¤anc›’n›n
toplant›y› iptal etti¤i belirtildi.
“So¤anc›’n›n demokratik iﬂleyiﬂe karﬂ› bu kat› tutumu ayn› zamanda, TMMOB Dan›ﬂma Kurulu'na
kat›lan TMMOB üyelerinin tümünün ifade özgürlü¤ünü de ortadan
kald›rm›ﬂt›r” denilen aç›klamada; bu
durumun TMMOB’nin getirildi¤i
noktan›n ne kadar vahim oldu¤unu
ortaya koymuﬂ oldu¤u vurguland›.
Aç›klaman›n sonunda; “TMMOB’de Demokrasi ‹stiyoruz talebi
de meﬂru bir taleptir. Bedeli ne
olursa olsun bunun için mücadele
edilecek ve mücadelemiz yeni biçimleriyle sürdürülecektir” denildi.
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Yiyin efendiler yiyin, bu han-› iﬂtiha sizin!

Allah, Bir Tek AKP Hanedan›’na
‘Yürü Ya Kulum’ Demiﬂ;
Çal›p ç›rparak, soyup so¤ana çevirerek, yolup yolsuzluk yaparak yürüyorlar!
Ötekilerin o¤lu, k›z› fabrika, gemi sahibi olurken, Cemil Çiçek’in
o¤lu kusur kalacak de¤ildi elbette.
Kalmad› da. Önce, babas›n›n
torpiliyle TBMM’de memur olarak
iﬂe baﬂlad›. Sonra yükselmeye baﬂlad›; Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na geçti sonra ve B a ﬂ b a k a n Ya rd›mc ›s› Ce mil Çiç ek’in o¤lu A h me t Ç a¤r› Çi ç ek, TEKEL’in iﬂtiraki olan Sigara Sanayiine Yönetim
Kurulu Üyesi olarak atand›.
Sigara üretimi konusunda bir
bilgisi mi vard›? Hay›r! Yönetim
konusunda bir birikimi, tecrübesi
mi vard›? Hay›r! Özel bir uzmanl›¤›
m› vard›? Hay›r! Ama bir özelli¤i
vard›: O, B a ﬂ b a k a n Ya r d › m c › s ›
Cemil Çiçek’in o¤lu’ydu.
ﬁimdilerde çok kullan›lm›yor,
ama kullan›labilir; buna eskiden
aferizm deniliyordu. Aferizm, v u rg u n c u l u k , d a l a v e r e c i l i k , ç › k a r c ›l› k
demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
“yerli burjuva yaratma” politikas›ndan itibaren burjuva siyasetinden
hiç eksik olmayan bir özelliktir.
Aynen bugün oldu¤u gibi, vururlar, dalavere yaparlar, soyarlar, yolarlar, yolsuzluk yaparlar; bunu yapanlar›n en baﬂ›nda her zaman bur-

juva politikac›lar vard›r ve halk›n
karﬂ›s›na hep adaletten, eme¤iyle
kazanmaktan söz ederek ç›karlar.
Nas›l kazand›klar› belli; son örnek Ça¤r› Çiçek. Babas› o kadar
katliam yapm›ﬂ, o kadar soygun
ekonomisi karar›na imza atm›ﬂ. O
kadar karﬂ›l›¤› olsun elbette!
Hepsini bir hat›rlayal›m; AKP’li
bakanlar›n o¤ullar›, k›zlar›, iki günde nereden nereye geldiler; en baﬂta Baﬂbakan’›n o¤ullar› elbette;
AKP’nin imam›n›n açt›¤› yoldan,
AKP’li bakanlar yürüyor...
Abdullah
Cumhurbaﬂkan›
G ü l’ün o¤lu Melmet Emre GÜL:
16 yaﬂ›nda e-ticarete baﬂlad›, bardakta m›s›r zincirinin sahibi oldu.
Gül'ün damad› M e h m e t S a r › m e r m e r’in mobilya ve inﬂaat ﬂirketleri h›zla geliﬂti.
B a ﬂ b a k a n Tayyip Erdo¤an’›n
o¤lu Bilal ve gelini Sema Erdo¤an,
Atagold adl› kuyumculuk ﬂirketine
sermayesiz, “babalar›n›n hayr›na”
yüzde 50 ortak yap›ld›lar.
Erdo¤an’›n o¤lu BURAK ERDO⁄AN, 2.5 milyon dolara gemi
ald›, a r m a t ö r oldu. Tu r k u a z adl›
ﬂirketin de kurucular›ndan.
B a ﬂ b a k a n ’ › n damad› B e r a t Al -

b a y r a k , Çal›k Holding'e Genel Müdür yap›ld›.
T B M M B a ﬂ k a n › Mehmet Ali
ﬁahin’in o¤lu CEM ﬁAH‹N, Ç a l › k
G r u b u'nun avukatl›¤›na al›nd›.
Maliye eski Bakan› Kemal
U n a k › t a n’›n 3 çocu¤u Abdullah,
Zeynep ve Fatma; yumurta üretim
tesisi kurdular, “ Ta s a r r u f l u a m p u l ” iﬂinden ve m›s›rda KDV indirminden büyük vurgun vurdular,
f a b r i k a t ö r oldular.
Mehmet ﬁimﬂek’in o¤lu VEYS‹
ﬁ‹MﬁEK, d a n › ﬂ m a n olarak atand›.
Eski Ulaﬂt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’›n o¤lu, ERKAN YILDIRIM, ‹talya'da 445 bin euroya gemi
sat›n ald›, a r m a t ö r oldu.
E s k i Ç e v re v e O r m a n B a k a n ›
O s m a n P e p e'nin o¤lu ‹smail Pepe,
Ankara’da konut yap›p sat›yor.
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk Özak’›n o¤lu AK‹F ÖZAK:
Bardakta m›s›r sat›yor. Atatürk Havaliman›’nda ikinci ﬂubesini açt›.
‹lginç olan, bu soyguncular, fakir fukaradan, garip gurabadan,
adaletten faziletten en çok söz edenlerdir. Soyguncu olduklar› kadar da
riyakard›rlar yani...
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Bu Da Emekliye Reva Gördükleri
Emeklisine de¤er vermeyen, güvence sa¤lamayan bir düzen, herﬂeyden önce de¤erbilmez, vefas›z
bir düzendir. Kapitalizmde böyle
de¤erler aramak boﬂunad›r zaten.
B›rak›n emekliye de¤er vermeyi, b›rak›n hakk›n› vermeyi, kapitalizm,
emekliyi ortadan kald›rmak istiyor.
“Mezarda emeklilik” politikas›n›n
esas› budur.
Emekçi çal›ﬂs›n, çal›ﬂs›n “ e m e k l i ” o l m a y a f› r s a t b u l a m a d a n ölsün! Böylelikle kapitalist sistem,
emekliye y›llarca vermek zorunda
kald›¤› “maaﬂ” ve sosyal hizmetlerden kurtulacakt›r.
Sistem bu “yük”ten daha bugünden büyük ölçüde kurtulmuﬂtur.

Emeklilerin durumu bunun göstergesidir.
Türkiye ‹ﬂçi Emeklileri Derne¤i
(T‹ED) taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rman›n sonuçlar›n› bas›n ﬂu baﬂl›klarla yans›tt›: “Emeklilerimiz etin
tad›n› unuttu”... “Emekliler ete
hasret”... “Yüzde 23’ü icral›k”...
“Yar›s› hasta”...
Rapor, emeklilerin ekonomik ve
sosyal gerçeklerine iliﬂkin ﬂu verileri sunuyor:
– Emeklilerin yüzde 10’u evine
hiç et alam›yor. Yüzde 48’i ise ayda
sadece 1 kilo et alabiliyor.
– Yeterli beslenebilindi¤ini düﬂünen emeklilerin oran› sadece yüz de 18 .
c›’n›n yard›m›na koﬂan
Halk Cephelilerin ve toplanan 100 kiﬂilik mahalle halk›n›n tepkisi üzerine kelepçelerini ç›karan polisler, h›zla olay yerinden kaçt›.
Polisler kaçt›ktan sonra, dergi
da¤›t›m›na devam edildi...

Tehditler Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz
18
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2009
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Yürüyüﬂ okurlar› Türkiye’nin
dört bir yan›nda gerçekleri halka
ulaﬂt›rmak için dergi sat›ﬂ›na devam
ediyorlar. Bu hafta ‹stanbul Sar›gazi’de, Bursa, ‹zmir ve Elaz›¤’da
dergi sat›ﬂ› yap›l›rken; Hatay’da bir
dergi okuru polis taraf›ndan tehdit
edildi.

Sar›gazi’de Y ü r ü y ü ﬂ
Da¤›t›m›
11 Ekim günü, Sar›gazi’de stant
açarak dergi sat›ﬂ› yapan Yürüyüﬂ
okurlar›n›n üzerine motosiklet süren ‘yunus’ diye bilinen Polisler,
halk›n tepkisi üzerine arkalar›na
bakmadan kaçt›. Sar›gazi-Demokrasi Caddesi üzerinde stant açan
Yürüyüﬂ okuru 6 kiﬂi, üzerinde
Dev-Genç logosu bulunan ve kapa¤›nda "Dev-Genç 40 yaﬂ›nda" yazan Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Yürüyüﬂ dergisinin 15. say›s›n› satmaya baﬂlad›. Dergi sat›ﬂ› s›ras›nda dergi okurlar›n›n yanlar›na
yaklaﬂan bir yunus ekibi, Cemil Var›c› adl› yürüyüﬂ okurunun üzerine
motosiklet sürerek taciz etti. Polislere tepki gösteren Cemil Var›c›, polisler taraf›ndan kelepçelenerek gözalt›na al›nmak istendi. Cemil Var›-
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Bursa'da Dergi Da¤›t›m›
Bursa'da 8-9 ve 13-14 Ekim
günleri, Teleferik semti ve Kestel'in
Kale mahallesinde Emperyalizme
ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ dergisinin da¤›t›m› yap›ld›.
Anti-emperyalizm ve vatanseverlik konular› üzerine konuﬂularak yap›lan sat›ﬂlarda ilk hafta 54 dergi
ikinci hafta ise dergi kalmamas›ndan
kaynakl› 39 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Yürüyüﬂ ‹zmir
Sokaklar›nda
11 Ekim günü ‹zmir’de Gültepe
ve Çam semtlerinde, Emperyalizme
ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ son say›s›n›n tan›t›m ve sat›ﬂ› 3 okurun
kat›l›m›yla yap›ld›. Dev-Genç’in
emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› 40
y›ld›r verdi¤i mücadelenin anlat›ld›¤› sat›ﬂta 45 adet dergi da¤›t›ld›.

– Emeklilerin yüzde 23’ü icra
takibine maruz kalm›ﬂ.
– Hastanelerde ald›¤› sa¤l›k hizmetini yeterli bulanlar›n oran› sadece yüzde 17.
- Emeklilerin yüzde 22’si halen
kirada oturuyor. Onlarca y›ll›k çal›ﬂma sonucunda bir ev sahibi olamam›ﬂlar.
- Yüzde 11’i ileri yaﬂlar›na ra¤men, halen bir iﬂte çal›ﬂ›yor.
“Garip guraba” istismar› yapan
AKP’nin emekliye reva gördü¤ü
budur. Ve iﬂin daha vahimi ﬂudur ki;
bunlar emeklinin “iyi” günleridir;
bu ya¤ma ve mezarda emeklilik
mant›¤› sürdü¤ü müddetçe, bu koﬂullar daha da kötüleﬂecektir. Ve elbette bu durum önlenemez de¤ildir;
önlenebilir; tek yolu, örgütlenmek
ve direnmektir.
Bir di¤er dergi tan›t›m› ise 11
Ekim ve 12 Ekim günlerinde Çi¤liGüzeltepe ve Harmandal›`ndayd›.
‹ki günlük sat›ﬂlarda toplam 60 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Elaz›¤’da Y ü r ü y ü ﬂ ü m ü z
Devam Ediyor
Elaz›¤ yürüyüﬂ okurlar› bu haftada dergilerini halka ulaﬂt›rmaya devam ettiler. 9 Ekim’de Hozat garaj›nda ‘Dev-Genç 40 yaﬂ›nda’ ﬂiar›yla Amerika Defol, Bu Vatan Bizim
diyerek emperyalizme karﬂ› mücadele edilmesi gerekti¤ini anlatt›lar. 1
saat içinde 40 adet dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

‹skenderun’da Yürüyüﬂ
O k u r u n a Tehdit...
Hatay’›n ‹skenderun ilçesinde 8
Ekim günü dergimizin okuru Onur
Kaba’n›n eline patlamam›ﬂ silah
mermisi tutuﬂturuldu. Karaa¤aç 1.
Köprü giriﬂinde bordo renkli ﬁahin
markal› sivil bir otomobilden inen
bir ﬂah›s, okurumuzun elindeki Yürüyüﬂ dergisini belirterek “neden da¤›t›yorsun bu dergiyi” diye sordu.
Dergimizin tan›t›m›n› yapan okurumuzun elini s›kan ﬂah›s, “tekrar görüﬂürüz” diyerek eline MG3 ad› verilen a¤›r silah›n mermisini tutuﬂturdu.

Dersim’de Onbinler Munzur’a
Özgürlük ‹çin Yürüdü

Samand›ra’da Y›k›ma
Karﬂ› Direniﬂ
‹stanbul Samand›ra Osmangazi Mahallesi’nde 13
Ekim günü yoksul halk›n yaﬂad›¤› evler kaçak yap›m
gerekçesiyle y›k›ld›.
Sabah›n erken saatlerinde mahalleye 5 bin polisle
yap›lan y›¤›na¤a karﬂ›, mahalle halk›n›n evlerinin y›-k›lmas›na karﬂ› direniﬂe geçmesi üzerine polisle ma-halle halk› aras›nda saatlerce çat›ﬂmalar yaﬂand›. Poli-sin gaz bombalar›yla, panzerler ve coplarla sald›rma-s›na mahalle halk› elindeki bütün imkanlar› kullanarak
karﬂ› koymaya çal›ﬂt›. Y›k›m sald›r›s›nda 50 kiﬂi göz
alt›na al›nd›, 50’den fazla evde y›k›ld›. Çat›ﬂmalar sa-at 12.00 sular›nda polisin geri çekilmesi üzerine son
buldu.
Samand›ra halk›n› yaln›z b›rakmayan Sar›gazi hal-k› y›k›mlar›n derhal durdurulmas› ve evleri y›k›lan
halk›n yan›nda olduklar›n› göstermek için Sar›gazi
Demokrasi Caddesi’nde eylem yapt›.
55 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Y›kamlara karﬂ› gücü-müz birl¤imizdir” denilerek, ertesi gün yap›lacak y›k›m-lara karﬂ› direniﬂ için ça¤r›s› yap›l. Eyleme; HALK
CEPHES‹, AKA-DER. ESP ve DTP kat›ld›.

Engin ‹çin Cemevinde Yemek Verildi
11 Ekim günü Engin Çeber’in iﬂkencede
katlediliﬂinin birinci y›l›nda ailesi taraf›ndan Karacaahmet Cemevi’nde yemek verildi. Yemekte TAYAD’l›
Aileler, avukatlar› ve yoldaﬂlar› da haz›r bulundu.

Dersim'de IMF ve DB Protestosu
Dersim'de 6 Ekim günü saat Sanat Soka¤›nda toplanan Demokratik Kitle Örgütleri, sendikalar ve siyasi
partiler IMF ve Dünya Bankas›'n› protesto etti.
"IMF ve Dünya Bankas› Defol Bu Memleket Bizim" pankart›n› aç›lan eylemde Sanat Soka¤›ndan
AKP ‹l binas›na kadar yürüyüﬂ yap›ld›. “IMF Defol
Bu Memleket Bizim, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP,” sloganlar› at›lan eylemde; yap›lan aç›klamada “IMF,
Dünya Bankas› ve onlar›n yoksullu¤u, iﬂsizli¤i, güvensizli¤i artt›ran politikalar›na art›k yeter diyoruz”
denildi.

10 Ekim günü Dersim’de TUDEF, DHF, il ve ilçe
belediyeleri, DTP, EMEP, KESK, D‹SK, ÖDP, Partizan, Halk Cephesi, ESP’nin içinde bulundu¤u 37 parti, sendika ve DKÖ’nün kat›l›m›yla “Dersim’de Baraj
‹stemiyoruz” slogan›yla miting düzenlendi.
Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden kat›l›mla “ Dersim’de Baraj ‹stemiyoruz, Munzur’da Barajlara Hay›r,
Tarihimiz Kültürümüz ‹nanc›m›z” yaz›l› dövizlerinin
taﬂ›nd›¤› mitingde; “Dersim’de Baraj ‹stemiyoruz”
pankart› arkas›nda 20 binden fazla kiﬂi yürüdü. Mitinge Dersim esnaf› kepenk ve kapatarak minübüsçüsü
ve taksicisi kontak kapatarak destek oldular. Miting
alan›na girerken polisin arama yapmak istemesi üzerine halk kolkola kenetlenerek “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan› ile arama noktas›n› yararak geçti. Mitingde yap›lan konuﬂmalarda Dersim halk›n›n 1938
katliam›ndan 1980 darbesinde yurt d›ﬂ›na sürülmesinden 1990 köy boﬂaltmalar›ndan bugüne süren politikalar›n devam›n›n barajlar oldu¤unu vurguland›.
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Yürüyüﬂ Sergisi Bursa’da
23 y›ll›k devrimci bas›n hayat›n›n önemli halkalar›ndan olan Yürüyüﬂ dergisinin 5. y›l› dolay›s›yla
Anadolu’nun birçok yerinde aç›lan sergilerden biri de
10 Ekim günü, Bursa’n›n Teleferik semtinde aç›ld›.
Serginin aç›lmas› s›ras›nda önerileri ile yol
gösteren halk, ilerleyen saatlerde yiyecek ve giyecek
konusunda da yard›mc› oldu. Haz›rl›klar esnas›nda
gelen ve dergilerin toplatmas› olup olmad›¤›na bakan
polisler, sergi baﬂ›nda nöbet tutuldu¤u esnada da
araçlar› ile mahallede dolaﬂarak tedirginlik yaratmaya
çal›ﬂt›.
11 Ekim Pazar günü akﬂam saatlerinde toplanacak
olan sergi, Bursa’n›n emekçi mahallelerini dolaﬂmaya
devam edecek.
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‹dil Kültür Merkezi’nde Öykü
Yar›ﬂmas›
‹dil Kültür Merkezi 19 Aral›k ve tecrit konulu
“Savrulup Gitmekte Külleri Önrümüzün” ad›nda bir
öykü yar›ﬂmas› düzenliyor. Yar›ﬂmaya kat›lan öykülerin daha önce hiçbir yerde yay›mlanmam›ﬂ olmas›
ve dört sayfay› geçmemesi gerekiyor. Derece alan ve
övgüye de¤er bulunan öyküler TAVIR dergisinde
yay›mlanacakt›r.
Yar›ﬂmaya kat›lmak isteyenlerin 15 Kas›m tarihine kadar Mahmut ﬁevket Paﬂa Mah. Mektep Sokak
Çoban Apt. No: 4-B Okmeydan› / ‹stanbul adresine
öykülerini göndermesi gerekiyor.
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‹stanbul Üniversitesi’nde Soruﬂturma Terörü
‹stanbul Üniversitesi’nde yeni
yönetim eskileri aratmamacas›na,
devrimci ö¤rencilere “ceza” ya¤d›rd›.
Geçen sene okula d›ﬂar›dan sokulan ülkücü faﬂistlerin sald›r›s› sonucu yaﬂanan olaylar bahane edilerek 30’a yak›n devrimci-demokrat
ö¤renciye 1 yar›y›ldan 2 yar›y›la
kadar çeﬂitli “uzaklaﬂt›rma cezalar›” verildi. Sald›r›lara direnen devrimcilere bu “cezalar” verilirken
faﬂistlere dokunulmayarak her zamanki gibi yapt›klar› yanlar›na kar
b›rak›ld›.
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gösterdiler.
"Paras›z E¤i-tim
‹stiyoruz
Alaca¤›z" kampanyas› dahilinde
Bo¤aziçi Üniversitesi Kuzey
Kampusu’nda 6 Ekim günü afiﬂ-ler as›ld›.
Gençlik Federasyonu'nun ö¤-rencilerin ve ailelerinin baﬂl›ca
sorunu olan paral› e¤itime karﬂ›
baﬂlatt›¤› kampanyada liseliler de
seslerini yükseltmeye devam edi-yorlar. Kampanya çeﬂitli liselerde
birebir ö¤rencilere ulaﬂ›rken, çe-ﬂitli liselere de ozalitler as›l›yor.
2-8 Ekim tarihleri aras›nda ‹stan-bul'un; Kaptan Paﬂa (Halil R›fat
Paﬂa), ﬁeyh ﬁamil, Refan Tümer,
‹TO, Gazi Ticaret, Küçükköy
EML, ﬁiﬂli EML, ﬁair Abay Ku-nanbay, Bahçelievler ve ﬁiﬂli Li-selerine "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z" yaz›l› ozalitler as›ld›.

aç›klamada; “Bu mant›k
aç›kt›r ki kampuslarda tek
bir muhalif sesin, ülkesine, gelece¤ine sahip ç›kan tek bir devrimci
ö¤rencinin kalmas›n› istememektedir” denildi.
Aç›klaman›n sonunda; “Her ﬂey
bu kadar aç›k ve nettir; fakat bizler
de yani gençli¤in ve halk›m›z›n
gerçek temsilcisi olan devrimci ö¤rencilerde mücadelemizi sürdürmekte netiz ve her türlü sald›r›ya
karﬂ› y›lmadan bilimsel, paras›z
e¤itimi, ba¤›ms›z-demokratik bir
ülkeyi savunmaya devam edece¤iz.
Bunu bir kez daha hayk›r›yoruz:
cezalar geri çekilmelidir” denildi.

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Kampanyas›
Çal›ﬂmalar› Devam Ediyor

Gaziantep Üniversitesi’nde
Faﬂist Sald›r›

Gençlik Federasyonu taraf›n-dan baﬂlat›lan “PARASIZ E⁄‹-T‹M ‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ”
kampanya devam ediyor:
8 Ekim günü ‹stanbul Üniver-sitesi Beyaz›t Kampusu'nda ve
Avc›lar Kampusu, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Davutpaﬂa Kampu-su’da, ‹stanbul Teknik Üniversi-tesi Maslak Kampus’unda, Mar-mara Üniversitesi Göztepe ve
Bahçelievler kampuslar›nda “PA-RASIZ E⁄‹T‹M ‹ST‹YORUZ
ALACA⁄IZ” kampanyas› afiﬂle-rinden yap›ld› ve Dev-Genç’in
40. y›l kutlamas› afiﬂleri yap›ld›.
Ö¤renciler kampanyaya olan ilgi-lerini afiﬂlerin üzerine yazd›klar›
sonuna kadar arkan›zday›z ve pa-ras›z e¤itimci istiyoruz sözleriyle

Gaziantep Üniversitesi yeni akademik y›l› aç›l›ﬂ›nda; aç›l›ﬂ program›na
kat›lmak isteyen beﬂ ö¤renci, 25 kiﬂilik
faﬂist grubun sald›r›s›na u¤rad›.
Sald›r›da yaralanan ö¤rencilerden
biri olan Volkan Gül, olay› ﬂöyle anlatt›: “Aç›l›ﬂ› haber al›nca aç›l›ﬂa kat›lmak
için Atatürk Kültür Merkezi’ne gittik.
Kap›da bulunan polisler ve ÖGB görevlileri bizi içeriye almak istemediler”. Ard›ndan faﬂist grubun polis ve
ÖGB görevlileriyle yaklaﬂ›k on dakika
konuﬂtuktan sonra gelip sald›rd›klar›n›
söyleyen Gül; “sat›r ve b›çaklarla
ÖGB’lerin gözü önünde sald›rmalar›na
ra¤men hiçbir ﬂey yapmad›lar” dedi.
Üniversitede yaﬂanan faﬂist sald›r›yla ilgili Gaziantep Ö¤retmenevi önünde
bir eylem yapan sendika, siyasi parti ve
demokratik kitle örgütleri sald›r›n›n sorumlulular›n aç›¤a ç›kar›lmas›n› istedi.

Mu¤la’da Keyfi Gözalt›
Mu¤la’da 12 Ekim akﬂam›
evine gitmekte olan Mu¤la Üniversitesi ö¤rencilerinden Mahir
Erol’a polis keyfi olarak kimlik
sordu. Erol’un “Siz kimsiniz?
Neden kimlik soruyorsunuz?” sorusu üzerine polis Mahir Erol’a
sald›r›p döverek gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nd›¤› andan itibaren
biber gaz› s›k›l›p darp edilen Ma-
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“Cezalar” üzerine ‹stanbul Üniversitesi’nde Gençlik Federasyonlu
ö¤renciler polis-idare-faﬂist iﬂbirli¤ini teﬂhir eden ve cezalar›n geri
çekilmesini talep eden ozalitler haz›rlay›p Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Merkez Kampusa ast›lar. Ayr›ca iki
fakültenin yemekhanesinde 9 Ekim
ve 12 Ekim tarihlerinde konuyla ilgili bildiriler da¤›t›ld›.
Gençlik Federasyonu 12 Ekim
günü yaz›l› aç›klama yay›nlayarak
cezalar›n geri çekilmesini istedi.
‹dare-polis-faﬂist iﬂbirli¤i ile cezalar›n baﬂlama tarihinin okulun aç›lmas›na denk getirildi¤i belirtilen

hir Erol’un yüzünde ve boyun
k›sm›nda k›zar›kl›klar ve morluklar mevcut.
Mahir Erol’a destek amac›yla
gözalt›nda tutuldu¤u karakola giden Mu¤la Gençlik Dernekli ö¤rencilere Erol; “Polise mukavemet etmek gerekçisiyle gözalt›na
al›nd›m. Fakat as›l as›l daya¤› yiyen benim. Ellerim kelepçeliyken
gözüme biber gaz› s›kt›lar” dedi.

Eskiﬂehir: Paras›z E¤itim
‹stiyoruz
Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi’nde
12 Ekim’de "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z" kampanyas› afiﬂleri as›ld›.
Ö¤rencilerin yo¤un oldu¤u saatte yemekhane önlerine as›lan ozalitlerin yan›s›ra fakülteler ve yemekhane çevresine de küçük afiﬂler yap›ld›.

Doktorlar ve Tabip O dalar› y a b u “ Mengele t arz› d oktorlu¤u” reddedecek
ya d a b u s uça o rtak o lacaklar

‹ﬂkenceci, katliamc› doktorlar, meslekten at›lmal›d›r!
ceciyi kurtar›yor.
Metris Hapishanesi’nde iﬂkence
ile katledilen Engin Çeber, günlerce
iﬂkence görürken hapishane doktoru
iﬂkenceye göz yummuﬂtur.
Önce bir insan olarak, sonra bir
doktor olarak iﬂkenceye karﬂ› ç›kmak için 2 nedeni varken, iﬂkenceye
karﬂ› ç›kmam›ﬂ, göz yummuﬂtur.
Bunlar›n hiçbiri istisna de¤ildir.
Bu doktorlar›n say›s› az›msanmayacak kadard›r. Ama en önemlisi bu
doktorlar›n varl›¤›d›r.
‹ktidarlar›n bunlara bir ﬂey yapmayaca¤› ortadad›r. Yapmalar› bir yana iktidarlar bu doktorlar› baﬂtac› etmekte, önemli görevler vermektedir.
O nedenle görev, meslek ahlak›na sahip ç›kmak ve iﬂkenceye, zulme karﬂ› ç›kmak zorunda olan Tabip
Odalar›’n›nd›r. Tabip Odalar› iﬂkencecileri, katilleri aklayan, o suçlara
ortak olan Mengele art›klar›n›n
doktorluk mesle¤ini kirletmelerine
izin vermemelidir.

‹ﬂkenceci, halk düﬂman› katillere
cesaret veren, onlarla suç ortakl›¤›
yap›p, iﬂkenceci katillerin suçlar›n›
gizleyen doktorlar›n oldu¤u biliniyor.
Bu doktorlar›n varl›¤›, kuﬂkusuz
iﬂkencecilere, katillere cesaret veriyor. Nas›l olsa suçlar›n› gizleyecek
suç ortaklar› var diye iﬂkence ve
katletme politikalar› konusunda daha pervas›z davranmaktad›rlar.
Bir doktorun bir iﬂkenceci ile bir
katil ile kol kola olmas›, onunla iﬂbirli¤i yapmas›, onun suçlar›na ortak olmas› ve onu aklamak için iﬂkenceyi yok saymas› kabul edilemez.
Bir kere bu durum bir doktorun
kendini inkar etmesi demektir. Bir
doktor olarak de¤il, bir iﬂkenceci,
bir katil haline gelmesidir. Orda sopay› vuran›n, bomba atan›n, kurﬂun
s›kan›n kendisi olmas› gerekmiyor
ama kararlar› ile bunlar› yapanlarla
ortak olmaktad›rlar.
Bu tür örnekler karﬂ›m›za s›kça
ç›kmaktad›r. Adana Çukurova Üni-

versitesi Balcal› Hastahanesinde
kanser hastas› Güler Zere’den doku
örne¤i almaya gelen dahili onkoloji
ana bilim dal› baﬂkan› Prof. Melek
Erkiﬂi Güler Zere'ye “Sen d›ﬂar›da
olsayd›n kaç kiﬂiyi öldürecektin” diyerek, bir doktor de¤il, bir Mengele
art›¤› oldu¤unu gösteriyordu.
Aç›kças›, Güler Zere’nin orda
katledilmesini istiyor Mengele art›¤›!.. Bir kanser hastas›n› düﬂman
olarak gören Mengele art›¤›, Güler
Zere’yi tedavi eder mi?
Avc›lar'da içki içti¤i gerekçesiyle polis taraf›ndan dövülen Güney
Tuna'ya “sa¤lam” raporu veren Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nden Doktor E.E., Tuna'y›, yan›nda polis varken muayene etti¤ini
kabul etti.
Polisin iﬂkencesi sonucu komal›k duruma gelen Güney Tuna yan›nda kendisine iﬂkence yapan bir
iﬂkenceci ile doktora ç›kar›l›yor.
Doktor iﬂkencecinin yan›nda sorarak, “sa¤lam” raporu veriyor. ‹ﬂken-

Konser Düzenlemek
Suç De¤ildir!
Adaletsizlik sürüyor!

tarihine ertelendi.

S a m s u n ’ d a Tu t u k l a m a l a r
P ro t e s t o E d i l d i

Tutuklu çocuklar
Ceylan için
açl›k grevinde

Grup Yorum’un Karadeniz turnesi öncesinde 11 Nisan günü Trabzon’da tutuklanan 9 kiﬂinin
mahkemesine 8 Ekim günü devam
edildi. Mahkeme öncesi Halk Cepheliler, tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› için bir eylem gerçekleﬂtirdi.
“Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n!” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, “Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, “Konser Nedeniyle Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Mahkemede 6 kiﬂiden Yeliz K›l›ç tahliye edilirken di¤er 5 kiﬂinin
tutukluluk halinin devam›na karar
verildi. Mahkeme 12 Kas›m 2009

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyeleri 11 Ekim Pazar günü Grup
Yorum konseri düzenledikleri için
Trabzon ve Samsun’da tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› ve yaﬂanan
hukuksuzlu¤un sona ermesi talebiyle eylem yapt›lar.
Süleymaniye Geçidi’nde gerçekleﬂtirilen eylemde “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz”, “Konser Nedeniyle
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”,
“Adalet ‹stiyoruz”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
At›lan sloganlar›n ard›ndan Karadeniz Özgürlükler Derne¤i ad›na
yap›lan aç›klamada tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas› istendi. Eyleme
78’liler Derne¤i destek verdi.

Diyarbak›r'›n Lice ilçesinde
karakoldan aç›lan ateﬂ sonucu yaﬂam›n› yitiren 11 yaﬂ›ndaki Ceylan Önkol'un katilleri hala bulunmazken, Diyarbak›r E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan çocuklar
sorumlular›n yarg›lanmas› talebiyle 3 günlük açl›k grevi eylemi
baﬂlatt›.
Yaﬂlar› 13 ile 17 aras›nda de¤iﬂen 18 çocuk ayr›ca Ceylan'›n katillerinin bulunmas› ve yarg› önüne ç›kar›lmas› talebi ile aralar›nda baﬂbakanl›¤›n, meclis insan
haklar› inceleme komisyonunun
ve Genelkurmay’›n bulundu¤u
birçok resmi kuruma mektup yollad›lar.
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“Hem nal›na hem m›h›na’
Ayd›n Tavr› De¤ildir
IMF’ye karﬂ› eylemler belki kitlesel boyutuyla ve baﬂka aç›lardan
yetersizdi, ama bu eylemlerin tarihe
Türkiye halklar›n›n onuru olarak
geçti¤inden kuﬂku yok.
Bu eylemler tüm dünyaya bir
kez daha Türkiye’de anti-emperyalizm bayra¤›n›n dalgalanmaya devam etti¤ini göstermiﬂtir. Böyle oldu¤u için de iﬂbirlikçi iktidar ve düzen bas›n›, daha baﬂ›ndan itibaren
IMF’ye karﬂ› eylemlere sald›rd›lar
ve hala da sald›rmaya devam ediyorlar.
Polisin en demokratik, en bar›ﬂç›l tepkilere bile vahﬂice sald›rmas›
karﬂ›s›nda burjuva bas›nda da polise, iktidara yönelik eleﬂtirel sesler
duyulurken, ilerici bir yazar, “hem
nal›na, hem m›h›na” yönelik bir yaz› yazd›.
Ece Temelkuran’›n yaz›s›n›n
baﬂl›¤› da böyleydi: “ H e m n a l › n a
hem m›h›na” (9 Ekim 2009, Milliyet)
Yaz›n›n ayr›nt›lar›na girece¤iz,
ama en baﬂta belirtece¤imiz ﬂudur:
“ H e m n a l › n a h e m m › h › n a ” bir
ayd›n tavr› de¤ildir. Devrimcileri,
direnenleri eleﬂtirmek kolayd›r, bedelsizdir, risksizdir. Ve onu fazlas›yla yapar düzen.. Düzenin bu iﬂi
yapan fazlas›yla “görevlisi” vard›r.
Dolay›s›yla Temelkuran’›n görevi
bu olmamal›d›r.
Ayd›n›n sola, devrimci, ilerici
güçlere yönelik eleﬂtirileri olamaz
m›? Olabilir elbette. Ama onun za m a n › ve zemini farkl›d›r. Direnenlere yönelik eleﬂtiriyi, egemen s›n›flara yönelik eleﬂtiriyle ayn› zemin
ve ayn› zamanda yapmak bir ayd›n›n tavr› olmamal›d›r.

Bütün mesele, söz
hakk›m›z› savunmam›zdan
i b a re t t i r !
Anti-emperyalistlerin, anti-faﬂistlerin, anti-kapitalistlerin, devrimcisi reformistiyle solun her kesiminin o meydanlarda, o caddelerde,
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o sokak aralar›nda o teröre kaç kez
maruz kald›klar›n› biliyor mu Temelkuran? Biliyor olmas› gerek; biliyorsa, kime ne diyor?
Bu ülkede en temel hak, düﬂüncelerini söyleme hakk› yoktur.
Herkesin, Ece Temelkuran gibi,
Do¤an Medya’da bir köﬂesi yok. Ki
o köﬂede neyin söylenip neyin söylenemeyece¤ini de kuﬂkusuz en iyi
kendisi bilir. Bilir ki orada bir köﬂe
sahibi olmak da söz söyleme hakk›na sahip olmak anlam›na gelmez.
IMF bu ülkede toplan›yorsa, biz
de söz hakk› istiyoruz diyoruz. Mesele bu kadar aç›k. Söz hakk›m›z
için direniyor, söz hakk›m›z için çat›yoruz. Çat›ﬂmay› da biz seçmedik.
Ece Temelkuran’›n yazd›¤› Milliyet, ne toplat›l›yor, ne birer ay süreyle yay›n› durduruluyor. Ama bu
ülkede devrimci yay›nlar toplat›l›yor, yay›nlar› durduruluyor, bürolar› bas›l›yor, çal›ﬂanlar› tutuklan›yor.
Bu ülkede sokakta dergi satanlar
kurﬂunlan›yor, tutuklan›p iﬂkencede
katlediliyor. Ferhat Gerçek’ten, Engin Çeber’den kuﬂkusuz haberdard›r Ece Temelkuran.
Peki ne yapal›m Temelkuran’a
göre?
Duvar yaz›lar›m›z›, pankartlar›m›z› küçümsüyor kimileri Temelkuran gibi...
“ Duva rlar› kirlettiniz de ha lk›
m› bilinçlendirdiniz hocam?” derler mesela. Nice riskleri göze al›p
ast›¤›m›z pankartlar›, da¤›tt›¤›m›z
bildirileri yazd›¤›m›zda, “yüz pankart ast›n›z, yüz bin de bildiri da¤›tt›n›z, hah akﬂam sabah devrim yak›nd›r hocam” derler.
Duvarlara yazmaya da pankartlar›m›z› binbir zahmet asmaya da devam edece¤iz. Çünkü bunlar bizim
söz hakk›m›z›n bir parças›d›r. Bu,
devrimden de önce, haklar ve özgürlükler mücadelesidir. IMF toplant›s›n›n yap›ld›¤› Kongre Vadisi’ne yönelik tüm yürüyüﬂler ve yürüyenlere

sald›r›ld›¤› noktada ç›kan
tüm direniﬂ ve çat›ﬂmalar,
hepsi iﬂte bu söz hakk›n›n
savunulmas› mücadelesinden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.

Solu küçümsemek,
mücadeleyi karikatürize
etmek, sol, sosyalist
ayd›n›n iﬂi olmamal›d›r
Hele ﬂu aﬂa¤›daki sat›rlar›, ne
mizah ad›na, ne “ironi” ad›na, ne de
politik eleﬂtiri ad›na kabul etmek,
sosyalist bir ayd›na yak›ﬂt›rmak
mümkün de¤ildir:
“Devrim yar›n m› hocam?
Önce ‘Akacak kan damarda durmaz’ ekibinden olan göstericilere:
Hocam, tebrik ederim, cam çerçeve inmiﬂ yine. Art›k yar›na filan,
en geç kuﬂluk vakti diyorum ben,
devrim olur herhalde.”
Ece Temelkuran, e¤er gazeteci
de¤il, burjuva bas›n›n övgülere tutulan “parlak yazarlar›”ndan biri olarak de¤il, bir “sosyalist” olarak bu
sat›rlara tekrar bakarsa, o da kendine
yak›ﬂt›ramayacakt›r.
Biz bu üslubu çok çok iyi tan›yoruz. Ve ne yaz›k ki bu üslubun sahipleri hep iyi bilmediklerimizdir.
E r t u ¤ r u l Ö z k ö k l e r’dir örne¤in bu
üslubun sahibi. E n g i n A r d › ç l a r,
Hadi Uluenginler’dir. Y›lg›nlar ve
yorgunlard›r. Devrimcili¤i mücadeleyi karikatürize etmek burjuvazinin ve döneklerin iﬂidir, ony›llard›r
böyle olmuﬂtur ve Ece Temelkuran
b›raks›n, yine öyle kals›n. Elbette
söyleyece¤ini yine söylesin Temelkuran; ama solu, mücadeleyi karikatürize etmeden!
Merak etmesin anlar›z onu.
Eleﬂtirisine de de¤er veririz. E¤er
bu yöntemle solun dikkatini çekmek istiyorsa, seçti¤i yöntem yanl›ﬂ. Tersine, eleﬂtirinin bu türünü,
solu aﬂa¤›lamakta burjuvazinin üslubunu tercih etti¤inde, o eleﬂtiriyi

dikkate almay›z. Bununla devrimcilerin de¤il, burjuvazinin dikkatini
çeker en fazla Temelkuran. ‹nan›n
Özkökler o sat›rlar› okuduklar›nda
çok be¤enirler; “Ece ne güzel söylemiﬂ, diline sa¤l›k” derler.
Temelkuran halk›na, gençli¤e, bu
topraklardaki devrimci, ilerici örgütlere bu kadar yabanc›laﬂm›ﬂ olmamal›d›r. Hiç merak etmeyin, orada eylemlere kat›lan 15-16 yaﬂ›ndaki
gençlerimiz dahi, “kuﬂluk vakti”
devrim olmayaca¤›n› bilecek kadar
hayat›n ve kavgan›n içindedirler. Siz
kaleminizi bunlara yormay›n.
Biz Kongre Vadisi’nde söz hakk›m›z› kullanmak istiyorduk. Ece
Temelkuran’›n üzerinden atlad›¤›,
hatta bir ﬂekilde içinde yerald›¤›
burjuva bas›n›n yazd›¤› çerçeveye
s›k›ﬂ›p kald›¤› nokta buras›d›r.
1996 1 May›s’›n› hat›rlamal› Temelkuran; o 1 May›s’›n ertesinde,
üç devrimci meydanda katledilm i ﬂ k e n sürdürülen cam çerçeve
edebiyat›n› hat›rlamal›. Bir genç k›z›n çiçekleri “tekmelemesini” burjuvazinin nas›l da kulland›¤›n hat›rlamal›! “Cam, çerçeve, çiçek ez me...” söyleminin kesinlikle s›n›fsal bir söylem oldu¤unu hat›rlama-

l›. Ve ﬂimdi yapt›¤›n›n onlardan ne
yaz›k ki fark› olmad›¤›n› görmeli.
Alay etmiyoruz. ‹roni yapm›yoruz. Bir ayd›n›m›z›n halk›n mücadelesi karﬂ›s›nda yanl›ﬂa düﬂmesinden, burjuvaziyle ayn› söylemlere
savrulmas›ndan üzüntü duyuyor ve
bunu de¤iﬂtirmek için uyar›yor ve
eleﬂtiriyoruz.

Sorun “ﬂiddet”se e¤er;
h e r ayd›n, ilk ateﬂi kimin
etti¤ini unutmamal›d›r!
ﬁiddet meselesinde devrimcilerin ne düﬂündü¤ünü, burjuvazinin
bu konuyu nas›l çarp›tarak ele ald›¤›n› ve tarihsel olarak ﬂiddetin nas›l
ﬂekillendi¤ini Temelkuran bilir kuﬂkusuz.
Mahir Çayan’›n ﬂu sözleri bu tarihselli¤i çok net ortaya koyar; hat›rlanmas›nda yarar var:
“Ancak ﬂu gerçe¤i tekrar tekrar
hat›rlamak gerekir, burjuva demokrasisine en sayg›l› davrananlar yaln›z ve yaln›z Marksistlerdir.
“Dünya proletaryas›, burjuva
demokrasisi haklar›n› alabilmek
için kan revan içinde kalm›ﬂt›r ve bu
haklar›n› da elinde tutabilmek için,

“Hem zenginleri, hem yoksullar›
mutlu edecek” bir devrim yok!
Temelkuran, nal›na, m›h›na vururken, arada “daha derin konuﬂal›m”
diyerek devrime dair “teori” de yap›yor. Biz diyor zenginler için de istiyoruz devrimi, çünkü onlar da mutsuz vs.
Hay›r biz devrimi “onun için de”
istemiyoruz. Hiçbir sosyalist devrimi
öyle anlam›yor. Temelkuran devrimden ne anl›yor bilemiyoruz, ama bu
sat›rlar› okuyunca anlaﬂ›l›yor ki devrimden Marksist-Leninistlerin kastetti¤inden farkl› bir ﬂey anl›yor olmal›. Nettir: Bizim devrimimiz, zenginler için de de¤ildir!
“Zenginleri de giderek IMF’cileri, Dünya Bankas› çal›ﬂanlar›n› da
örgütlemek. Ve evet, o izbandut çevik
kuvveti de örgütlemek.” gerekir di-

yor Temelkuran. S›n›flar mücadelesinin en temel gerçeklerini çarp›t›yor. Farkl› görüﬂler savunabilir
kuﬂkusuz, ama ayd›n›n devrimi, sosyalizmi böyle çarp›tma özgürlü¤ü
yoktur.
Evet, o izbandut gibi çevik kuvveti örgütlemek hedefimizdir, e¤er
kastetti¤i gerçek anlamda emekçi niteli¤ine sahip çal›ﬂanlar ise, IMF’cileri, Dünya Bankas› çal›ﬂanlar›n› da
örgütlemeyi hedefleriz. Ama zenginleri örgütlemek düﬂüncesi, s›n›flar
mücadelesi aç›s›ndan temelsizdir. S›n›flar mücadelesi içinde zaman
zaman örgütlenerek emekçilerin saf›nda yeralan tek tek zenginler olmuﬂtur, ama bir s›n›f olarak zenginleri örgütlemek en sa¤c› reformistle-

tabiiki bütün gücüyle savaﬂacakt›r.”
Halklar›n kan revan içinde kazand›¤› en temel haklar› ortadan
kald›ran burjuvazidir.
Gösteri yapma, söz hakk›n› kullanma hakk›m›z› kullanmam›z engellenmiﬂtir IMF’ye karﬂ› eylemlerimizde. Panzerleriyle, gaz bombalar›yla, tazyikli sular›yla, coplar›yla
ve bunlar› kullanarak yaratt›klar› terörle söz ve gösteri hakk›m›z› gasbeden onlard›r. Yani, yine önce onlar ateﬂ etmiﬂtir.
Mahir Çayan’›n sözünü hat›rlatman›n yeridir yine:
“Sosyalistler burjuva yasall›¤›n›, burjuvazinin bozmas› üzerine
terkederler. Engels’in ‘Önce siz
ateﬂ edin mösyö burjuvazi’ sözü,
Marksistlerin burjuva yasall›¤›na
sayg›s›n›n aç›k belirtisidir. Bu nedenle devrimlerin objektif ﬂartlar›n›, devrimciler de¤il, bask›, cebir ve
ﬂiddet getirmek suretiyle burjuvazi
haz›rlar...”
Devrimin de ﬂiddetin de ﬂartlar›n› haz›rlayanlar hep onlar oldular.
Ama ortada, devrimciler taraf›ndan kullan›lan bu düzeyde bir ﬂiddet
de yoktur. Sapanlar, molotoflarla
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rin, revizyonistlerin bile akl›na gelmemiﬂtir bu güne kadar.
Hiçbir devrim, s›n›f olarak zen ginleri örgütlemek gibi bir hedef
içinde de¤ildir ve olamaz. S›n›fsal
bir devrim, zenginleri yoketmeyi hedefler. Çünkü yoksullu¤u yoketmeyi
hedeflemektedir.
Yoksullu¤u yoketmek, zenginle r i y o k e t m e k t i r. Marks’›n Kapital’inin politik özü de budur.
Temelkuran’›n devriminde zenginler yine varolmaya devam edecek
ve ÖDP’nin önerdi¤i gibi, bugünden
farkl› olarak onlardan mesela daha
fazla vergi al›nacaksa, onun ad› devrim de¤il, kapitalizm içinde s›radan
bir r e f o r m d u r. Bunun da “daha derin” konuﬂulacak bir yan› yoktur.
Yüzy›ll›k bayatlam›ﬂ, hiçbir özgünlü¤ü olmayan teorilerdir.
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polis terörüne karﬂ› kendilerini savunmuﬂlard›r. O kadar. Polisin her eylemde, her
seferinde tekrarlanan terörüne karﬂ› ne
yapsalard›?
Boyunlar›n› büküp vaz m› geçselerdi
söz haklar›ndan?
Bu noktada yine de hem nal›na hem
m›h›na söz etmek, büyük direniﬂ sürecinde, 19-22 Aral›k’›n ertesinde, 6’s› diri diri
yak›larak kömürleﬂmiﬂ 28 ceset yerde dururken, “hem devlet, hem örgüt suçlu” diyen yaklaﬂ›mla öz olarak ayn›d›r ve o dönemde, bu yaklaﬂ›ma karﬂ› ç›kan Temelkuran’›n bugün bu tavra girmesi en az›ndan
kendisiyle çeliﬂmesidir.

H e r zaman hem m›h›, hem
n al› bulamaz Te m e l k u r a n
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Biz kuﬂkusuz ki yeni bir ﬂey söylüyor
de¤iliz. Ayd›nlar›n “tarafs›z”l›¤› üzerine,
küçük-burjuvazinin kendilerine “arada”
bir yer aramas› üzerine, en klasik anlamda
“ne ﬂiﬂ yans›n, ne kebap” tavr› üzerine çok
geniﬂ bir literatür vard›r. “Hem nal›na hem
m›h›na”, “hem devlete hem örgüte”, “hem
IMF’ye hem anti-emperyalistlere”, “hem
gaz bombas› s›kan, coplayan polise, hem
gaz bombas› yiyen, coplanan devrimcilere” ayn› zamanda, ayn› zeminde, ayn› boyutta eleﬂtirmeye kalk›ﬂan, e¤er ki bir ilericiyse, sosyalistse, o çekiç, ne nala iner,
ne m›ha; çekici vurdu¤u yer kendi elidir
asl›nda. ﬁu anda farketmiyorsa da böyledir
ve genellikle de fark›na var›ld›¤›nda çok
geç olur; o zaman ço¤u kez saf de¤iﬂtirilmiﬂ olunur.
Misal Güler Zere meselesi... Bak›n, ailesi, arkadaﬂlar›, yoldaﬂlar›, dostlar›, ilerici
demokratik kurumlar, ayd›nlar, düzenin yasall›¤› içinde, kendi meﬂruluklar› içinde aylard›r yapmad›k hemen hiçbir eylem b›rakmad›lar... Ama devletin tavr› da ortada. Gün
gün tecrit iﬂkencesi alt›nda katlediyor.
Misal, ﬂimdi Güler Zere’nin arkadaﬂlar›, bunlar›n yan›s›ra, bu katliam politikas›n› uygulayan kurumlar olarak Adalet Bakanl›¤›’n›, Adli T›p’› taﬂlasalar, bu kurumlar›n cam›n› çerçevesini indirseler, ne yazacak ertesi gün Ece Temelkuran? “Hem
nal›na hem m›h›na” deyip, Adalet Bakanl›¤›n› da o hakl› öfkenin sahiplerini de
“ayn› dozda” m› eleﬂtirecek?
Sonra, ertesinde, Güler Zere öldü¤ünde
hem nal›, hem m›h› nereden bulacak peki?

Brüksel: DHKP-C Davas›nda Karar Günü 16 Aral›k 2009
14 Ekim günü, Brüksel Temyiz Mahkemesi DHKP-C davas›n›n son
duruﬂmas›n› gerçekleﬂtirdi.
14 Temmuz günü, karar›n ç›kaca¤› beklenirken, Mahkeme Baﬂkan›
Antoon Boyen tart›ﬂmalar›n, ilk suçlamar›n yeniden nitelendirilmesiyle
davan›n yeniden aç›lmas›na karar vermiﬂti.
Mahkemenin, yarg›lanan devrimcileri "örgüt lideri" de¤il, "örgüt
üyesi" olarak yarg›lama e¤ilimine girmesi üzerine, Federal Savc›, talep
etti¤i hapis cezas› oranlar›n› düﬂürerek, Musa Aﬂo¤lu'na 5, di¤er
san›klara 4'er y›l hapis cezas› istedi.
Duruﬂma öncesi ve esnas›nda, Halk Cepheliler'in yan›s›ra, 100’den
fazla ‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi (CLEA), K›z›l Yard›m
(Secours Rouge), Belçika Emek Partisi (PTB), Devrimci Komünist
Ligi (LCR), Belçika ‹nsan Haklar› Ligi (LDH), Marksist Leninist
Bloku (Bloc Marxiste Léniniste), Eﬂitlik Partisi (Egalité) üyesi ile çok
say›da örgütsel veya bireysel olarak kat›lan duyarl› Belçika’l›, Adalet
Saray›n›n önünde topland›. Karar 16 Aral›k 2009 tarihine ertelendi.

Köln'de Geleneksel Halk ﬁöleni
Anadolu Federasyonu'nun 6. Geleneksel Halk ﬁöleni 11 Ekim günü
Almanya'n›n Köln kentinde yap›ld›. K›sa sunumla baﬂlayan ve sayg›
duruﬂuyla devam eden halk ﬂöleninde Dortmund Kültür Merkezi Müzik
Toplulu¤u, Delil Dilanar ve Grubu ile Arif Sa¤’›n sahneye ç›kt›¤› halk
ﬂöleninde verilen aran›n ard›ndan sinevizyon gösterimi ile devam edildi.
Anadolu görüntülerinin yer ald›¤› sinevizyonda, gençli¤imizin
asosyal, kimliksiz ve asimile edilmiﬂ bir toplumda yetiﬂtirildi¤i ve
yabanc›lar›n yaﬂad›¤› sorunlar›n devasa boyutlara ulaﬂt›¤› vurguland›.
Programda sahneye ç›kan sanatç›lar, Türkiye'de hapishanede bulunan
kanser hastas› Güler Zere'ye özgürlük talebini yinelediler ve yap›lan
bütün eylemleri desteklediklerini söylediler.
Daha sonra Anadolu Federasyonu Baﬂkan› Latife Ad›güzel konuﬂma
yapt›. Konuﬂmas›na, geçen y›l tutsak düﬂen Anadolu Fedrasyonu
çal›ﬂanlar› Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet Istanbullu'yu selamlayarak baﬂlayan Ad›güzel, Türkiye hapishanelerindeki tutsaklar› ve
kanser hastas› Güler Zere'yi anlatt›. Konuﬂmas›nda göçmenlerin, gençlerin, kad›nlar›n ve iﬂçilerin sorunlar›n› belirterek, bu sorunlar›n
çözümünün ancak örgütlenmek oldu¤unu ve bunun adresinin de
Anadolu Federasyonu oldu¤unu vurgulayarak konuﬂmas›n› bitirdi.
Ard›ndan Grup Yorum sahneye ç›kt›. Okmeydan› Sibel Yalç›n
Park›’nda yap›lan Dev-Genç’in kuruluﬂ ﬂenli¤inin coﬂkusundan bahsetti. Suavi’nin ç›kmas›n›n ard›ndan gece sona erdi.

Viyana’da Küba ile Dayan›ﬂma Program›
10 Ekim günü Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da Küba ile
dayan›ﬂma program› düzenlendi. Viyana’n›n 13. bölgesinde düzenlenen
programda 149 ülkede 2070 Küba ile dostluk grubunun ve 113 ülkede
350 tane Kübal› beﬂlerle dayan›ﬂma komitesinin oldu¤unu belirtildi,
Türkiyeden Halk Cephesi ad›na yap›lan bir konuﬂmada Anadolu
halklar› ad›na Küba halk› selamland›. Konuﬂmada, “Biz Halk
Cepheliler Che’nin,Fidel’in,Mahir Çayan’›n ve Dursun Karataﬂ’›n
yoldaﬂlar› olmaktan gurur duyuyoruz. Hasta la Victoria Siempre
(Zafere Kadar Daima)” denildi. Kurum temsilcilerinin konuﬂmalar›n›n
ard›ndan Urbano söz ald›. Che'nin sadece askeri yönünün ön plana
ç›kar›ld›¤›n›, oysa Che'nin bir fikir, düﬂün adam›, ekonomi uzman›
oldu¤unu belirten Urbano, “hepimiz umutla bak›yoruz” dedi. Programa
100 kiﬂi kat›ld›.

Türkiye-Ermenistan P rotokolü,
“Amerikan B ar›ﬂ›”d›r...

ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton taraflar› uzlaﬂt›rmak için
“ D a h a b ü y ü k re s me b a k› n ” diyor.
‹kna ediyor taraflar›. Resme bak›yoruz: Ermenistan ad›na görüﬂmelere
kat›lan Bakan Eduard Nalbantyan
ile Türkiye D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu bir masan›n baﬂ›na oturmuﬂ. Baﬂlar›nda ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton, ‹sviçre D›ﬂiﬂleri Bakan› Micheline Calmy-Rey
ve Fransa ile Rusya’dan gözlemciler dikilmiﬂ, hepsi bir an önce önlerindeki ka¤›tlar› imzalamalar›n›
bekliyor.
‹ki yeni sömürge ülkenin D›ﬂiﬂleri Bakanlar›, emperyalist efendilerini daha fazla bekletmiyorlar ve
imzalar at›l›yor.
11 Ekim’de ‹sviçre’nin Zurih
kentinde yap›lan görüﬂmelerde Türkiye ile Ermenistan aras›nda ''diplomatik iliﬂkilerin kurulmas›'' ve ''iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi'' konulu iki
protokol imzaland›. ABD ve AB
emperyalistleri taraf›ndan protokolün imzalanmas› “tarihi karar” olarak de¤erlendirildi.
Protokol’de s›n›r kap›s›n›n yeniden aç›lmas›, tarihten kalma mevcut
sorunlar›n çözümü için giriﬂimlerin
baﬂlat›lmas›, ticaret, turizm ve ekonomi konusunda somut tedbirlerin
al›nmas›, kültürel miras›n korunmas› ve ortak kültürel projeler için harekete geçilmesi gibi maddeler var.

AKP’nin kendine özgü
h i ç b i r politikas› yoktur
ﬁu bilinmeli ki Hillary Clinton’un Davuto¤lu ve Nalbantyan’a
gösterdi¤i “büyük resim”, emperyalistler taraf›ndan çizilmiﬂtir. Türkiye oligarﬂisiyle Ermenistan oligarﬂisine att›r›lan imzalar, onlar›n

ç›karlar› do¤rultusunda at›lm›ﬂ imzalard›r. Protokolü ad›m ad›m olgunlaﬂt›ran da emperyalizmdir. Hillary Clinton’nun taraflar› uzlaﬂt›rmak için 9 ay içinde 29 kez telefon
görüﬂmesi yapt›¤› söyleniyor. Clinton’un derdi nedir ki onlar› uzlaﬂt›rmak için bu kadar can siperane u¤raﬂ›yor? Elbette bir dertleri var.
Ama bu kesinlikle Ermenistan ile
Türkiye aras›ndaki “sorunlar”›n çözümüne iliﬂkin de¤ildir. Ki o sorunlar› yaratanlar da emperyalistlerdir.
Bugün iki ülke aras›ndaki sorunlar›
“çözmeye” kalk›ﬂmalar› emperyalistlerin ç›karlar› öyle gerektirdi¤i
içindir. Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki sorunlar, bugün emperyalistlerin bölgedeki ç›karlar›n›n
önünde engel olmaktad›r. Protokolün özü budur. ‹ki yeni sömürge ülkenin emperyalizmin mutlak dayatmas› karﬂ›s›nda imza atmama gibi
bir seçene¤i yoktur. “Büyük resim”de bu çok aç›k gözükmektedir.
Kald› ki emperyalistlerin ç›kar›na
olan genel olarak yeni sömürgelerdeki iﬂbirlikçilerin de ç›kar›nad›r.
Burada kullan›lan halklard›r. Halklar›n ac›lar›d›r. Egemenler kendi
politikalar›n› tarihsel ac›lar ve haks›zl›klar› istismar ederek sürdürüyor. Protokol görüﬂmeleri esnas›nda
ç›kt›¤› söylenen “kriz”ler ise, her iki
ülke yöneticilerinin kendi iç politikalar›na yönelik manevralardan
baﬂka birﬂey de¤ildir.
AKP için zaten bir problemin
olmad›¤› aç›kt›r. Bu süreçte ne kadar “Amerikanc›” oldu¤unu da gösterdi. Davuto¤lu adeta Amerika’n›n
emireri gibi çal›ﬂ›yor. Efendilerinin
gözüne girmek için ordan oraya
koﬂturuyor.
Dillerinden
düﬂürmedikleri,
“güçlü devlet”, “bölgesel güç olmak”, “vizyon sahibi olmak” gibi
söylemleri uﬂakl›klar›n› gizlemekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
AKP’nin bütün politikalar› ve
bütün “aç›l›mlar›” ABD politikas›-

d›r. Amerika, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Ortado¤u’dan Afrika’ya kadar
Türkiye üzerinden yürüttü¤ü politikalar›n›n önünde hiçbir engel istemiyor. AKP de tam bir uﬂakl›k içinde
ABD’nin bir dedi¤ini ikiletmiyor.
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P ro t o k o l E r m e n i v e
Türkiye halklar› aras›nda
de¤il, egemenler a r a s › n d a
yap›lm›ﬂt›r
Protokolun halklar aras›ndaki tarihi düﬂmanl›¤› ortadan kald›raca¤›
söyleniyor. Bu büyük bir yalan ve
çarp›tmad›r. Hem de yüz y›ll›k bir
yalan ve çarp›tmad›r.
Bütün dünya halklar› için tek ve
do¤ru bir gerçek vard›r; halklar kardeﬂtir. Dünyan›n hiçbir yerinde halklar aras›nda bir düﬂmanl›k yoktur.
E¤er varsa, e¤er böyle bir düﬂmanl›k
oluﬂmuﬂsa, bu düﬂmanl›k tohumlar›n›
eken de yine burjuvazidir. Egemenler
iﬂlerine geldi¤inde halklar›n bin y›llard›r birbirleriyle kardeﬂ gibi yaﬂad›klar›n› söylerler. Evet do¤rudur. Anadolu’da yaﬂayan 73 millet, yüzy›llard›r
dilleri, dinleri, inançlar›, töreleri farkl›
olsa da birbirleriyle kardeﬂ gibi yaﬂam›ﬂlard›r. Birbirlerinin kültürlerine,
inançlar›na, gelenek ve göreneklerine
çok büyük bir sayg› duymuﬂlar. Ayn›
köyün içinde farkl› inançtan, farkl›
milliyetten halklar bir arada yaﬂam›ﬂt›r hep. Tarih boyunca haklar› birbirine düﬂüren, çat›ﬂt›ran egemenler olmuﬂtur. Çünkü hiçbir zaman halklar›n
kendi aralar›nda birlik olmalar› egemenlerin iﬂine gelmemiﬂtir.
Bu nedenle halklar› birbirine düﬂürmek için k›ﬂk›rtm›ﬂ, provokasyonlar düzenlemiﬂ, çeteler kurdurmuﬂlard›r. Nitekim, 1910’lu y›llarda
Ermeniler’e yönelik katliamlarda,
Ermeniler’in emperyalistlerle iﬂbirli¤i içinde halka sald›r›lar›nda, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ, yanl›ﬂ yönlendirilmiﬂ kitleler yer alm›ﬂt›r. Kuﬂku yok ki katliam günlerinde, Ermeniler’i, Rumlar’›, katliamc› askerlerden sakla-
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yan da yine ayn› mahallenin, köyün
insanlar› olmuﬂtur. Halklar›n gerçe¤i budur. Halklar birbirinin düﬂman›
olamaz. Bugün de dün de halklar›
birbirine k›ﬂk›rtan ve düﬂmanlaﬂt›ran egemenlerdir.
ﬁovenizmi, tarihsel haks›zl›klar›
ve tarihsel iﬂbirlikçili¤i sürdürüp savunan egemen s›n›flard›r. Savaﬂlar,

katliamlar onlar›n ç›karlar› için yap›lm›ﬂt›r. Gerek Türkiye oligarﬂisi
gerekse Ermenistan egemenleri ﬂovenizmden beslenmektedir. Y›llard›r iki halk› birbirine düﬂman ettiler.
‹çerde halk› sömürmek için d›ﬂar›da
düﬂmanlara ihtiyaçlar› vard›. Bugün
ise sömürü ç›karlar› bunu gerektiriyor. Dostluktan, bar›ﬂtan, tarihi hu-

Karﬂ›-devrimci kuﬂatmaya karﬂ›,
halklar›n enternasyonalist kuﬂatmas›
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Küba devrimi Amerikan uﬂa¤› faﬂist Batista
diktatörlü¤ünü devirdi¤i 1959’dan beri emperyalistlerin kuﬂatmas› alt›nda. O günden beri özellikle
Amerika, Küba’ya s›k› bir ambargo uyguluyor.
Emperyalistler, ambargoyla Küba’y› ekonomik
yoksunluk içinde b›rak›p kendilerine muhtaç edecekler, halk periﬂan olacakt›. Ve halk bu yoksullu¤a katlanamay›p sosyalizme karﬂ› ayaklanacak,
sistem y›k›lacakt›; ambargodaki hesap buydu.
Küba halk› ambargo yüzünden ciddi s›k›nt›lar
yaﬂad› gerçekten, fakat hiçbir zaman emperyalistlere yüzlerini dönmediler. Onlara boyun e¤mediler. Çünkü sosyalizmin kazan›mlar›n› çok iyi biliyor Küba halk›. Emperyalizmin onlarca y›l süren
ambargosuna, kuﬂatmas›na ra¤men küba halk› hiçbir zaman Batista diktatörlü¤ü dönemindeki gibi
aç ve sefil olmad›lar. Emperyalizme muhtaç olmad›, emperyalizmin dayatmalar›na boyun e¤medi.
Onuruyla yaﬂad›.
Küba halk›n›n bu tavr› tüm dünya halklar›na
moral veriyor, halklar bu küçük ülkenin direniﬂine
sempatiyle bak›yor. ‹ﬂte bu sempatinin sonucundad›r ki emperyalist ve iﬂbirlikçi devletler Küba’ya ambargo uygularken, tam 149 ülkede halklar Küba ile dayan›ﬂma amac›yla 2070 dostluk
g r u b u ve 113 ülkede de 350 Kübal› beﬂler’le dayan›ﬂma komitesi kurulmuﬂ...
Emperyalistler Küba’y› kuﬂat›rken dünya halklar› Küba’ayla dayan›ﬂma içinde. Bu dayan›ﬂma,
halklar›n Küba’n›n büyük direniﬂine deste¤idir. Bu
sempati, Küba’n›n emperyalizme meydan okuyan
tavr›na sempatidir. Bu, sosyalizmin gücüdür. Emperyalistler ne kadar karalama kampanyas› yaparsa yaps›n halklar görüyor. Küba halk›n›n onurlu
tavr› karﬂ›l›¤›n› buluyor.
Emperyalizmin kuﬂatmas›, halklar›n entermasyonalist dayan›ﬂmas› karﬂ›s›nda iﬂe yaram›yor. Ve
ﬂu da görülüyor ki, emperyalistlerin Küba’ya uygulad›¤› ambargo kendi ülke halklar› taraf›ndan
meﬂru görülmüyor.

sumetin bitirilmesinden bahsediyorlar. Yar›n yine ç›karlar› çeliﬂip birbirlerine girebilirler. Ve halklar›› yine birbirine k›ﬂk›rtarak düﬂmanlaﬂt›rabilirler.
Onun için bu bar›ﬂ halklar›n
bar› ﬂ › de ¤i l di r, Ermeni soyk›r›m› n›n ha lkl a r› n sa vaﬂ › olmad›¤› gibi...

AMER‹KA Deyince;
akl›n›za ne geliyor?
Dünya halklar›n›n baﬂ belas›, iﬂgalci, dünyan›n jandarmas›.
Naciye Demir (Avukat, yaﬂ 44)
Kapitalist sömürü krall›¤›n›n yegane yürütücülerinden,
s o n u n a k a d a r m ü c a d e l e e d i l m e s i g e re k e n h e d e f l e r i n e n
önemlilerinden.
Diren Yeﬂil (Avukat, yaﬂ 25)
Katil, yoksulluk, açl›k, sefalet, katliam, halk.
ﬁükriye Erdem (Avukat, yaﬂ 37)
Sömürü, kapitalizm, ayn› zamanda baﬂkald›r›. Kan ve
gö zyaﬂ› , yozlaﬂ ma.
Süleyman Gökden (Avukat, yaﬂ 26)
Emperyalizm geliyor. D ü ﬂ m a n o l ar ak ABD emperyalizmi ni görüyorum.
Ayﬂe Gonca Yunak (Avukat, yaﬂ 24)
Zulüm, gaddarl›k.
Kaplan Akkoyun (Sucu, yaﬂ 28 )
Namussuzluk, adaletsizlik, kan, gözyaﬂ›, iﬂkence geliyor
a k l › m a Amerika deyince.
Kenan Gökdemir (Ö¤renci, yaﬂ 24 )
Sömürü geliyor.
Gül Ça¤lar (Ö¤retmen, yaﬂ 25)
Açl›k, sefalet, yoksulluk.
Cem Gebetaﬂ (Elektronik Teknisyeni, yaﬂ 25 )
Kan kusturan, cellat.
Emre Akdemir (Ö¤renci, yaﬂ 17 )
Açl›kla bo¤uﬂan insanlar›n öfkesi.
Serhat Timurhan (Makine Mühendisi, yaﬂ 27 )
Dünya halklar›n›n düﬂman›.
Hasbi Karagöz (Tezgahtar – 24 yaﬂ›nda)
Y ö n e t i m o l a r a k s ö m ü re n , i ﬂ g a l e d e n , i n s a n l a r › e z e n .
Mikail Tekdal (Tekstilde Makinac› – 25 yaﬂ›nda)
M i l y o n l a rc a i n s a n › n ö l ü m ü n e s e b e p o l a n e m p e r y a l i s t ü l k e .
Kader Meﬂe (Ö¤renci – 20 yaﬂ›nda)
Sömürü, kan, zulüm, iﬂkence hepsi.
Ahmet Çoban (Ö¤renci – 19 yaﬂ›nda)
Halklar› açl›kla ve savaﬂla ölüme sürükleyen ülke.
Cankurt Yöner (Fotokopici – 23 yaﬂ›nda)
Açl›ktan ölen, yoksulluk çeken insanlar geliyor.
Hafize Aky›ld›z (Ö¤renci – 19 yaﬂ›nda)
Halklar›n düﬂman›, egemenlerin can damar›.
Ferhat Tüzer (Ö¤renci – 20 yaﬂ›nda)

Dünyam›zdan, Ülkemizden
AKP’li,
kendine
metres tutuyor.
Antalya’n›n Kemer ilçesinin
MHP’li belediye baﬂkan›
Mustafa Gül, bir süre önce, ﬂehrin ortas›ndaki
“aﬂk ya¤muru” adl› heykeli, “genç k›zlar›n ahlak›n›, ailelerin huzurunu
bozdu¤u” gerekçesiyle
kald›rtm›ﬂt›. Dini bütündü, muhafazakard›. Ama
15 Ekim tarihli gazeteler
yazd› ki evli ve genç k›zlar›n ahlak›ndan dem vuran baﬂkan›n genç bir
metresi varm›ﬂ...
Bu ahlak, bu kültür
mü “muhafazakar”?

NOTLAR
Muhafazakarlar,
kendilerini pek
muhafaza e tmiyor!
Dini bütün, muhafazakarlardan notlar: AKP’nin
Erzurum valisi, ‹l Genel
Meclisi'nin AKP'li Baﬂkan› S.K. ile “uygunsuz ﬂekilde bas›ld›”... ‹l Genel
Meclisi'nin AKP Grup
Baﬂkanvekili Mustafa
Macit de evli olmas›na
ra¤men 22 yaﬂ›ndaki C.K.
ile bas›ld›. "Fuhuﬂa arac›l›k etmek" ve "Fuhuﬂ yapmak" suçlamalar›yla yarg›lan›yor; paray› bulan

Maç! Maç deyip geçmeyin, bak›n nelere kadir, neredeyse soyk›r›m› silecek tarihten... Yaln›z, TürkiyeErmenistan maç›nda tribünlerin küçük bir bölümü
d›ﬂ›nda “normal” seyirci al›nmam›ﬂ. Onlar›n yerine askeri birliklerden ve Iﬂ›klar Askeri Lisesi’nden askerler ve
askeri ö¤renciler getirilmiﬂ. Onlara da “sivil” elbise giydirilmiﬂ... Kim kimi kand›r›yor peki?

Haftan›n sözü:

Adalet, uluslar›n sürekli yiyece¤idir.
CHATEUBRIAND
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Siz siz olun;
“Güven timi”ne güvenmeyin!
“Gasp yapanlar güven timi polisleri ç›kt›.” ‹stanbul Emniyeti taraf›ndan kurulan Güven Timi’nde görevli üç polis, silahl› tehdit ve h›rs›zl›k soruﬂturmas›
kapsam›nda aç›¤a al›nd›.

Helal E ndeks!

‹slami endeks geliyor;
‹MKB Baﬂkan›, ‹slami endeks çal›ﬂmalar›n›n k›sa
sürede bitece¤ini aç›klad›... Ama k a p i t a l i z m i n k e ndi si e n bü yük gü nah ! Ona ne buyuracak, ya da ne
uyduracaks›n›z?

Magazinleﬂmiﬂ vicdan,
magazine düﬂen adalet!
Ad al e t B a kan › S a dul l a h Erg in , kelepçelenerek
adliyeden ç›kar›lan Deniz Seki’yi görünce “Vicdan›m s›zlad› o görüntüleri izleyince” diye demeç verdi.
Güler Zereler onun vicdan›n› s›zlatm›yor, sokak
ortas›nda gençleri çocuklar› vuran polislerin, kendisine ba¤l› yarg› sayesinde elini kolunu sallaya sallaya dolaﬂmas› vicdan›n› s›zlatm›yor, yüzlerce çocu¤un tecrit alt›nda tutulmas› vicdan›n› s›zlatm›yor..
Ama magazin dünyas›n›n y›ld›zlar›n›n eline kelepçe
vurulmas› vicdan›n› yaral›yor Bakan’›n... Zenginleﬂen, yetki sahibi olan islamc›lar›n nedense ilgisi hep
o güya eleﬂtirdikleri magazin dünyas›na yöneliyor..
Toplant›lar›na, dü¤ünlerine onlar› ça¤›r›yorlar...
Vicdanlar›n› da anlaﬂ›lan art›k bir tek onlar etkilyor.
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Pek yak›ﬂt›r›lmaz ama, as›l
iﬂkenceci “bay p atronlar”d›r!
Gaziantep’te bir marketten gofret çalmakla suçlanan ilkö¤retim okulu 4’üncü s›n›f ö¤rencisi Enes’e tuvalet temizlettiler, ﬂ›nav çektirdiler, tek ayak üstünde
durdurdular, so¤uk ve karanl›k depoda üç saat beklettiler... Hat›rlanacakt›r, ‹stanbul’da h›rs›zl›kla suçlad›klar› bir çocu¤u marketin buzdolab›na hapsetmiﬂlerdi... “‹ﬂadamlar›”n›n bizzat iﬂkence yapmas›, yapt›rmas› garibine gidiyor kimilerinin. Oysa as›l iﬂkenceci zaten onlar. ‹ﬂkenceyi kurumsallaﬂt›ran da politikas›n› yapan da onlard›r. Yani sözün özü, iﬂﬂkenceci
o l a n k a p i t a l i s t t i r ; polis onlar›n ad›na iﬂkence ya p a r..

49

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

18
Ekim
2009
Say›:
17

50

K›r›l›r bu z ulmün ç ark›...
El ve ayak parmaklar› k›r›lm›ﬂ,
parmaklar›ndaki t›rnaklar
s ö k ü l m ü ﬂ , d izleri k›r›lm›ﬂ ve
c i n s e l o r g a n › k e s i l m i ﬂ, gözleri
dahi oyulmuﬂ, vücut ve kafatas›
paramparça...
Anlatt›¤›m›z korku filmlerinden
bir sahne de¤il. Van’›n Kelê Köyü'nde köyün imam› Abdurrahman
ﬁengül, lise ö¤rencisi ‹brahim Atabay’›n cenazesini y›kamak için üzerindeki örtüyü aç›nca bu vahﬂetle
karﬂ›laﬂt›.
Ülkemizin polis veya jandarma
iﬂkencehanelerinde böyle kaç vahﬂet yarat›ld›... Kaybedilenler, hangi
durumda at›ld› kör karanl›klara...
Bildi¤imiz, kesin olan ﬂu ki yukar›da anlat›lan tekil olaylar de¤ildir ülkemizde. Bugüne kadar say›s›z örne¤i var.
Bunlar› kim yapt› diye sormuyoruz, kimin yapt›¤›n› biliyoruz.
Niye yapt› diye de sormuyoruz, onu
da biliyoruz.
‹brahim’e bu vahﬂeti yapanlar
devletin Özel Harekat Timleri’dir.
‹brahim Atabay ve iki kiﬂiyi daha
özel hareket timleri sa¤ yakalay›p
köyden ç›kart›yorlar ve sonra bu hale getiriyorlar.
Ve bu insanlar sanki böyle bir
ﬂey olmam›ﬂ gibi görevlerine devam ediyor. ‹brahim Atabay’›n cesedi köy imam›n›n önüne gelene kadar jandarmas›yd›, savc›s›yd›, Adli
T›p’›yd› bir çok iﬂlemden geçerek
geldi. Bu vahﬂete devletin bir çok
görevlisi tan›k oldu. Fakat köy imam›, ‹brahim’in yak›nlar› vahﬂeti
gündeme getirene kadar devletin
hiçbir görevlisi sesini ç›kartmad›.
Adeta çok normal bir durummuﬂ gibi iﬂlemler devam etti.
Demokratikleﬂmeydi, aç›l›mlard›, hepsi safsatadan ibarettir. Devletin de¤iﬂmeyen tek gerçe¤i budur.
Bu devlet katliamc›d›r. Ony›llard›r
katlederek sürdürüyor varl›¤›n›. Askerini, polisini, özel timlerini katletmek, zulmetmek üzere e¤itiyor. ﬁu

yap›lanlar›n insanl›kla ba¤daﬂan bir
yan› var m›? Çoluk, çocuk, yaﬂl› demeden katletmenin, zulmetmenin
bin türlü yöntemini biliyorlar.
Katledilen gerillalar›n cesetlerine iﬂkence yap›lmayan› yok gibidir.
Kulak, burun kolleksiyonu yapan
askerler, cesetlerin üzerinde sigara
söndürülmesi, cinsel organlar›n kesilmesi bunlar›n onlarca örne¤ine
tan›k olduk.
Bu aﬂa¤›l›k iﬂkenceleri yapanlar
hakk›nda bugüne kadar hiçbir iﬂlem yap›lmam›ﬂt›r. ‹ﬂkence yap›lanlar, gözü oyulanlar, beyni parçalananlar bu faﬂist düzene karﬂ› ç›kan
birisiyse ona yap›lan her türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamalar devletin
savc›s›, Adli T›p Kurumu’ndaki görevlileri taraf›ndan da normal karﬂ›lan›r. Devrimcilere iﬂkence yap›l›r
doktorlar bunu görmezden gelir. ‹ﬂkencecilerin istedi¤i do¤rultuda raporlar verirler.

Katliamc›lar›n
Aymazl›¤›!
Katlediyorlar, katliamlar› aç›¤a
ç›k›nca devletin kurumlar› el birli¤iyle katliam›n üstünü örtmenin
derdine düﬂtü.
Devlet, Ceylan Önkol’un katledilmesi karﬂ›s›nda önce sanki böyle
bir olay olmam›ﬂ gibi sessiz kald›.
Tüm ›srarlara ra¤men Ceylan’›n
katledildi¤i yere keﬂif için ne savc›,
ne jandarma kimseyi göndermedi.
Katliam gündemde yeralmaya baﬂlay›nca suçluluk psikolojisiyle kendilerini aklaman›n derdine düﬂtüler.
Genelkurmay kendilerine yönelen eleﬂtirilerin önünü kesmek için
her zaman oldu¤u gibi “ordunun
y›prat›lmas›” demagojilerine sar›ld›. Genelkurmay Ceylan Önkol'un
katledilmesiyle ilgili yapt›¤› aç›klamada “bize psikolojik harekat yap›l›yor” dedi.
Tam bir aymazl›k örne¤i. Sanki

bedeni parçalanan birisi yok. Genelkurmay’› y›pratmak için birileri
propagandif amaçl› haberler yap›yor. Ortada paramparça olmuﬂ 1213 yaﬂlar›nda bir k›z›n cesedi var.
Madem ki Ceylan’›n, katledilmesiyle ordunun bir ilgisi yok, olay›
ayd›nlatmak için bugüne kadar ne
yap›ld› ve ne yap›l›yor?
ﬁimdiye kadar yap›lan tek ﬂey,
gerçeklerin karart›lmas›d›r.
Ceylan’›n ölü muayene tutana¤›
ve kriminal rapor sonuçlar›na göre
‹çiﬂleri Bakanl›¤› aç›klama yapt›.
Aç›klamada Ceylan’›n arazide patlamam›ﬂ halde buldu¤u bir bombaatar mermisiyle oynarken ve bu
mermiye balta gibi bir cisimle vurmas› sonucunda merminin patlamas›yla öldü¤ü söylendi.
Oysa bu aç›klamalar› kriminal
raporlar ve ölü muayene tutana¤›yla
çeliﬂiyor. Ölü muayene tutana¤›na
göre Ceylan’›n ellerinde patlamadan dolay› bir parçalanma yok. Patlay›c› Ceylan’›n bedenini parçalam›ﬂ.
Devlet hem katlediyor hem de
ars›zca eleﬂtiriler karﬂ›s›nda kendilerine yönelen bir sald›r› oldu¤unu
söyleyerek üste ç›kmaya çal›ﬂ›yor.

Bir baﬂl›k,
bir soru:
“Gez me Ceyla n bu da¤la rda
havan mermisi var”... Bu baﬂl›k
sol bir gazetede kullan›ld›. Ama
hangisi oldu¤unun önemi yok.
Çünkü son zamanlarda bu tür baﬂl›klar “sol”da da çok moda... Sadece ﬂunu merak ediyoruz. Bu tür
baﬂl›klar› bulup yazanlar, kendilerini çok mu zeki san›yorlar acaba?
Yoksa bu baﬂl›klarla birilerinin hoﬂuna gideriz diye mi düﬂünüyorlar;
ne kadar “sloganc›” olmad›klar›n›
m› kan›tlam›ﬂ oluyorlar?..
Ek Bilgi: Yukar›daki baﬂl›¤›n
uygun görüldü¤ü olay, Ceylan Önkol adl› 12 yaﬂ›ndaki bir k›z›m›z›n
bir bomba sonucu, paramparça oldu¤u, cesedinin onlarca metrekarelik bir alandan topland›¤› olayd›r.

