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Hücre sald›r›s›na karfl› 2000-2007 büyük direni-

flinde, Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu

ekibindeydi. 19 Aral›k katliam›ndan sonra zorla

müdahaleye maruz kald›. Bir süre sonra tahliye

edildi¤inde, tahliye rüflvetini reddederek direnifli-

ni sürdürdü. ‹hanet karfl›s›nda kahramanl›¤›n yo-

lunu seçerek, 77 EEyyllüüll 22000011’de Armutlu direnifl

mahallesinde ölümsüzleflti.

Gülay, 1972’de Zonguldak-Ulus, Kirazc›k Kö-

yü’nde do¤du. 1990’da Dev-Genç saflar›nda müca-

deleye kat›ld›. Dev-Genç’in kadrolar›ndan olan efli Erol Yalç›n’›n kat-

ledilmesi sonras›nda da, mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1994’te

tutsak düfltü ve mücadelesini tutsakl›k koflullar›nda sürdürdü.

77 EEyyllüüll

11999911’de

Hollan-

da’da

faflistler

taraf›n-

dan

katledildi.

TÖDEF’liydi. ‹stanbul Mimar Sinan Üniversite-

si’nde TÖDEF’in organizasyonuyla yürütülen reh-

berlik ve dayan›flma çal›flmalar› içinde yeral›yor-

du. Bu çal›flmay› sürdürürken, sald›ran polisler ta-

raf›ndan üniversitenin üçüncü kat›ndan afla¤› at›l-

d›. Befl gün komada kald›ktan sonra 88 EEyyllüüll

11999911’de flehit düfltü.

1976’da Kastamonu-‹nebolu’da do¤du. 1996’da

mücadele saflar›na kat›ld›. ‹flkenceler ve tutsak-

l›klar yaflad›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda Bart›n

Hapishanesi’ndeydi. Yaraland› ve Sincan F Ti-

pi’ne sevkedildi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. Dire-

nifl sürecinde tahliye edildi. Tahliye edilmesinin

ard›ndan, 1100 EEyyllüüll 22000011’de ‹stanbul Gümüflsu-

yu’nda Çevik Kuvvet’e yönelik gerçeklefltirdi¤i fe-

da eyleminde öfkenin ve adaletin temsilcisi olarak

ölümsüzleflti. 

Filiz, 1974 y›l›nda To-

kat Turhal ilçesi Çerçi

köyünden do¤du, 1997

Haziran’›nda gerillaya

kat›ld›. Yener, 1973 y›-

l›nda Ordu’nun Mesu-

diye ilçesinde do¤du.

1998 Haziran’›nda ge-

rillaya kat›ld›. 

Tokat’ta gerilla faaliyeti yürütür-

ken, Niksar-Refladiye aras›ndaki k›rsal alanda oligarflinin aske-

ri güçleriyle ç›kan çat›flmada, 99 EEyyllüüll 11999988’de flehit düfltüler. 

Çat›flmada Filiz Ünal vurulup flehit düflerken, Yener Tür-

ker’den çat›flma sonras› haber al›namad›. Araflt›rmalar sonu-

cunda oligarflinin katliamc›lar› taraf›ndan vuruldu¤u veya

Kelkit ›rma¤›nda bo¤uldu¤u sonucuna var›ld›.

YAfiIYORLAR
4 EEylül -- 110 EEylül

FFiilliizz ÜÜNNAALL YYeenneerr TTÜÜRRKKEERR

1970’de Antakya’da do¤du. 1990’da mü-

cadeleye kat›ld›. Mücadele içinde karde-

flini flehit verdi. Daha büyük bir h›rsla sa-

r›ld› mücadeleye. Akdeniz çap›nda görev-

ler üstlendi. 1996’da ‹stanbul’da tutuk-

land›. ‘96 Ölüm Orucu’nda 3. Ekip’te gö-

rev ald›.

2000 Ölüm Orucu direniflinde de bafl›n-

dan beri gönüllüler içindeydi. 19 Aral›k

2000’de, Bayrampafla C-1 ko¤uflunda, 6

yoldafl›n›n diri diri yak›lmas›na tan›k ol-

du. Katliam sonras› götürüldü¤ü Bak›rköy Kad›n ve Çocuk

Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekiplerinde direnifle bafllayan

Hamide Öztürk, 1100 EEyyllüüll 22000022’de bir onur abidesi olarak

ölümsüzleflti.

HHaammiiddee

ÖÖZZTTÜÜRRKK

‹YÖ-DER üye-

siydi. Mücadele-

de henüz çok

yeni oldu¤u bir

süreçte 88 EEyyllüüll

11999900’da Bur-

sa’da geçirdi¤i

bir trafik kazas›

sonucu aram›z-

dan ayr›ld›.
ZZeeyynneepp EEssrraa

BBOOLLAAYYIIRR

GGüüllaayy KKAAVVAAKK

SSeehheerr fifiAAHH‹‹NN

UU¤¤uurr BBÜÜLLBBÜÜLL

Grup Yorum, umudun, kavgan›n,
sevdan›n türkülerini, marfllar›n›
söylemek için 5 Eylül’de Harbiye
Aç›khava Tiyatrosu’nda olacak. 

Grup Yorum 2244 yy››lldd››rr halk›n
kavgas›n›n tam orta yerinde. Yasak-
lamalara, gözalt›lara, tutuklamalara
ra¤men yok edilemeyen halk›n sa-
natç›lar›... Kardeflli¤in, umudun,
devrimin ve sosyalizmin flark›lar›
onlarla Anadolu’nun, Avrupa’n›n
dört bir taraf›nda dilden dile yay›ld›.
Halk›n inanc›n›n, coflkusunun, yü-
re¤inin, bilincinin sesi solu¤u oldu-
lar.

Bazen bir tek saz, bir tek gitarla

ama kocaman bir yürek-
le söylendi türküler bir
iflçi grevinde, bir gece-
kondu direniflinde, bir

üniversite bahçesinde. Bazen türkü-
ler, marfllar bu ülkenin en büyük sa-
lonlar›nda en kalabal›k orkestrala-
r›yla, binlerce insanla birlikte söy-
lendi. Anadolu’nun dört bir yan›nda
EEFFSSAANNEE oldu Grup Yorum.

Grup Yorum ve HHAALLKK. Yenil-

mezli¤imizin, gücümüzün, sürekli-

li¤imizin, üretkenli¤imizin, farkl›l›-

¤›m›z›n s›rr› burada yat›yor. Grup

Yorum ve UUMMUUTT.. Umut büyüdük-

çe, kavgaya yeni kahramanl›k des-

tanlar› eklendikçe, flark›lar›n yürek-

lerde yaratt›¤› duygu seli, coflku,

hüzün, sevgi, inanç, öfke daha bir

dolu dolu yafla-

n›yor. 

Halk›n bin-
lerce y›ll›k gele-
neklerinin, kül-
türünün içinden
ç›k›p gelen,
halktan yana

adil, özgür ve insanca yaflanas› bir
dünya için gelece¤e yürüyen
GGRRUUPP YYOORRUUMM... Dünyan›n en
büyük ve en güçlü korosuna sahip.
‹flçiler, memurlar, gençler, gecekon-
dulular... Her dilden türkü söyleyen
Anadolu’nun bütün halklar› var o
koroda. HHAALLKK KKOORROOSSUU her za-
man Yorum’la yanyana, her daim
ayn› kavgan›n içinde bir arada. 

Grup Yorum bu y›l 99.. kkeezz Harbi-
ye’de dinleyicileriyle buluflacak. 

Umudunuzu yüre¤inizin ortaya
yerine koyup, bu büyük Halk Koro-
sunda yer alman›n coflku ve heyeca-
n›n› yaflamak için, gelece¤e olan
inanc›m›z› büyütmek için 5 Ey-
lül’de Harbiye’de olal›m. O gün
orada türkülerimizin, marfllar›m›z›n
as›l yarat›c›lar›, sahipleri halk›m›z
ve kahraman flehitlerimiz bir arada
olacak. 

55 EEyyllüüll’’ddee GGrruupp YYoorruumm,, aayynn››
uummuudduu vvee sseevvddaayy›› yyüürree¤¤iinnddee ttaaflfl››--
yyaann oo bbüüyyüükk HHaallkk KKoorroossuu’’yyllaa bbiirr--
lliikkttee flflaarrkk››llaarr››nn›› HHAARRBB‹‹YYEE’’ddee
ttüümm TTüürrkkiiyyee iiççiinn ssööyylleeyyeecceekk......

Harbiye’den Umuda Yolculuk

Ezgilerimizle, sözlerimizle köp-

rüler kurduk 24 y›ld›r halk›n yüre¤i-

ne... 24 y›ld›r ezilenlerin sesi, solu¤u

oldu flark›lar›m›z, türkülerimiz.

Yüreklere dayanma gücü verdi

marfllar›m›z...

Her konser bir mitingdi  adeta.

Adalet özlemini, gelece¤e dair düflle-

rini hayk›rd› milyonlar flark›lar›m›z›,

marfllar›m›z› dinlerken.

Yine öyle olacak!

S›cak bir eylül
gecesinde, umu-
dun ezgileriyle se-
rinleyecek yürek-
lerimiz. Binlerce
a¤›zdan söylene-

cek türkülerimiz, binlerce omuz bir-
birine de¤ecek halaylar›m›zda ve
binlerce göz umudun renginde parla-
yacak gecenin karanl›¤›nda...

Yine öyle olacak!

Dostlar› sevindiren, kem gözleri,
kem yürekleri korkutan bir ç›¤l›k
olacak Harbiye’den yükselen sesler.
Halklar›n kardeflli¤i aflk›na, gelecek
güzel günler aflk›na, tecrite direnen
özgür tutsaklar aflk›na, bir lokma ek-
me¤e muhtaç edilen dünyan›n bütün
yoksul halklar› aflk›na söylenen her
flark› mutlaka adresini bulacak...

Harbiye 2009’da, geçmiflten bu-

güne Grup Yorum’u Grup Yorum ya-

pan flark›lar›m›zdan oluflacak reper-

tuar›m›zla, flark›lar›m›za efllik ede-

cek olan k›sa video kurgular›m›zla,

halk oyunlar›yla, sürprizlerle ve ille

de dünyan›n en büyük ve en güzel

korosuyla, bir yolculu¤a ç›kaca¤›z.

Yolculu¤umuzun hedefi belli:

UMUT!

5 Eylül Cumartesi günü saatleri-

nizi 21.00’a kurun! Yüreklerinizi

de... Çünkü oradan, Harbiye’den ç›-

kaca¤›m›z yolculukta sizleri de ara-

m›zda görmek istiyoruz. Bir a¤›zdan

söyleyelim türkülerimizi, flark›lar›-

m›z, marfllar›m›z› ve yar›nlara hep

birlikte yürüyelim!..

GGrruupp YYoorruumm

Tarih: 55 EEylül 22009 
Cumartesi, Saat: 221.00

Yorum DDinleyicileri, 

Harbiye BBuluflmas›n› BBekliyor... 

Harbiye’de

Diyarbak›r Ölüm Orucu fiehitleri 
Cuntan›n teslim alma dayatmas›na karfl› 14 Tem-

muz 1982’de Diyarbak›r Hapishanesi’nde bafllayan

ölüm orucunda, KKeemmaall PPiirr 7 Eylül'de, HHaayyrrii DDuurr--

mmuuflfl 13 Eylül'de, AAkkiiff YY››llmmaazz 15 Eylül'de, AAllii ÇÇiiççeekk

17 Eylül 1982'de flehit düfltüler.

Y›lmaz GÜNEY 
1 Nisan 1937’de Adana Yenice köyünde do¤du. Henüz

20 yafl›ndayken yazd›¤› bir öyküde komünizm propa-

gandas› yapt›¤› gerekçesiyle hakk›nda dava aç›ld›.

1961’de bu davadan ceza ald›. 1968’lerde yükselen

devrimci mücadele içinde bir devrimci sanatç› olarak

yer ald›. 1971’de Mahir Çayan ve arkadafllar›n› evinde

saklad›¤› için, 7 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›.  Güney

47 y›ll›k yaflam›n›n 12 y›l›n› hapishanelerde, 3,5 y›l›n› da yurtd›fl›nda sürgünde

geçirdi. 9 Eylül 1984’te Paris’te hayata gözlerini yumdu. “Çirkin Kral” halk›n

gönlünde hep yaflayacak.

Mao ZEDUNG
20. Yüzy›l’a damgas›n› vuran devrimci

önderlerdendir. En büyük eseri Çin

Devrimi’yle sadece Çin halk›n› kurtar-

makla kalmam›fl; halk savafl›n›n teori

ve prati¤ini miras b›rakarak tüm sö-

mürge halklar›n kurtulufl yolunu ay-

d›nlatm›flt›r. 99 EEyyllüüll 11997766’da ölümsüz-

leflen Mao, sömürge halklar›n kurtu-

lufl savafllar›nda yaflamaya devam edi-

yor.

Julius FUÇ‹K
Çekoslovakya Komünist Partisi önderlerinden-

di. 88 EEyyllüüll 11994433’de Nazi iflgalinde tutuklanarak

idam edildi. 

Agostinho NETO
Angola Halk Kurtulufl Hareketi MPLA’n›n ön-

derlerinden biriydi. fiair, t›p doktoru ve kurtu-

lufltan sonra Angola Halk Cumhuriyeti'nin ilk

devlet baflkan› olan Agostinho Neto, 17 Eylül

1922'de Angola'n›n baflkenti Luanda'n›n Bengo

köyünde do¤du, 10 Eylül 1979'da Moskova'da

öldü.

DDuurrssuunn IIfifiIIKK
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Emperyalizmin niteli¤i konusun-
da, oligarflilerin niteli¤i konu-

sunda temel bir hata yap›lm›yorsa,
siyasal tahlillerde ve taktiklerde ya-
n›lmak çok düflük bir ihtimaldir.
Ama tersi durumda, oradan oraya
savrulmak, her öngörüsünde yan›l-
mak, s›k s›k t›kan›kl›klar yaflamak,
kaç›n›lmazd›r. 

AKP iktidar›n›n “Kürt aç›l›-
m›”n› telaffuz etmeye bafllad›¤› an-
dan itibaren, Marksist-Leninistler
soruna bu iki temel noktadan yak-
laflt›lar: Emperyalizmin ve iflbirlikçi
AKP iktidar›n›n s›n›fsal nitelikleri.
Onlar›n s›n›fsal niteli¤i, ilerici her-
hangi bir fley yapmalar›na engeldi.
Bu bir niyet meselesi veya AKP yö-
neticilerinin kiflili¤ine ba¤l› bir so-
nuç de¤ildi. Niyetlerden ve kiflilik-
lerden ba¤›ms›z olarak böyleydi bu.
Baflka türlü olamazd›. Emperya-
lizm-oligarfli iflbirli¤iyle ilerici hiç-
bir fley olamayaca¤›n› tespit edebil-
mek için, AKP’nin “yol haritas›”n›n
ayr›nt›lar›n› ö¤renme ihtiyac›m›z da
yoktur. O ayr›nt›lar, bizim sorunu
de¤erlendirmemiz ve elefltirmemiz
için elbette gereklidir ve kuflkusuz o
somutluklar› da kendi içinde de¤er-
lendiririz. Ama o paketler, haritalar
biçimsel olarak neyi içerirse içersin,
yukar›da iflaret etti¤imiz temel ger-
çe¤i de¤ifltirmez. 

Bunu bir kez daha yafl›yor ve
görüyoruz. 

Aç›l›m vve tteslim 
olun çça¤r›s›

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, 26
A¤ustos’ta “fiehit Dul ve Yetimleri
Derne¤i” üyelerini kabul etti¤i top-
lant›da yapt›¤› konuflmada flöyle di-
yordu: ““TTeekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk
vvaattaann,, tteekk ddeevvlleett aannllaayy››flfl›› iiççiinnddee bu
süreci sürdürüce¤iz. Vatan›m›z› kim-
senin ameliyat etmesine izin verme-
yiz... Genel af söz konusu de¤ildir.”

““TTeekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk vvaa--
ttaann,, tteekk ddeevvlleett söylemi, “aç›l›m”
üzerinden gelifltirilen beklentilere
konulan bir noktad›r. 

Baflbakan Erdo¤an ve Genelkur-
may Baflkan› ‹lker Baflbu¤, ayn›

gün, 26 A¤ustos’ta ayn› a¤›zdan,
ayn› kelimelerle “aç›l›m”›n esas›n›
bir kez daha ortaya koydular:
““KKoorrkkmmaayy››nn,, tteesslliimm oolluunn!!””

27 A¤ustos 2009 tarihli Milli-
yet’in manflet yapt›¤› bu aç›klama,
““DDaa¤¤ddaakkiilleerree OOrrttaakk ÇÇaa¤¤rr››”” flek-
linde verildi. Ça¤r›n›n adresi burju-
vazinin kafas›nda nettir. ça¤r›n›n
anlam› da nettir:

TTeesslliimm oolluunn!!

Tarih bizi tekrar tekrar hakl› ç›-
kar›yor. Kürt milliyetçi hareketin
sözcüleri, ““MMuuttlluuyyuuzz uummuuttlluuyyuuzz””
derken biz uyard›k, bu manevran›n
özünde bir tasfiye oldu¤unu söyle-
dik. Bunun görülmesi için öyle çok
uzun zaman geçmesi gerekmedi¤ini
belirttik. Öyle oldu. Bugün Kürt
milliyetçi hareketin yönetici kadro-
lar› da ““ttaassffiiyyeenniinn aammaaççllaanndd››¤¤››nn--
ddaann”” söz ediyorlar. 

Peki ne olacak? ““MMuuttlluuyyuuzz
uummuuttlluuyyuuzz”” yan›lg›s›ndan ders ç›-

kar›lacak m›? Daha önemlisi, bir
Amerikan operasyonu olan bu “aç›-
l›m”a kesin olarak karfl› bir tav›r al›-
nacak m›?

Görülen odur ki, ayn› tuza¤a

tekrar tekrar düflülecektir, ayn› bek-

lentilere yine girilecektir, yine ma-

nevralar karfl›s›nda “Mutluyuz
umutluyuz” aç›klamalar› yap›lacak-

t›r. 

Bunun böyle olmamas›n›n tek

yolu, düzen içi çözümler peflinde

koflmaktan vazgeçmektir. Bunun

böyle olmamas›n›n kesin yolu, dü-

zen-devrim aras›nda devrimden ya-

na tercih yapmakt›r. 

Emperyalizme bba¤›ml› bbir 
ülkede hhiçbir ttemel kkonuda
emperyalizmden bba¤›ms›z
bir ggeliflme oolmaz

Oligarflik diktatörlük ve onun
yürütme güçlerinden biri olarak
AKP iktidar›, emperyalizme ba¤›m-
l›d›rlar. 1940’lar›n ikinci yar›s›ndan
itibaren pekiflerek devam edegelen
bu ba¤›ml›l›k, ülkemizi ekonomi-
sinden siyasetine, ordusundan kül-
türüne kadar her alanda ve her ko-
nuda emperyalizmin tahakkümü al-
t›nda yeni-sömürge bir ülke haline
getirmifltir. 

Yeni-sömürgecilik, mutlak ve
çeliflkisiz bir iliflki biçimi de¤ildir
elbette. Bu ba¤›ml›l›k iliflkisi içinde
de emperyalizmle yeni-sömürge ül-
kenin yönetimi veya çeflitli güçleri
aras›nda çeliflkiler, k›smi çat›flmalar
ç›kabilir. Fakat, birincisi, oligarfliler
bu çeliflki ve çat›flmalar› hiçbir za-
man, sonuna kadar götüremezler;
ikincisi, bu çeliflkiler uzun vadede
genellikle emperyalizmin lehine çö-
zülür. Üçüncüsü, yeni-sömürgecilik
çerçevesinde emperyalizmle oligar-
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AKP’nin Kürt Aç›l›m›  
ABD 

OPERASYONUDUR

Oligarflik ddikta-
törlük vve oonun

yürütme ggüçlerin-
den bbiri oolarak AAKP

iktidar›, eemperyalizme
ba¤›ml›d›rlar. 11940’lar›n

ikinci yyar›s›ndan
itibaren ppekiflerek
devam eedegelen bbu

ba¤›ml›l›k, üülkemizi  eeko-
nomisinden ssiyasetine,
ordusundan kkültürüne

kadar her alanda vve hher
konuda eemperyalizmin

tahakkümü aalt›nda yyeni-
sömürge bbir ülke hhaline

getirmifltir. 



flilerin iliflkisinde ön planda olan çe-
liflki ve çat›flmalar de¤il, tahakküm
iliflkisidir. Emperyalizme göbe¤in-
den ba¤›ml› oligarflik diktatörlükler,
hemen hiçbir konuda emperyalizm-
den ba¤›ms›z hareket edemezler. 

‹flte bu anlamdad›r ki, Kürt soru-
nu gibi, ülkemiz ve Ortado¤u aç›-
s›ndan oldukça önemli bir konuda
AKP, Amerika’dan ba¤›ms›z hare-
ket edemezdi. 

‹kincisi, öznel olarak da AKP gi-
bi iflbirlikçi, ABD’ye yaslanarak
hükümet olmufl, iktidar›n›n devam›-
n› da ABD’yi memnun etmekte gö-
ren bir iktidar›n bu konuda Ameri-
ka’dan ba¤›ms›z olmayaca¤› aç›kt›. 

Bu nesnellik, AKP’nin telaffuz
etmeye bafllad›¤› Kürt aç›l›m›n›n
ABD’den ba¤›ms›z olmad›¤› ve
olamayaca¤›n› gösterir. 

Öte yandan, somut pratik aç›s›n-
dan da, Kürt milliyetçi hareketini ve
bütün olarak Kürt halk›n›n ulusal
talepli mücadelesini tasfiye etme
amaçl› bir “aç›l›m” plan›, Amerikan
emperyalizminin ç›karlar›n›n gerek-
tirdi¤i bir pland›r. 

Ortaya konulan politika, emper-
yalizmin ve oligarflinin ç›karlar›
do¤rultusundad›r. “Analar a¤lama-
s›n” edebiyat›n›n d›fl›nda Kürt hal-
k›n›n sorunlar› ve talepleri aç›s›n-
dan bir fley yoktur. Bunun d›fl›nda
bir fley olacaksa da bunun “hak k›-
r›nt›lar›” olaca¤› aç›kt›r ve o k›r›nt›-
lar da esas olarak ““ddüüzzeennee ttaabbii ooll--
mmaa”” karfl›l›¤›nda verilecektir. Tasfi-
ye buradad›r. Bu tasfiye, Ameri-
ka’n›n yönetiminde IIrraakk kkuukkllaa yyöö--
nneettiimmii,, BBaarrzzaannii--TTaallaabbaannii vvee OOllii--
ggaarrflflii iiflflbbiirrllii¤¤iiyyllee sürdürülmektedir. 

‘Aç›l›m’, tteslim aalmay› 
amaçlayan bbir AABD
Operasyonu’dur

BBaarraacckk Obama bilindi¤i gibi, bu
y›l›n bafllar›nda, 55 NNiissaann’’ddaa üüllkkee--
mmiizzee ggeellddii.. TTBBMMMM’’ddee bbiirr kkoonnuuflfl--
mmaa yyaapptt››.. OObbaammaa’’nn››nn zziiyyaarreett nnee--
ddeenniinniinn bbiirr yyaann›› TTüürrkkiiyyee’’yyii AAffggaa--
nniissttaann’’ddaa,, IIrraakk’’ttaa ddaahhaa eettkkiinn vvee
yyoo¤¤uunn bbiiççiimmddee kkuullllaannmmaakk,, ‹‹nncciirr--
lliikk’’ii ggeenniiflfllleettmmeekk iikkeenn,, ddii¤¤eerr yyaann--

ddaann ddaa “Ermeni meselesi, Kürtle-
r’in haklar›, gayri-müslim az›nl›k-
lar›n taleplerine dair” emperyalist-
lerin istek ve planlar›n› dile getirdi. 

Amerikan emperyalizmi, Türki-
ye’yi Ortado¤u, Balkanlar ve Kaf-
kaslar’da daha etkili kullanmak,
Irak’ta yeni-sömürge düzenini bir
an önce oturtmak için “Kürt soru-
nu”nda bir fleyler yap›lmas› gerekti-
¤ini söylüyordu. 

2007’de Amerikan D›fl Politikas›
ile ilgili Ulusal Komite ad›na haz›r-
lanan bir rapor yans›t›lm›flt› bas›n
yay›n kurumlar›na. Raporda, ABD
ad›na Türkiye’ye flunlar› yapmas›
söyleniyordu:

- 301’inci maddedeki Türklü¤e
hakaret suç olmaktan ç›kar›lmal›.

- Kürtçe yay›n yapan bir kamu
kanal› kurulmal›. 

- Topluma Kazand›rma Yasas›
ad›yla genel af getirilmeli. 

- 134 PKK yöneticisinin üçüncü
bir ülkede ‘mülteci’ olmas› sa¤lan-
mal›.

- Kuzey Kürt liderleriyle iliflkiler
gelifltirilmeli. 

- DTP muhatap al›nmal›.” 

Geçen y›l da benzer içerikteki
rapor ve planlar yay›nland›. Bunlar
kuflkusuz kendili¤inden “s›zm›yor”
bas›na. S›zd›r›l›yor; gerek do¤rudan

gerekse de diplomatik kanallardan,
emperyalizmin planlar› empoze edi-
liyor. Oligarflinin temsilcilerinin
ABD’ye ziyaretlerinde benzer plan-
lar kotar›l›yor. AKP’nin Kürt aç›l›-
m›, iflte bütün bunlar›n bir sonucu-
dur. 

Hemen burada flunu da belirtme-
liyiz ki; Bizim bu konudaki göster-
gemiz flu veya bu Amerikan belgesi
de¤ildir. Elbette bunlar da önemli-
dir, mevcut durumun anlafl›lmas›n›
kolaylaflt›r›r. Obama’n›n talimatlar›
aç›kt›r. Ama sorunun özü, Türki-
ye’nin ve özel olarak da AKP ikti-
dar›n›n, Genelkurmay’›n Amerikan
emperyalizmine ba¤›ml›l›¤›d›r. 12
Eylül cuntas›n›n Amerikanc›l›¤›n›
biz “bizim çocuklar yapt›” sözlerin-
den ç›karmad›k. Bu söz, 12 Eylül
cuntas›n›n Amerikanc›l›¤›n› kan›tla-
yan bir sözdü ama o söz olmasayd›
da, baflka herhangi kan›t olmaks›z›n
12 Eylül’ün Amerikan cuntas› oldu-
¤u tespitini yapm›flt›k. 

AKP’nin “Kürt Aç›l›m›”n›n
ABD Operasyonu oldu¤unu tesbit
etmek için de “belge”ye gerek yok-
tur. Aç›l›m’›n politik içeri¤i bunun
böyle oldu¤unu göstermektedir. 

Kürt mmilliyetçi hhareketin 
ABD Operasyonu 
karfl›s›ndaki ttavr› nnedir?

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n
1999’da tutsak edilip Türkiye oli-
garflisine teslim edilmesi, bir ABD
operasyonuydu. Bugünkü operas-
yon, bir anlamda o operasyonun
devam›d›r. Geçen sürede, Irak’›n
emperyalistler taraf›ndan iflgali,
Kürt sorununda da farkl› geliflmele-
ri beraberinde getirmifltir. Bugün
Amerikan ve Avrupa emperyalizmi
ve iflbirlikçileri, Irak’›, Irak Kürdis-
tan’›n› ve Türkiye’nin bütününü bir
pazar olarak kullanmakta hiçbir pü-
rüz istemiyorlar. Tüm çeliflki ve ça-
t›flmalar› kendi ç›karlar› paralelinde
ortadan kald›rmak istiyorlar. Onla-
r›n sorunu ulusal sorunlar› çözmek
de¤il, “engel olmaktan” ç›karmak-
t›r. 

O dönem Öcalan’›n tutsak al›n-
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Bugün AAmerikan vve
Avr upa eemperyaliz--

mi vve iiflbirlikçileri, IIrak’›,
Irak KKürdistan’›n› vve

Türkiye’nin bbütününü bbir
pazar olarak kkullanmakta
hiçbir pürüz iistemiyorlar.
Tüm ççeliflki vve ççat›flmalar›

kendi çç›karlar›
par alelinde oortadan

kald›rmak  iistiyorlar.
Onlar›n  ssor unu uulusal
sorunlar› ççözmek dde¤il,

“engel  oolmaktan”
ç›karmakt›r. 



mas›yla fiilen uygulanmaya baflla-
nan ABD Operasyonu, as›l hedefi
olan tasfiye amac›na ulaflamam›fl
görünüyorsa da bu, operasyonun
sonuçsuz kald›¤› anlam›na gelmi-
yor. PKK’nin ulusal ba¤›ms›zl›k he-
definden, UKKTH’den, sosyalizm-
den uzaklaflt›r›lmas›, devleti hedef
almaktan vazgeçirilmesi, esas ola-
rak da düzen içi bir güç olmay› ka-
bul eden bir çizgiye geriletilmesi,
operasyonun en somut sonuçlar›d›r.
fifiiimmddii ooppeerraassyyoonn bbuu nnookkttaaddaann ddee--
vvaamm eeddeerreekk,, ssiillaahhll›› ggüüççlleerriinn kkeessiinn
vvee nniihhaaii oollaarraakk ttaassffiiyyeessiinnee yyöönneell--
mmeekktteeddiirr.. 

Ancak Kürt milliyetçi hareketin
çeflitli aç›klamalar›nda “tasfiye”den
sözediliyor olsa da, hareketin önde-
ri Öcalan’›n tespitleri çok farkl›
fleyler söylemektedir. Öcalan, “Kürt
Aç›l›m›”n› flöyle de¤erlendirmekte-
dir:

“Yeni bir süreç bafllad›. Bu yeni,
farkl› bir dönemdir. Mustafa Ke-
mal'in Cumhuriyeti kurmas› kadar
önemlidir bu süreç. DDeemmookkrraattiikk bbiirr
ttoopplluumm infla edilecek bu dönemde.
... Bunun Cumhuriyetin kurulmas›
kadar derin sonuçlar› olacakt›r. ...
Geç oldu ama iyi olacak. 1920'lerde
yap›lmas› gereken flimdi yap›lacak.
1920'lerde bafllanan ifli flimdi ta-
mamlayaca¤›z. OO zzaammaann CCuummhhuurrii--
yyeett kkuurruulldduu flfliimmddii ddeemmookkrraattiikklleeflflttii--
rriilleecceekk..”” (14 A¤ustos 2009 tarihli
Görüflme Notlar›’ndan)

Peki Öcalan ve PKK, bu süreçte
AABBDD’’nniinn rroollüünnüünn ffaarrkk››nnddaa ddee¤¤iill--
lleerr mmii??

FFaarrkk››nnddaallaarr,, fakat onlar ABD
emperyalizmine farkl› bir rol yüklü-
yorlar ve bu nedenle de ABD’nin
süreçte yeralmas›na bir itirazlar›
yok. Öcalan, flöyle ifade ediyor bu-
nu:

“'2007'de Amerika Gladio'dan
deste¤ini çekti, art›k kanun d›fl› in-
faz dönemini, yasa d›fl› cinayetleri
desteklemedi¤ini ilan etti. Bundan
sonra muhtemelen pek öyle yasa d›-
fl› infaz olmaz, ne yap›lacaksa kkaa--
nnuunnllaarr ççeerrççeevveessiinnddee yyaapp››llaaccaakk..
Amerika ve di¤er siyasi güçler yeni
bir tarzla Ortado¤u'da politika yü-

rütecek. Bu süreçte PKK'nin de ol-
mas›n› istemiyor ancak bunu zorla,
silahla bitiremeyece¤ini anlam›fl
durumda. PKK'yi de silahs›zland›r-
mak istiyor ama bizimle de uzlafl-
mak zorunda. BBiirr uuzzllaaflflmmaa ddoo¤¤aa--
ccaakk.. Bu, ‹ngiltere ve Amerika'n›n iki
yüz y›ll›k politikalar›n›n bizi de dik-
kate alacak uzlaflmas› olacak. ‹flte
Kuzey Irak'ta zaten BBaarrzzaannii--TTaallaa--
bbaannii''yyllee iiflflbbiirrllii¤¤ii içindeler. Bizimle
de bu flekilde uzlaflmak isteyebilir-
ler.” (14 A¤ustos 2009 tarihli Gö-
rüflme Notlar›’ndan)

Söylenenleri kuflku yok ki, bir
çok kimse flafl›rarak okumufl olmal›.
Öcalan, ‹mral› savunmalar›ndan bu
yana söylediklerini bir kez tekrarl›-
yor asl›nda:

11-- Emperyalizmin de¤iflti¤ini
söylüyor, bir kez daha “demokratik
emperyalizm” tan›m› yap›l›yor. 

22-- Öcalan, kendilerinin de Bar-
zani-Talabani’nin Amerika’yla, ‹n-
giltere’yle uzlaflt›¤› gibi uzlaflabile-
ceklerini söylüyor. 

Amerika, istedi¤i kadar operas-
yon planlar› yapabilir; ama o ope-
rasyonun yöneldi¤i güçler, buna
karfl› direnme karar› al›rlarsa, Ame-
rika’n›n gücü de kadri mutlak de¤il-
dir. ABD Operasyonu’na hayat ve-
ren veya verecek olan, bu anlamda
Kürt milliyetçi hareketinin tavr›d›r. 

1999’daki ABD Operasyo-
nu’nda da, operasyon esas olarak
Öcalan’›n geçmifl çizgisini, hedefle-
rini mahkum etti¤i ‹mral› savunma-
lar›yla birlikte hayat bulmufltur. 

O zaman da gerek Öcalan, gerek-
se de Kürt milliyetçi hareket ad›na
yap›lan aç›klamalarda aç›kça “yeni
dünya düzenine boyun e¤ilmesi” ge-
rekti¤inin teorisi yap›lm›flt›. 

ABD Operasyonu’nun o günkü
koflullarda en önemli yanlar›ndan
biri, Kürt milliyetçi hareketinin
aaçç››kk vvee rreessmmii oollaarraakk emperyalist
yeni dünya düzenine uyaca¤›n› ilan
etmifl olmas›yd›. 

1999 Eylül’ünde yani 10 y›l ön-
ce Öcalan flunlar› söylüyordu:

“Bunlar niye bu dönemde yap›l-
d› diye sorulabilir. Çözüm taraflara

dayat›lm›flt›r. ... Biz Kosova ve S›r-
bistan gerçekli¤inden baz› sonuçlar
ç›kard›k. ‹ste¤imiz Türkiye’nin S›r-
bistan, Kürdistan’›n da Kosova ol-
mas› de¤ildir. Ancak Kosova’da
uulluussllaarraarraass›› ttoopplluummuunn gösterdi¤i
tutum bize cesaret vermifltir. Ulusla-
raras› ttoopplluummuunn siyasal yöntemler-
le, uluslararas› destekle Kürt soru-
nunu da çözebilece¤ini düflünüyo-
ruz.” 

1999’un ayn› günlerinde Kürt
milliyetçi hareketinin yönetimi de
flu aç›klamay› yapm›flt›:

“Bu süreç içerisinde ‘Yeni Dün-
ya Düzeni’ .... egemen olmaya do¤-
ru yol al›yor. Ortaya ç›kan bu ger-
çeklik ezilen halklar›n, s›n›flar ve
güçlerin ç›karlar›n› temsil etme mü-
cadelesini etkiliyor. YYeennii DDüünnyyaa
DDüüzzeennii iillee ççaatt››flflmmaa yyeerriinnee;; onun
içinde siyasal karakteri a¤›rl›k ka-
zanan mücadelelerle sonuç almay›
daha geçerli hale getirmektedir....”
(Geniflletilmifl 2. MK Toplant›s› Ka-
rarlar›, 10 A¤ustos 1999, Özgür
Bak›fl) 

Tam on y›l aradan sonra ayn›
fleylerin söyleniyor ve ayn› fleylerin
yaflan›yor olmas›, üzücüdür ve
halklar aç›s›ndan bir kay›pt›r. 

Halk ve ilerici güçler direndi¤in-
de, ABD operasyonlar›n›n baflar›
flans› yoktur veya zay›ft›r. ABD’nin
as›l baflar› flans›, fiziken, örgütsel
olarak veya o olmazsa, siyasal ola-
rak tasfiye etmek istedi¤i gücün bu
tasfiyeye boyun e¤en bir politika
içinde olmas›. Kürt milliyetçi hare-
ket ad›na Öcalan’›n haz›rlad›¤› “çö-
züm önerileri” ayr›ca de¤erlendiri-
lebilir, ancak esas olan, o önerilerin
emperyalizm ve oligarfli karfl›s›nda-
ki tutumudur. Emperyalizmin,
Amerika’n›n müdahalelerini, Ame-
rika’yla Barzani, Talabani gibi uz-
laflmalar› reddetmeyen her türlü
öneri, çözümsüzlü¤ün önerisidir.
Emperyalizmin reddetmeyen her
öneri, emperyalizme güç verir.
KKüürrtt ssoorruunnuunnuunn ççöözzüümmüünnüünn iillkk
aadd››mm››,, AABBDD OOppeerraassyyoonnuu’’nnaa ddii--
rreennmmeekkttiirr.. OOppeerraassyyoonnaa bbooyyuunn
ee¤¤eenn,, oonnaayy vveerreennlleerr,, ççöözzüümmüünn
öönnüünnüü kkaappaattmm››flfl oolluurrllaarr.. 
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Uzun süren eylem günlerinin ve
bekleyiflin ard›ndan pek çok kiflide
“Güler’i içeriden alaca¤›z” kararl›¤›
hakim. Kurumlardan, evlerden, ma-
hallelerden öbek öbek geliyorlar
Adli T›p’›n önüne. Bu akflamki nö-
bet her zamankinden daha kalabal›k
olacak. Buras› flimdi tek bir a¤›zdan
söylenen cümlelerin, binlerce yüre-
¤in birleflerek ayn› fley için çarpt›¤›
bir merkez olacak;  “Güler için ada-
let istiyoruz!”

Yaklafl›k yüzelli kiflinin oturup
koyu sohbetler etti¤i, Güler’e dair,
gelece¤e dair sözlerin edildi¤i saat-
ler ilerliyor. Güler bir sembol flimdi;
tüm hasta tutsaklar›n, hak alman›n
ve adalet istemenin, vicdan›n, ahla-
k›n sembolü. fiimdiye kadar Güler’i
anlatt›¤›m›z hiç kimseden “içeride
kalmal›” tepkisini almad›k. Konufl-
tu¤umuz insanlar›n aras›nda yasala-
r›, hukuku, prosedürü bilenler de
vard›, bilmeyenler de. Ama hepsi-
nin ortak bildi¤i ve unutmad›klar›
bir fley vard›: ‹NSANLIK!

Güler onun için herkesin kendi
vicdan›n›n ve insanl›¤›n›n sembolü
haline gelmiflti. Devletin hariç!

Bu akflam küçük bir k›z bir ka¤›-
da, saçlar› uzun bir k›z figürü çizi-
yor. Yan›nda bir çiçek, onun üstüne
de bir kufl. Nedir peki bu? Gecenin
bu saatinde burada bulunanlar›n
Güler’e sevgileri ve onun özgür ol-
mas›n› istemeleri!Bir kufl ve bir çi-
çek! Bu kadar anlafl›l›r olan bir fleyi
bu kadar “anlamaz” bir kurumun

kula¤›na ba¤›raca¤›z günün ilerle-
yen saatlerinde... fiark›lar türküler
söylüyoruz karanl›kta. Güler’in
sevdi¤i flark›lar›, özgürlü¤e ve dire-
nifle dair flark› ve türküleri.

Avukatlar var aram›zda, sanatç›-
lar, mahalleden abiler ve ablalar. Ço-
cuklar›yla gelenler var sonra. En çok
da gençler; gelece¤i ellerinde genç-
ler... Çeflitli kurumlardan dostlar›m›z.
‹çimiz ›s›n›yor böyle olunca. 

Kolonlar› d›flar›ya do¤ru çevir-
mifl karfl› komflum›z. Onlar›n çald›-
¤› müzi¤i de dinliyoruz hep birlikte.

Güler’in foto¤raf›n›n oldu¤u bir
pankart›  Adli T›p’›n tam karfl›s›n-
daki  garaj›n kap›s›na as›yoruz. Ya-
n›na da yine foto¤rafl› eylem pan-
kart›m›z›. “Güler Zere’ye Özgürlük,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
yaz›yor üstünde. Geceden bafll›yo-
ruz duvarlar›    nak›fllamaya. Bu re-
simleri göre göre girecekler içeriye.
Bu foto¤raflara baka baka verecek-
ler kararlar›n›...

Saat 08.00’den itibaren kalabal›-

¤›m›z art›yor. Yolun alt taraf›ndan,
üst taraf›ndan, yan yoldan  gruplar
halinde sloganlarla bir ak›fl var ey-
lem yerine do¤ru. Teker teker ge-
lenler de oluyor. K›sa sürede ikiyüz
sonra üçyüz oluyoruz. Daha da arta-
ca¤›z. Oraya gelip de tan›d›klar›n›
göremeyenler hemen aramaya ko-
yuluyor, telefona sar›l›yor “hadi,
ben geldim, sen nerdesin?” diye
acele ettiriyorlar henüz buraya ula-
flamam›fllara. Adli T›p bahçesinde
polis otobüslerinin, eylemlerde hal-
k› da¤›tmak amac›yla kulland›klar›
su s›kma arac›n›n bulundu¤unu gö-
rüyoruz.  

Bile¤inde kelepçe, yüzünde
maske foto¤raf›...Bu ülkenin adale-
tinin foto¤raf›! Yüzünde maske, bi-
le¤inde kelepçe; gözünde gülücük,
elleri zaferde... Bu da bu ülkenin
kurumayan damar›n›n, boyun e¤-
memenin foto¤raf›. Hepsi bir foto¤-
raf karesinde; zulüm de, direnifl de.
Birinin oldu¤u yerde öbürünün de
olmas› ne kadar do¤al. Bugün bura-
da toplanmam›z da bu kadar do¤al!
Güler’in bu halini gösteren devasa
boyuttaki pankart› karfl› binadan
afla¤›ya salland›r›yoruz. Pankart üç
kere kopuyor. ‹lkinin nedeni polis
taraf›ndan daha önceden korkutul-
mufl iflyeri sahibi, ikincisinin nedeni
sivil polisin bizzat kendisi, üçüncü-
sünün ise fliddetli esen rüzgar. Bu
pankart›n burada as›l› durmas› irade
savafl› haline geliyor bizim için. 

‹flyeri sahibiyle yeniden konuflu-
luyor, rüzgar›n etkisini azaltmas›
için pankart›n üstünde hava delikle-
ri aç›l›yor ve daha sa¤lam iplerle
sabitleniyor, kimsenin pankart› in-
dirmesine izin vermemesi ve gerek-
li müdahaleyi yapmas› için  iki kifli
bafl›nda bekliyor.

Pankart›n as›ld›¤›n› gören kala-
bal›k “Güler Zere’ye Özgürlük”,
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-
s›n”,“Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur”, “Güler Zere Serbest B›ra-
k›ls›n”, “Adalet ‹stiyoruz” sloganla-

Adli TT›p GGüler ZZere KKarar›n› EErteledi

BEKLES‹N... ÖLSÜN!
‹nsan hhayat›na dde¤er
verilmeyen yyerde, bbili-
min, hhukukun, aadale-
tin yyeri yyoktur. 
Adli TT›p’ta bbunlara
yer olmad›¤› bbir kez
daha kkan›tland›. 
*
Günler, saniyeler
önemliyken, b›rak›n
ölsün dedi Adli T›p. 
AKP hükümeti, seyre-
diyor ve seyretmekle
Zere’nin taammüden
katledilmesini
onayl›yor.. 



r›n› at›yor. Sloganlar ayn› zamanda
öbek öbek gelmifl insanlar› biraraya
getiriyor. fiimdi ellerde “Güler Ze-
re’ye Özgürlük” dövizleri, Güler’in
foto¤raflar›...

Hasta tutsaklar›n listesinin uza-
y›p giden halini Adli T›p Kuru-
mu’nun güvenlik kulübesinin cam›-
n›n önüne koyuyoruz.

Adli T›p duvar›n›n hemen yan›n-
daki belediye ilan panosuna  Güler
için kurumlar›n, ayd›n ve sanatç›la-
r›n gazeteye verdikleri ilan›n büyü-
tülmüfl hali as›l›yor. Asayifl flubeden
bir polis Adli T›p’›n bu durumdan
rahats›z oldu¤unu söylüyorsa da
“rahats›z olmalar›na gerek yok, pa-
no kuruma de¤il, belediyeye ait”
denilerek gönderiliyor.  

Ö¤leye do¤ru beflyüze yaklafl›-
yoruz.

Bir köflede Haydar Amca oturu-
yor, Engin Çeber’in babas› Ali Am-
ca yan›nda. Ona destek olmak için
burada. Engin’in cans›z bedenini
buradan ç›kard›¤› gün canlan›yor-
dur  gözünde, belki de hiç unutma-
m›flt›r. Güler buradan öyle ç›kmas›n
diye flimdi bizim aram›zda. Birbir-
lerini hiç tan›m›yorlard› ama ac›lar›
ve öfkeleri ortakt›. ‹stekleri de öyle;
adalet!

Saat 12.30 oldu¤unda kalabal›-
¤›m›z 800 kifliye ç›k›yor. Önce Av.
Taylan Tanay konufluyor. Yaflam›n
ya da ölümün karar›n›n verilece¤ini
söylüyor, onun için bekledi¤imizi,
adalet için bekledi¤imizi. ÖDP Ge-

nel Baflkan›  Alper Tafl da “bugün
burada devrimciler için nöbette-
yiz... Adli T›p bir s›navda bugün”
diyor. Sanatç› Orhan Ayd›n, Güler
için sürdürülen ba çaban›n tüm dev-
rimci tutsaklar için sürmesini dili-
yor. Tiyatrocu Metin Coflkun herke-
sin ortak fikri olan aç›klamay› oku-
yor bas›na.

Avukatlar görüflme talep ederek
Adli T›p KUrumu’na girmek ve so-
nucu ö¤renmek istiyorlar. Toplant›-
n›n halen devam etti¤i, bu nedenle
görüflmenin mümkün olmad›¤› ha-
berini gönderiyorlar.

“Bizim ümidimizi kaybetmemiz
için yap›yorlar ama kaybetmeyece-
¤iz” diyor daha gencecik bir k›z.
Evet, ümidimizi onlar kaybedemez!
Bunu onlar belirleyemezler. Onlar
ancak sabr›m›z›n s›n›rlar›n› zorlaya-
bilirler... 

Saat 15.00’de üç kiflilik bir avu-
kat heyeti içeriye bilgi almak için
giriyor. Sloganlarla gönderiyoruz
onlar› içeri. Sloganlarla bekliyoruz.
Av. Tanay’›n aç›klamas›n› pür dik-
kat dinliyoruz: 

Yetkililer toplant›n›n hala sürdü-
¤ünü, bitse dahi sonucu kendilerine
bildirmelerinin yasal olarak müm-

kün olmad›¤›n› söylemifller Av. Tay-
lan Tanay ise onlar yasadan bahset-
ti biz Güler’den bahsettik, onlar
toplant›dan bahsetti biz  vicdan da
bahsettik ve bu kap›da bekleyen
yüzlerce insan›n karar›n sonucunu
bekledi¤ini, bunun dikkate al›nma-
s›n›n gerekti¤ini belirttik. Yaln›zca
hukuka, ahlaka de¤il ayn› zamanda
halka da uzak olduklar›n› gördük”
diyor.

Bir çeflit bir iflkence bu. Evet ifl-
kence yap›yorlar ve bu konuda uz-
manlar. Saat 17.00’de mesai saatle-
ri dolacak ve art›k toplant› halen sü-
rüyor diyemeyecekler. Bize ama
olumlu ama olumsuz bir fley söyle-
mek zorundalar. Bunun için avukat-
lar yeniden giriyorlar içeriye. fiimdi
sesler her zamankinden daha
gür:Onca s›ca¤a, on saatlik güneflin
alt›ndaki bekleyifle ra¤men slogan-
lar susmuyor...Ve bir yan› ölüm de-
mek olan karar aç›klan›yor:

Adli T›p Kurumu’nda onkolog
bulunmad›¤› için(tam da burada
yuh sesleri, kah›r dolu, nefret dolu
sözler yükseliyor bekleyifli sürdü-
renlerden)  ‹Ü’nden uzman doktor-
lar ça¤r›ld›¤›n›, toplant›da onlar›n
görüflüne baflvuruldu¤unu; Güler
Zere’nin dosyas›nda evrak eksikli¤i
tespit ettiklerini ve son yap›lan rad-
yoterapi tedavisinin ne aflamada ol-
du¤unu görmeleri gerekti¤ini; ama
durumun aciliyetini kavrad›klar›n›;
bu konuda duyarl› davranacaklar›n›;
Güler’i yeniden bir ‹stanbul yolcu-
lu¤una ç›karmayacaklar›n› belirt-
mifller. Bunun ne anlama geldi¤ini
anlam›fl bulunuyoruz; zaman dar,
Güler’in zaman›  yok. Beklemek ne
demek bu durumda. Beklemek
ölüm demek!

Hiç bir fleyi sona erdirmedi¤imi-
zi, buradaki oturma eylemini sürdü-
rece¤imizi, Taksim’deki eylemimi-
ze devam edece¤imizi söyleyerek
ayr›l›yoruz Adli T›p’›n kap›s›ndan...
Güler Zere’yi almadan bu kap›dan
ayr›lmayaca¤›z..
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Susmayaca¤›z: Güler ZZere’ye ÖÖzgürlük! 

BEKLEMEYECE⁄‹Z!
Güler Zereler’i
zulmün eelinden ççekip
al›ncaya kkadar müca-
deye ddevam!
Bu ppervas›zl›¤a,
aymazl›¤a, zzalimli¤e
teslim oolmayal›m!
Birli¤imizi ggenifllete-
rek, ssesimizi ggüçlendi-
rerek, mmücadelemizi
büyüterek yyürümeye
devam eedelim!
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‹stanbul Taksim’de bir ay› aflk›n
süredir  Cuma akflamlar› “Güler
Zere’ye Özgürlük/ Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla k›rk›
aflk›n örgütlenmenin biraraya gele-
rek  yapt›¤› yürüyüfl 28 A¤ustos
günü saat 19:30’da  tekrar yap›ld›. 

Bir gün önce  Adli T›p
Kurumu’ndan beklenen özgürlük
karar› “erteleme”yle sonuçlan›nca
Cuma akflam› 2000 kifli yeniden
Taksim Tramvay Dura¤›’nda bira-
raya geldi. 

Güler Zere serbest b›rak›l›ncaya
kadar sürdürülecek  olan eylemde
sloganlar daha öfkeli ve daha kar-
arl›yd›. Av. Taylan Tanay taraf›ndan
bir gün önce Adli T›p’ta yaflanan
geliflmeler hakk›nda k›saca bilgi
verildi. Önde Güler Zere’nin pan-
kart›n›n tafl›nmas›yla bafllayan
yürüyüflte s›k s›k “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz”, “Adalet ‹stiyo-
ruz” sloganlar› at›ld›. 

‹stiklal Caddesi yar›land›¤›nda
oturma eylemi yap›ld› ve Çav Bella
söylendi.

Galatasaray Lisesi’nin önüne
gelindi¤inde sanatç› Metin Ye¤in
bir konuflma yapt›:

“Kardefller onlar alçak çünkü
dünyan›n hiçbir yerinde birileri has-
tal›ktan  ölürken kimse sessiz kal-
maz!.. Kardefller onlar alçak çünkü
dünyan›n hiçbir yerinde herhangi
bir insan hasta olarak b›rak›lmaz!..
Kardefller  ellerinizi kald›r›n; elleri-
miz onlar›n iki yakas›nda olacak.
Bugün olacak, yar›n olacak;  onlar›n
iki yakas›nda olacak bu eller. Onlar
bugün iftarlar›n› yapt›, rahat rahat
oturuyorlar. Onlar›n vicdanlar›n›
yakal›yor  bu eller... E¤er bizim
devrimci tutsaklar›m›z yar›n ölürse
bunlar›n hesab›n›  vereceksiniz.
Bugün vereceksiniz bu hesab›,
yar›n vereceksiniz. Rüyalar›n›za
girecek! Çocuklar›n›z duyucak.
Çocuklar›n›z ‘benim babam katil’
diyecek. Susma sustukça s›ra sana
gelecek... Güler Zere’ye
Özgürlük!” diyen Metin Ye¤in bu

konuflman›n ard›ndan ortak aç›kla-
may› okudu.

Av. Taylan Tanay, Güler Zere
serbest b›rak›l›ncaya kadar eylemi
sürdüreceklerini ifade ederken
eylem “Güler Zere’ye Özgürlük”,
“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›yla
sona erdi.

MMeerrssiinn’’ddee her hafta yap›lan Gü-
ler Zere’ye Özgürlük eyleminin al-
t›nc›s› 25 a¤ustos günü Taflbina’n›n
önünde yap›ld›. Eylemde aç›kla-
may› okuyan Niyazi Harnubo¤lu,
Adli T›p’›n 27 A¤ustos'ta Güler Ze-
re'yle ilgili karar verece¤ini söyledi.
“Ölüm ya da yaflam aras›nda bir se-
çim yap›lacak. Bu karar sadece Gü-
ler'le s›n›rl› bir karar olmayacak,
pek çok tutsa¤›n kaderini belirleye-
cek siyasi bir karar olacak” diyen
Harnubo¤lu, 27 A¤ustos'ta tafl bina
önünde  yap›lacak olan eyleme ça¤-
r›da bulundu.

Aç›klaman›n ard›ndan oturma
eylemi yap›ld›. Eyleme “tecrit insan
yaflam›n› söndürür, Güler Zere’yi
söndürtmeyelim yaflatal›m” pankar-
t›yla DHF’de destek verdi. BES fiu-
be Baflkan› ve yöneticilerinden tem-
sili kat›l›rken, Partizan’›nda destek
oldu¤u aç›klamaya 34 kifli kat›ld›.

***
BBuurrssaa’’ddaa, 26 A¤ustos günü,

Bursa Güler Zere’ye Özgürlük
Platformu Fomara Meydan›’nda bir
eylem yapt›.  

Eylemde, “Güler Zere ve tüm
hasta tutsaklar bizim vicdan›m›z,
onurumuzdur. Onurumuza sahip
ç›kmaya, onlar› zulmün elinden
al›ncaya dek, seslerini ülkemizin
tüm meydanlar›na tafl›yaca¤›m›za
söz veriyoruz” denildi. Aç›klama-
n›n ard›ndan yirmi dakika süren
oturma eylemi yap›ld› ve halka
AKP iktidar›n›n zulmü, hukuksuz-
lu¤u ile Güler’in durumu anlat›ld›.

Oturma eyleminin ard›ndan, en
önde tafl›nan tabutla birlikte AKP il
Binas› önüne kadar yürüyüfl yap›ld›.
Tabutlar›n AKP önüne b›rak›ld›¤›
eylemde “Güler Zere’ye Özgür-

lük!”, “Hasta tutsaklar Serbest B›ra-
k›ls›n!”, “Adalet ‹stiyoruz!”,  slo-
ganlar› at›ld›.  Eyleme 70 kifli kat›l-
d›.

***

MMaallaattyyaa’’ddaa 25 A¤ustos’ta bir
araya gelen devrimci demokrat ku-
rumlar ve baz› siyasi partiler Malat-
ya AKP ‹l binas› önünde yapt›klar›
eylemle Güler Zere’nin serbest b›-
rak›lmas›n› istediler.

Halk Cephesi, KESK, DTP,
ÖDP, ESP, DHF, PART‹ZAN’›n ka-
t›ld›¤› eylemde “Güler Zere’ye Öz-
gürlük, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›,
pankartlar tafl›nd›. Bas›n aç›klama-
s›n› okuyan  Mustafa Erdem fienol
devletin kendi yasalar›na uymas›n›
istedi ve adalet taleplerini dile getir-
di. Aç›klamadan sonra AKP ‹l bina-
s› önünde 5 dakika oturma eylemi
yap›ld› ve “Tabutunu De¤il Gü-
ler’in Kendisini ‹stiyoruz” yaz›l› si-
yah bir tabut binan›n önüne b›rak›l-
d›. Eylemde Malatya polisi, bir grup
Malatyal› genci eylem yerine ça¤›-
rarak “Siz nas›l milliyetçesiniz? Bu
teröristler burada eylem yap›yor, siz
seyrediyorsunuz” diyerek sald›r›ya
teflvik etti. Fakat oradaki insanlar
polisin oyununa gelmeyerek polisin
çabas›n› bofla ç›kartt›lar. 

***
24 A¤ustos günü K›rklareli'nin

ÖLDÜRTMEYECE⁄‹Z!
‹STANBUL

BURSA

Adalet ‹stiyoruz!
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LLüülleebbuurrggaazz ilçesinde Kongre Mey-
dan›’nda Güler Zere için Trakya
Halk Cephesi,Emep,Partizan,Pet-
rol-‹fl,Kristal-‹fl ve Tümköysen bir
eylem yapt›lar.  Yap›lan eyleme
ÖDP ve Genel-‹fl destek verdi.

Eylemde aç›klamay› okuyan Sa-
biha Melleç, AKP iktidar›n›n hak,
hukuk, adalet anlay›fl› görmek için
hapishanelerine bakman›n yeterli
oldu¤unu söyledi. “Bir ülkenin ha-
pishanelerinde o ülkenin Naz›m
Hikmetleri, Orhan Kemalleri, Ah-
med Arifleri y›llarca hapislikler ya-
tabiliyor, Ruhi Sular› tedavisine izin
verilmedi¤i için ölüme itiliyorsa o
ülkede hukukun halk için, halk ya-
rar›na ifllemedi¤i aflikard›r” denilen
aç›klamada Güler Zere’nin yasal
olarak serbest b›rak›lmas› gerekti¤i,
ancak AKP’nin siyasi karar›yla b›-
rak›lmad›¤› söylendi. Eyleme 35 ki-
fli kat›ld›.

***
AAnnkkaarraa’’ddaa 26 A¤ustos günü

Güler Zere’ye özgürlük isteyenler
her hafta oldu¤u gibi Adalet Bakan-
l›¤› önündeydiler. “Yeryüzündeki
hiçbir bask› ve zulüm adalet ve öz-
gürlük isteyen seslerimizden daha
güçlü de¤ildir.” “Adalet istiyoruz!
Güler’i ‹stiyoruz!” diyerek aç›kla-

maya bafllayan Ekici, 27 A¤ustos
günü verilecek olan karar›n ölüm-
yaflam karar› olaca¤›n› söyledi.
“Tercihi Yapacak Olan Adli T›p Ku-
rumudur” diyen Ekici, 28 yafl›ndaki
kanser hastas› Y›lmaz Keskin’in,
tahliyesinden bir hafta sonra yafla-
m›n› yitirdi¤ini söyleyerek, ayn›s›n›
Güler için de yapmak istediklerini
belirtti. 

***
25 A¤ustos’ta  çeflitli demokratik

kitle örgütleri, meslek örgütleri
temsilcileri, ayd›n ve sanatç›lar
‹‹ssttaannbbuull TTaabbiipp OOddaass››’nda biraraya
gelerek “Güler Zere’ye Özgürlük”
talebini dile getirdiler.

Saat 12.30’da bafllayan bas›n
toplant›s›n› TAYAD’dan Av. Behiç
Aflc› yönetti. Aç›l›fl konuflmas›nda
Güler Zere’nin son durumu
hakk›nda bilgi veren Aflc›, sözü
toplant›ya kat›lanlara b›rakt›.

‹TO Genel Sekreteri Hüseyin
Demirdizen, KESK ‹stanbul fiubeler
Platformu ad›na Dursun Do¤an,
TKP Genel Baflkan› Erkan Bafl,
Araflt›rmac›-Yazar Esat Korkmaz,
Tecrite Karfl› Sanatç›lar ‹nisiyatifi’n-
den Ruhan Mavruk birer konuflma
yaparak Güler Zere’nin t›p, hukuk,
ahlak ve vicdan gere¤i olarak  ser-
best b›rak›lmas›n› istediler.

‹lan metnine imza veren kurum
ve kifli isimleri okunmas›n›n
ard›ndan  27 A¤ustos’ta sabah saat-
lerinden itibaren Adli T›p Kurumu
önünde olunaca¤› duyurularak
toplant› bitirildi.

Bas›n toplant›s›nda ayr›ca
sanatç› Erdal Bayrako¤lu, oyuncu
Orhan Ayd›n, ÇHD ‹stanbul fiubesi,
Devrimci Alevi Komitesi, Pir
Sultan Abdal Sar›yer fiubesi, TKP
‹stanbul ‹l Baflkan›, Halk Cephesi,
‹dil Kültür Merkezi temsilcileri de
bulundu.

******
KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’’ddaa GGüülleerr ZZeerree’’nniinn
AAffiiflfllleerriinnee TTaahhaammmmüüllssüüzzllüükk

Küçükarmutlu’da, Güler Zere
için özgürlük isteyen afifllere polis
tahammül edemedi. 23 A¤ustos’ta
mahallenin bir çok yerine Güler
Zere’ye özgürlük isteyen ve 27
A¤ustos tarihinde Adli T›p Kurumu

önüne ça¤r› yapan birçok ozalit afifl
yap›ld›. 24 A¤ustos sabah› ise bir
insan›n yaflam hakk›na bile taham-
mül edemeyen polisler duvarlardaki
afiflleri y›rtt›lar. Afifllerin
y›rt›lmas›na tepki gösterenlere ise
polis; “Emir geldi. Hepsini indir-
mek zorunday›z, baflka yapacak bir
fley yok” fleklinde cevap verdi.  

Aradan çok zaman geçmeden
akflam saatlerinde Küçükarmutlu
duvarlar› tekrar Güler Zere’nin
afiflleriyle donat›ld›. 

***
‹‹HHDD:: HHaassttaa TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk!!

‹nsan Haklar› Derne¤i Ankara
flubesi 22 A¤ustos günü K›z›lay
Yüksel Caddesinde bir araya gele-
rek hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas›n› istedi.

Halk Cephesinin de kat›ld›¤›
eylemde “Bizler hasta mahpuslar›n
sesleri ve ç›¤l›¤› olmaya devam
edece¤iz. Ve büyüyen bu ç›¤l›¤› er
ya da geç duymak zorunda kalaca-
ks›n›z” denildi. 

***

HHaassttaa TTuuttssaakkllaarr ‹‹ççiinn AAççll››kk GGrreevvii

Erol Zavar'a Yaflama Hakk›
Koordinasyonu, Ankara Yüksel
Caddesi'nde befl günlük açl›k grevi
ve oturma eylemi ile hasta tutsak-
lar›n tedavilerinin engellenmesini
protesto etti.

TAYAD'l› Aileler de kitlesel bir
ziyaretle eyleme destek verdiler.
Eylemin son günü olan 20 A¤ustos
günü 150 kiflinin kat›ld›¤› bir eylem
yap›ld›. Halk Cephesi'nin de
kat›ld›¤› aç›klamada açl›k grevinin
sona erdi¤i ancak mücadelenin
sürece¤i belirtildi.

***

AAddaannaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn
YYüürrüüyyüüflfl

Adana'da DHF, Halk Cephesi,
Al›nteri, ‹HD, BDSP, ATHAYD-
DER, ÇHKM, KESK ve Türkiye
Gerçe¤i üyeleri, kanser hastas› Gü-
ler Zere ve hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› talebiyle 21 A¤ustos
2009 günü saat 18.00'de 5 Ocak
Meydan›'nda bir araya geldi.“Güler
Zere’ye Özgürlük Hasta Tutsaklar

TTB'den Güler Zere
‹çin Yaz›l› Aç›klama

Türk Tabipleri Birli¤i - Bilim-
sel Araflt›rma Kurulu Cezaevle-
rindeki Kanserli Hastalar›n fiartl›
Sal›verilmesi ‹çin Bilimsel Kriter-
lerleri Saptama Kurulu 26 A¤us-
tos günü yapt›klar› yaz›l› aç›kla-
mayla Güler Zere’nin b›rak›lma-
s›n› istedi. 

Güler Zere’yle ilgili bir ön ra-
por haz›rland›¤›n›n belirtildi¤i
aç›klamada “ölümcül kanser ol-
gular›n› basitçe herhangi bir has-
tal›km›fl gibi de¤erlendirip "hasta-
ne flartlar›nda yat›r›larak infaz›n›n
devam›" söylemi yasa maddesine
ölümcül kanser olgular›n›n bu ni-
teliklerini hesaba katmadan yap›-
lan bir yorum karar› olarak kal-
maktad›r” denildi. 

Güler’i ‹stiyoruz!
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Güler ZERE için Adalet ‹stiyoruz! 
Adalet; 

Hapsedilen insan›n; erken teflhis yap›lmayarak, do¤ru ve
iyi tedavi yürütülmeyerek, hekim seçme hakk› engellenerek,
ailesinin ve dostlar›n›n sevgi ve deste¤inden yoksun b›rak›la-
rak ÖLDÜRÜLMEMES‹ demektir. 

Adalet;

Ölüm cezas›n›n kald›r›ld›¤› bir ülkede; hekimin, savc›n›n,
müdürün, bakan›n, hükümetin, cumhurbaflkan›n›n bir insan›
öldürmemesi veya öldürülmesine göz yummamas› demektir. 

Adalet ‹stiyoruz! 

Güler'i iyilefltirebilmek için ne kadar flans›m›z kald›ysa
hepsini kullanmak istiyoruz. Ahlak›n ve vicdan›n bunu em-
retti¤ini, hukukun ve bilimin buna izin verdi¤ini biliyoruz.

Güler ZERE'yi serbest b›rak›n!   

Süleyman ÇELEB‹(D‹SK Genel Baflkan›) Sami EVREN (KESK
Genel Baflkan›), Gencay GÜRSOY(TTB Merkez Konseyi Baflkan›), Ve-
dat Ahsen ÇOfiAR (Ankara Barosu Baflkan›), Selçuk KOZA⁄AÇLI
(ÇHD Genel Baflkan›), fiebnem KORUR F‹NCANCI(T‹HV Baflkan›),
Öztürk TÜRKDO⁄AN(‹HD Genel Baflkan› ), Kaz›m GENÇ (ABF Ge-
nel Sekreteri), Tekin ÖZD‹L(Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu Ge-
nel Baflkan›), Haluk A⁄ABEYO⁄LU, Tar›k AKAN, Ayten AKBAY-
RAM, Edip AKBAYRAM, Vahit AKÇA, R›fat AKÇOBOL, Murad
AKINCILAR, ‹lkay AKKAYA, Sina AKYOL, Gökben ALGIN, ‹smet
ALGIN, Maya ARIKANLI, Yasemin ARSLANO⁄LU, Behiç AfiÇI,
Mehmet ATAK, K›v›lc›m ATEfi, fiehmus AY, Orhan AYDIN, Saadet
AYDIN, Kemal AYTAÇ, Abdurrahman AYTEK‹N, Atilla AYTEMUR,
Nalan BARBAROSO⁄LU, Yaman BARLAS, Cezmi BASKIN, Erkan
BAfi, Erdal BAYRAKO⁄LU,  Ali BAYRAMO⁄LU, Erim BAYRI, Ni-
hat BEHRAM, Mehmet BEKARO⁄LU, Sevim BELL‹, Duygu BO-
YO⁄LU, P›nar CANPOLAT, Onur CAYMAZ, Bilge CONTEPE, Metin
COfiKUN, Hacer ÇAKMAK, Murat ÇEL‹KKAN, Y›lmaz DEM‹RAL,
‹smail Hakk› DEM‹RC‹O⁄LU, Temel DEM‹RER, Rag›p DURAN,
Rahmi EMEÇ, Erol EK‹C‹, fiükrü ERBAfi, Haydar ERGÜLEN, Yalç›n
ERGÜNDO⁄AN,  Cezmi ERSÖZ,  ‹rfan ERTEL, Serkan DURAK,
Güngör GENÇAY, Fehmi GERÇEKER, Haluk GERGER,  Yasemin
GÖKSU, Tayfun GÖRGÜN,Sabit GÜNAYDIN, Hüseyin GÜNGÜZ,
Fehim IfiIK, Emin ‹GÜS, ‹smail ‹LKNUR, Selami ‹NCE, Hicri ‹ZGÖ-
REN, Sevda KARACA, Karin KARAKAfiLI, Nevzat KARAKIfi, Ha-
san KAYIM, ‹kbal KAYNAR, Tu¤rul KESK‹N, Cengiz KILIÇER,
Mehmet Sad›k KIRIMLI, Hasan K‹YAFET, Y›lmaz KIZILIRMAK, Ca-
nol KOCAGÖZ, Servet KOCAKAYA, Filiz KOÇAL‹,  Esat KORK-
MAZ, Tuncel KURT‹Z, Ertu¤rul MAV‹O⁄LU, Ruhan MAVRUK, Çi¤-
dem MATER, Adil OKAY, Saruhan OLUÇ, Y›lmaz ONAY, Cem
OZAN,  S›rr› Süreyya ÖNDER, Sinem ÖNER, Sibel ÖZBUDUN, Fer-
gun ÖZELL‹, Mehmet ÖZER, Nilay ÖZER, Ozan ÖZGÜR, Atilla ÖZ-
SEVER, Tora PEK‹N, Fatih POLAT, Y›ld›z RAMAZANO⁄LU, Nuret-
tin RENÇBER, Nedim SABAN, Vedat SAKMAN, Necmettin SALAZ,
Hasan SALTIK, Leman SAM, fievval SAM, Mithat SANCAR, Sezai
SARIO⁄LU, Seçkin SAVAfi, Sungur SAVRAN, Özgen SEÇK‹N,  Ülfet
SEVD‹, , Sami SOLMAZ, SUAV‹, Asuman SUSAM, Cebrail SÜRÜ-
CÜ, Kaya fiAHAN, Ayd›n fi‹MfiEK, Zerrin TAfiPINAR, Ahmet TELL‹,
R›dvan TURAN, Alper TURGUT, Vedat TÜRKAL‹, Y›ld›r›m TÜR-
KER, Funda TOSUN, Levent ÜLGEN, Ahmet Faruk ÜNSAL, Fehir
VURAL, Eflber YA⁄MURDEREL‹, Feyyaz YAMAN, Özcan YAMAN,
Metin YE⁄‹N, Hakan YEfi‹LYURT, Hayri K. YET‹K, Ayla YILDIRIM,
Grup MUNZUR, Grup YORUM, Rag›p ZARAKOLU, C. Hakk› ZA-
R‹Ç, Erdir ZAT, Nihat Z‹YALAN

Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüflte
polisin yürüyüflü engelleyen yaklafl›m› üzerine de-
mokratik kitle örgütü temsilcileri, “Bugüne kadar na-
s›l yürüdüysek flimdi de öyle yürüyece¤iz. Siz bir fley
yapmad›ktan sonra biz bildi¤imiz flekilde yapaca¤›z”
diyerek yürüyüfle bafllatt›lar. 

Adana’ya yeni atanan emniyet müdürünün de-
mokratik kitle örgütlerinin yapt›¤› bas›n aç›klamala-
r›na, yürüyüfllere çevik kuvvet  y›¤›na¤› yaparak
gözda¤› vermeye ve eylemleri engellemeye çal›flma-
s›na ra¤men Çakmak caddesi üzerindeki yürüyüfl bo-
yunca “Güler Zere’ye Özgürlük, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar› at›ld›. Çevre esnaflardan eyleme kat›lanlar
ve alk›flla destek verenler de oldu.

‹nönü Park›’na gelindi¤inde burada bir bas›n
aç›klamas› okundu. Aç›klamada Güler Zere’nin ve
hasta tutsaklar›n tecrit koflullar› nedeniyle  durumla-
r›n›n kötü oldu¤u ve hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-
malar› gerekti¤i vurguland›.  

Yaklafl›k 70 kiflinin kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›n-
dan temsili olarak 5 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›
ve eylemin  her hafta gerçeklefltirilece¤i duyuruldu.

***

SSuullttaannaahhmmeett’’ttee BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››lldd››

Halk Cepheliler 22 A¤ustos’ta, ‹stanbul Sultanah-
met’te   “Güler Zere Nezdinde Tüm Direnenlere
Gözda¤›! Ya Af Dileyin! Ya Ölümlerden Ölüm Be¤e-
nin!..” bafll›kl›  bildiriyi da¤›tt›lar. Halk Cephesi’nin
7 nolu bildirisini da¤›tan Gülsen Karg›n ve Y›ld›z
Türko¤lu bildiri da¤›t›m› s›ras›nda gözalt›na al›nd›-
lar. Dört saat  Kumkap› Karakolu’nda tutulduktan
sonra  serbest b›rak›ld›lar.

***

22 A¤ustos’ta Antakya’n›n Armutlu Mahallesi
Pazaryerinde, Yunus Emre Park› yan› ve Antakya or-
man dairesi alan›nda, 6 büyük boy afifl ve 65 küçük
afifl as›ld›..

***

DDeerrssiimm’’ddee GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn 77880000 iimmzzaa

18 A¤ustos günü Dersim Sanat Soka¤›'nda Güler
Zere’ye özgürlük talebiyle bir eylem yap›ld›.
Eylemde "Güler Zere serbest b›rak›ls›n, Merhamet
De¤il Adalet ‹stiyoruz, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganlar› at›ld›, Güler Zere'nin resimleri
tafl›nd›.

Eylemde Dersim'de toplanan imzalar›n bir k›sm›
yerlere serilerek aç›ld›. Halk Cephesi ad›na aç›kla-
may› okuyan Derya Taflk›ran Güler Zere için adalet
talebini dile getirdi. Aç›klaman›n ard›ndan Dersim'de
toplanan 7822 tane imzan›n Güler Zere'nin ailesin-
den amcas›n›n o¤lunun da aralar›nda bulunan bir he-
yet oluflturularak Ankara'ya Adalet Bakan›na götürü-
lece¤i aç›kland›.

Adalet ‹stiyoruz!
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Avrupa’n›n bir çok ülkesinde
Güler Zere’ye özgürlük eylemleri
sürüyor. Bu eylemler çerçevesinde
stantlar kuruluyor, imzalar
toplan›yor, afifller, kufllamalar, pul-
lamalar yap›l›yor...

GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk KKoommiittee--
ssii’’nniinn ÇÇaall››flflmmaallaarr›› DDeevvaamm EEddiiyyoorr

Avusturya'da çeflitli demokratik
kurum ve kiflilerden oluflan 'Güler
Zere'ye Özgürlük Komitesi eylem-
lerine devam ediyor.

Komite taraf›ndan ‹ngilizce ha-
z›rlanm›fl acil ça¤r› dünyadaki bir-
çok ilerici kurum ve dostlara gönde-
riliyor.

Acil ça¤r›s› imzalar›yla Türkiye
Cumhuriyeti Adalet Bakan›na ileti-
lirken, ayn› zamanda Güler Zere'nin
ciddi durumunu anlatan bir mektup-
la birlikte Genevre'de bulunan Bir-
leflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Yük-
sek Komiserli¤i'ne ve Türkiye-AB
Karma Parlamento Efl Baflkan› Jo-
ost Lagendijk'e ileterek bu konuda
acil müdahalede bulunmalar› isten-
di. Bunun d›fl›nda onlarca doktor,
hukukçu ve insan haklar› kurumla-
r›na bilgi da¤›t›m›na devam edili-
yor.

21 A¤ustos günü GGrriieess semtinde
bildiri da¤›t›p,sokak ve dükkanlara
afifl asarak Güler’i anlatt›lar. 

IInnnnssbbrruucckk’’ttaa 21 ve 22 A¤ustos
günleri merkezde bulunan Museum
caddesi üzerinde çad›r açan komite
üyeleri burada Güler Zere ile ilgili
imza toplay›p bildiri da¤›tt›lar. 2
gün boyunca 1500 bildiri da¤›t›l›r-
ken 116 adet imza topland›. Komite
üyeleri 25 A¤ustos günü Türkiyeli-
lerin mahallelerinde Almanca ve
Türkçe el ilanlar› da¤›t›p 26 A¤us-
tos'taki mitinge ça¤r› yapt›lar, afifl-
ler ast›lar. 

16 A¤ustos günü LLiinnzz flehrinde
komite üyeleri 5 ayr› kahvehane ve
Linz Alevi Kültür Merkezi’nde yap-
t›klar› konuflmalarla herkesi Gü-
ler’e sahip ç›kmaya ça¤›rd›lar. 

19 A¤ustos günü VViiyyaannaa’’ddaa Gü-
ler Zere için bir miting düzenlendi.
Mitingde Güler’e özgürlük isteyen

sloganlar at›ld›, konuflmalar yap›ld›.
19 A¤ustos’da Viyana’n›n 15. Böl-
gesi ve Merkezi tren gar› civar›nda
afiflleme yap›ld›. 26 A¤ustos  günü
500'e yak›n bildiri da¤›t›ld›. 10. Vi-
yana'da üzerinde türkçe ve almanca
yaz›lan yaz›lamalarla ve at›lan slo-
ganlarla "Güler Zere'ye özgürlük"
istendi. 25 A¤ustos günü Türkiyeli-
lerin yo¤un olarak yaflad›¤› Viya-
na'n›n 10. ve 16. bölgelerinde afifl-
leme yap›ld›. 

AAvvrruuppaa’’nn››nn hheerr yyeerriinnddeenn ““GGüülleerr
ZZeerreeyyee ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK”” ççaa¤¤rr››ss››
yyüükksseelliiyyoorr……

21 A¤ustos  günü Belçika’n›n
baflkenti BBrrüükksseell’’ddee Özgürlük Ko-
mitesi üyeleri Güler Zere için bildi-
ri da¤›tt›lar. Avrupa Komisyonu
Konsey binas› önünde yap›lan eyle-
me K›z›l Yard›m (Secours Rouge)
Belçika seksiyonu da Frans›zca ola-
rak  “Güler Zere’ye Özgürlük” ya-
z›l› bir pankart açarak destek verdi.
Eylemde 320 bildiri da¤›t›ld›. 

Fransa’n›n baflkenti PPaarriiss’’ttee 22
A¤ustos günü Güler Zere’nin ser-
best b›rak›lmas› için Özgürlük Ko-
mitesi çal›flanlar› taraf›ndan 18.500
adet Frans›zca kufllama yap›ld›,
2500 adet bildiri posta kutular›na
at›ld›. 

Almanya’n›n  SSttuuttttggaarrtt flehrin-
de Halk Cephesi taraf›ndan 22
A¤ustos günü Güler Zere’yle ilgili
bilgilendirme stand› aç›ld›. 200 bil-
diri da¤›t›ld›, çok say›da imza top-
land›. 

DDuuiissbbuurrgg’’ddaa 22 A¤ustos  günü
Güler Zere için Türkiyeli göçmen-
lerin yo¤un yaflad›¤› Marxloh, Poll-
man ve Hamborn semtlerinde Güler
Zere afiflleri as›ld›.  

HHaannnnoovveerr’’ddee yaflayan Halk
Cepheliler de açt›klar› bilgilendir-
me stantlar› ve da¤›tt›klar› bildiri-
lerle, toplad›klar› imzalarla “Güler
Zere’ye Özgürlük" istediler. 17
A¤ustos, günü; flehir merkezinde
bildiri da¤›t›m› yapan Halk Cephe-
liler, seçimler nedeniyle ayn› yerde
stant açan MLPD’lilerin yan›na ge-
lip, Güler Zere’yi ve kampanyay›

anlatmalar› sonucunda MLPD’liler
de stantlar›n›n birini Halk Cepheli-
lere vererek, kampanyaya destekle-
rini sundular. Halk Cepheliler, 21
A¤ustos günü de Hannover – Stein-
tor’da bir stant açt›lar. 

HHaammbbuurrgg Halk Cepheliler, bu
hafta da da¤›tt›klar› bildiriler, afifl
ve pullamalarla, Güler Zere’ye Öz-
gürlük" ça¤r›s›n› sürdürdüler. Alto-
na ve Holstenstrafle çevresinde otu-
ran Türkiyeliler’in posta kutular›na
yaklafl›k 100 adet bildiri b›rak›l›r-
ken yine ayn› bölgelerde 50 tane de
afifl yap›ld›. Ayr›ca hafta boyunca
Hamburg’un birçok semtinde, üze-
rinde Güler Zere’nin resimlerinin
oldu¤u 300 tane pul yap›ld›. 22
A¤ustos günü, MLPD’nin mitingi-
ne kat›lan Hamburg Halk Cepheli-
ler, burada da pankart aç›p Almanca
bildiri da¤›tt›lar. 

Avrupa’da Güler Zere’ye Özgürlük

Brüksel / Belçika

Hannover / Almanya

Innsburck / Avusturya

Güler’i ‹stiyoruz!



Haftalard›r Güler Zere’nin öz-
gürlü¤ü için sürdürdü¤ümüz müca-
delede, Güler Zere’ye Özgürlük ta-
lebimizin 24 saat kesintisiz duyul-
du¤u iki yerimiz, iki mevzimiz var;
bunlardan biri Güler Zere’nin teda-
vi gördü¤ü yerde, Balcal› Hastaha-
nesi’ndeki oturma eylemimimiz.
Di¤eri ise Güler Zere hakk›nda ka-
rar›n verilece¤i ‹stanbul Yenibos-
na’daki Adli T›p önü. 

Balcal›’da sürdürülen direniflin
yeri, hastane s›n›rlar› içinde. Sürek-
li bir pankart›m›z var orada gelip
geçeni selamlayan. Güler’in kald›¤›
yere çok yak›n›z. Onun varl›¤›n›
hissediyoruz. Hatta kimi zamanlar
›fl›n tedavisi için ç›kar›ld›¤›nda
uzaktan görüyor, engellemelere ra¤-
men sesleniyoruz ona.

Balcal›’da bu nedenle Güler Ze-
re ile dopdoluyuz. Kimi zamanlar
onun sevdi¤i türküler söyleniyor
oturma eylemi yapt›¤›m›z yerde.
M›sri K›z’› çok sever Güler... 

Adli T›p önünde ise daha farkl›
duygular tafl›yoruz. Güler Zere’yi
ölüme gönderen bir kurum oldu¤u-
nu biliyoruz. Ve biliyoruz ki, zul-
mün suç ortakl›¤›n› yapan, onlarca
tutsa¤› ölüme gönderen, bir kurum
buras›.

Oturma eylemimizle, özgürlük
nöbetimizle Güler’e Özgürlük mü-
cadelesini güçlendirmeye çal›flt›k.
Her iki mevzimizdeki direniflimizle
AKP iktidar›na “Güler Zere’yi zu-
lüm alt›nda öldürtmeyece¤imizi”

gösterdik. O iki yer, zulmün elinden
Güler Zere’yi çekip alma mücadele-
mizin iki mevzisi oldu... 

Haftalard›r, Anadolu’nun dört
bir yan›nda, yurtd›fl›nda zulme karfl›
direnirken Balcal› ve Adli T›p
önünde de direniflimizi yüzlerce in-
sana anlatt›k.

Buralarda hiç yaln›z kalmad›k.
Zulme karfl› Güler Zere’nin özgür-
lü¤ü için sürdürdü¤ümüz mücadele-
de demokratik kurumlar, ilerici ve
yurtsever insanlar bize güç veriyor
sürekli. 

Balcal›’da GGüler Zere’yi
Anlatmaya DDevam
Ediyoruz 

22 A¤ustos günü KESK ‹stanbul
fiubeler Platformu üyeleri, Balcal›
Hastanesi önünde yap›lan oturma
eylemine destek vermek üzere Ada-
na’ya gitti. Hastane önündeki otur-
ma eylemine kat›lan KESK ‹stanbul
fiubeler Platformu üyeleri, bir gece
boyu nöbete kalarak desteklerini
sundular. 

Balcal›’n›n ziyaretçileri hiç ek-
sik olmad›. Olmuyor. Hastanedeki
hasta yak›nlar› s›k s›k oturma eyle-
minin oldu¤u yere gelerek, Güler
Zere’yi soruyor, niye direnifl yap›l-
d›¤›n› ö¤reniyor.

Yürütülen kampanyalar ile Gü-
ler Zere’nin sesini yüzlerce insan
duydu. Güler Zere’nin durumunu

duymufl olanlardan hastaneye ge-
lenler, oturma eyleminin yap›ld›¤›
yere u¤ray›p “henüz b›rak›lmad›
m›?’ diye soruyor.

Balcal›’da halk gerçe¤i var; di-
reniflimizi anlatt›klar›m›z aras›nda
her yöreden insanlar var. Hatayl›lar,
Bingöllüler, Batmanl›lar, Diyarba-
k›rl›lar, ‹skenderunlular, Mersinli-
ler, Adanal›l›lar...

Hepsi zulmün yaflatt›klar› karfl›-
s›nda flaflk›n. Nas›l olur da ölümcül
durumda olan bir tutsak b›rak›lmaz-
d›? Ama arada “bu devletten herfley
beklenir” diyor kimisi de tüm tecrü-
besiyle. Balcal›’da zulmü ve direni-
fli tan›d› insanlar. 

Her Yafltan ‹‹nsan
Özgürlük NNöbeti’nde

Adli T›p önündeki özgürlük nö-
betimizin hemen her kesimden zi-
yaretçileri var. 70 yafl›ndaki dede-
lerden, 12 yafl›ndaki çocuklara ka-
dar... 

Art›k buran›n, Adli T›p’›n d›fl
cephesinin bir parças›n› da bizim
direniflimiz oluflturuyor. Herkes
burda bize ve özgürlük nöbetimize
al›flt›. Öyle oldu ki, yoldan geçen
arabalardan selam verenler, zafer
iflaretleri yap›p bize destek sunanlar
oluyor.

Hatta imza kampanyas›n› inter-
netten, bas›ndan ve demokratik ku-
rumlardan ö¤renenler araçlar›yla
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Adli T›p Önünde ve Balcal›’da 
ÖZGÜRLÜK NÖBET‹NDEY‹Z!

BALCALI HASTANES‹ ÖNÜ‹STANBUL ADL‹ TIP ÖNÜ

Adalet ‹stiyoruz!



geçerken inip imza at›yor.

Adli T›p’›n özelli¤i gere¤i bura-
ya gelenlerin bir k›sm› cenazelerini
almak için geliyor. O nedenle ac›l›
insanlarla karfl›lafl›yoruz. Yan›m›za
oturup solukland›klar› oluyor.

Biz onlara onlar bize anlat›yor.
Karfl›l›kl› sohbet ediyoruz. Bilme-
yenler önlüklü, pankartl› niye orda
oturdu¤umuzu soruyorlar. Biz de
dilimizin döndü¤ünce anlat›yoruz
direniflimizi.

Yine çokca tan›k oldu¤umuz
fleylerden biri de cenazelerini almak
için gelenlerin Adli T›p’›n verdi¤i
raporlar›n do¤rulu¤una inanmama-
lar›d›r. 

Ziyaretçilerimiz aras›nda daya-
n›flma için gelen demokratik ku-
rumlardan dostlar›m›z var. Buraya
gelip aç›klama yapan, bizimle nö-
bete kalan, dayan›flmas›n› gösteren,
sohbet için kalan dostlar›m›z... Ba-
fl›ndan beri dayan›flmay› eksik et-
mediler.

Buras› zulme karfl› hakl› ve mefl-
ru bir direniflin sürdürüldü¤ü bir
mevzi haline, en baflta hakl›l›¤›m›za
olan inanc›m›zla, eme¤imizle, sab-
r›m›zla geldi.

Mücadele içinde böyle mevziler
ancak o talepte ›srar ile mümkün ol-
maktad›r. Bu mevzi ayn› zamanda
bizler için bir okul ifllevi de gör-
mektedir. Tutulan nöbetler, direni-
flin anlat›lmas›, zulmün kap›s›
önünde sürdürülen irade çat›flma-
s›nda uzun soluklu bir mücadeleye
haz›r olmak...

O nedenle burada sadece otur-
muyoruz. Örne¤in, gazetelerden
kesti¤imiz küpürlerden seçti¤imiz
Güler Zere haberlerini yap›flt›rd›¤›-
m›z do¤al ve küçük bir pano yapt›k.
Her araçla Güler Zere’ye yap›lan
zulmü anlatmak istiyoruz  ‹stiyoruz
ki, bu zulmü daha çok insana anla-
tal›m.

Biz gazete küpürlerini asarken
buna bile tahammül edemeyenler
ç›kt›. Bir kad›n görevli iflgüzarl›k
yaparak küpürleri indirmeye çal›flt›.
Elbette indirmedik.

Böyle tart›flmalar›m›z olmuyor
de¤il. Zaman zaman polisle de kimi
tart›flmalar oldu. Burda olmam›z›
hazmedemeyince sorunlar ç›karma-
ya çal›flt›lar. Polis alkol muayenesi
için getirdi¤i sarhofllar› özellikle
burnumuzun dibine kadar yaklaflt›r-

d›. Ba¤›r›p nara atmalar›, küfürlü
konuflmalar› rahats›zl›k verse de
bunlar bizim moralimizi bozamaz.

Güler Zere’ye özgürlük için im-
za veren bir çok insan tan›d›k. Ama
imza atan insanlar› önceden tan›-
mak da gerekmiyor. Burda olma-
m›z› anl›yor ve hak veriyorlar.

Haklar› için direnmek haks›z-
l›klara karfl› ç›kmak belki de bir
çok insan›n örgütsüz oldu¤u için
yapamad›¤› bir fley. Yapt›¤›m›z
sohbetlerde bunlar da vard›.

‹mza verenler içinde her yafltan
yöreden insanlar var. Kimse tered-
düt etmiyor imza atarken. 

70 yafl›nda bir amca Güler Ze-
re’ye özgürlük için imza atarken
anlat›yor; 4 y›ld›r emekli maafl›n›
alamad›¤›n›, 2 y›ld›r mahkemeyle
u¤raflt›¤›n›, hasta oldu¤unu anlat›-
yor; dert çok. 

Üç ‹talyan konu¤umuz oldu.
Türkiye’deki mücadele hakk›nda

bilgi almak, devrimcileri tan›mak,

Güler hakk›nda bilgi almak istemifl-

ler. Bir arkadafl›m›z ‹talyanca bildi-

¤i için Güler hakk›nda onlara bilgi

verebildik. Güler’e iletmek üzere

üçü ortak mesaj yazd›: Julia, Esmat,

Antonella. 

Hakl› direniflimiz mütevazi

ad›mlarla ilerliyor ve sab›rla ›srarla

tüm engelleri aflarak devam ediyor

yoluna. 

Kale duvarlar› gibi çevrilmifl

Adli T›p kap›n›n yan›bafl›ndaki di-

reniflten rahats›z. Suç ortakl›¤›n›

öylesine bir noktaya getirdiler ki öl-

mesi kesin olan bir adli tutuklunun

ailesinin ve çocuklar›n›n “babam›z

son günlerini bizim yan›m›zda ge-

çirsin” talebini bile duymazdan gel-

diler. Ve o tutsak ssoonn nneeffeessiinnii bbiirr

hhüüccrreeddee verdi.

Böylesine zalimdirler. Böylesine

insan› de¤erlerden uzakt›rlar. O ne-

denle direniflimiz onlar›n gerçek yü-

zünü herkese gösteriyor. Mesela,

çal›flanlar etkilenmesin diye bizim

önümüzden geçirmiyorlar Adli T›p

çal›flanlar›n›. Adli T›p çal›flanlar›

mesai bitiminde bekleme salonunun

önünden geçip da¤›l›rd›, bu kez

böyle olmad›. Hepsi bekleme salo-

nunun arka taraf›ndan alelacele ç›k-

t› (ç›kar›ld› demek daha do¤ru ola-

cak herhalde). Duvarlara yap›flt›rd›-

¤›m›z Güler Zere haberleri rahats›z-

l›k yaratt› anlafl›lan. 

Direnmeye, Güler Zere ve hasta

tutsaklar› anlatmaya devam edece-

¤iz. Bize ra¤men bu halk›n onuru

olan tutsaklar› öldürmelerine izin

vermeyece¤iz.

Adli T›p önünde, Balcal›’da bil-

meyenlere, duymayanlara bu gerçe-

¤i de anlat›yoruz. Bir kez daha bu

direnifller onlara bu ülkenin kendi

““bbaabbaallaarr››nn››nn ççiiffttllii¤¤ii”” olmad›¤›n›

göstermifltir.

Güler Zereler’in yaln›z olmad›-

¤›n›, hiçbir gücün hakl› mücadele-

mizi engelleyemeyece¤ini Balcal›

ve Adli T›p önündeki mücadele

göstermektedir.
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Güler’e MMesajlar: 
j ““GGüülleerr ZZeerree’’yyii yak›ndan tan›ma f›r-

sat›m olmas›n› çok isterdim. ‹n-
sanlar›n Güler Zere ve onun gibi
insanlara ihtiyac› var... Hatay Sa-
manda¤’dan Melike”

j ““YYoollddaaflfl››mm uunnuuttmmaa kkii hakl› müca-
delemizde yaln›z de¤ilsin. Mutlaka
o güzel yar›nlar› görece¤iz. Dev-
rim zor ve çok uzun bir maraton
ama y›lmadan o maratonu ta-
mamlayaca¤›z. Abuzer fiahin”

j ““TTuunncceellii’’nniinn yyii¤¤iitt eevvllaadd›› sayg›de¤er
Güler Zere’ye acil flifalar temenni
ediyorum. Samanda¤’dan
Cumhur”

j ““YYoolluunn yyoolluummuuzz,, umudun umudu-
muzdur Güler. Mücadeleni, yüre¤i-
mizin s›cakl›¤› ve ‹stanbul’dan ka-
labal›k eylem alanlar›n›n tek sesi
özgürlük umudumuzla selaml›yo-
ruz. ‹stanbul Devrimci Memurlar”

Güler’i ‹stiyoruz!
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Sevgili Güler’in duru-
munu da takip etmeye çal›-
fl›yoruz... Adli T›p’›n önün-

de de “Nöbet”e bafllad›lar. Bir an
önce cezas›n›n ertelenmesini ve te-
davisine bafllan›labilmesini dört
gözle bekliyoruz. Mutlaka b›rakt›-
raca¤›z. B›rakmak zorundalar. Ama
zaman› önemli. Zaman ise Sevgili
Güler’in aleyhine çal›fl›yor... Her
fleye ra¤men iyileflmesini diliyoruz.

Yaflam›m›zda herhangi bir de¤i-
fliklik yok. Göz rahats›zl›¤› için
hastahaneye sevki yap›lan arkadafl-
lar›m›z› muayene etmeden geri
gönderiyorlar. Sohbete ç›karmama
tavr› da devam ediyor. Bakal›m Ey-
lül ay›nda nas›l yapacaklar.

AALL‹‹ OOSSMMAANN KKÖÖSSEE 

(Edirne F Tipi Hapishanesi

16 A¤ustos 2009)

***

Genelge desen uygulanmamaya
devam ediliyor. Sözler sahibininde
özünü ifade eder... O öze göre ba-

k›ld›¤›nda bile kimin neyi aça-
ca¤›n› nas›l açaca¤›n› ne kadar
saç›laca¤›n› bilmek için kahin
olmaya gerek yok. 

SSeerrddaarr KKAARRAAÇÇEELL‹‹KK

(Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi, 16 A¤ustos 2009)

***

“Ben nnot aal›yorum 
sa¤l›kç›ya iiletece¤im”
Burada durumlar bildi¤in gibi...

Genelge uygulanm›yor. (...)

Bir buçuk haftad›r dolgulu olan
difl etimde bir flifllik var. Dolgulu
difl apse yapm›fl. Geçen hafta 2, bu
hafta 1 adet olmak üzere toplam 3
defa tedavi için dilekçe verdim.
Ama rreevviirree çç››kkaarrtt››llmmaadd››mm.. 2. di-
lekçemden sonra sa¤l›kç› gardiyan
geldi antibiyotik verdi. fiiflli¤in in-
mesi için ama flifllik inmedi. A¤r›
yok fakat zaman zaman s›zl›yor.
BBuu hhaappiisshhaanneenniinn ddookkttoorruu yyookk--
mmuuflfl.. HHaaffttaaddaa bbiirr ggüünn EErrmmee--
nneekk''tteenn ddookkttoorr ggeelliiyyoorrmmuuflfl (Sal›
günü). Bir hafta A Blok ve B
Blok’un yar›s›na bir haftada B
Blok’un di¤er yar›s›yla   C blok’ta-
ki tutsaklar› tedavi ediyormufl. Son

dilekçemi (3. dilekçe) Sal› günü
vermifltim. Ama yine revire ç›kar-
t›lmad›m.(Galiba bizim bulundu¤u-
muz bloka sonraki hafta s›ra gele-
cek)

Yukar›daki yazd›klar›m› mmüü--
ddüürree ddee aannllaatttt››mm.. ““tteekkrraarr ddiilleekkççee
yyaazz”” ddeeddii.. ““DDiilleekkççee iillee bbiirr ssoonnuuçç
aallaammaadd››¤¤››mm››zz iiççiinn ssiizziinn yyaann››nn››zzaa
ggeellddiikk ddiiyyee bbeelliirrttiinnccee ““bbeenn nnee yyaa--
ppaabbiilliirriimm”” ddeeddii.. “Kurumun müdü-
rü oldu¤unu, bu konulardan birinci
dereceden sorumlu oldu¤unu “ ha-
t›rlatt›m. Hatta “a¤z›mdaki flifllik ya
ciddi bir fleyse o zaman ne olacak?”
diye sordum...

Bir arkadafl›m›z›n tedavisi ge-
ciktirildi¤i için kanser oldu¤unu
söyledi¤imde ““oollaabbiilliirr”” fleklinde
cevap verdi. ““BBeenn nnoott aall››yyoorruumm
ssaa¤¤ll››kkçç››yyaa iilleetteeccee¤¤iimm””dedi ve gö-
rüflme bitti.

Tutsaklar›n tedavileri konusun-
da genel bir bak›fl aç›s›n› ortaya ko-
yuyor asl›nda bu görüflme. ““BBeenn nnee
yyaappaabbiilliirriimm” ve ““oollaabbiilliirr”” cevab›
nas›l bir anlay›flla yüz yüze kald›¤›-
m›z› gösteriyor.

EEmmrraahh YYaayyllaa...... 

(Ermenek M Tipi Hapishanesi
13 A¤ustos 2009) 

Hapishanelerdeki tecrit iflkence-
sine karfl› ilki ‹stanbul’da kurulan
Tecrite Karfl› Mücadele Platformu,
Adana’n›n ard›ndan Ankara ve ‹z-
mir’de de kuruldu. 

‹zmir’de kurulan Tecrite Karfl›
Mücadele Platformu, kuruluflunu
ilan etmek için 18 A¤ustos 2009 Sa-
l› günü Ça¤dafl Hukukçular Derne-
¤i’nde saat 13.00’da bir bas›n top-
lant›s› düzenledi. 

Platform ad›na Nefle Bilgin,
platformun kurulufl amac› anlatan
bir aç›klama okudu.

Aç›klamada F Tipi hapishaneler-
de yaflanan keyfi uygulamalara,
bask› ve yasaklara de¤inen Nefle
Bilgin tecritin “insan› insana ve en

bafla kendine yabanc›laflt›rma sald›-

r›s› oldu¤unu, bireyi teslim almay›

hedefledi¤ini söyleyerek “Kurdu¤u-

muz ‹zmir Tecrite Karfl› Mücadele

Platformu ile sokakta, eylemde, her

alanda devrimci tutsaklar›n kavga-

s›nda olaca¤›z ve onlarla birlikte

yaflananlar›n sesi olmak için b›kma-

dan, y›lmadan yola devam edece-

¤iz” dedi.

Ankara’da kurulan ve bileflenleri

aras›nda ALINTER‹, DHF, ESP,

HALK CEPHES‹, ODAK, PART‹-

ZAN’›n yer ald›¤› Ankara Tecrite

Karfl› Mücadele Platformu da 25

A¤ustos günü Yüksel Caddesi’nde

bir aç›klama yaparak kurulufllar›n›

duyurdular. 

“Ankara Tecrite karfl›
Mücadele Platformu” ya-
z›l› bir pankart›n aç›ld›¤›
aç›klamada Platform ad›na
Umut fiener bas›n aç›kla-

mas›n› okudu. “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, ‹çeride D›flar›-
da Hücreleri Parçala, Hasta Tutsak-
lar Serbest B›rak›ls›n, Güler Ze-
re’ye Özgürlük, Erol Zavar’ a Öz-
gürlük, Sohbet Hakk› Uygulans›n,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemde tecritle
insanlar›n teslim al›nmak istendi¤i,
devrimcilerin “sistem devrimcileri”
yap›lmak istendi¤i belirtildi. Hapis-
hanelerde sessiz imhan›n sürdü¤üne
de vurgu yap›lan aç›klamada Adli
T›p’›n bu suça ortak oldu¤u Ergene-
koncu kontragerilla fleflerine tahliye
raporu verilirken Güler Zereler’in
Erol Zavarlar’›n ölüme terkettti¤i
söylendi. Eyleme 60 kifli kat›ld›. 

‹stanbul ve Adana’dan sonra 
Ankara ve ‹zmir’de de TKMP Kuruldu

TECR‹TTEN 
HABERLER

Adalet ‹stiyoruz!
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B‹R ÖLÜM DAHA! 
SON B‹R AYDA ÜÇ ÖLÜM!
‹smet Ablak, Y›lmaz 
Keskin ve Resul Güner... 
Hasta tutsaklar› zulmün
elinde b›rakmayal›m! 

Tecrit zulmünün sürdü¤ü hapis-
hanelerden tabutlar ç›kmaya devam
ediyor. 88 aayydd››rr hapiste ifadesinin
al›nmas›n› bekleyen kanser hastas›
RReessuull GGüünneerr'in ailesi ""SSoonn ggüünnllee--
rriinnii yyaann››mm››zzddaa ggeeççiirrssiinn"" talebinde
bulundu; talepleri kabul edilmedi;
Resul Güner, Kartal Araflt›rma Has-
tanesi'nin ““mmaahhkkûûmm kkoo¤¤uuflfluunnddaa””
tteeccrriitt aalltt››nnddaa katledildi. 

Zulmün resmini çiziyor bu
ölümler bize. Art›k ölüm s›n›r›na
gelmifl bir tutuklu; son günlerini ai-
lesiyle geçirmeyi talep ediyor ama
bu talep de kabul edilmiyor. Her an
ölümle burun buruna yine de devlet
onu tahliye etmiyor. Ailesi savc›l›¤a
tahliye için dilekçe veriyor sonuç
alam›yor. Cumhurbaflkanl›¤›na,
Baflbakanl›¤a, Adalet Bakanl›¤›’na
baflvuruyor, cevap verilmiyor. Gü-
ner’in hastal›¤›na dair heyet raporu
var, tahliye olabilmesi için bu rapo-
run Adli T›p’tan onaylanmas› gere-

kiyor, ancak AAddllii TT››pp’’aa sseevvkkii bbiillee

yap›lm›yor. 

Güner de di¤er kanser hastas›
tutsaklar gibi hastanenin alt kat›n-
daki mmoorrggaa bbiittiiflfliikk “mahkûm ko¤u-
flunda” tutularak “tedavi” ediliyor-
du. Neredeyse bütün hastanelerdeki
“mahkûm ko¤ufllar›” özel olarak
morglar›n yan›nda bulunuyor. Tut-
saklar ölümcül hasta bile olsalar
devlet onlara karfl› psikolojik savafl
yürütmekten vazgeçmiyor. Her an
ölüme yaklaflan bir insan›, morgun
yan›nda tutarak psikolojik olarak da
ölüm sürecini h›zland›r›yorlar. 

A¤›r hasta tutsaklar›n yaflam
flanslar› küçük de olabilir ama buna
ra¤men tedavilerini engelleme hak-
k› olamaz devletin. Hukuki olarak
tahliye edilme haklar› olmas›na ra¤-
men bu haklar› kulland›r›lm›yor.
Hasta durumda olan tutsaklar›n ya-
flamamas› için ne gerekiyorsa yap›-
l›yor. 

Güner, hukuki haklar›n› kullana-
m›yor. Dilekçelerine cevap alam›-
yor. Adli T›p’a sevki keyfi bir flekil-
de engelleniyor. 8 ayd›r yarg›land›-
¤› davada ifadesi bile al›nm›yor.
Heyet raporu dikkate al›nm›yor. Te-
davi edilmiyor. Yaflam hakk› gasp
ediliyor. Efli de son günlerinde bak›-
m› için adeta onunla birlikte “mah-
kûm ko¤uflunda” tutsak hayat› yafl›-

yor. Hukuki ve insani olarak hiçbir
hakk›n› kullanmas›na izin vermi-
yorlar.

12 Eylül döneminde aç›kça ifade
edilen ““aassmmaayyaall››mm ddaa bbeesslleeyyeelliimm
mmii”” anlay›fl› halen devam ediyor.
Zihniyet ayn›, devlet aç›kça ““GGEE--
BBEERRSS‹‹NNLLEERR”” diyor. “Zaten kan-
serler ölecekler, yap›lacak bir fley
yok biz tahliye etsek ne olur etmesek
ne olur!”.... Devlet bu anlay›flla ya-
flamlar›n›n son günlerinde en meflru
bir talebi görmezden gelecek kadar
düflmand›r tutsaklara.

Hapishanelerde yaln›zca bu y›l
hastal›klar› ölümcül aflamaya gel-
mifl 1100 ttuuttssaakk katledildi. Resul Gü-
ner’le birlikte ssoonn 99 yy››llddaa hhaappiisshhaa--
nneelleerrddee öölleennlleerriinn ssaayy››ss›› 331111 kkiiflfliiyyee
ç›kt›. Hasta tutsaklara yönelik poli-
tika aç›k bir KKAATTLL‹‹AAMMAA dönüfl-
müfltür. SSEESSSS‹‹ZZ ‹‹MMHHAA derken an-
latmak istedi¤imiz tam da budur.
Hasta tutsaklar sessiz bir flekilde te-
ker teker KKAATTLLEEDD‹‹LL‹‹YYOORRLLAARR..

TTUUTTSSAAKKLLAARR ‹‹ÇÇ‹‹NN 

AACC‹‹LL ÇÇAA⁄⁄RRII

fiu anda hastanelerin “mahkûm
ko¤uflunda” tutulan durumu kritik
aflamaya gelmifl tutsaklar var. Ha-
pishanelerde ölümü gün gün sayan

KATL‹AM SÜRÜYOR

Son Sekiz Ayda Katledildiler!
-GURBET METE: Kan kanseri, tahli-

ye edildikten k›sa bir sure sonra (15
Ocak 2009) 

-HASAN KERT: Kan kanseri, Diyar-
bak›r E Tipi Hapishanesi, (18 fiubat
2009)

-BEfi‹R ÖZER: Böbrek yetmezli¤i,
Diyarbak›r D Tipi Kapal› Hapishanesi,
(1 Mart 2009)

-MUSTAFA ELELÇ‹: Sara hastas›,
hapishaneye girdikten 11 saat sonra
ilaçlar› verilmedi¤i için yaflam›n› yitir-
di. (19 May›s 2009)

-MUSTAFA DEM‹R: Sevki olmas›na

ra¤men hastaneye götürülmedi¤i için
yaflam›n› yitirdi, Tekirda¤ 2 No’lu F Ti-
pi Hapisphanesi (24 May›s 2009)

-RECEP ÇEL‹K: Ciddi psikolojik ra-
hats›zl›k, (intihar), Erzurum H Tipi Ka-
pal› Hapishanesi ( 8 Temmuz 2009)

-KENAN GÜLEN: fiizofren, Kürkçüler
E Tipi Hapisphanesi (10 Temmuz 2009)

-‹SMET ABLAK: Cilt kanseri, Erzu-
rum H Tipi Kapal› Hapishanesi (19
Temmuz 2009)

-YILMAZ KEKS‹N: Kanser, Kand›ra 1
No’lu F Tipi Hapispanesi (10 A¤ustos)

-RESUL GÜNER: Kolon kanseri, Kar-
tal Araflt›rma Hastanesi (18 A¤ustos)

Güler’i ‹stiyoruz!



hasta tutsaklar var. Acilen tahliye
edilip, tedavileri yap›lmad›¤› sürece
onlar›da ayn› son beklemektedir. 

F Tipleri aç›l›rken, tecrit iflken-
cedir, ölümdür demifltik. Tecrit tut-
saklar›n fiziki ve psikolojik birçok
hastal›¤a yakalanmas›na neden olu-
yor. Hastal›klar› zaman›nda teflhis
edilmiyor. Tedavileri yap›lm›yor.
Hastal›klar›n ilerlemifl aflamas›nda
bile tahliye edilerek tedavi olabilme
flans› tan›nm›yor. Tecrit ve sessiz
imha politikalar› can almaya devam
ediyor. ‹flte bu nedenle 9 y›ld›r tec-
rite karfl› mücadele ediyoruz ve ne-
den mücadele edilmesi gerekti¤ini
anlat›yoruz. 

AKP tecrit politikas›nda ›srar et-
tikçe yeni ölümler de kap›dad›r.
Göz göre göre yeni ölümlerin ya-
flanmas›n› istemiyorsak, tutsaklar›
zulmün elinden çekip almal›y›z. Bu
ça¤r› tutsaklar için acildir. Kendini
devrimci, demokrat, ilerici diye ta-
n›mlayan bütün kifli ve kurumlar
tecrite karfl› mücadelede birleflmek
zorundad›r. Tutsaklar›n yaflam hak-
lar›na sahip ç›kmal›y›z. ‹nsani ve
hukuki haklar›n›n gasp edilmesine
izin vermemeliyiz. 

Hasta tutsaklar›n yaflam hakk›

için mücadele ertelenemez, ikinci
plana itilemez aciliyettedir. Bu ne-
denlede hasta tutsaklar›m›za özgür-
lük mücadelesini onlar›n zulmün
elinden çekip alana kadar kararl› bir
flekilde sürdürmeliyiz. Tutsaklar›-
m›z›n tabutlar›n› de¤il, yaflamlar›n›
istiyoruz. Oligarflinin tutsaklar›m›z›
katletmesine izin vermeyelim. TTuutt--

ssaakkllaarr››mm››zz›› yyaaflflaattaall››mm!! 

Gün ggün ööldürülen
tutsaklar:

--GGÜÜLLEERR ZZEERREE:: A¤›z kanseri,
Adana Balcal› Hastanesi, 

--AAYYNNUURR EEPPLL‹‹:: Ba¤›rsak kan-
seri, Diyarbak›r Hastanesi, 

--NN‹‹ZZAAMMEETTTT‹‹NN AAKKAARR:: G›rt-
lak kanseri, Ankara Numune Hasta-
hanesi, 

--NNUURREETTTT‹‹NN SSOOYYSSAALL: Kan-
ser, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi, 

--AA.. SSAAMMEETT ÇÇEELL‹‹KK:: Kan kan-
seri, K›r›klar 2 No'lu F Tipi Hapis-
hanesi, 

--EERROOLL ZZAAVVAARR:: Mesane kan-
seri, Sincan 1 No'lu F Tipi Hapisha-

nesi,

--HHAALL‹‹LL GGÜÜNNEEfifi:: Kemik kan-
seri, Diyarbak›r D Tipi Hapishanesi,

--GGÜÜLLEEZZAARR AAKKIINN:: Beyindeki
salg› bezinde tümör, Ad›yaman E
Tipi Hapishanesi,

--‹‹SSMMEETT AAYYAAZZ:: Çölyak hastas›,
Ad›yaman E Tipi Kapal› Hapisha-
nesi,

--NNEESS‹‹MM‹‹ KKAALLKKAANN:: Çölyak
hastas›, Mersin Silifke M Tipi Ha-
pishanesi,

--MMEENNDDUUHH KKIILLIIÇÇ:: A¤›r siroz
hastas›, K›r›klar 1 No'lu F Tipi Ha-
pishanesi,

--‹‹ZZZZEETT TTUURRAANN:: A¤›r romatiz-
ma hastas›, böbrek yetmezli¤i, Di-
yarbak›r D Tipi Kapal› Hapishanesi 

--RRAASS‹‹MM AAfifiAANN:: Hepatit B ve
ileri derecede sinir hastas›, Adana
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi

--YYUUSSUUFF KKAAPPLLAANN:: 85 yafl›n-
da, vücudunun % 79'u felçli, Elaz›¤
E Tipi Kapal› Hapishanesi, 

--HHAALL‹‹LL YYIILLDDIIZZ:: 82 yafl›nda
ciddi sa¤l›k sorunlar› var, Antalya L
Tipi Kapal› Hapishanesi, 

--‹‹NNAAYYEETT MMEETTEE:: A¤›r kalp ve
siroz hastas›. Siirt Hapishanesi
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HastaTutsaklar ‹çin Açl›k Grevi
Çeflitli hapishanelerdeki PKK’li tutsaklar, 25-26

A¤ustos günlerinde, birçok tutsa¤›n ölüm s›n›r›nda ol-
mas›na ra¤men tedavilerinin yap›lmamas›n› protesto et-
mek için açl›k grevi yapt›lar.

Ya Piflmanl›k, Ya Ölüm!
Önceki hafta Yürüyüfl’ün 193. say›s›nda AKP ikti-

dar›n›n hapishanedeki tutsaklara “Ya af dileyin ya
ölümlerden ölüm be¤enin” dayatmas› içinde oldu¤unu
yazm›flt›k. Bu politika AKP’yle de s›n›r› de¤il, devle-
tin hapishane politikas›n›n özü bu. Tutsaklar›n hiçbir
hakk› yoktur. Hapishanelerde her fley, tutsaklar› teslim
alman›n bir arac› olarak kullan›l›r.

Mardin E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde tutuklu olan
73 yafl›ndaki Türkiye ‹ldem, yaflad›¤› sa¤l›k sorunlar›
nedeniyle hastaneye sevk ediliyor. Hastaneye götürü-
lürken gardiyanlar ‹ldem’e Piflmanl›k Yasas›'na bafl-
vurmas› dayatm›flt›r. ‹ldem piflmanl›k dayatmas›n› ka-
bul etmeyince tedavisi yap›lmam›flt›r. 

Türkiye ‹ldem’e dayat›l›yor: Ya piflman olacaks›n
ya da ölümlerden ölüm be¤en.

“Ölene kadar tutuklulu¤una” 
Sincan 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde böbrek kan-

serine yakalanan ve sa¤ böbre¤i al›nan 36 yafl›ndaki
Avni Uçar, kalan tek böbre¤inde oluflan tümörle yaflam
mücadelesi veriyor.

17 y›ld›r tutuklu olna 36 yafl›ndaki Avni Uçar
2006’da rahats›zlanarak Ankara Numune Hastanesi’ne
sevk edildi. Sa¤ böbre¤inde 23 milimetre çap›nda bir
kitle bulundu¤u ve böbrek kanseri oldu¤u tespit edilen
Uçar’›n sa¤ böbre¤i al›nd›. Tedavinin ard›ndan yeni-
den cezaevine gönderilen Uçar’›n, hapishane koflulla-
r›nda bir süre sonra di¤er böbre¤i de sanc›lanmaya bafl-
lad›. Tekrar hastaneye sevk edilen Uçar’›n böbre¤inde
ondokuz milimetrelik bir kitle tespit edildi.

Avni Uçar’›n sa¤l›kl› koflullarda tedavisinin yap›l-
mas› için tahliye edilmesi gerekiyor. Uçar, tahliye tale-
biyle Adlî T›p Kurumu’na sevk edildi ancak Adli T›p
Kurumu ayn› Güler Zere’de oldu¤u gibi ““tteeddaavviinniinn
cceezzaaeevvii kkooflfluullllaarr››nnddaa ddeevvaamm eettmmeessiinnee”” karar verdi. 

Avni Uçar’da di¤er hasta tutuklular gibi sessiz im-
hayla gün gün katlediliyor.

Adalet ‹stiyoruz!
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AKP hükümeti, Diyarbak›r Ha-
pishanesi’nin kapat›larak, “e¤itim
kompleksi” yap›laca¤›n› aç›klad›.
Ve bu da “Kürt aç›l›m›”n›n, “de-
mokratik aç›l›m›n” en önemli ad›m-
lar›ndan biri olarak sunuldu. Bir ha-
pishanenin kapat›lmas›n› böyle sun-
mak, o aç›l›m›n niteli¤ini de göste-
riyor asl›nda. ““BB‹‹ÇÇ‹‹MMSSEELL”” dü-
zenlemeler karfl›l›¤›nda Kürt halk›-
n›n ac›lar›n› unutmas›, taleplerinden
vazgeçmesi dayat›l›yor.

Ama sunulan önerinin kendisi
“biçimsel” olarak bile, asl›nda Kürt
halk›na bir hakaret! Diyarbak›r Ha-
pishanesi’ni bina olarak kapatmak
önemli mi? Kald› ki, mevcut hapis-
haneyi kapat›p bir kaç kilometre ile-
risinde yenisini, üstelik kuflku yok
ki ““hhüüccrree ttiippiinnee”” daha uygun ola-
n›n› yapmayacaklar m›? Yapacak-
lar! Öyleyse kapatman›n anlam› ne? 

O tarihin üstüne kapat›l›yor as-
l›nda kap›lar. Y›k›nt›lar›n alt›nda
kkaattlliiaammllaarr››nn ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu ddaa
ggöömmmmeekk istiyorlar. Hay›r, yap›lma-
s› gereken binay› kapatmak de¤il-
dir. O ikinci, üçüncü s›radaki ifltir.
Önce, as›l ve gerekli olan, o hapis-
hanedeki zulüm ve katliamlar›n he-
sab›n› sormakt›r. Ancak AKP, ken-
disinin de alt›nda kalaca¤› bir hesap
sormaya yanaflmamaktad›r. Okul
yapma manevras›yla, o hapishane-
nin kanl› geçmiflini unutturmaya ça
l›flmaktad›r. 

Diyarbak›r Hapishanesi’nde tut-
saklar› teslim almak için her dönem
iflkence ve katliamlara baflvuruldu.
Dayak, hakaret, küfür, zorla istiklal
marfl› okutma, köpe¤e selama dur-
durma, copla tecavüz, d›flk› yedirme

gibi iflkenceler hiç eksik olmad›.
Tutsaklara iittiirraaffçç››ll››kk dayatmalar›n-
da bulunuldu. 

12 Eylül cuntas› iflbafl›na gelir
gelmez, hapishanenin her metreka-
resi bir iflkencehaneye dönüfltü, ifl-
kencenin 24 saat kesintisiz sürdü¤ü
bir yerdi art›k oras›. ‹lk iki y›l, kaç
tutsa¤›n katledildi¤ine dair net bir
rakam yok. 1982-1987 aras›nda ise
3344 kkiiflflii katledildi. 

DDiiyyaarrbbaakk››rr ZZuullmmüünnüünn 1122 
EEyyllüüll DDöönneemmiinnee AAiitt OOlldduu¤¤uu
BBiirr AAllddaattmmaaccaadd››rr!! 

Diyarbak›r Hapishanesi’nin ka-
pat›lmas›yla ilgili hemen tüm ko-
nuflma ve yaz›larda Diyarbak›r’daki
iflkencenin sanki sadece 12 Eylül
döneminde yap›ld›¤› gibi ifadeler
kullan›lmaktad›r. Oysa Diyarba-
k›r’da iflkence ve katliamlar o gün-
den bu yana da süregelmifltir. 12
Eylül sonras›nda da onlarca operas-
yon ve sürekli iflkence vard›r. 

2244 EEyyllüüll 11999966’’ddaa 1100 ttuuttssaakk ka-
falar› parçalanarak katledildi, 23
tutsak da a¤›r flekilde yaraland›. Gö-
rüfl günü olmas› nedeniyle hapisha-
ne maltas›nda bulunan bir grup
PKK’li tutsa¤a planl› bir flekilde ön-
ce itirafç›lar ve gardiyanlar, daha
sonra da özel olarak hapishaneye
getirilen özel timler sald›rd›. Cop,
kalas, beyzbol sopas›, demir çivili
sopalarla tutsaklar› döve döve kat-
lettiler. ““HHeeppssii ttaann››nnmmaayyaaccaakk hhaall--
ddeeyyddii”” diye anlat›yordu görenler ve
ekliyorlard›: “HHeeppssiinniinn öözzeelllliikkllee
kkaaffaallaarr›› ppaarrççaallaannmm››flfltt››””... Hangi
düflmanl›kt› kafalar› parçalayan? 

Bu katliam yafland›¤›nda iktidar-
da bugünkü AKP’nin kadrolar›n›n
da içinde yerald›¤› RReeffaahh PPaarrttiissii
vard›. Adalet Bakan› Refah Partili
fifieevvkkeett KKAAZZAANN’d›. Bugün Cum-
hurbaflkan› olan AKP’li AAbbdduullllaahh
GGÜÜLL, REFAH-YOL hükümetinin
ddeevvlleett bbaakkaannllaarr››nnddaann biriydi. O
zaman Kazan, katliam› meflrulaflt›r-
mak için “kad›n tutuklularla birlik-
te olmak isteyen mahkumlar isyan
ç›kard›...” diye alçakça bir yalan
söylemiflti. Ve hiçbir AKP’linin iti-
raz› yoktu o zaman bu katliama. ‹k-
tidardan düflünce, “katliam” demifl-
lerdi ama esas ölçü, iktidardayken
ne yapt›klar›yd›. 

O gün Refah Partisi içinde yer
alan bugünün AKP’lilerinin de, bafl-
ta Abdullah Gül olmak üzere bu
katliamda sorumlulu¤u vard›r.
AKP’lilerin katliamdaki sorumlulu-
¤u yaln›zca o günlerle s›n›rl› kalma-
m›flt›r. Katliam san›klar›n› savunan
ve aklayan da AAKKPP iikkttiiddaarr›› olmufl-
tur. ‹flte bugün Diyarbak›r’› kapat-
mak isterken, kendi sorumluluklar›-
n› da örtbas etmek istiyorlar. 

YYaapp››llmmaass›› GGeerreekkeenn 
KKaappaattmmaakk DDee¤¤iillddiirr;; SSoorruunn
MMüüzzee YYaappmmaakk ddaa DDee¤¤iillddiirr;; 
DDiiyyaarrbbaakk››rr ZZuullmmüünnüünn 
HHeessaabb›› VVeerriillmmeelliiddiirr

Zulmün sorumlular› aç›¤a ç›ka-
r›lmal› ve cezaland›r›lmal›d›r. Bu-
nun d›fl›ndaki her fley göstermelik-
tir, aldatmacad›r. Katliamlar› ve ifl-
kenceleri yapanlar bellidir. ‹flkence
ve katliam bir devlet politikas›d›r ve
iktidara kim gelirse gelsin bu politi-
kay› devam ettirmifltir.

Ne 12 Eylül döneminde ne de
sonras›nda yaflanan iflkence ve kat-
liamlar›n hesab› sorulmam›flt›r. 

‘96’daki katliam davas› 10 y›l
sürdü, 50’yi aflk›n duruflmada 30
heyet de¤iflti. 27 fiubat 2007’de Di-

Diyarbak›r Hapishanesi’ni Kapatma 
Manevras›, Katliam Tarihinin 

Üstünü Kapatmakt›r!
TTaarriihhlleerr yyaazzaaccaakktt››rr 

BBiirr kkoo¤¤uuflflttaa dduuvvaarrllaarr››

DDuuvvaarrllaarr›› kkaann bbooyyaall››

DDiiyyaarrbbaakk››rr zziinnddaannllaarr››



yarbak›r 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
görülen 35'i asker, 29'u polis, 8'i gardi-
yan olmak üzere 72 kiflinin yarg›land›-
¤› davada, 3 kifli beraat ettirildi, 7 kifli
zaman afl›m›na u¤rat›ld›. 62 san›k hak-
k›nda verilen 18 y›ll›k ceza, ""iiyyii hhaallllee--
rr ii "" göz önünde bulundurularak 5 y›la
indirdi. Aftan yararlanan devlet görev-
lilerinin hhiiççbbiirrii hhaappssee ggiirrmmeeddii.. ‹kti-
darda AKP vard›.

AKP hesap vermek zorundad›r. Di-
yarbak›r zindan›n› kapatarak, okul ya-
parak bu sorumluluktan kurtulamaz.
“Demokratik aç›l›m” ad› alt›nda yafla-
nan bunca iflkence, vahflet unutturula-
maz. Tutsaklar›n kafalar›n› parçalayan,
d›flk› yediren, tecavüz edenler, hesap
vermemiflken, binalar üzerinden yap›-
lan “aç›l›m”lar, kelimenin tam anla-
m›yla demagojidir. Ama Diyarbak›r
zindanlar›ndan kalan biri olarak AAhh--
mmeett TTüürrkk,, ““DDiiyyaarrbbaakk››rr’’ddaakkii iiflflkkeenn--
cceelleerrii uunnuuttuurruuzz”” diyor. Oligarflinin is-
tedi¤i tam da budur. Geçmifl unutula-
cak, hesab› sorulmayacak. Adalet iste-
mekten vazgeçilecek. DTP unutsa da,
AKP Diyarbak›r zindan›n› y›ksa da,
okula çevirse de oras› iflkence ve zu-
lüm abidesi olarak kalmaya devam
edecektir. Ve biz de ülkemizde yaflanan
hiçbir katliam›n, iflkencenin unutulma-
s›na, halk›n adaletsiz kalmas›na izin
vermeyece¤iz. UUNNUUTTTTUURRMMAAYYAA--
CCAAGGIIZZ..

ZZuullmmee,, ‹‹flflkkeenncceeyyee,, ‹‹flfl ‹‹flfltteenn 
GGeeççttiikktteenn SSoonnrraa KKaarrflfl›› 
ÇÇ››kkmmaakk,, NNee AAyydd››nn 
OOllmmaakktt››rr,, NNee DDeemmookkrraattll››kk!!

Diyarbak›r Hapishanesi’nin iflken-
ce, katliam merkezi oldu¤unu bugün
herkes kabul ediyor. Ancak 12 Eylül
y›llar›nda, bundan söz eden yoktu.
“Anarfli-Terör” edebiyat› ile devrimci-
lere, ilericilere yap›lan iflkence bir fle-
kilde meflrulaflt›r›l›yor, en az›ndan ses-
sizlikle karfl›lan›yordu. 

F Tiplerine, GGüülleerrlleerr’’iinn tecritten
dolay› ölüme ad›m ad›m gitmelerine
bugün seyirci olanlar, bugün Diyarba-
k›r’› lanetledikleri gibi, 2299 yy››ll ssoonnrraa bu
kez F Tiplerini lanetleyecekler. Ama
bunun için 29 y›l beklemek gerekmi-
yor. 

Devrimci, demokrat, ilerici, ayd›n
olmak faflizmin her türlü sald›r›s›na
karfl› mücadele etmektir. Zulümden he-
sap sormakt›r. Bunun bir bedeli elbette
var, ancak bu bedel göze al›nmadan ne
devrimci, demokrat, ne de ayd›n oluna-
maz. Ayd›n yaflad›¤› ça¤›n sorunlar›na
yafland›¤› dönemde sahip ç›kabiliyorsa
ayd›nd›r. Katliamlar›n hesab›n› sorma-
dan, yaln›zca bar›fl ça¤r›lar› yap›larak,
yaflanmakta olan zulme gözlerini kapa-
t›p sadece icazet alt›nda “geçmifl”le u¤-
raflarak ayd›n olunamaz. 

Zulüm yafland›¤› anda hesap sorma-
n›n, adalet araman›n bir anlam› vard›r. 

Oligarfli, hapishanelerde sald›r› ve
katliamlarla devrimcileri teslim alma-
ya, imha etmeye çal›fl›rken as›l amaç
halka gözda¤› vermektir. Devletin ha-
pishanelerde ve d›flar›da uygulad›¤›
katliam ve iflkenceler karfl›s›nda içeride
ve d›flar›da güçlü bir direnifl hatt› olufl-
turulamad›¤›nda, bunun solu ve halk›
olumsuz anlamda etkilemesi kaç›n›l-
mazd›r. Teslimiyetler ço¤unlukla bura-
dan do¤mufltur. 

Tutsaklara karfl› yap›lan sald›r›lara,
iflkence ve katliamlara sessiz kalmak,
hesap sormamak, ddeevvlleettiinn ssaalldd››rrggaann--
ll››kkttaakkii ccüürreettiinnii aarrtt››rr››rr.. Hapishaneler-
de süren direnifllere, tutsaklara, katli-
amlar›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›
için aç›lan davalara sahip ç›kmamak,
haklar ve özgürlükler mücadelesini
güçsüzlefltirir. 

Yeni katlimlar›n ve ölümlerin ya-
flanmas›n› istemiyorsak; GGüülleerrlleerr’’iinn
öldürülmesine, hasta tutsaklar›n ad›m
ad›m ölüme gitmesine, sohbet hakk›n›n
gasbedilerek, tecrit iflkencesine devam
edilmesine, Diyarbak›r Hapishanesi
kullan›larak katliamlar tarihinin unut-
turulmak istenmesine sessiz kalmaya-
l›m. AKP, “aç›l›m” ad›na, akl›m›za, ha-
f›zam›za hakaret ediyor, adalet özlemi-
mizle adeta alay ediyor. Biz ““dduuvvaarrllaa--
rr›› kkaann bbooyyaall››” Diyarbak›r Hapishane-
si’ndeki zulmün hesab›n› istiyoruz. Bir
halk›n topyekün afla¤›land›¤›, bir hal-
k›n köpeklerin önünde esas durufla zor-
land›¤› alçakl›¤›n hesab›n› istiyoruz.
Ölülerimizin hesab›n› istiyoruz. Zul-
mün hesab› ortada yokken, Diyarbak›r
Hapishanesi’nin dört duvar›n›n ne ola-
ca¤› hiç mi hiç önemli de¤ildir.
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“Günlük Gazetesi”ne
1 Ay Yay›n Durdurma
Cezas›!

19 Ocak 2009’da yay›nlan-
maya bafllayan Günlük Gazete-
si ikinci kez kapat›ld›.

‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mah-
kemesi, gazetenin 21 A¤ustos
günkü say›s›n›n 14. sayfas›nda
yer alan Prof. Dr. Amir Hassan-
pour'un “Geliflen dünya dilbilim
düzeninde dilsel haklar” bafll›k-
l› yaz›s›n› gerekçe göstererek 1
ay kapatma cezas› verdi.

AKP iktidar› bask› ve yasakla-
r› sürdürmeye devam ediyor. ‹sti-
yor ki, hiçbir gerçek yaz›lmas›n,
konuflulmas›n, tart›fl›lmas›n..

SAMSUN’DA
TUTUKLAMALAR
PROTESTO ED‹LD‹

Karadeniz Özgürlükler Derne--
¤i üyeleri 23 A¤ustos günü, Grup
Yorum konseri düzenledikleri için
Trabzon ve Samsun’da tutukla--
nanlar›n serbest b›rak›lmas› ve ya--
flanan hukuksuzlu¤un sona ermesi
talebiyle eylem yapt›lar. 

Samsun’da Süleymaniye Geçi--
di’nde yap›lan eylemde “Gözalt›--
lar,Tutuklamalar, 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›. 

Sloganlar›n ard›ndan Karade--
niz Özgürlükler Derne¤i ad›na ya--
p›lan aç›klamada gözalt›na alma,
tutuklama ve yarg›lama aflamas›n--
daki hukuksuzluklara de¤inildi.      

Eylem, Samsun’da tutuklanan
5 kiflinin 28 A¤ustos 2009 tarihin--
de Ankara 11. A¤›r Ceza Mahke--
mesi’nde görülecek olan duruflma--
s›n› sahiplenme ça¤r›s› yap›lma--
s›yla sona erdi. 



20 30 AA¤ustos 22009 // Say›: 11

EEggeemmeenn ss››nn››ffllaarr cceepphheessii--
nniinn hhiiççbbiirr aaçç››ll››mm››,, hhiiççbbiirr
ppoolliittiikkaass››,, hhiiççbbiirr tteemmssiillcciissii,,
ddüünnyyaa hhaallkkllaarr›› vvee hhaallkk››mm››zz
iiççiinn bbaarr››flfl›› ssaa¤¤llaayyaammaazz!!

Y›llard›r Kürt sorununun çözü-
mü konusunda “bar›fl”tan söz edil-
di. “Silahlar sussun, akan kan dur-
sun” denildi. Ayd›nlar defalarca
“bar›fl” ça¤r›lar› yapt›, “Bar›fl Mec-
lisleri” kuruldu. Bugün AKP iktida-
r›n›n gündeme getirdi¤i “Kürt aç›l›-
m›” üzerinden yeni bir “bar›fl” bek-
lentisi daha yarat›ld›. Her ne kadar,
bu beklentilerin oluflmas›yla kay-
bolmas› aras›nda çok uzun zaman
geçmese de, bu beklentinin bu ka-
dar çabuk ve temelsiz oluflabilmesi,
önemli bir çarp›kl›¤a iflaret ediyor. 

Egemen s›n›flar›n-burjuvazinin
“ilerici” hiçbir niteli¤inin kalmad›-
¤›n› ve olamayaca¤›n› görmek iste-
meyenler, çeflitli dönemlerde bu tür
bar›fl beklentilerine girmektedirler.
Dünya çap›nda ABD’nin bafl›na
Clinton’nun daha sonra Obama’n›n
gelmesinden tutun da, emperyalist
zirvelerde belirlenen çeflitli politi-
kalardan BM’nin kararlar›na kadar
bir çok olgudan hareketle, “art›k
dünyam›z eskisinden daha fazla ba-
r›fl içinde olacak” gibi de¤erlendir-
meler ve yorumlar yap›l›r.

Clinton’un iktidara gelmesiyle
Ortado¤u’ya bar›fl gelecekti, dünya
“daha bar›flç›, daha yaflanas› bir
dünya” olacakt›. Clinton’a methiye-
ler dizenler, Obama için de “dünya
için yeni bir umut do¤uyor” diye se-
vinç ç›¤l›klar› att›lar. Amerikan im-
paratorlu¤unun baflkanl›k koltu¤una
oturan Obama’yla birlikte art›k sa-
vafllar bitecek, dünyaya bar›fl gele-
cek masallar› bir kez daha anlat›lma-
ya baflland›. Bize de bir Obama ge-
rek diye yazd› kimi “bar›flseverler”.

BM “Bar›fl Gücü” askerleri, “ba-
r›fl” ad›na dünyan›n de¤iflik yerleri-

ne yerlefltiriliyor ve gittikleri yerle-
re kan ve gözyafl› götürüyorlarken,
bu gerçe¤e gözünü kapatanlar, bar›-
fl›n BM arac›l›¤›yla sa¤lanabilece¤i-
nin bile propagandas›n› yapt›lar. 

Özal iktidar›n›n Terörle Müca-
dele Yasas›’yla birlikte ç›kartaca¤›
“k›smi af”f›n Kürt sorununun çözü-
mü için bir ad›m olaca¤› söylendi.
“96’n›n gündeminde masa var” tes-
biti yap›ld›. Mesut Y›lmaz’›n, De-
mirel’in, Çiller’in ““KKüürrtt rreeaalliitteessiinnii
ttaann››yyoorruuzz”” ve benzeri sözleri “ba-
r›fl” için bir umut say›ld›. MHP’nin
iktidara gelmesinden bile medet
umuldu. MGK’n›n çeflitli aç›klama-
lar› bir “›fl›k” olarak de¤erlendirildi.
Ülkemizde bir ara Kürt milliyetçile-
rinde ve ayd›nlarda revaçta olan
söylemlerden biri de fluydu: “Her-
kes kendi teröristiyle bar›flt›... biz
neden bar›flmayal›m...” 

Bu bofl ç›kan beklentilerin, tah-
lillerin, öngörülerin ard›ndan geldik
bugüne. Abdullah Gül, Kürt soru-
nunun çözümü konusunda “tarihi
bir f›rsat”tan söz etti¤inde, Ahmet
Türk’ten yine defalarca kez tekrar-
lanm›fl bir aç›klama geldi; “Koflul-
lar›n bir bbaarr››flfl ff››rrssaatt›› yaratt›¤› tar-
t›flmas›z bir gerçek”! 

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü’nde
defalarca ateflkes ilan edilip, defa-
larca bar›fl ça¤r›lar› yap›ld›. Bazen,
egemen güçlerin tek bir kelimesi bi-
le “bar›fl” için bir iflaret olarak de-
¤erlendirildi.

Burada dikkat çekilmesi gereken
fludur: BBAARRIIfifi PPOOLL‹‹TT‹‹KKAALLAARRII--
NNIINN VVEE BBEEKKLLEENNTT‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN
MMEERRKKEEZZ‹‹NNDDEE KK‹‹MM VVAARR?? 

Ülkemiz yak›n tarihinin “bar›fl”
odakl› tüm tart›flmalar›, gündemleri
göstermektedir ki, bu tür yorumla-
r›n merkezinde hep eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarr
vard›r. Bar›fl beklentisinin kayna¤›
ço¤u kez emperyalistlerdir veya ifl-
birlikçi iktidarlard›r. Bazen egemen
s›n›flar ad›na iktidar olan bir burju-
va politikac›s›n›n aç›klamalar›, ba-

zen emperyalizmin, iflbirlikçilerinin
herhangi bir politikas›, manevras›
ve karar›d›r. Beklentileri “gerçek-
leflmesi imkans›z” beklentiler yapan
da budur. 

“Bar›fl”tan sözedenlerin tahlille-
rinin merkezinde egemen s›n›flar›n
gelifltirdi¤i bir insiyatif, bir politika,
bir aç›klama vard›r. 

Yani bu tablo bize “bar›fl” savu-
nucular›n›n mant›¤›n›, beklentileri-
nin kayna¤›n› da göstermektedir.
Onlara göre, ülkemizde bar›fl› oollii--
ggaarrflflii (veya oligarflinin flu veya bu
gücü) sa¤layacakt›r. Ayd›nlar, Kürt
milliyetçileri, tüm reformist kesim-
ler “bar›fl” konusunda böyle düflün-
mektedirler. Ve onlar›n bar›fl politi-
kas›n›n da aaççmmaazz›› budur.

Dünyada da bar›fl› Obama-
lar’dan, BM’den, NATO’dan bekle-
mek ayn› düflüncenin bir baflka yan-
s›mas›d›r. 

Emperyalizmden, oligarfliden
“bar›fl” beklemek!... Egemen güçle-
rin elindeki silahlar› halklar›n üzeri-
ne do¤rultmaktan vazgeçece¤ini
düflünerek, onlardan bar›fl iste-
mek!.. Söz ve icraat aras›ndaki fark›
görmezden gelerek, sürekli ayn› ha-
yal k›r›kl›¤›n› yaflamak... 

Peki egemen güçlerin “bar›fl”
üzerine sözleri söylerken bunda sa-
mimi olmad›klar› ve olamayacakla-
r›n› görmek için daha ne kadar ha-
yal k›r›kl›¤› yaflamak gerekir?

Veya flunu soral›m: Gerilla hare-
ketleriyle, “bar›fl masas›”na oturan
egemenler silahlardan, sömürüden
halklara uygulad›klar› bask›lardan
vaz m› geçtiler? Dünyada böyle bir
örnek var m›? Bugüne kadar böyle
bir örne¤e rastlanmad›.

Ama bunun yerine, emperyalist
güçlerin bar›fl derken, gerilla güçleri-
ni tasfiye etti¤i gerçe¤ine s›rt›n› dön-
mek vard›r. Bar›fl, dünyan›n birçok
ülkesinde, halk kurtulufl savafllar›n›n
tasfiyesiyle ayn› anlama gelmifltir. 

Uzlaflmak, Teslim Olmak Pahas›na
Kazan›lan Bar›fl, Bar›fl De¤ildir!11EEylülylül



Reformizm, aç›klamalar yap›-
yor: “Bar›fl› koruyaca¤›z, savuna-
ca¤›z ve tüm engellemelere ra¤men,
bar›fl düflüncesini ve kültürünü ge-
lifltirece¤iz”... Hani ortada koruna-
cak bir bar›fl m› var? Gelifltirmek is-
tedi¤iniz “bar›fl düflüncesi, kültürü”
kime hizmet edecek?..

Temel sorular›n atland›¤› yerde,
do¤ru tek bir kelime bile söylemek
mümkün de¤ildir. Soru: Nas›l bir
bar›fl? Soru: Kiminle bar›fl? 

Egemenlerin bir sözü kiflileri,
örgütleri, nas›l bu kadar iyimser ya-
pabiliyor; demagojiler nas›l bu ke-
simleri bir hayalden baflka bir haya-
le sürükleyebiliyor? Cevab›, bu so-
rular›n sorulmam›fl olmas›ndad›r. 

Bar›fl beklentisi yaratan, bar›fl
politikalar›n›n savunucu olan tüm
kesimlerin bar›fltan anlad›¤› emper-
yalizmle, oligarfliyle uuzzllaaflflmmaakktt››rr..
“Her türlü fliddete, her türlü savafla
hay›r” diyerek bar›fl istemek, em-
peryalizme ve oligarfliye karfl› halk-
lar› savunmas›z b›rakmak, sömürü
ve zulme karfl› yükselen bütün hak-
l› savafllar› mahkum etmektir. 

Emperyalizme ba¤›ml›, oligarfli-
nin iktidarda oldu¤u bir ülkede ba-
r›fltan söz etmek halklar› kand›rmak-
t›r. Faflizmin oldu¤u bir ülkede bar›fl
politikalar›n› savunmak bedel öde-
meden düzen s›n›rlar› içinde siyaset
yapmaya k›l›f uydurmakt›r. Bu, halk
kurtulufl savafllar›n›n getirdi¤i zo-
runlu saflaflmadan kaçmakt›r. 

“Bar›fl” sihirli bir sözcüktür. Tas-
fiyenin, uzlaflman›n, teslimiyetin, sa-
vaflman›n, bedel ödememenin, hal-
k›n silahl› savafl›ndan korkman›n, ra-
hat›n›n bozulmas›n› istememenin
üzerini örten sihirli bir sözcük. “Sa-
vafl dursun, bar›fl gelsin” derken, ba-
r›fl sözcü¤ünün tüm bu gerçeklerin
üzerini örtece¤ini zannediyorlar. 

Obamalar’›n, Erdo¤anlar’›n ge-
tirece¤i “bar›fl” emperyalizmin ve
oligarflinin sömürü ve zulmüne,
ulusal ve s›n›fsal bask›lar›na karfl›
tek bir silah›n patlamayaca¤› bir or-
tam yaratmakt›r. Egemenlerin silah-
lar›n›n gölgesinde, halklar›n silah-
s›zland›r›ld›¤› bir “bar›fl” halktan
yana de¤ildir.

11 EEyyllüüll DDüünnyyaa BBaarr››flfl GGüünnüü,,
uuzzllaaflflmmaann››nn ddee¤¤iill,, ffaaflfliizzmmee
kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl››nn vvee zzaaffeerriinn
ssoonnuuccuudduurr

1 Eylül, faflizmin dünya halklar›
taraf›ndan bozguna u¤rat›ld›¤› gü-
nün simgesidir. 1 Eylül, faflizmin
halklar taraf›ndan silahlarla alt edil-
di¤i günün simgesidir. 1 Eylül, dün-
ya halklar› için faflizme karfl› direnifl
ve savaflla on milyonlarca flehit veri-
lerek, büyük bedeller ödenerek kaza-
n›lm›fl bbiirr bbaarr››flfl›› temsil etmektedir.

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü ilan
edilirken, Hitler faflizminin alt edil-
mesiyle sa¤lanan bar›flla, bugün sö-
zü edilen bar›fl ayn› de¤ildir. 

Nazi Almanyas› 11 EEyyllüüll 11993399’da
Polonya’y› iflgal ederek, insanl›k ta-
rihi için en büyük y›k›mlardan biri
olan 2. Emperyalist Paylafl›m Sava-
fl›’n› bafllatm›flt›. Faflizm Alman-
ya’da, ‹talya’da, Japonya’da alt
edildikten sonra, dünya halklar› için
bir bar›fl umudu do¤mufltu. Bar›fl
tüm dünya haklar›n›n büyük bir öz-
lemiydi. 50 milyon kiflinin can›na
mal olan bu savafl›n bafllang›ç günü
olan 1 Eylül, savafl›n bitifliyle dünya
halklar› için yeni bir dönemin sim-
gesi olarak kabul edildi.

Faflizm, emperyalist tekellerin
hakimiyetinin ve sömürgeci politi-
kalar›n›n bir sonucuydu. Emperya-
lizm bu amac›ndan vazgeçmeyece¤i
için bar›fl kavram›n› çarp›tarak, içi-
ni boflaltt›. Dünya halklar›n›n elin-
den faflizme ve emperyalizme karfl›
ddiirreenniiflfl ssiillaahh››nn›› almak için “her tür-
lü fliddete hay›r, bütün savafllara
hay›r” düflüncesini yayd›. Dünya
halklar›n›n hakl› savafllar› “terö-
rizm” olarak ilan edildi. 

Reformistlerin, savundu¤u bbaarr››flfl
ppoolliittiikkaallaarr››,, kkaayynnaa¤¤››nn››,, emperya-
lizmin 1 Eylül’ün içini boflaltmak
için ortaya att›¤› iflte bu “bar›fl” kav-
ram›ndan almaktad›r. 

Oysa, dünya halklar›n›n özlemi
ve talebi olarak bar›fl, çok farkl› bir
anlam tafl›r. 

Halklar için bar›fl, emperyaliz-
min faflizmin sald›r›lar› alt›nda ol-
madan yaflamakt›r. Zulüm alt›nda
olmadan yaflamakt›r. ‹flgal alt›nda
olmadan yaflamakt›r. Emperyaliz-
min gizli ve aç›k iflgallerinin sürdü-
¤ü, faflizmin sürdü¤ü dünyada ve
ülkemizde iflte bu yüzden bar›fl›n
beklenemeyece¤ini ve mümkün
olamayaca¤›n› söylüyoruz. Ve iflte
bu yüzden, dünya halklar›n›n bar›fl
içinde bir dünyaya ulaflmas›, uuzzuunn
zzoorrlluu bbiirr yyoolldduurr.. 

Halklar için bar›fl, veya “bütün
silahlar›n susmas›”, ancak tek bir
koflulda gerçekleflir: Emperyalizmin
yenildi¤i bir dünyada. Bu nedenle
de bar›fl için mücadele etmek, önce-
likli olarak emperyalizme ve oligar-
flik diktatörlüklere karfl› mücadele
etmektir. Bar›fl›n yolu, dünya çap›n-
da ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesini yükseltmektir. 

1 Eylül’ü Dünya Bar›fl Günü ha-
line getiren, Hitler’e yap›lan bar›fl
ça¤r›lar› de¤il, Hitler’i alt etmek
için, faflizme karfl› elde silah sava-
flan, kendini feda etmekten kaç›n-
mayan, bu u¤urda nice kahramanl›k
destanlar› yaratan halklard›r. Yüzü-
nüzü Obamalar’›n, Erdo¤anlar’›n
yerine, 1 Eylül’ü, bar›fl›n simgesi
haline getirerek dünya haklar›na ar-
ma¤an eden SSttaalliinn’’ee vvee bbuu uu¤¤uurrddaa
flfleehhiitt ddüüflfleenn mmiillyyoonnllaarrccaa vvaattaannssee--
vveerree ddöönnüünn!!......

Dünya halklar›na bar›fl› getirecek
olan, Obamalar’›n, Erdo¤anlar’›n
bar›fl masallar›, “demokratik aç›l›m-
lar›” de¤il, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--
oolliiggaarrflfliikk hhaallkk kkuurrttuulluuflfl SSAAVVAAfifi--
LLAARRIIDDIIRR.. Dünya halklar› bar›fl›
SSOOSSYYAALL‹‹ZZMMLLEE kazand›, sosya-
lizmle korudu. Kimse, SOSYAL‹Z-
M‹N var olmad›¤› bir dünyada bar›-
fl›n asla sa¤lanamayaca¤› gerçe¤ini
unutturup, halklar› kand›rmas›n!
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1 Eylül’ü Dünya Bar›fl Günü
haline getiren, Hitler’e

yap›lan bar›fl ça¤r›lar› de¤il,
Hitler’i alt etmek için, faflizme

karfl› elde silah  savaflan,
kendini feda etmekten

kaç›nmayan, bu u¤urda nice
kahramanl›k destanlar›

yaratan halklard›r.
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AKP iktidar› günlerdir “demok-
ratik aç›l›m” tart›flmalar› ile günde-
mi doldurdu. “Tarihi f›rsat”, “‹yi
fleyler olacak” söylemleri ile pembe
tablolar çiziliyor. Ve onlar›n pembe
ve sahte tablolar›nda halka sald›r›lar
yok. Geçen hafta Erzurum’daki ya-
flanan linç sald›r›s› da bu tabloya
girmedi, tart›flma konusu bile yap-
mad›lar. 

Sivas’ta “Ortak Düflman Ameri-
kad›r” dedikleri, karikatür sergisi
açt›klar› için tutuklanan 5 ö¤renci-
nin duruflmas›na kat›lmak için 18
A¤ustos’da ERZURUM’a giden
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renci-
ler ile TAYAD’l› Aileler’e, linç gü-
ruhu polisle birlikte sald›rd›. 

Gençlik Federasyonu üyeleriyle
TAYAD’l›lar, 5 ö¤rencinin 15 ayd›r
keyfi tutuklu¤unu protesto edip,
hakl› mücadelelerini desteklemek
için bir bas›n aç›klamas› yapmak is-
tediler.

Bas›n aç›klamas› bafllad›¤›nda
önce sivil polisler provokasyon ya-
ratmaya çal›flt›lar. Sonra faflist gü-
ruh toplanmaya bafllad›. ““BBuurraass››
EErrzzuurruumm,, bbuurrddaann çç››kk››flfl yyookk”” slo-
ganlar›yla sald›r›ya bafllad›lar. 

Nitekim linç güruhu polisin hi-
mayesi alt›nda küfürler, hakaretler
ya¤d›r›p ard›ndan fiziki sald›r›ya
geçti. Polis, linç güruhunun sald›r›-
s›n› yeterli bulduktan sonra, onlar›
sahneden çekip, sald›r›y› kendisi
sürdürdü. Demokratik bir hakk›
kullanan devrimciler, demokratlar,
sald›r›ya u¤ruyordu. Sald›ran ise,
insanlar›n haklar›n› kullanmalar›n›
sa¤lamakla görevli olan polisti. 

AKP “demokratik aç›l›m”dan
söz ederken, demokratik bir hakk›
kullanan vatanseverler, linç güruhu-
nun ve polisin sald›r›s›na u¤ruyor-
lard›... 

LLiinnccee SSaannssüürr!!

‹fllerine geldi¤inde, ç›karlar›na
uygun bulduklar›nda veya zaman

zaman da “demokrasicilik ve gaze-
tecilik oyunu” gere¤i, en küçük ey-
lemleri, sald›r›lar› bile veren burju-
va bas›n yay›n organlar›, Erzu-
rum’daki linç sald›r›s›n› görmezden
geldiler. Yok sayd›lar. 

Yok say›fl, zaten en bafltan linçe

verilen bir destekti. K›smen lincin

haberini yapanlar da Yürüyüfl’ün

önceki say›s›nda aktard›¤›m›z gibi,

linç güruhunu halâ “hassas vatan-

dafllar” olarak aklay›p meflrulaflt›ran

üslubu kullanmaya devam ediyor-

lar, polisi, sald›r›y› teflvik eden,

linççileri koruyan de¤il de ““ssaalldd››rr››--
yy›› öönnlleeyyeenn”” gibi sunuyorlard›. 

Yay›nlar›nda linç yoktu. Polisin

sald›r›lar›, gözalt›nda yap›lan iflken-

celer yoktu. Demokratik bir hakka

sald›r›lmas› yoktu.

Bas›n aç›klamas› yapan 70’i afl-

k›n kifli sald›r›ya u¤rar ve gözalt›na

al›n›rken, linç güruhundan bir tek

kifli bile gözalt›na al›nmad›... Bu ba-

riz hukuksuzluk da yoktu haberler-

de. 

Burjuva bas›n, televizyonlar,
sald›r›ya u¤rayan, iflkence gören tek
bir vatansevere “ne oldu, nniiyyee ssaall--
dd››rr››yyaa uu¤¤rraadd››nn››zz??” sorusunu sor-

mad›.

Karikatür sergisi açt›klar› için 15
ayd›r tutuklu olan ilerici ö¤renciler
için “nniiyyee hhaalleenn ttuuttuukklluullaarr??” soru-
sunu sormad›.

Burjuva bas›n ve AKP iktidar›
elbirli¤iyle linç sald›r›s›n› örtbas et-
tiler. Sanki Erzurum’da böyle bir
linç sald›r›s› olmam›flt›.

Linç, AKP hükümetinin de gün-
deminde yoktu. B›rakal›m sivil fa-
flist güruhu gözalt›na almay›, yeni
sald›r›lar için onlar› cesaretlendirdi-
ler.

Burjuva bas›n›n “Kürt aç›l›m›”
ile “demokratl›¤›n›” keflfetti¤i ‹çifl-
leri Bakan› Beflir Atalay da, kendisi-
ne ba¤l› polis teflkilat›n›n içinde yer
ald›¤› linç sald›r›s› konusunda tek
bir cümlelik aç›klama bile yapmad›.

Hemen her konuda konuflan, dü-
zen partileri sözcüleri ve AKP söz-
cülerinin hiçbiri linç sald›r›s› konu-
sunda a¤z›n› aç›p tek bir aç›klama
yapmad›.

Adalet(!) da¤›tt›¤› söylenen bir
bakanl›¤›n sorumlusu bakan, linç
sald›r›s›n› görmezden geldi.

Sanki Erzurum’da böyle bir linç
sald›r›s› hiç yaflanmam›flt›. Üstelik
gözalt›na al›nan 70 kifli Erzurum’da
ppoolliissiinn oolluuflflttuurrdduu¤¤uu Guantanamo
toplama kamp› koflullar›nda; saat-
lerce aç›k havada, günefl alt›nda, el-
leri kelepçeli yat›r›larak, zaman za-
man üzerlerine bas›larak, polis pos-
tallar› ile çi¤nenerek tutuldular.

‹flte gerçek buydu!.. Aylard›r çi-
zilen toz pembe tablolar, vaatler, ya-
lanlar, “demokratik aç›l›m”lar hepsi
bofltu. Gerçek ise bu ülkede
AKP’nin halk için demokrasi getir-
mek gibi bir sorununun olmad›¤›y-
d›.

As›l gerçek aç›kt›; bu ülkede va-
tansever olmak, sömürü düzenine
karfl› mücadele etmek, demokratik
haklar› kullanmak suçtu. Ve bunun
için polis destekli linç sald›r›lar›n›,
iflkencelerden geçirilmeyi ve elbette

AKP ve Destekçileri Erzurum’daki 
Linç Sald›r›s›na Ne Diyor?

Gençlik Federasyonu’ndan 
ö¤renciler, linç sald›r›s›n›n
ard›ndan 21 A¤ustos’ta düzenle-
dikleri bas›n toplant›s›nda,
taleplerinden birini iflte bu
dövizle dile getirmifllerdi. Ama
AKP tersini yap›yor. Linççileri
koruyor, Amerikanc›lar› koruyor,
anti-emperyalistleri yarg›l›yor!

Sorumlu

AKP’dir



aylarca y›llarca
t u t u k l a n m a y ›
göze almak ge-
rekiyordu.

AKP iktidar›
hiçbir konuda
halk›n yarar›na
olacak bir prog-
ram hayata geçi-
remez. 7 y›ll›k
iktidarlar› bunun
en aç›k kan›t›d›r.
7 y›ld›r bu ülke-
de iflkence ve
sald›r›lar hiç ara
vermeksizin sür-
dürüldü. 

AAKKPP’’yyii vvee AAKKPP’’nniinn 
““DDeemmookkrraattiikk AAçç››ll››mm››””nn›› 
DDeesstteekklleeyyeennlleerr,, 
EErrzzuurruumm’’ddaakkii LLiinnçç 
KKaarrflfl››ss››nnddaa NNeeddeenn SSuusskkuunn??

AKP’nin “demokratik aç›l›m›”n›
destekleyenler, “demokratikleflme ge-
reklidir” diyenler nedense linç sald›r›-
s› karfl›s›nda koyu bir sessizli¤e gö-
müldüler. 

Birincisi, hiç kimse linç güruhu-
nun sald›r›s›n›n sadece devrimcilerle
s›n›rl› kalaca¤›n› düflünmemelidir. Bu
ülkede yaflanan onlarca katliam, Ma-
rafllar, Çorumlar, Sivaslar, linç güru-
hunun kendisinden olmayan herkese
sald›rd›¤›n›n kan›t›d›r.

‹kincisi, linç sald›r›lar›n›n oldu¤u
yerde ne demokrasiden, ne düflünce
özgürlü¤ünden, ne örgütlenme özgür-
lü¤ünden ve ne de baflka bir özgürlük-
ten söz edilebilir. Linçlere karfl› ç›k›l-
madan, mücadele edilmeden demok-
rat olunamaz.

Linçlere karfl› mücadele ayn› za-
manda demokrasi mücadelesidir. Hak
ve özgürlükler mücadelesidir. DDee--
mmookkrraattiikklleeflflmmee ddiiyyoorrssaann››zz,, LLiinnccii
KK››nnaayy››nn,, LLiinnççççiilleerrii vvee OOnnllaarr›› KKoorruu--
yyaann PPoolliissii YYaarrgg››llaayy››nn... En önemli
göstergelerden biri budur! Demokra-
tikleflme diyorsan›z, demokratik bir
hakk›n› kulland›¤› için gözalt›na al›-
n›p iflkence gören vatanseverlere sal-
d›ran, iflkence yapanlar› yarg›lay›n!
Linççileri tutuklay›n!..
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BBuu zzuullüümm ggeeççeenn hhaaffttaa
EErrzzuurruumm’’ddaa yyaapp››lldd››..

EErrzzuurruumm’’ddaa kküüççüükk ççaappll››
bbiirr GGuuaannttaannaammoo kkuurruulldduu..

BBuu iiflflkkeennccee,, DDÜÜNN,, ‘‘iiflflkkeennccee--
yyee ss››ff››rr ttoollee--
rraannss’’ ddiiyyeenn,,
bbuuggüünn ‘‘ddee--
mmookkrraattiikk aaçç››--
ll››mm’’ddaann ssöözz
eeddeenn bbiirr iikkttii--
ddaarr››nn yyöönneettii--

mmiinnddee yyaapp››lldd››.. 

Linççiler sald›rd›;
tek bir faflist gö-
zalt›na al›nmaz-
ken, linççilerin
sald›rd›¤› 70’i afl-
k›n ö¤renci ve
TAYAD’l› gözal-
t›na al›nd›. Yani
tüm linç sald›r›lar›nda yaflanan
bir kez daha yafland›. 

Gözalt›na al›nanlar, özel harekat
timinin e¤itim alan›na götürüldü-
ler. Guantanamo’daki gibi e¤itim
alan›ndaki bir arazide elleri arka-
dan kelepçelendi, yüzü koyun ya-
t›r›ld›lar; güneflin alt›nda saatler-
ce bu flekilde bekletildiler. 

Turuncu üniformalar giydirme-
diler belki ama iktidar olarak da,
polis olarak da Guantanamo’yu
yaratanlardan bir farklar› yoktu. 

“Arama” s›ras›nda gözalt›na al›-
nan herkes iflkencelerden

geçirildi. Sürekli gaz
s›k›ld›. Bay›lanlar
oldu. Üst aramas› s›-
ras›nda ise birkaç ta-
ne özel harekatç› el-
lerine beyaz eldi-
venleri geçirerek,
gözalt›ndakileri zor-
la kan almakla tehdit
ettiler. Alçakl›¤›n,
namussuzlu¤un, ta-
cizin her türlüsü
mevcuttu. Ve ikti-
darda AKP vard› ve
ortal›kta ‘demokra-
si’ sözleri uçufluyor-
du...

Bak›n yukar›daki re-
simlere. 

Morart›lm›fl kanat›lm›fl kollara,
bacaklara, gözlere kafalara ba-
k›n. Yok hay›r, orada gördü¤ü-
nüz sadece ö¤rencilerin iflkence
görmüfl resimleri de¤il; iyi ba-
k›nca, orada AKP’yi, zalimli¤i,
“aç›l›m” riyakarl›¤›n› görürsü-
nüz. 

AKP ‹KT‹DARINDA ‹fiKENCE SÜRÜYOR
YER: ERZURUM, TAR‹H: 18-19 A⁄USTOS 
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AKP iktidar› döneminde linç
sald›r›lar› kesintisiz bir flekilde sür-
mektedir. 2005 21 Mart›’nda Mer-
sin’deki bayrak provokasyonuyla
bafllayan ve ayn› y›l Nisan ay›nda
Trabzon’daki linçten bu yana süren
politika, art›k herkesin gözünü aç-
mal›d›r. Trabzon’dan bafllayarak
sadece 1,5 y›l içinde irili ufakl› 17
linç sald›r›s› gerçekleflmiflti. O gün-
den bu yana da aç›k bir kesintisizlik
söz konusudur. Aç›k ki, linç politi-
kas›, bizzat AAKKPP’’nniinn oonnaayy vvee hhii--
mmaayyeessiinnddee sürmektedir. Fakat
AKP, sanki bu ülkeyi yöneten ken-
dileri de¤ilmifl gibi, bütün bunlar›,
kendi d›fl›nda göstermeye çal›fl›yor.
‹ktidara geldikleri günden beri hal-
ka, “Demokratikleflme” masallar›
anlat›yorlar. Oysa iflkenceler, katli-
amlar, infazlar hiç durmad›, önceki
iktidarlar döneminde ne ise aynen
sürdü.

AKP’nin, “Kürt aç›l›m›” ya da
yeni söylemiyle “demokratik aç›l›-
m›”na kananlar, geriye dönüp
AKP’nin 7 y›ll›k politikalar›na bak-
mal›d›r. Geçti¤imiz hafta içinde Er-
zurum’da Gençlik Federasyonu
üyelerine yap›lan linç sald›r›s› bunu
bir kez daha göstermifltir. 

Bundan hala flüphe duyanlar si-
yasi olarak kördür. 

Sivas'ta 27 May›s 2008’de gö-
zalt›na al›nan Gençlik Federasyonu
üyesi 5 üniversite ö¤rencisi 15 ayd›r
Erzurum hapishanesinde tutuklu. 15
ayd›r mahkemeye dahi ç›kart›lmad›.
Özgürlükleri, e¤itim haklar› gasp
edildi ve edilmeye devam ediyor.

Peki neydi suçlar›? 

ABD’Y‹ ELEfiT‹REN KAR‹-
KATÜR SERG‹S‹ AÇMAK! 

Evet, befl üniversite ö¤rencisinin
suçu; “Ortak Düflman Amerika”
içerikli bir karikatür sergisi açmak-
t›. 14 ay boyunca neyle suçland›kla-
r›na dair bir iddianame dahi haz›r-
lanmad›. Tam bir düflmanl›kla ceza-

land›r›lmaktad›r befl ö¤renci. 

HHeerr fifieeyy LL‹‹NNÇÇ NNeeddeennii
OOllaabbiilliirr!! SSaahhiipplleennmmee BBiillee!! 

Gençlik Federasyonu tutuklanan
arkadafllar›n› bafl›ndan beri yaln›z
b›rakmad›. Eylemlerle, aç›klamalar-
la AKP’nin terörünü, hukuksuzlu-
¤unu teflhir etti. 18 A¤ustos’ta Erzu-
rum 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lacak ilk duruflmaya kat›l›m
için ça¤r›lar yapt›. 

Fakat AKP’nin polisi bunu da
hazmedemedi. 18 A¤ustos’ta mah-
kemeyi izlemek için Erzurum’a gi-
den Gençlik Federasyonu ve TA-
YAD’l›lar, mahkeme önüne vard›k-
lar›nda polisin kuflatmas› alt›na al›-
n›p sürekli tehdit ve taciz edildi. Ar-
d› s›ra, polisin örgütledi¤i sivil fa-
flistler, devrimcilerin, vatanseverle-
rin üzerine sald›rt›ld›. Linç güruhu-
nu belli bir noktada geri çeken po-
lis, daha sonra da kendisi sald›rd›.
88 kifliyi zorla, iflkenceyle gözalt›na
ald›. ‹flkence otobüslerde bafllad›,
saatlerce sürdü. 

Linç sald›r›s›, her zamanki gibi
“Bir grup vatandafl›n tepkisi” diye
aç›kland›.

Trabzon’dan bu yana bütün linç
sald›r›lar› “bir grup hassas vatanda-
fl›n tepkisi” diye linçler meflrulaflt›-

r›lmaktad›r. 

Gençlik Federasyonu’nun bas›n
aç›klamas› yaparken açt›¤› pankart
ve dövizlerde AMER‹KAN EM-
PERYAL‹ZM‹N‹ PROTESTO
EDEN ve BA⁄IMSIZLIK ‹STE-
YEN sloganlar yaz›yordu. 

Peki faflist güruh bunun nesine
sald›r›yordu? Faflist güruh att›¤› slo-
ganlarda “flehitler ölmez vatan bö-
lünmez” diyordu. Kim bölüyordu
vatan›? 15 ayd›r tutsak olan 5 ö¤-
renci vatan› satanlara karfl› oldu¤u
için tutuklanm›flt›r. Gençlik Fede-
rasyonu üyesi ö¤renciler vatansever
olduklar› için oradad›rlar. Fakat bu-
nun böyle oldu¤unu linç güruhu da
bilmemektedir. Çünkü onlar› polis
devrimci ö¤rencilere karfl› “bölücü,
terör örgütü” diye k›flk›rtm›flt›r. Biz-
zat linç için örgütlemifltir. 

LLiinnççlleerr OOlliiggaarrflfliinniinn 
VVaazzggeeççiillmmeezz PPoolliittiikkaass››dd››rr

Oligarflinin ihtiyaç duydu¤unda
mutlaka devreye soktu¤u yöntem-
lerden biridir linçler. fiovenist, mil-
liyetçi k›flk›rtmalar linçlerin en te-
mel “motivasyon” kayna¤›d›r. 

1934 Trakya provokasyonuyla
Yahudiler'in göç ettirilmesi, 6-7 Ey-
lül ya¤ma ve katliam›yla Rumlar’›n
göç ettirilmesi, devletin en üst ku-
rumlar›nda planlan›p uygulanm›flt›r.
Y›llar sonra 6-7 Eylül ya¤ma ve
katliam›n› nas›l gerçeklefltirdikleri-
ni emekli orgeneral Sabri Yirmibe-
flo¤lu, aynen flöyle itiraf etmiflti: “66--
77 EEyyllüüll ddee bbiirr ÖÖzzeell HHaarrpp iiflfliiddiirr vvee
mmuuhhtteeflfleemm bbiirr öörrggüüttlleennmmeeyyddii..”” 

Provokasyonun örgütlenmesinde
sadece Özel Harp Dairesi yoktur.
‹ktidardaki Menderes’in Demokrat

Linçler, faflist bask› politi-
kas›n›n, toplu gözalt›lar gibi,
iflkence gibi, tutuklamalar
gibi, onlarca y›ll›k hapis
cezalar› gibi, infazlar gibi,
de¤iflmez bir yöntemidir. 
Bu yöntemlerin hepsi,
birbirini tamamlar.
Koflullara göre kimi öne
ç›kar, kimi geri kal›r, ama
oligarfli bunlar›n hiçbirinden
vazgeçmez. 

Linçler Oligarflinin 
Vazgeçilmez Politikas›d›r



Partisi de sald›r›n›n do¤rudan so-
rumlular›ndand›r. 

Demokrat Partisi’nden ‹çiflleri
Bakan› Nam›k Gedik, kendisine te-
lefonla “burada felaket olaylar
var” diyen baz› alt düzey yetkililere
flöyle cevap veriyordu: ““ÖÖyyllee mmiillllii
ffeellaakkeett ffiillaann ddee¤¤iill.. BBuu mmiillllii bbiirr iiss--
yyaann.. GGeennççllii¤¤iinn mmiillllii kk››yyaamm››..””

Sonraki y›llarda da oligarfli dev-
rimci mücadeleyi engellemek için
özellikle halklar aras›ndaki Alevi-
Sünni gibi inanç ayr›l›klar›n› kulla-
narak Malatya’da, Erzincan’da,
Marafl’ta, Çorum’da, Sivas’ta sivil
faflistleri ve gericileri k›flk›rtarak
yüzlerce devrimciyi, Aleviyi katlet-
mifltir. Bu katliamlar›n hiçbiri basit
bir “galeyana gelme”, provokasyon
ya da tahrik ifli de¤ildir. Devletin en
üst düzeylerinde planlanm›fl katli-
amlard›r. Oligarflinin belli bir politi-
kas›n›n sonucunda gerçeklefltiril-
miflt›r. 1980’lerin sonlar›ndan itiba-
ren çeflitli biçimlerde linç sald›r›la-
r›na baflvurmufltur oligarfli. fiove-
nizm temelinde Kürtlere yönelik
sald›r›lar veya polisin örgütlemesiy-
le devrimcilere karfl› linç giriflimleri
örgütlenmifltir. Fakat özellikle AKP
iktidar› döneminde, devrimci, de-
mokratik mücadeleyi engellemek
ve tecrit etmek için Mersin'deki
bayrak provokasyonuyla birlikte
linç politikalar› daha sistemli bir fle-
kilde devreye sokuldu. Sald›r› biz-
zat Genelkurmay Baflkan› Hilmi
Özkök’ün “sözde vatandafl” aç›kla-
mas›yla bafllat›ld›. “Bölücüler, bay-
rak yakt›lar” yalan› polisin linç sal-
d›r›lar›n› bafllatma gerekçesi oldu.
MHP’li faflitler, gerici yobazlar
“duyarl›, hassas vatandafl” oldu.
Linççiler devletin hemen tüm ku-
rumlar›, tüm düzen partileri taraf›n-

dan desteklenip teflvik edildi. 

AAKKPP,, lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nn››nn 
ddoo¤¤rruuddaann ssoorruummlluussuudduurr

Linç sald›r›lar›nda yo¤unluklu
olarak Büyük Birlik Partisi (BBP)
ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
taban›n› oluflturan faflistler yer alsa-
lar da, AKP’nin taban›ndan
CHP’nin taban›na kadar, flovenizmi
bir politika olarak benimseyen tüm
partilerin üyeleri, taraftarlar› yerala-
bilmifltir. Dahas›, düzen partilerinin
hemen hepsi, Kürt halk›n›n müca-
delesini, devrimcileri ve halk› sin-
dirmenin bir arac› olarak linçleri
do¤rudan desteklemifllerdir. Linççi-
leri korumufl ve linçlerin önünü aç-
m›flt›r. Kald› ki, linçleri do¤rudan
örgütleyen o ilin valileri, emniyet
müdürleri AKP hükümetinin so-
rumlulu¤u alt›ndad›r. Rize’de TA-
YAD’l›lara linç sald›r›s› yap›ld›¤›n-
da AKP’li Belediye Baflkan› Halil
Bak›rc›, ""TTAAYYAADD''ll››llaarr ppaannkkaarrtt aaçç--
mmaayyaa ççaall››flflmm››flfl.. OOnnllaarr oolldduu¤¤uunnuu
bbiillsseemm,, iinniipp bbeenn ddee vvuurruurrdduumm"" di-
ye konuflmufltu. 

6 Nisan 2005’de, Trabzon’da
TAYAD’l›lara yap›lan ilk linç sald›-
r›s›nda dönemin Trabzon Emniyet
Müdürü Ramazan Akyürek, mega-
fonla linççilere flöyle seslenmiflti:
““HHeerrkkeess ssiizziinnllee aayynn›› ddüüflflüünncceeddee..
BBuu kkiiflfliilleerree yyöönneelliikk ggeerreekkeenn nnee vvaarr--
ssaa yyaapp››llaaccaakktt››rr.. AAnnccaakk flfliimmddii ddaa¤¤››ll--
mmaann››zz ggeerreekkiirr......””

Sald›r›lardan sonra Baflbakan
Erdo¤an ise yapt›¤› aç›klamalarla
aç›ktan linççileri desteklemifl ve ye-
ni linçleri teflvik etmifltir. fiu sözler
Tayyip Erdo¤an’a aittir:"Trab-
zon'da olan olaylarda, tabi-
i ki halk›m›z›n hassasiyeti çok ama
çok önemli. Halk›m›z›n bu hassasi-
yetlerini göz önünde bulundurarak
herkes kendi tavr›n› belirlemelidir
ve halk›m›z›n bu milli hassasiyetle-
rine dokunuldu¤u zaman, flüphesiz
ki bunun tepkisi farkl› olacakt›r."
Bir ülkenin baflbakan›n böyle ko-
nuflmas›, linçlerin iktidar olarak sa-
hiplenilmesidir ve sonraki linçlere
aç›k davetiyedir; linçlerin önünü
alenen açmakt›r. Nitekim, öyle de

oldu. Linç sald›r›lar› ülkenin dör
bir yan›na yay›ld›.

Linç sald›r›lar› oligarflinin ihtiyaç
duydukça baflvurdu¤u yöntemdir.
AKP’ye demokratiklik payesi biçen-
ler bu gerçe¤e gözlerini kapatmakta-
d›rlar. Yap›lan linç sald›r›lar›n› da
hemen bir “komplo” teorisiyle ya da
“süreci baltalamak isteyen”lerle
aç›klamaya çal›fl›rlar. Hay›r, linçler
oligarflinin halk› sindirmek için sü-
rekli baflvurdu¤u politikad›r.
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Linç GGüruhu SSald›r›yor
Sadece geçti¤imiz hafta içinde

Erzurum, Samsun ve ‹stanbul’un

Gaziosmanpafla ilçesinde üç ayr›

linç sald›r›s› gerçekleflti. 

Samsun’un Canik ilçesinin

Gaziosmanpafla mahallesinde

TOK‹ konutlar›nda çal›flan kürt

iflçiler, ›rkç›, faflist k›flk›rtmalar-

dan etkilenen kifliler taraf›ndan

tehdit ve taciz ediliyordu. Konuy-

la ilgili iflçiler, birçok kez Canik

Emniyet Müdürü Musa Boz-

kurt'la görüflüp önlem al›nmas›n›

istedi. Fakat hiçbir önlem al›nma-

d›. Yaklafl›k bir hafta önce, bir

Kürt iflçi, çal›flt›¤› inflaat›n yak›n-

lar›nda bulunan Emine ‹hsan Ke-

pelik Park›'nda 25 kiflilik bir

grubun  sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›

sonras›nda polis yine bir önlem

almad›. Son olarak da 20 A¤ustos

günü ramazan al›flverifli yapmak

için ilçe merkezine giden H.D.

isimli Diyarbak›rl› iflçi, 50 kiflilik

faflist bir grubun sald›r›s›na u¤ru-

yor.

Bir baflka ›rkç› faflist sald›r› ise

19 A¤ustos ‹stanbul Gaziosman-

pafla ilçesinde gerçekleflti. Asker

u¤urlamas›ndan dönen 50 kiflilik

k›flk›rt›lm›fl bir grup, Kürtler’in

yo¤unlukta yaflad›¤› Karadeniz

Mahallesi'nde önce tacizlerde

bulunup, sonra parkta bulunan

halk›n üzerine araba sürdüler.

Parkta bulunan birçok insan kaça-

rak güçlükle can›n› kurtar›rken,

71 yafl›ndaki Bitlisli ‹hsan Erbey

otomobilin alt›nda kalarak yafla-

m›n› yitirdi. 

Dahas› düzen partilerinin
hemen hepsi, Kürt halk›n›n
mücadelesini, devrimcileri

ve halk› sindirmenin bir
arac› olarak linçleri

do¤rudan desteklemifllerdir.
Linççileri korumufl ve

linçlerin önünü açm›flt›r. 
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Sivas’ta Amerika’ya karfl› kari-
katür sergisi açt›klar› için 15 Ayd›r
Erzurum E Tipi Hapishanesi’nde tu-
tuklu olan 5 ö¤rencinin 18 A¤us-
tos’daki mahkemesini izlemeye gi-
den Gençlik Federasyonu üyesi ö¤-
rencilere ve TAYAD’l› Aileler’e u¤-
rad›klar› sald›r›lar› sorduk.

***

““NNeeddeenn EErrzzuurruumm’’uu
sseeççttiinniizz??””

HHaazzaall AAvvflflaarr TTUUNNÇÇ 

(19 yafl›nda, ‹s-
tanbul Bahçeflehir
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi 1. s›n›f ö¤-
rencisi)

- Befl arkadafl›m›z

bundan yaklafl›k 15

ay önce “Ortak Düfl-

man Amerika’d›r”

adl› bir karikatür ser-

gisi açt›klar› için sabaha karfl› evle-

ri bas›larak tutuklanm›fllard›. Bugü-

ne kadar mahkemeleri aç›lmam›fl ve

ma¤dur edilmifllerdi. 

- Erzurum yolunda 5 kere çevril-

dik. Bunlar›n 4 tanesinin bize özel

oldu¤u belirtildi. 16 saatlik yol, çe-

virmeler ve GBT’ler yüzünden 21

saate ç›kt›. 

- Saat 10’da bas›n aç›klamas›na
bafllad›k. Daha sonradan sivil polis
oldu¤unu gördü¤ümüz bir kifli ““NNee--
ddeenn EErrzzuurruumm’’uu sseeççttiinniizz??”” gibi pro-
vakatif sorularla aç›klamam›z› böl-
meye çal›flt›. Onun ard›ndan karfl›
kald›r›mda bir grup birikmeye bafl-
lad›. “fiehitler ölmez vatan bölün-
mez”, “Kahrolsun PKK” ve a¤›za
al›nmayacak küfürlerin edildi¤i slo-
ganlar atmaya bafllad›lar. Daha son-

ra polis etraf›m›z› çevirerek onlar›
provoke etti¤imizi ve pankart› top-
lay›p da¤›lmam›z gerekti¤ini yoksa
da¤›t›laca¤›m›z› söyledi. Biz, bizim
de¤il linççilerin da¤›t›lmas› gerekti-
¤ini, bizim demokratik hakk›m›z›
kulland›¤›m›z› anlatt›k. Daha sonra
çembere al›nd›k ve bize sald›rd›lar. 

- Hepimiz teker teker kopar›la-
rak gözalt›na al›nd›k. Arabada sal-
d›r›ya ve küfürlere devam ettiler.
Nereye götürülüyoruz sorusuna kü-
fürlerle karfl›l›k verdiler. Daha son-
ra bizi çevik kuvvetin ve özel timin
çal›flma sahas›na ve helikopter inifl
alan›na götürdüler. 33 ssaaaatt bbooyyuunnccaa
ggüünneeflfliinn aalltt››nnddaa oorraaddaa ttuuttuulldduukk..
‹‹llkk 22 ssaaaattii yyüüzzüükkooyyuunn eelllleerriimmiizz
aarrkkaaddaann kkeelleeppççeelliiyyddii.. AArraabbaaddaann
çç››kkaarrtt››llmmaaddaann öönnccee aarraabbaann››nn iiççii--
nnee bbiibbeerr ggaazz›› ss››kktt››llaarr vvee kkaapp››yy›› kkaa--
ppaadd››llaarr.. BBiizz bboo¤¤uullmmaammaakk iiççiinn ccaa--
mm›› kk››rrdd››kk.. DD››flflaarr›› aattllaayyaann aarrkkaa--
ddaaflflllaarr››mm››zz ffeeccii flfleekkiillddee ddöövvüüllddüü..
AAttllaammaayyaannllaarraa ddaa kküüffüürrlleerr eeddiillee--
rreekk ttaahhrriikk eeddiilliipp aattllaammaamm››zz›› ssaa¤¤--
llaammaayyaa ççaall››flfltt››llaarr.. 3 saatin ard›ndan
Adli T›p denilen 112 acilin ça¤r›
merkezinin alt›ndaki depoda mu-
ayeneye götürüldük. Orada alkol
muayenesi dayat›ld›. Bu dayatmay›
kabul etmememiz üzerine zorla kan
al›naca¤› söylendi. Doktorla görüfl-

tükten sonra alkol metreye üfleye-
ce¤imizi ama sonuçlar› kendimiz
kontrol edece¤imizi söyledik. Ora-
dan tekrar özel timin spor salonuna
götürüldük. Arabada yaklafl›k 1 saat
bekledikten sonra üst aramas› için
al›nmaya baflland›k. Biz arama için
içeri girmeyece¤imizi söyledik.
Karga tulumba al›nd›k ve slogan at-
maya bafllad›k. Kolumu k›v›r›p bur-
numu bast›rarak nefesimi kesmeye
çal›flt›lar. Ahlaks›z bir flekilde ara-
maya çal›flt›lar. Direnmemiz üzeri-
ne küfürler ettiler ve erkekler de dâ-
hil olmak üzere 4 kifli üzerime ç›ka-
rak arama yapt›lar. Beni daha sonra
di¤er arkadafllar›n yan›na koydular. 

- Amerika’ ya karfl› olmak suç
de¤ildir. 5 Kas›m’daki di¤er mah-
kemeye daha kalabal›k gidece¤iz.
Arkadafllar›m›z›n tutuklu kalmas›
için hiçbir sebep yok, adalet istiyo-
ruz. 5 Kas›m’daki mahkemeye hheerr--
kkeessii ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz.. Bu ça¤r›ya kulak
t›kayanlar bizi linç eden güruhu ve
iflkenceci polisleri sahipleniyor de-
mektir. Zulme karfl› kulaklar›m›z›
t›kamayal›m. 5 Kas›m’da mahke-
mede birlikte hayk›ral›m ‘Ortak
Düflman Amerika’d›r! 

***

““BBuurraass›› EErrzzuurruumm,,
bbuurraaddaann çç››kk››flfl yyookk””

ÜÜmmiitt ÇÇ‹‹MMEENN

(23 yafl›nda. Ak-
deniz Üniversitesi
S›n›f Ö¤retmenli¤i
bölümü 2. S›n›f ö¤-
rencisi)

- Böyle bir sald›-
r›yla karfl›laflabilece-
¤imizi düflünmüfl-
tüm. Ama biz arka-

“Amerika’ya KKarfl› OOlmak, 
Ba¤›ms›zl›k ‹‹stemek SSuç DDe¤ildir. 
Ba¤›ms›zl›k ‹‹steyen GGençlik YYarg›lanamaz” 

SORULAR
1) Erzurum’a neden gitmiflti-

niz?

2) Erzurum’a giderken yolda
nelerle karfl›laflt›n›z?

3) Adliye önünde provokasyon
ve linç sald›r›s› nas›l baflla-
d›? Polisin tavr› nas›ld›? 

4) Gözalt›nda neler yaflad›n›z?

5) 5 Kas›m'daki mahkeme için
ne söyleyeceksiniz?

Linç SSald›r›s›na UU¤rayan GGençlik AAnlat›yor:



dafllar›m›z› sahiplenecektik ve ala-
bilece¤imizi düflünmüfltüm. Birçok
yerden bu flekilde Erzurum’a git-
mek bizim gücümüzü gösteriyordu. 

- Mahkeme bafllarken biz de
pankartlar›m›z›, dövizlerimizi aça-
rak bas›n aç›klamas›na bafllad›k. Bu
s›rada sivil giyimli belinde telsiz
olan biri aç›klamaya müdahale etti.
““NNiiyyee ggeellddiinniizz bbuurraayyaa,, GGeennççlliikk FFee--
ddeerraassyyoonnuu’’nnuunn bbuurraaddaa flfluubbeessii vvaarr
mm››??”” diye ba¤›rarak ortam› provoke
etmeye çal›flt›. Sonra polisler etraf›-
m›za topland›. Karfl›m›zda da bir
güruh topland›. Slogan atmaya, kü-
für etmeye bafllad›lar. Polis bizi
çembere ald›. Sonra amirleri bize
da¤›lmam›z› söyledi. Bu anda adli-
yenin önüne 2 otobüs getirdiler. Po-
lisler sald›rd›. Tuttuklar›n› sürükle-
yerek otobüse att›lar.

- Otobüslere koyduktan sonra bi-
zi özel timin e¤itim alan›na götür-
düler. Burada sald›rd›lar. OOttoobbüüssee
bbiibbeerr ggaazz›› ss››kktt››llaarr.. BBeellllii bbiirr ssüürreeyyee
kkaaddaarr››nn›› hhaatt››rrllaamm››yyoorruumm.. BBooyy--
nnuummddaa aa¤¤rr›› vvee bbiibbeerr ggaazz››nn››nn eettkkiissii
vvaarrdd››.. 33––44 ssaaaatt oottoobbüüssttee bbeekklleettttiilleerr..
SSoonnrraa kkaapp››ddaa bbiirr kkoorriiddoorr oolluuflflttuurr--
dduullaarr.. OOttoobbüüssüünn iiççiinnddeenn bbiizzii ttuuttuupp
dd››flflaarr›› aatttt››llaarr.. DD››flflaarr››ddaakkii ppoolliisslleerr
üüzzeerriimmiizzee ççuullllaanndd››llaarr.. BBeennii yyeerree
yyaatt››rrdd››llaarr aarrkkaammddaann kkoollllaarr››mm›› kkee--
lleeppççeelleeddiilleerr.. BBiirr ssüürree bbööyyllee bbeekklleett--
ttiilleerr.. Bir süre beklettikten sonra Ad-
li T›p’a götürdüler. Hastanenin bod-
rumunda bir yer ayarlam›fllar. Orada
muayene etmek istediler. Muayene
edecekleri yerde polisler de vard›.
Polislerin olmad›¤› bir yerde dok-
torla bafl bafla kald›¤›m›z bir ortam-
da muayene olmak istiyorum dedi-
¤imde ““mmuuaayyeennee oollmmaayy›› rreeddddeettttii””
diye rapor tuttular. ‹tiraz ettim. Al-
kol testi yapacak m›s›n diye sordu
doktor ve polisler. Yaralar›m›n, a¤-
r›lar›m›n oldu¤unu ve muayene ol-
mak istedi¤imi belirttim. Muayene

etmediler. Baflka bir has-
taneye götürdüler. Amirle-
ri zorla alkol testi ve kan
tahlillerimizin yap›lmas›n›
istedi. ““ZZoorrllaa yyaapp››nn”” k›s-
m›n› özellikle vurgulad›.
Sonra bizi polislerin kul-
land›¤› bir spor salonuna
götürdüler. Burada üst
aramas› yapt›lar. Üst ara-
malar› bittikten sonra ifa-
de için emniyete götürdü-
ler. ‹fade bittikten sonra
spor salonuna götürdüler. Sabaha
karfl› tekrar doktora götürüldük. BBuu
ssüürree zzaarrff››nnddaa kkeelleeppççeelleerrii hhiiçç çç››--
kkaarrmmaadd››llaarr. Sabah doktor muaye-
nesinden sonra serbest b›rak›ld›k. 

- 55 KKaass››mm’’ddaa yyiinnee EErrzzuurruumm’’
ddaa oollaaccaa¤¤››zz..

5 Kas›m seçilmifl bir tarihtir. 6
Kas›m’da YÖK protestosu oldu¤u
bilinmektedir. Ama biz Erzurum’a
da gidece¤iz, YÖK’ü protesto etme-
ye de gidece¤iz. Adalet iste¤imiz-
den vazgeçmeyece¤iz. Amerika’ya
karfl› olmak, ba¤›ms›zl›k istemek
suç de¤ildir. Biz yine Erzurum’da
sloganlar›m›z› hayk›raca¤›z. ““BBaa--
¤¤››mmss››zzll››kk iisstteeyyeenn GGeennççlliikk YYaarrgg››llaa--
nnaammaazz”” diyece¤iz. Erzurum’da tu-
tuklanan gençli¤i sahiplenmek ba-
¤›ms›z bir ülkeyi sahiplenmektir.
Ba¤›ms›zl›k isteyen, adalet isteyen
herkesi mahkemeye bekliyoruz.

***

““NNee yyaappaarrllaarrssaa
yyaappss››nnllaarr,, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk
ttaalleebbiimmiizzddeenn
vvaazzggeeççmmeeyyeeccee¤¤iizz..””

TTaahhssiinn SSAA⁄⁄AALLTTIICCII

(27 yafl›nda Bal›kesir
Üniversitesi Matematik
bölümü 3. S›n›f ö¤renci-
si)

- Araçlara bindirilir-
ken tekme tokat vuruyor-
lard› bize. Bizler de “in-
sanl›k onuru iflkenceyi
yenecek, iflkence yap-

mak flerefsizliktir sloganlar›n› hiç
eksik etmedik. Hiç susmad›k. Bizle-
ri susturmaya çal›flt›lar. Bizleri sus-
turamayan çevik kuvvet polisinin
gözleri dönmeye bafllad› ve arka ta-
rafta kendi arkadafllar›n› da görme-
yip biber gazlar›n› s›kmaya bafllad›-
lar. Nefes alamaz olduk ve genzimiz
yanmaya, gözlerimiz yaflarmaya
bafllad›. Yan›m›zda yafll› amcalar ve
önceden rahats›z olan arkadafllar›-
m›z vard›. Bunlar bizden daha fazla
etkilendiler. Gözalt›na ald›klar›n›
çevik kuvvet e¤itim merkezine gö-
türdüler. 3 saat beklettikten sonra
tekme tokat vurarak yere yat›rd›lar.
Benim bafl›ma elleriyle bast›rd›lar.
Bir yandan tekme at›yorlar bir yan-
dan ellerimi kelepçelemeye çal›fl›-
yorlard›. Bunlarla birlikte küfür ve
hakaretler de hiç eksik olmad›. Biz-
leri kelepçeledikten sonra günefl al-
t›nda beklettiler. Art›k her fleyi ifl-
kence malzemesi olarak kulland›lar.
Mesela biz di¤er arkadafllar›m›z›
dövdüklerinde slogan at›nca bizlere
botlar›yla vuruyorlard›. Bizler slo-
ganlar›m›z› daha gür at›yorduk. ‹‹flflttee
mmaarrflfl ssööyylleeyyiinnccee ssuussttuurrmmaayyaa çal›-
fl›yorlard›. Daha sonra bizleri dok-
tor kontrolüne götürdüler. Kontrol-
den sonra spor salonuna götürdüler.
Burada özellikle bayan arkadafllar›-
m›za onursuz aramay› dayatt›lar. Bu

aramalar esnas›nda
bizler “Onursuz
Aramaya Son!” flek-
linde slogan at›yor-
duk. Sonras›nda ise
ellerimiz kelepçeli
bir flekilde spor sa-
lonunda beklettiler.
Sabah 05.00 s›rala-
r›nda b›rak›ld›k.
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“Linç gguruhu iiçinde
ba¤›ran, kküfreden bbirisini
daha ssonra bbenim kkimlik

yoklamamda yyukar›da
gözalt› iifllemleriyle

u¤rafl›rken ggördüm.”
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- Ne yaparlarsa yaps›nlar bizler
ba¤›ms›zl›k talebimizden vazgeç-
meyece¤iz. Ne linç giriflimleri ne
provokasyonlar arkadafllar›m›z› sa-
hiplenmemizi engelleyemez. Bizler
iflkencelere, gözalt›lara ve tutukla-
malara ra¤men DEV-GENÇ’liler
olarak mücadelemize devam edece-
¤iz. Arkadafllar›m›z›n mahkemesi 5
Kas›m’a ertelendi. 5 Kas›m’da top-
lu bir flekilde gitmeliyiz. Bu dava
bizden ayr› bir dava de¤ildir, bu da-
vay› sahiplenmek demek; Amerikan
zulmü görmüfl halklar› sahiplenmek
demektir. Bu davay› sahiplenmek
demek linç kültürüne vurulmufl bir
darbe demektir. 5 Kas›m’daki mah-
kemeye kendine vatanseverim, de-
mokrat›m ve hatta, insan›m diyen
herkesi ça¤›r›yoruz. 

***

““BBaa¤¤››mmss››zzll››kk iisstteeyyeenn 
ggeennççlliikk yyaarrgg››llaannaammaazz””

HHüüsseeyyiinn KKaaaann DDEEMM‹‹RRBBAAfifi

(20 yafl›nda, Si-
vas Cumhuriyet Üni-
versitesi Frans›z Dili
ve Edebiyat› 2. S›n›f
ö¤rencisi)

- Bas›n aç›klama-
s› okuyaca¤›m›z s›-
rada sivil birkaç kifli-
nin sald›rmas›yla
bafllad› ve daha sonra

bas›n aç›klamas› bittikten sonra po-
lis taraf›ndan gerçekleflti. Yaklafl›k
olarak 80 kifli kadarlard›. Sürekli
olarak ““bbuurraass›› EErrzzuurruumm bbuurraaddaann
çç››kk››flfl yyookk““ ““flfleehhiittlleerr ööllmmeezz vvaattaann
bbööllüünnmmeezz”” ““kkaahhrroollssuunn PPKKKK”” diye
sloganlar att›lar. 

- Sald›r›da onlar› k›flk›rtan poli-
sin tav›rlar› ve hareketleri oldu. Biz-
lere ““tteerröörriisstt”” gözüyle bakmalar›y-

d›. Linç giriflimlerine kar-
fl› polisin tepkisi yine bi-
ze karfl› oldu. Onlara kar-
fl› hiçbir giriflimde bulu-
nulmad›. Hatta onlar›
kollayan, hakl› gösteren
tav›rlar ortaya koydular.
Polis flefleri lliinnççççiilleerree
ddeesstteekk vveerreerreekk bize karfl›
olan tavr›n› ortaya koy-
mufltur. OOnnllaarr›› aallkk››flflllaa--
mm››flfl,, hhiiççbbiirr flfleekkiillddee mmüü--
ddaahhaalleeddee bbuulluunnmmaamm››flfl--
tt››rr.. Hiçbir flekilde tepki
vermememize ra¤men
hakaretlere u¤ramam›za,
linç giriflimine göz yummufltur. 

- Gençli¤in sesini susturmak ve
düzene hizmet etmeye devam et-
mek için böyle bir sald›r› düzenle-
mifllerdir. 

- Gözalt›nda da polisin tavr› ay-
n› flekilde devam etti. Sürekli tehdit
ve hakaret ettiler. ‹nsanl›k onurunu
zedeleyecek bir sürü yaklafl›mla
karfl› karfl›lafld›k. Zorla yapt›r›mlar
uygulad›lar. Bask› ve iflkenceler gö-
zalt› süresince sürdü. 

- 5 Kas›m’da da orada olaca¤›m.
Gençlik Federasyonu yine orada
olacakt›r.

***

““55 KKaass››mm’’ddaa yyiinnee
EErrzzuurruumm’’ddaa oollaaccaa¤¤››zz””

AAllii YYAALLÇÇIINN ( TAYAD’l›, 45 ya-
fl›nda, elektronikçi) 

- Önce bunlar› polis ça¤›rm›fl di-
ye düflünmüfltüm. Fakat daha sonra
polisin fiilen iflin içinde oldu¤unu
gördüm. LLiinnçç gguurruuhhuu iiççiinnddee bbaa¤¤››--
rraann,, kküüffrreeddeenn bbiirriissiinnii ddaahhaa ssoonnrraa
bbeenniimm kkiimmlliikk yyookkllaa--
mmaammddaa yyuukkaarr››ddaa ggöö--
zzaalltt›› iiflfllleemmlleerriiyyllee uu¤¤--
rraaflfl››rrkkeenn ggöörrddüümm..
Yani d›flar›da provo-
kasyon yaratmaya ça-
l›flan polisin kendisiy-
di. Bu tür sald›r›lar›
daha önce de televiz-

yondan izliyor, öfke duyuyordum. 

-Polis sald›rd›¤›nda biz kol kola
kenetlenmifltik. Bizleri zorla ay›ra-
rak gözalt›na ald›lar. O kadar çok
gaz s›km›fllard› ki, ben fenalaflm›fl-
t›m. Beni hastaneye götürdüler. Ö¤-
leden sonra ellerimiz kelepçeli bari-
yerlerle çevrili bofl bir yere götürül-
dük. Ertesi gün sabaha kadar orada
bekletildik. Bize gözalt› ifllemi ya-
p›p b›rakt›lar. 

Polisler, Emniyet Müdürü’nün
talimat›na uyuyorlard›. Yani sald›r›
merkeziydi. Benim elim arkadan
kelepçeliydi. Gözalt› boyunca ke-
lepçeli kald›m. Bile¤imde kelepçe
izi var hala. 

- Ben TAYAD’l› olarak kat›ld›m.
Gençlik Federasyonu yine gidece¤i-
ni duyurdu. Biz de TAYAD’l›lar
olarak deste¤imize devam edece¤iz.
Çünkü bu tür sald›r›lar hak alma
mücadelesini sindirmek içindir. Va-
tansever gençli¤in mücadelesini y›l-
d›rmak içindir. Biz de hak alma mü-
cadelesini her zaman her koflulda
sürdürüyoruz. Ki biz linç sald›r›lar›-
n› çok yaflad›k. Trabzon bunun bir
örne¤idir. Bu sald›r›lar moralimizi
bozmad›, kinimizi art›rd›. Bu sald›-

r›lara tepkiler gösteril-
meli. Sinmek, bu sald›-
r›lar› do¤allaflt›r›r. 5
Kas›m’da hem vatanse-
ver gençli¤i sahiplen-
mek hem de linç sald›-
r›lar›na karfl› olmak
için bu mahkemeyi sa-
hiplenmeliyiz. 

“Ne yyaparlarsa
yaps›nlar bbizler

ba¤›ms›zl›k ttalebimizden
vazgeçmeyece¤iz.”



AKP iktidar›n›n "demokra-
tikleflme" manevralar› tart›fl›-
l›rken, gençli¤e yönelik bask›-
lar, fifllemeler, sald›r›lar devam
etmektedir. AKP iktidar› de-
mokrasi maskesinin arkas›nda
faflizmi saklayamaz. AKP kendi-
sine muhalif her sesi susturmaya
çal›flmaktad›r. Bunun için tutuk-
lamadan, provokasyona, fiflle-
meye kadar her türlü bask› ve
sald›r› politikas›n› uygulamakta-
d›r. 

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme
Derne¤i (ÇYDD)’nden burs alan
ö¤rencilere karfl› polisin yapt›¤›
fiflleme, düzenin gençli¤e yönelik
düflmanl›¤›n›n göstergelerinden
biridir. Devrimci, demokrat, ileri-
ci ö¤renciler, y›llard›r iyi bilirler
ki, düzen ö¤rencilere “potansiyel
suçlu” gözüyle bakmaktad›r. 

Nitekim ayn› bak›fl aç›s›yla,
ÇYDD’den burs alan 1155 bbiinn ö¤-
renci, AKP iktidar› taraf›ndan fifl-
lenmifltir. Fiflleme için Emniyet
Genel Müdürlü¤ü’nde özel bir bi-
rim oluflturulmufltur. Bu özel ilgi,
gençli¤e karfl› özel bir düflman-
l›kt›r. Ö¤rencilere “terörist” gö-
züyle bakan bir zihniyetten nas›l
bir demokrasi beklenir? 

Ço¤unlu¤u 11-17 yafl›nda
olan k›z çocuklar›na “terörist” gö-
züyle bakan bu anlay›fl, o çocuk-
lar› sokak ortas›nda vuran anla-
y›flt›r. Dergi satarken vurulan
Ferhat’›, motosikletle giderken
vurulan Ça¤dafl’› unutmad›k. On-
lar da ayn› zihniyetin kurflunlar›y-
la vuruldular. Oysa çeteler, maf-
yalar rahat rahat sokaklarda pis-
lik yuvalar› oluflturmakta, mahal-
lelerde haraç kesmektedirler. Ne-
redeyse her sokak bafl›nda uyufl-
turucu sat›lmaktad›r. Düzenin bu-
na dair bir çözümü yoktur. Ola-

maz da. Yarat›lan bu pislik orta-
m›, düzenindir. Uyuflturucusunu
da, katilini de yaratan bu düzen-
dir. Polisin görevi de çetelerle,
katillerle u¤raflmak de¤il, gençle-
ri fifllemek, ö¤rencilere sald›r-
mak, tutuklamak olmufltur. 

Bir hafta içerisinde ortaya ç›-
kan bu tabloyu bir kere daha
gösteren, Erzurum’daki gençler-
le, fifllenen ö¤renciler ayn› sald›-
r›ya maruz kalm›fllard›r. Ameri-
ka’ya karfl› karikatür sergisi aç-
t›klar› için tutuklanan ö¤rencile-
rin Erzurum’daki mahkemesinde
yaflananlar da bu anlay›fl›n ürü-
nüdür. Ba¤›ms›zl›k isteyen genç-
ler "terörist" olarak gösterilmek
istenmifltir. Polis, Erzurum’da or-
tam› provoke edendir. Terör orta-
m› yaratand›r. Oysa "terörist"
olarak gösterilenler, dünyan›n en
büyük teröristi Amerika’ya karfl›
olanlard›r. Erzurum’da gerçekle-
flen provokasyon ve linç sald›r›-
s›yla, burs alan ö¤rencilerin fifl-
lenmesi faflizmin gençli¤e olan
düflmanl›¤›n› göstermektedir.

AKP iktidar› ikiyüzlüdür.  “De-
mokratik aç›l›m” yalanlar›yla hal-
k› oyalarken, gençleri fifllemekte,
Amerikan emperyalizmini teflhir
eden bir karikatür sergisi açt›kla-
r› için gençleri 1155 aayy bbooyyuunnccaa
hukuksuz ve keyfi olarak al›ko-
yabilmektedir. Bu da yetmezmifl
gibi Amerikan emperyalizmine
karfl› ç›kan arkadafllar›n› sahiple-
nen vatansever gençleri linç etti-
rip iflkencelerden geçirebilmekte-
dir. AKP’nin demokrasisi kendi-
nedir. Halk› ve özellikle gençli¤i
potansiyel düflman olarak gör-

mektedir. Çünkü bilir ki, gençlik
her zaman adaletsizliklerin karfl›-
s›nda durmufl, zalime karfl› diren-
mifl, mücadele etmifltir. 

Ba¤›ms›zl›k istedi¤imiz, Ame-
rikan iflbirlikçili¤ine karfl› oldu¤u-
muz için düflman ilan edilmifliz-
dir. Oy vermedi¤imiz için,
AKP’nin iflbirlikçi politikalar›n›
desteklemedi¤imiz için düflman
olarak görülmüflüzdür. Beynini ve
yüre¤ini düzenin teslim alamad›-
¤› bir gençlik, her zaman do¤ru-
nun ve hakl›n›n yan›ndad›r ve ol-
maya devam edecektir. AKP ikti-
dar›n›n gençler üzerinde özel ola-
rak durmas›n›n ve onlar› bask› al-
t›nda tutmas›n›n sebebi budur.
Gençli¤e yönelik sald›r›lar›n, fifl-
lemelerin kayna¤›, faflizmin “ben-
den olmayan benim düflman›m-
d›r” mant›¤›d›r. Düzen faflist terö-
rüyle, keyfilik ve hukuksuzlukla-
r›yla, gençli¤in beynini ve yüre¤i-
ni teslim almak istemektedir. 

Faflizmin, gençli¤i düflman ve
potansiyel olarak suçlu gören ba-
k›fl›, gençli¤in mücadelesi sonu-
cunda ifllevsiz kalacakt›r. Geç-
miflte oldu¤u gibi gençlik, em-
peryalizme ve oligarfliye karfl› di-
renifllerde do¤rulup gürleyecek-
tir. Gençli¤in devrimci dinamikle-
rini bilen düzen ise, iktidar›n› ko-
rumak için gençli¤in örgütlenme-
sinin önünde bir set olufltururken,
örgütlü gençli¤i ise düflman ola-
rak görüyor. AKP’nin gençli¤e
yönelik bask›s›, sald›r›lar› bu
mant›¤›n ürünüdür. 

Bu bask› ve sald›r›lar› ancak
birlikte olursak püskürtebiliriz.

Aksi takdirde partilerin is-
mi de¤iflse de üzerimizde-
ki bask› bitmeyecek, hatta
katlanarak sürecektir.
Kurtulufl bizim ellerimizde-
dir. Birlikte ve tek yumruk
olarak mücadele etmeli-
yiz. Unutulmamal›d›r ki,
tek bafl›na kurtulufl yoktur.

FFAAfifi‹‹ZZMM KKEENNDD‹‹NNDDEENN OOLLMMAAYYAANN
HHEERRKKEESSEE DDÜÜfifiMMAANNDDIIRR

GENÇL‹K FEDERASYONU

Gençli¤in
Kaleminden
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Gençlik kararl›. Pabuç b›rakmayacak
linççilere. Polise ve polisin
provokasyonlar›na pabuç
b›rakmayacak. Anti-faflist mücadele
netli¤in, linçleri do¤ru tahlil etmenin
güveniyle hayk›r›yor gençlik:
Bunlar› “bofla ç›karaca¤›z!” 
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Gençli¤in 12 Mart sonras› ilk
merkezi örgütlenmesiydi ‹‹YYÖÖKKDD.
O tarihi kesitte, gençli¤in mücade-
lesinin adeta merkezi gibiydi. Sade-
ce gençli¤in de de¤il; denilebilir ki,
o dönemdeki halk muhalefetinin de
temsilcisi gibiydi; K›br›s iflgaline
tav›rdan Viranflehir katliam›n›n pro-
testo edilmesine, zamlara karfl› mü-
cadeleden DGM’lere karfl› mücade-
leye kadar, hayat›n çeflitli alanlar›n-
da geliflen mücadeleye bir bak›ma
‹YÖKD öncülük ediyordu. 

Yaz› dizimizin 2. bölümünün
son altbafll›¤›nda ‹YÖKD’ün kam-
panyalar›n› anlatmaya bafllam›flt›k,
oradan devam ediyoruz. 

******

KKeerriimm YYaammaann''››nn KKaattlleeddiilliiflflii,,
‹‹flflggaall vvee 5500 BBiinn KKiiflflii...... 23 Ocak
1975'de Kerim Yaman'›n faflistler
taraf›ndan katledilmesi faflist terö-
rün sürece¤ini gösteriyordu. Genç-
lik, Yaman’›n katledilmesine tepki-
sini, önce ‹stanbul Üniversitesi

Merkez Binas›'n› iflgal ederek gös-
terdi. Ertesi gün Cephecilerin ön-
derli¤inde gerçeklefltirilen cenaze
töreninde ortaya koydu. Cenaze tö-
renine 5500 bbiinn kkiiflflii kat›ld›. 

VViirraannflfleehhiirr KKaattlliiaamm›› vvee
‹‹YYÖÖKKDD:: 1975 fiubat›’nda Urfa Vi-
ranflehir'de, s›n›rda 8 Kürt köylüsü
kurfluna dizildi. Cepheciler'in di¤er
ilerici gruplar› da zorlamas›yla bu
katliam protesto edildi. ‹YÖKD
katliam›n oldu¤u yere temsilciler
gönderdi. Viranflehir'de yap›lan mi-
tinge de kat›ld›lar. Bütün bunlar, so-
lun Kürt ulusal sorunu konusunda
belli bir pratik gelifltirmesinin ilk
aç›k ad›mlar› olmas› yan›yla önem-
liydi ve buna yine DevGençliler ön-
derlik ediyordu. 

3300 MMaarrtt KK››zz››llddeerree KKaattlliiaamm››
PP rrootteessttoossuu:: DevGençliler için K›-
z›ldere, yürüdükleri yolun mmaanniiffeess-
ttoossuuyydduu. K›z›ldere, 1975'deki y›l-
dönümünde, militan bir eylemle sa-
hiplenildi. 30 Mart katliam› Taksim
an›t› önünde yap›lan yasad›fl› bir
mitingle protesto edildi, an›ta pan-

kart as›ld›. Polis eyleme silah-
la müdahale etse de, engelle-
yemedi. K›z›ldere anmalar›
için, yeni bir gelene¤i baflla-
tan bu anma da, yine Dev-
Gençliler taraf›ndan örgütlen-
miflti. 

‹‹flflççii AAbbddii GGöönneenn''iinn KKaatt-
lleeddiillmmeessii vvee SSookkaakk ÇÇaatt››flflmmaa-
ss››:: 24 Nisan 1975'de Site Ö¤-
renci Yurdu’nda iflçi olarak
çal›flan Abdi Gönen faflistler
taraf›ndan vuruldu, polisin

kimseyi yurttan d›flar› ç›kartmamas›
nedeniyle de Gönen, kan kayb›ndan
öldü. Polisin bir de bunun üstüne,
ö¤rencileri otobüslere doldurarak
gözalt›na almas›na karfl›, ‹YÖKD
22000000 kkiiflfliilliikk bir ö¤renci kitlesiyle
sald›r›lar› protesto etti. Polisin pan-
zerlerle, silah ve bombalarla ö¤ren-
cilerin üzerine sald›rmas› sonucun-
da eylem polisle ö¤renciler aras›nda
bir sokak çat›flmas›na dönüfltü. 

1122 MMaarrtt SSoonnrr aass›› ‹‹llkk BBüüyyüükk
BBooyykkoott:: 1975 yaz›nda ‹TÜ'de 12
Mart sonras›n›n iillkk ggeenniiflfl ççaappll›› bbooyy-
kkoottuu yap›ld›. Boykot ö¤renci kitle-
sini e¤iten ddeevvrriimmccii bbiirr ookkuullaa dö-
nüfltü. Okulun ö¤retmeni de, ö¤ren-
cisi de DevGençliler’di. Boykotun
ana talebi at›lan ö¤rencilere yeniden
s›nav hakk›n›n tan›nmas›yd›. Boy-
kot ö¤rencilerin taleplerinin kkaabbuull
eeddiillmmeessiiyyllee sonuçland›. Bu eylem
12 Mart sonras› gençli¤in akade-
mikdemokratik talepleri için yap›-
lan ilk büyük eylem olmas› ve kaza-
n›mla sonuçlanmas› itibar›yla Dev-
Genç tarihinde dönemi itibar›yla
önemli bir eylemdi. 

Dikkat edilirse, aktard›¤›m›z ör-
neklerin herbirinin ssiimmggeesseell vvee ppoollii-
ttiikk önemleri büyüktü. O koflullarda
50 bin kiflinin bir araya gelmesi,
Kürt ulusal sorununun sahiplenilme-
si, K›z›ldere’yi sahiplenmenin yeni
bir biçim almas›, ilk sokak çat›flma-
lar›... Bunlar, iihhttiillaallccii bbiirr hhaarreekkeettiinn
ttoohhuummllaarr››yydd›› ayn› zamanda. 

Bu süreçte örgütlenen eylemler,
belli ölçülerde gençli¤in toparlan-
mas›n› sa¤l›yordu, ancak gençli¤in
bütün olarak örgütlü bir güç haline
getrilmesi aç›s›ndan yap›lacak çok
ifl vard›. Dahas›, gençli¤in ciddi bir
önderlik sorunu vard›. 

Mahir'in yaz›lar› elden ele dola-
fl›yor, genç kadrolar, militanlar, Par-
tiCephe’yi kavramaya çal›fl›yorlar-
d›. Ama ortada inkarc›lar, y›lg›nlar,
tasfiyeciler de kol geziyordu.
‹YÖKD örgütlenmeye bafllar baflla-
maz gençli¤i bilinçlendirmek için
bir yay›n organ› da düflünülmüfl ve
‹‹lleerrii gazetesi ç›kart›lmaya baflla-
m›flt›. ‹leri’nin kadrolar›n›n önemli
bir k›sm›, 1974 aff›yla ç›kan “eski-

Gelenekleriyle
Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle
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ler”den olufluyordu. Bu nedenledir
ki, ‹leri, görevini yerine getiremedi:

“… ‹leri gazetesi kendinden bek-
lenen misyonu yerine getirememifl-
tir. Beklenen; devrimci görüfllerin
netlefltirilmesi, ideolojik birli¤in
sa¤lanmas›yd›. Ancak “‹leri”de ç›-
kan teorik yaz›lar›n büyük bölümü
kendi kafa bulan›kl›klar›n› yans›tan
ve esasta MarksistLeninist görüflle-
rin de¤il, kendi inkarc› düflünceleri-
nin netlefltirilmesi sürecinin birer
halkas› görevini görmüfltür. ”
(Gençlik, Cilt 1, Syf. 109)

22. KKongre, GGrupçuluk vve
‘Tekkeler’in OOrtaya ÇÇ›-

k›fl›... ‹YÖKD yürüttü¤ü mücade-

leyle gençli¤i toparlarken, oligarfli
de dernek üzerindeki bask›lar›n› art-
t›rd›. Polisiye bask›lar›n yan›s›ra,
yasal olarak da onu ifllevsiz k›lmak
için ‹YÖKD'nin neredeyse her bil-
dirisine dava aç›lmaya baflland›. 

Di¤er yandan “eski tüfekler” de
50 y›ll›k revizyonist tezleri ortaya
sürerek Cephe ideolojisini bofla ç›-
kartmaya çal›fl›yorlard›. Bunun bir
devam› olarak da ‹YÖKD’nin 2.
Kongresi TKP, TS‹P ve K›v›lc›mc›-
lar'la Cepheciler aras›nda bir hesap-
laflmaya dönüfltü. Cepheciler karfl›-
lar›nda oluflan bu revizyonist ittifa-
ka ra¤men, kongrede ezici ço¤un-
lukla yönetime geldiler. 

NNeeddeenn böyle sonuçlanm›flt›
Kongre? Çünkü, DevGençliler’in
mücadelesi, hayat›n içindeki öncü-
lükleri, tüm gençlik kitlesinin gö-
zünde apaç›kt›. 

‹YÖKD 2. Kongresi’nden sonra,
DevGençliler önlerine mmeerrkkeezzii bir
DevGenç örgütlenmesinin yarat›l-
mas› hedefini koydular. 

‹YÖKD'de DevGençliler’in et-

kinli¤inin artmas› soldaki grupçulu-

¤un, rekabetçili¤in tüm ç›plakl›¤›y-

la su yüzüne ç›kmas›na neden oldu;

revizyonist kesimler dernekten ayr›-

larak kkeennddii ddeerrnneekklleerriinnii kurmaya

bafllad›lar. TS‹P taraftarlar› Genç

Sosyalistler Birli¤i’ni (GSB), T‹K-

KO taraftarlar› ise Devrimci Genç-

lik Derne¤i'ni (DGD) kurarak

‹YÖKD'den ayr›ld›lar. 

Oportünistlerin bir k›sm› ise
DevGenç d›fl›nda bir araya gelip bir
“kongre” toplayarak ‹stanbul Yurt-
sever Devrimci Gençlik Derne¤i’ni
(YDGD) kurdular. Halk›n Kurtulu-
flu, Halk›n Yolu ve Halk›n Gücü ta-
raftarlar›n›n yerald›¤› bu dernekteki
“birlik” de uzun süreli olmad›, grup-
çuluk, bu dar birli¤in bile yaflamas›-
na engeldi; nihayet ayr›l›klar sonucu
dernek Halk›n Kurtuluflu taraftarla-
r›n›n elinde kald›.

Bu dönemde kurulan bir baflka
dernek, ‹GD (‹lerici Gençlik Derne-
¤i) idi. DevGenç’in gençlik içinde
öncülü¤üyle kazand›¤› güven sonu-
cu, gençli¤in tteekk mmeerrkkeezzii kkiittllee öörr-
ggüüttüü ‹YÖKD içinde ço¤unlu¤u al-
mas› üzerine gençli¤i bölme pahas›-
na kurulan derneklerden biriydi o
da. Revizyonist TKP çizgisine ya-
k›n ö¤rencilerin kurdu¤u bu dernek,
hemen tüm tarihi boyunca, antifa-
flist çat›flmalardan, militanca müca-
delelerden uzak durmufltur. 

K›sacas›, sonuçta iflte bu flekilde
solda, reformizmin, revizyonizmin
demokratik mücadele ve örgütlen-
me gerçe¤inden uzak grupçu anla-
y›fl›yla, “herkesin kendi tekkesini
kurdu¤u” bir dönem bafllad›. 

Mücadeleden çok “nostalji” ya-
panlar, y›lg›nl›klar›n›,mücadele kaç-
k›nl›klar›n› solun hatalar›na ba¤la-
y›p kendilerini aklamaya çal›flan
yorgun kesimler, FKF’nin, sonrada
DevGenç’in kitleselli¤inden, “farkl›
görüflteki solu tek bir çat› alt›nda
birlefltirmesinden” sözederler s›k
s›k. Do¤rudur,öyleydi. Yukar›da an-

lat›ld›¤› gibi ‹YÖKD de öyleydi,
‹YÖKD içinde birçok grup vard›.
Ama gençli¤in merkezi kitlevi ör-
gütlenmesinin nas›l parçaland›¤› or-
tadad›r. 

Gençli¤in merkezi örgütlenme-
sini büyütmek, artan faflist teröre
karfl› birlikteli¤i sa¤lamak yerine
grupçu ç›karlarla ve ppaassiiffiisstt bbiirr ççiizz-
ggiiddee hareket edilmifltir. Bu noktada-
ki sorun ortadan kalkmad›kça,
ggrruuppççuulluukkttaann,, rreekkaabbeettççiilliikktteenn
vvaazzggeeççiillmmeeddiikkççee,, militan bir müca-
dele çizgisinde ortaklafl›lmad›kça
da solun tüm kesimlerini birlefltiren
merkezi tek bir örgütlenme olufltur-
mak uzak bir ihtimal olarak kalma-
ya devam edecektir. Ama do¤ru
devrimci bir anlay›fl›n, gençli¤i ör-
gütleyerek, tüm gençlik içinde bir
çekim merkezi oluflturarak gençli-
¤in tek merkezi kitle örgütüne dö-
nüflmesi çok daha mümkündür. 

II. MMC VVe AAntiFaflist MMüca-

delenin MMilitan GGücü
DevGenç... Bu geliflmeler yaflan›r-

ken 1975 bafllar›nda 1. MC (Milli-
yetçi Cephe) hükümeti kuruldu ve
yeni bir döneme girildi. Halka ve
devrimcilere karfl› kanl› faflist sald›-
r›lar›n yaflanaca¤› bir dönem baflla-
d›. Pefl pefle ç›kar›lan ÜÜnniivveerrssiittee YYaa-
ssaass››,, SS››kk››yyöönneettiimm YYaassaass››,, GGöösstteerrii
YYüürr üüyyüüflfllleerrii YYaassaass››,, PPoolliiss YYaassaass››,,
DDeevvlleett GGüüvveennlliikk MMaahhkkeemmeelleerrii YYaa-
ssaass›› gibi yeni bask› yasalar›, halk›n
mücadelesini sindirmenin arac› ola-
rak devreye sokuldu.

Hükümeti ve devletin tüm ku-
rumlar›n› arkas›na alan sivil faflist-
ler sald›r›ya geçtiler. Faflist sald›r›-
lar›n karfl›s›na ancak do¤ru bir anti-
faflist mücadele anlay›fl›yla cevap
verilebilirdi. O y›l, 1975’de, okulla-
r›n aç›lmas›yla birlikte Devrimci
Gençlik okullardaki faflist iflgalleri
k›rmak için mücadeleye giriflti. 

Gençli¤in önünde iki temel gö-
rev vard›. BBiirriinncciissii;; gençli¤in mer-
kezi örgütlemelerini yaratmak,
iikkiinncciissii faflist sald›r›lar› durdurabi-
lecek güçlü bir antifaflist mücadele
örgütlemek... 
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‹stanbul Devrimci Gençli-
¤i bu dönemde antifaflist mü-
cadeleyi yükselterek, bu mü-
cadeleye genifl kitleleri sefer-
ber edebilmeyi baflarm›flt›r.
‹flte bu seferberlik içinde bir
çok yerde faflist iflgaller k›r›-
l›rken, çeflitli konularda da
güçlü kampanyalar hayata
geçirildi. DevGenç’in tarihine ge-
çen bu eylem ve kampanyalar, dü-
nün de bugünün gençli¤ine de yol
göstericidir; bu anlamda bunlardan
özellikle ikisini k›saca da olsa ak-
tarmakta yarar var:

DGM'leri PProtesto: Devlet

Güvenlik Mahkemeleri'nin (DGM)
faaliyete geçmesi, tüm halk kesim-
lerini oldu¤u gibi gençli¤i de etkile-
mifltir. ‹YÖKD yöneticilerinin tu-
tuklanmas› ve DGM'de yarg›lanma-
s›yla Devrimci Gençli¤in DGM
protestolar› da fiilen bafllad›. Her
duruflmada 11000000’’ee yak›n ö¤renci
Üsküdar'daki DGM binas›nda top-
lanarak protesto eylemleri yapt›.
Çeflitli semtlerde DGM aleyhine
yürüyüfller, mitingler düzenlendi. 

Kocamustafapafla DDirenifli:
1 Aral›k 1975’de Galatasaray Mü-
hendislik ö¤rencileri CCeezzmmii YY››ll-
mmaazz ve HHaalliitt PPeelliittöözz’ün faflistler
taraf›ndan katledilmesinin ard›ndan
oonnbbiinniinn üzerinde ö¤renci okullar›
boykot ederek, Kocamustafapa-
fla’ya do¤ru yürüfle geçti. Polis ce-
nazeyi engellemeye, kitleyi da¤›t-
maya çal›flsa da baflar›l› olamad›.
DevGenç önderli¤inde iikkii ggüünn bo-
yunca barikatlar kurularak, polisler-
le çat›fl›ld›. Bu direnifl DevGençlile-
r’in, Cepheliler’in sokak çat›flmala-
r›nda tecrübe kazanmalar›, antifa-
flist mücadeleye genifl kitleleri kat-
malar› yan›yla önemlidir. Direnifl,
Devrimci Gençli¤in önderli¤ini pe-
kifltiren bir eylem olmufltur. 

Day›, Kongre s›ras›nda bu dire-
nifli flöyle de¤erlendirmiflti. “... on
binin üzerinde insan›n... Kocamus-
tafapafla'da düflman sald›r›s›na u¤-
rad›¤›nda da¤›lmadan, sokak so-
kak, ev ev, genç, kad›n, erkek deme-
den silahla, taflla, eline geçirdi¤i
her fleyle düflman›n panzerlerini ve

silahlar›n› etkisiz hale getirmesi,
ddeevvrriimm ttaarriihhiimmiizzee aalltt››nn hhaarrfflleerrllee
yyaazz››llaaccaakk olan ö¤retici derslerle
dolu, büyük bir kitlesel gösteri ol-
mufltur. Bu direniflin di¤er bir yan›
ise tüm oportünist revizyonist blo-
kun kitleyi bölme çabalar›na, pro-
vokasyon edebiyatlar›na ra¤men
kitlelerin oportünist barikatlar›
aflarak direniflte yer almas›d›r. ”
(Kongre Belgeleri 1, Syf. 18)

Resmi ve sivil faflist terör art›k
daha fazla can al›yordu. DevGençli-
ler, bu terör karfl›s›nda, her devrim-
cinin cenazesini antifaflist mücade-
lede bir aya¤a kalk›fla çevirmeye
çal›fl›yorlard›. Mesela Ocak
1976’da ‹TÜ Maden Fakültesi’nden
ÖÖzzeerr EEllmmaass’›n faflistler taraf›ndan
katledilmesine, fakültenin iflgal
edilmesiyle cevap verilirken, 7 Ni-
san 1976’da Ankara’da Devrimci
Gençlik’ten HHaakkaann YYuu rrddaakkuulleerr’le
EEssaarrii OOrraann ve BBuurrhhaann BBaarr››nn isim-
li iki ö¤rencinin daha katledilmesi,
‹stanbul’da 4455 bbiinn kkiiflfliinniinn kat›ld›¤›
yürüyüfllerle protesto ediliyordu. 

Devrimci Gençlik antifaflist mü-
cadelede devrimci, militan bir anla-
y›fl›n temsilcisi olarak gençli¤e yol
gösteriyordu. Faflist terörü durdur-
man›n tek yolu militan bir direniflin
örgütlenmesiydi. 

Bu mücadele içinde, 12 Mart
sonras›nda genç ve tecrübesiz olma-
lar›na ra¤men prati¤in ö¤rencili¤in-
de yetiflen DevGenç’li kadrolar sa-
yesinde yeniden bir toparlanma ve
kitleselleflme sa¤land›. Bu sürecin
örgütlenmesine önderlik eden kad-
rolar›n bafl›nda elbette DDaayy›› vard›r.
Oportünizmin her türlü grupçu, f›r-
satç›, mücadelenin hedefini sapt›ran
anlay›fl›na karfl› militan bir gençlik
hareketinin yarat›lmas›, tutarl› anti-
faflist bir mücadelenin örgütlenmesi
DevGenç’lilerin emekleriyle bafla-

r›lm›flt›r. 

Bu tarih, BB‹‹ZZ‹‹MM TTAA-
RR‹‹HH‹‹MM‹‹ZZDD‹‹RR.. Bu süreç
bizzat devrimci hareketin
önderi, kadrolar› taraf›n-
dan örgütlenmifl, Mahir-
ler’in miras›na sahip ç›k›l-
m›flt›r. Genç ve tecrübesiz-
diler ama mücadeleyi mili-

tanca omuzlamakta cüretli ve karar-
l›yd›lar. DevGenç’lilerin gençlik
içinde kök salmas›, bunun sonucu-
dur. DevGenç’in gelenekleri, prati-
¤in içinde yarat›lan onlarca kahra-
manl›¤›n, verilen onlarca flehidin
üzerinde geliflmifltir. 

‹YÖKD iflte bunlar›n baflar›lma-
s›nda önemli mevzilerden biriydi ve
bu yüzden oligarflinin de hedefiydi.
Sonunda, 11997755 fifiuubbaatt’›nda ‹stanbul
Aksaray’daki dernek binas› polis-
lerce bas›ld›, yöneticileri gözalt›na
al›narak dernek kapat›ld›. 

‹YÖKD, örgütlenmesiyle, pratik
faaliyetleriyle tarihsel bir rol oyna-
m›flt›. Elbette onun kapat›lm›fl ol-
mas›, gençli¤in örgütsüzlü¤e mah-
kum olaca¤› anlam›na gelmiyordu. 

‹YÖD’den DGDF’ye...
Gençlik öörgütlenmekte

kara rl›... Bütün ‹stanbul gençli¤i-
ni merkezi bir dernek çat›s› alt›nda
toplamak amac›yla 11997766 yyaazz››nnddaa
‹‹YYÖÖKKDD’’üünn yerine ‹‹ssttaannbbuull YYüükk-
sseekk ÖÖ¤¤rreenniimm DDeerrnnee¤¤ii ((‹‹YYÖÖDD)) ku-
ruldu. 

Gençli¤in en genifl birli¤ini sa¤-
lama anlay›fl›yla, bu derne¤in kuru-
lufl çal›flmalar› da çeflitli gruplar›n
kat›l›m›yla yürütülmeye bafllanm›fl-
t›. Ancak revizyonizmin ve oportü-
nizmin grupçu, faydac› yaklafl›mla-
r›, gençli¤in merkezi örgütlenmesi-
nin önündeki en büyük engellerden
biri olmaya devam ediyordu. Nite-
kim DevGençliler’in ‹YÖD içinde
etkin bir güç haline geldi¤ini gören
bu kesimler, merkezi dernek kurma
çal›flmalar›ndan çekilerek, ““kkeennddii””
derneklerini kurmaya yönelecekler-
di. 

Sürecek  

KKooccaammuussttaaffaappaaflflaa ddiirreenniiflflii



Üniversiteye giriflte, kay›tlar s›-
ras›nda hemen her ö¤rencinin karfl›-
laflt›¤› say›s›z sorunlar vard›r. Ülke-
nin dört bir yan›ndan gelmifltir her-
biri. Belki yabanc›s›d›rlar geldikleri
flehrin. Bürokrasinin kesin yabanc›-
s›d›rlar. Ama daha ilk günden bir
çok bürokratik engel ç›kar›l›r karfl›-
lar›na. Kay›t ifllemleri bu yüzden ilk
gün bitmez ço¤unlukla. Ertesi güne
kal›r. O geceyi geçirecek ucuz bir
otel aran›r mecburen. 

Birçok zorluklar afl›larak kay›t ifl-
lemleri tamamlan›r. Fakat sorunlar
bitmez. En baflta da kalacak yer so-
runu çözülmemifltir henüz. Ö¤renci-
lerin ancak bir k›sm› için yurtlarda
kalma imkan› vard›r. Ki, yurtlarda da
ayr›ca say›s›z sorunlarla karfl›lafl›l›r.
Okula yak›n bölgelerde ö¤renciye ya
kiral›k ev yoktur, ya da ö¤rencinin
içinde bulundu¤u zor durum f›rsat
bilinip kiralar iki kat›na ç›kart›lm›fl-
t›r. Bu zorluklar ve engeller karfl›s›n-
da ö¤renciye uzanan en küçük bir
dayan›flma eli çok çok de¤erlidir.

OO eell DDeevvrriimmccii GGeennççllii¤¤iinn
eelliiddiirr

Y›l 1990-91, üniversitelerde ye-
ni bir kay›t dönemi. Sistemin “yolu-
nacak kaz” gibi gördü¤ü, bin türlü
sorun ve engelle karfl›laflan ö¤renci-
ler; ““HHooflflggeellddiinniizz...... MMeemmlleekkeettii--
nniizz...... HHaannggii bbööllüümmüü kkaazzaanndd››nn››zz......
KKaallaaccaakk yyeerriinniizz vvaarr mm››??”” diyen
ö¤rencilerle karfl›laflt›lar. Böylesini
hiç beklemiyorlard›. Karfl›laflt›klar›
sorunlar›n alt›ndan nas›l kalkacak-
lar›n› düflündükçe karamsarlaflt›kla-
r› anda bu sözler onlardaki karam-
sarl›¤› bir anda umuda dönüfltürü-
vermiflti.

Demek ki 12 Eylül’ün bencil, bi-

reyci, apolitik gençlik yaratma ça-
bas› baflar›l› olamam›flt›. Paylafl›m›,
dayan›flmay›, yard›mlaflmay› yok
edememiflti. 

DDüüzzeenniinn bbeenncciill,, yyoozz
kküüllttüürrüünnee kkaarrflfl›› DDeevvrriimmccii
GGeennççlliikk’’iinn ddaayyaann››flflmmaa vvee
yyaarrdd››mmllaaflflmmaa kküüllttüürrüü::

Kay›t için gelen ö¤rencilere uza-
nan yard›m eli TÖDEF’lilerin eliy-
di. Üniversite gençli¤inin demokra-
tik, akademik sorunlar› için müca-
dele eden, halk için bilim, halk için
e¤itim isteyen Türkiye Ö¤renci
Dernekleri Federasyonu TÖDEF’li-
ler, 1990-1991 y›l› e¤itim dönemin-
de örgütlü oldu¤u ‹stanbul ve Ana-
dolu’nun birçok üniversitesinde
rehberlik ve dayan›flma masalar› aç-
t›lar. 

Rehberlik ve Dayan›flma Masa-
lar› yeni kay›t yapt›racak ö¤renciler
için çok önemliydi. K›sa sürede bü-
yük ilgi gördü ö¤rencilerden, masa-
lar›n etraf› kalabal›klaflt›. Bu durum
iktidardakileri de rahats›z etmekte
gecikmedi. Oligarflinin polisi birçok
yerde, aç›lan dayan›flma masalar›na
sald›rd›. Ö¤renciler daha okula
ad›mlar›n› att›klar› ilk günden itiba-
ren faflizmin terörüyle tan›fl›yorlar-
d›. Polis, tüm sald›r›lar›na ra¤men
gençli¤in dayan›flma masalar›ndaki
devrimcilerle buluflmas›na engel
olamad›. Çünkü ö¤rencilerin say›s›z
sorunu vard› ve bu masalarda dev-
rimciler onlar›n en yak›c› sorunlar›-
na hiçbir karfl›l›k beklemeden yar-
d›mc› oluyorlard›. 

1991-1992 e¤itim y›l› bafllang›c›
ise TÖDEF’liler daha haz›rl›kl›yd›-
lar. Rehberlik ve Dayan›flma Masa-

lar›’n› açmak için. Kay›tlar bafllad›-
¤›nda masalar aç›ld›. Oligarflinin
YÖK’ü ve polisi de bofl durmuyor-
du. Bir y›l önceki Rehberlik ve Da-
yan›flma Masalar›’ndan kendince
dersler ç›kartm›flt› ve bunlar› mutla-
ka engellenmesi gereken bir faaliyet
olarak görüyordu. 

‹lk günden Rehberlik ve Daya-
n›flma Masalar›’na sald›rd›lar. Çok
say›da ö¤renci gözalt›na al›nd›. TÖ-
DEF’liler de masalar› açmakta ka-
rarl›yd›lar. Polis masalara sald›r›p
da¤›tt›kça yeni masalar aç›l›yordu.
Polisle TÖDEF’liler aras›nda tam
bir irade savafl› sürüyordu.

Polisle süren irade savafl›n›n en
yo¤un yafland›¤› yerlerden birisi de
Mimar Sinan Üniversitesi F›nd›kl›
Kampüsü'ydü. Seher de bu kampüs-
teydi. Seher, kay›tlar bafllamadan
önce, Rehberlik ve Dayan›flma Ma-
salar› için: "Bu sene e¤itim dönemi-
ne daha haz›rl›kl› girmeliyiz. Masa-
lar›m›zda kay›tlar için üniversiteye
gelmifl yeni ö¤rencilere kay›tlarda
karfl›laflt›klar› zorluklarda yard›mc›
olurken, ülkemiz ve üniversite ger-
çekli¤ini de çok iyi anlatmal›y›z.
Daha çok insana ulafl›p konuflmal›,
onlar› ‹YÖ-DER, TÖDEF çat›s› al-
t›nda mücadeleye ça¤›rmal›y›z" di-
yordu. Ona göre de haz›rl›klar›n›
yapm›flt›. fiimdi polisin sald›r›lar›
buna engel olamazd›. Olamad› da.
Polisin Rehberlik ve Dayan›flma
Masalar›’na yönelik tüm tehdit ve
sald›r›lar›na ra¤men Mimar Sinan
Üniversitesi F›nd›kl› Kampüsü’nde
masalar aç›ld›. 

Polis, 3 EEyyllüüll günü, kampüse
bask›n düzenleyip, Rehberlik ve
Dayan›flma Masas›’na sald›rd›. Sal-
d›r› s›ras›nda Seher fiahin polis tara-
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SSeehheerr fifiaahhiinn RReehhbbeerrlliikk vvee
DDaayyaann››flflmmaa MMaassaallaarr››

Gençli¤in
Dayan›flmas› 
Faflizmin Terörü



f›ndan Güzel Sanatlar Akademi-
si’nin üçüncü kat›ndan at›ld›. Befl
gün komada kalan Seher fiahin, 8
EEyyllüüll'de yaflam›n› yitirdi. 

RReehhbbeerrlliikk vvee ddaayyaann››flflmmaann››nn 
aadd›› SSeehheerr fifiaahhiinn

Düflman dayan›flma masalar›na
sald›rarak, Seher’i katlederek masa-
lar›n aç›lmas›n› ve gençli¤in daya-
n›flmas›n›, devrimci gençlik örgüt-
lenmelerinin yol göstericili¤ini eenn--
ggeelllleeyyeeccee¤¤iinnii san›yordu. Yan›ld›.
Seher katledilmiflti, fakat o art›k
gençli¤in mücadelesinin, militanl›-
¤›n›n ve dayan›flmas›n›n ad› olacak-
t›. Arkas›ndan a¤›tlar yak›l›p göz-
yafllar› dökülmedi. Cenazesi binler-
ce kifli taraf›ndan sahiplenildi.
Marfllarla, sloganlarla u¤urland›.
Korkmak, sinmek bir yana, eylem-
lerle cevap verildi oligarflinin bu
sald›r›s›na. TÖDEF’liler örgütlü ol-
du¤u illerde açl›k grevleriyle, top-
lant›larla, amfi konuflmalar›yla Se-
her’in katledilmesini teflhir ettiler. 

Seher fiahin flehit düfltükten son-
raki y›l Rehberlik ve Dayan›flma
Masalar› yine aç›ld›. Üstelik bu ma-
salar art›k onun ad›yla an›lacakt›:
SSeehheerr fifiaahhiinn RReehhbbeerrlliikk vvee DDaayyaa--
nn››flflmmaa MMaassaallaarr››.. Ad›, her y›l aç›lan
ve bir mevzi olarak korunan Reh-
berlik ve Dayan›flma Masalar›'nda
yaflat›ld›. 3-10 Eylül aras› da ““SSee--
hheerr fifiaahhiinn HHaaffttaass››”” ilan edildi 

Polis hemen her y›l sald›rd› bu
masalara. Onlarca ö¤renci gözalt›na
al›nd›. Ama Seher fiahin Rehberlik
ve Dayan›flma Masalar›’n› engelle-
yemedi. Y›llarca sürdü bu mücadele. 

OOlliiggaarrflflii ddaayyaann››flflmmaa 
mmaassaallaarr››nnaa nneeddeenn ssaalldd››rrdd››??

Çünkü dayan›flma masalar› oli-
garflinin gerçek yüzünü gösteriyor
gençlerimize. Sistem, onca engeli
aflarak k›t kanaat olanaklarla oku-
mak isteyen ö¤rencilerin önüne da-
ha kay›t aflamas›nda yeni engeller
ç›kart›rken, RReehhbbeerrlliikk ve DDaayyaann››flfl--
mmaa Masalar›’nda Devrimci Gençlik
onlarla dayan›flma içinde oluyordu.
En zor anlar›nda onlara hiçbir karfl›-

l›k beklemeden dayan›flma ve pay-
laflma elini uzat›yorlard›. Ö¤renci
gençlik üniversiteye ad›m att›¤› ilk
anda düzen ve devrimciler gerçe¤i-
ni görüyordu. 

DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk vveeffaall››dd››rr
aassllaa uunnuuttmmaazz,, uunnuuttttuurrmmaazz

Seher fiahin 8 Eylül 1991’de fle-
hit düfltü ve TÖDEF'in ilk flehidi ol-
ma onurunu tafl›yordu. O flehit düfl-
tü¤ünde onlarca ö¤renci onun ka-
rarl›l›¤›na, çal›flkanl›¤›na, militanl›-
¤›na sahip olaca¤›na, onun yolunda
gidece¤ine ant içmiflti. And›na sa-
hip ç›kt› Devrimci Gençlik. Onlar-
cas› onun gibi kahramanlaflt›. ‹YÖ-
DER, kurdu¤u müzik grubuna Se-
her Yeli ad›n› verdi. Grup Yorum
O’nun ad›na türkü yakt›. Art›k O,
milyonlar›n dilinde ““KKöömmüürr ggöözz--
llüü”” ““SSeehheerr yyeellii kk››zz””d›. Yüzlerce
genç onun sevdas›yla düfltü yola. 

1996 Ölüm Orucu flehidimiz
Ayçe ‹dil Erkmen de Seher Yeli gru-
bunnun bir üyesiydi. Seher’in yo-
lunda dünyan›n ilk kad›n ölüm oru-

cu flehidi olma onuruna eriflti. Ca-
nanlar, Zehralar, Özlemler, Eyüpler
gelene¤e yeni gelenekler ekledi.

Seher’in flehitli¤inin üzerinden
18 y›l geçti. O y›llarda do¤an ço-
cuklar bugünün Seherler’idir. Genç-
li¤in akademik, demokratik müca-
delesinin içinde Seherler’in müca-
delesini kesintisiz sürdürmenin
onurunu tafl›yorlar. 

Seher flehit düfltü¤ünde do¤an
çocuklar bu sene üniversiteye baflla-
yacaklar. Ve çok çarp›c›d›r ki, bu-
gün üniversiteye gelenler de, Se-
her’in katledildi¤i sorunlarla karfl›
karfl›yad›rlar. Ö¤renci gençli¤in ya-
flad›¤› sorunlar dünkünden çok fark-
l› de¤il. Hatta üniversitelerin tica-
rethaneye çevirildi¤i, düzenin yoz
kültürünün gençli¤i kuflatt›¤› günü-
müzde yeni kay›t döneminde Reh-
berlik ve Dayan›flma Masalar›’na ve
elbette Seherler’e çok daha fazla ih-
tiyaç var. 

Gençli¤in dayan›flmas›n› geliflti-
relim. Mücadelemiz içinde örgütle-
yelim. 

34 30 AA¤ustos 22009 // Say›: 11

Ayd›nl›k yüzü, ›fl›l ›fl›l gözleriyle en öndeydi Seher. ‹s-
tiyordu ki inanc›na ortak olsun, kavgas›na ortak olsun
gençlik. B›kmadan konufluyor, TÖDEF'i anlat›yordu. ‹lk
örgütlendi¤i zamanlarda ‹YÖ-DER'in halk oyunlar› eki-
binde yer almak istememifl, 'ben yapamam' demiflti. Bütün
mütevaz›l›¤›yla 'ben ekibin elbiselerini dikeyim' diye de
eklemiflti ard›ndan. Süreç içinde h›zla geliflti, devrimcileflti. Kampüsün so-
rumlulu¤unu yap›yordu art›k. Bu çal›flmalarda da afifllere, duvar gazetele-
rine katm›flt› eme¤ini. Yüre¤i k›p›r k›p›rd›. Coflkusu yüre¤inde, coflkusu
gözlerinde. Seher yeli k›z... Kavgada hiç tereddüt etmedi... Biliyordu ki va-
tan› içindi her fley. Yal›n ve bir o kadar da berrakt› düflünceleri... Savundu-
¤u bir masa de¤ildi sadece. Yoldafllar›yla birlikte mevzi savafl›ndayd› Se-
her. Direniyorlard›. O, en önündeydi direniflin. Hayranl›kla dinledi¤i, ye-
rinde duramamacas›na okudu¤u nice direnifller biliyordu. fiimdi bu direnifl-
lerdeki kadar cesurdu. Düflman, bu cüreti, bu kararl›l›¤› hazmedemedi. Ta-
hammülsüzleflti. Alçak ve kalleflti. Camdan att›lar Seher'i. Günlerce koma-
da kald›. 8 Eylül'de ölümsüzleflti¤inde TÖDEF'in ilk flehidi olmak onuruna
eriflti. Bundan böyle elden ele, dilden dile söylenecekti. TÖDEF'in kavga-
s›nda hep yaflad›. Art›k SEHER fiAH‹N REHBERL‹K VE DAYANIfiMA
MASALARI'yd› mevzinin ad›. Gençlik, bu katliama sessiz kalmad›. Göz-
yafllar›yla de¤il, eylemleriyle u¤urlad›lar Seher'i... Açl›k grevlerinde, yürü-
yüfllerde, gösterilerde, forumlarda... Yüzlerce pankartla dalgaland› ad›...
Ad› inanç, kararl›l›kt›. Öfkesi sloganlara, umutlar› andlar›na nakfledildi...

Seher katledilse de binlerce Seher olacakt›r; halk›n düflmanlar› olsa da
halk›n hesap soran savaflç›lar› da olacakt›r... (Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde GGEENNÇÇLL‹‹KK 22)

Kömür gözlü kk›z, 
sen dde ssevdalara ddüfltün ddemek



Polisin gençlik üzerindeki tehdit
ve iflbirlikçilik dayatmalar›n›n ör-
neklerini önceki say›lar›m›zda yaz-
m›flt›k. 

18 Temmuz’da yapt›¤› bas›n
aç›klamas›nda Gökhan Gelegen;
“17 Temmuz 2009 tarihinde akflam
saatlerinde polis oldu¤unu söyleyen
bir kifli beni arayarak ‹stanbul Em-
niyet Müdürlü¤ü’nden arad›¤›n› ve
oraya gitmem gerekti¤ini söyledi.
GGiittmmeeyyeeccee¤¤iimmii bbeelliirrttmmeemmiinn aarr--
dd››nnddaann,, kkoonnuuflfluullaaccaakk ççookk flfleeyyiimmiinn
oolldduu¤¤uunnuu,, eelllleerriinnddee bbaannaa aaiitt ffoo--
ttoo¤¤rraaffllaarrddaann vvee vviiddeeoollaarrddaann oolluu--
flflaann bbiirr ddoossyyaann››nn oolldduu¤¤uunnuu,, üünnii--
vveerrssiitteellii ggeennççlleerrllee bbuu flfleekkiillddee iillggii--
lleennddiikklleerriinnii ssööyylleeddii.. 

Ve Gökhan GELEGEN, Gençlik
Federasyonu ile birlikte 20 A¤ustos
2009’da yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla
polis tehtidinin fiili teröre dönüfltü-
¤ünü ifade eden bir aç›klama yapt›.
Yapt›¤› aç›klamada GELEGEN;
“PPoolliissiinn GGöörreevvii ÖÖ¤¤rreenncciilleerr ÜÜzzee--
rriinnddee TTeerröörr EEssttiirrmmeekk mmiiddiirr??” diye
sorarak, polis terörünü anlatt›.

Aç›klamas›nda GELEGEN,
hakk›nda herhangi bir sorufltur-
ma olmamas›na ra¤men, “Polis
beni neden ar›yor? Polis neden
beni tehdit ediyor? Polis neden
beni Emniyet Müdürlü¤üne ça-
¤›r›yor” diye sormaktad›r.

Gökhan GELEGEN’in tehdit
edilmesi, eflyalar›n› b›rakt›¤› ar-
kadafllar›n›n evinin bir gece ya-
r›s› polislerce bas›lmas› ile ilgili
olarak Gençlik Federasyonu 20
A¤ustos 2009’da “Polis Terörü-
ne Son!” bafll›kl› bir bas›n aç›k-
lamas› yapt›.

“Polis, as›l görevinin terör
estirmek oldu¤unu bir kez daha
gösterdi. Polis, ülkesine, halk›na
sahip ç›kan, haks›zl›klara, ada-
letsizliklere karfl› ç›kan duyarl›
insanlar› tehdit ve taciz ediyor.
PP rroovvookkaassyyoonn ddüüzzeennlliiyyoorr,, lliinnçç
ssaalldd››rr››ss›› ggeerrççeekklleeflflttiirriiyyoorr.. ‹‹flfl--
kkeenncceelleerrllee ggöözzaalltt››nnaa aall››yyoorr.. TTuu--

ttuukklluuyyoorr..

GGöökkhhaann GGEELLEEGGEENN iissiimmllii aarr--
kkaaddaaflfl››mm››zz››nn ddaa kkaalldd››¤¤›› eevvii bbaasstt››..

Polis, daha önce birçok arkada-
fl›m›zla birlikte Gökhan GELE-
GEN’i de telefonla arayarak Emni-
yet Müdürlü¤ü’ ne ça¤›rm›fl; tehdit
ve taciz etmiflti.

Gençlik Federasyonu, polis terö-
rünün hakl› mücadelelerini engelle-
yemeyece¤ini de ayr›ca belirtiyordu
aç›klamas›nda...

RÖPORTAJ

Gökhan Gelegen 21 yafl›nda.
Marmara Üniversitesi ‹ktisat bölü-
mü 3. s›n›f ö¤rencisi

GGeennççllii¤¤iinn üüzzeerriinnddee bbüüyyüükk bbiirr
bbaasskk›› vvaarr.. EEnn uuffaakk hhaakk aarraammaa--
mm››zzddaa ddaahhii bbuunnllaarr bbaaflfl››mm››zzaa ggeellii--
yyoorr.. BBaannaa öözzggüü bbiirr dduurruumm ddee¤¤iill
bbuu..

GGöökkhhaann GGEELLEEGGEENN:: Ben gezi
amaçl› yurtd›fl›ndayd›m. Döndü-
¤ümde eflyalar›m› b›rakt›¤›m arka-
dafl›m›n evine gittim. Evin bas›ld›-

¤›n› söylediler. Polis evi basm›fl
ve aram›fl. Parma izimi alm›fl. Ar-
kadaslar›m son derece korkmufl-
tu.

GGöökkhhaann:: Ö¤renebildi¤im kadar›yla
12-15 polis bask›na gelmifller. Elle-
rinde silahlar varm›fl. Terörle müca-
deleden geldikler›n› söylemifller.
Maskeli olup olmad›klar›n› bilmi-
yorum. (Olaydan sonra arkadaflla-
r›m benle pek konuflmad›¤› için bu
kadar ö¤renebildim.)

GGöökkhhaann: Kitaplar›m›n hepsi al›n-
m›fl. Tam olarak hepsini hat›rlam›-
yorum. Ama içinde hat›rlad›¤›m ka-
dar›yla Dostoyevsk›, Sthendal (k›r-
m›z› siyah) bunlar vard›.

GGöökkhhaann:: Arkadafllar›mdan biri ka-
p›y› aç›yor polisi görünce bir anda
korkup kap›y› kapat›yor. Tekrar ka-
p› çal›yor, arkadafl aç›yor. Arkadafl-
lar›m neden oldu¤unu, ne oldu¤unu
soruyor. Polisler yan›t vermemifl.
‹flinize bak›n demifl. Gerekçe olarak
son ö¤rendi¤im kadar›yla ellerinde-
ki arama belgesini göstermifller .

GGöökkhhaann: Hakk›mda herhangi
bir soruflturma   olmad›¤› halde
ev bask›n›na maruz kald›m. Bu-
nun tek bir amac› olabilir daha
önce telefonla aranm›flt›m.
Hiçbir neden göstermeden, gel
seninle konuflal›m, biz ö¤renci-
lerle böyle ilgileniyoruz diyerek
emniyete ça¤›rm›fllard›. Gitme-
di¤im için bu bir gözda¤› olabi-
lir.

GGöökkhhaann: Gençli¤in üzerinde
büyük bir bask› var. En ufak hak
aramam›zda dahi bunlar bafl›m›-
za geliyor. Bana özgü bir durum
de¤il bu. Kendi sorunlar›m›za
duyarl› olan ve okulda da sosyal
etkinliklere kat›lan biriyim. Fa-
kat dedi¤im gibi herhangi bir
hak aramada veya okulda kültü-
rel sosyal etkinliklere kat›lmak-
la bile bunlar bafl›m›za gelebilir.
Teflekkür ederim.
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Polisin Üniversiteli Ö¤rencilerle ‹lgilenme fiekli:

Terör ve Muhbirli¤e Zorlama

Yasad›fl› oolan, hhukuksuz
olan ppolistir
Hukuksuz vve hhaks›zd›r. 

Kendi yyasalar›n› ççi¤niyor. 

Tan›d›klar›n› iiddia eettikleri

örgütlenme öözgürlü¤üne, ssöz

hakk›na kkarfl› ssavafl aaçm›fl

durumdad›rlar. 

Derneklere ggitmemiz hhakk›m›zd›r. 

Eylemlere kkat›lmam›z, ddüflünceleri-

mizi oortaya kkoymam›z hhakk›m›zd›r, 

Suç, bbu hhaklar› kkullanmakta dde¤il,

bu hhaklar› kkulland›¤›m›z iiçin bbizi

tehdit vve ttaciz eeden ddevletin ppolisin-

dedir. HHaklar›m›z› kkullanal›m vve

savunal›m. 

Polisin ttüm hhukuksuzluklar›n›,

ajanlaflt›rma ddayatmalar›n› dderhal

aç›klayal›m, tteflhir edelim!

Hakl› bbiziz. 
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Polisin iflbirlikçilefltirme, muh-

birlefltirme faaliyetlerinde dikkat

çekici bir yo¤unlaflma var. Geçti¤i-

miz günlerde yay›nlanan bir haber,

bu yo¤unlaflman›n tesadüfi olmad›-

¤›n› gösteriyordu. Haberden anlafl›-

l›yordu ki, yüzlerce polis, sadece bu

faaliyet için e¤itilmifl ve istihdam

edilmiflti. 

“Emniyet bu amaçla 8811 iillddeekkii
Terörle Mücadele fiube Müdürlü-
¤ü'nde görev yapan polisleri özel
bir e¤itime ald›. 880000 ppoolliiss dört afla-
mal› kapsaml› bir e¤itimden geçiril-
dikten sonra sahaya gönderildi. Bu
polisler, teröristlerin aileleri ile...
eylemlere kat›lan sempatizanlarla
ilgili çal›flma yürüttü.” (Zaman, 10

A¤ustos 2009)

Polis, tutsaklar›n ailelerine yö-

nelik çal›flma(!) yap›yor. “Son 7 ay-
da bbiinn 4466 tteerröörriissttiinn yyaakk››nn›› ile temas
kuran polisin, da¤da çocuklar› olan
aileleri iknaya çal›flt›¤› ortaya ç›k-
t›.” diye devam ediyor haber.  

Bunlarla yetinmeyen polis ilko-

kul çocuklar›na da el uzat›yor: “Te-
rör örgütü ile mücadele ilkö¤retim,
lise ve üniversitelere de yay›ld›. 2277

iillddeekkii okullarda seminer, panel gibi
etkinlikler düzenlendi. Bu çal›flma-
larda 220000 bbiinn öö¤¤rreenncciiyyee ulafl›ld›.”

Ailelere, çocuklara giden polisin
onlar› “ikna” için hangi yöntemlere
baflvuraca¤› belli: TTeehhddiitt,, tteerröörr,,
rrüüflflvveett,, flflaannttaajj,, ddeemmaaggoojjii... Ne an-
lataca¤› da belli; devrimciler hak-
k›nda, mücadele hakk›nda, demok-
ratik örgütlenmeler hakk›nda, ger-
çekleri söylese, kimseyi etkileye-
meyecek, bu nedenle en alçakça, en
namussuzca ve ahlaks›zca yalanlar
onlar›n dilindedir. 

Polis, yalanlarla aileleri etkile-
meye çal›fl›yor. Ailelere, çocuklar›n›
itirafç› yapmalar› için bask› yap›-
yorlar. ‹stiyorlar ki, muhbirlik ‹stan-
bul’dan Hakkari’ye kadar bbiirr kkaann--
ggrreenn ggiibbii ttüümm hhaallkk›› ssaarrss››nn.. Naziler
Almanya’da böyle bir toplum yarat-
m›fllard›. Herkesin birbirini ihbar
etti¤i, art›k annelerin, babalar›n ço-
cuklar›ndan, çocuklar›n ailelerin-
den, herkesin herkesten flüphelendi-
¤i, korktu¤u bir toplum!…Ülkemiz-
de polisin yapmak istedi¤i tam da
budur. Halk›n yüzy›llara dayanan
geleneklerini yok ederek, korkuta-
rak, sindirerek, tek tek teslim alma-

ya çal›fl›yorlar. Kimsenin birbirine

güvenmedi¤i, korktu¤u bir ortam

yaratmak istiyorlar. 

Muhbir, iflbirlikçi, itirafç› yara-

tabilmek için bir yandan da halk›

yozlaflt›r›yorlar. Çünkü bir insan›n

bunlar› kabul edebilmesi için insan-

l›¤›n›, onurunu yitirmesi gerekir.

Böyle insanlar yaratarak halk›n da-

yan›flmas›n›, ilerici geleneklerini

yoketmek istiyorlar. 

HHaallkk››mm››zz!! GGeennççlleerriimmiizz!! AAyy››--

ddaann ppoosstt,, ppoolliisstteenn ddoosstt oollmmaazz.. Ka-

tilleri çok yak›ndan tan›yorsunuz.

Polis bu sömürü, soygun düzeninin

bekçisidir. Katillerin yüzlerindeki

maskeyi indirmek için afla¤›l›k da-

yatmalar›na ““HHAAYYIIRR”” cevab›n›

vermeniz yeterlidir. ‹flte o zaman

bütün foyalar› ortaya ç›kacakt›r. Po-

lis iflkencecidir, katliamc›d›r, teca-

vüzcüdür, kay›plar›m›z›n sorumlu-

sudur. Hak arama eylemlerimizin

düflman›, gecekondular›m›z› bafl›-

m›za y›kan, meydanlarda gaza

bo¤an, okullarda terör estirendir.

Ülkemizin hapishanelerini dolduran

da onlard›r!

Onlara, ona göre davranmal›y›z. 

Polisin ‘‘Kitle’ Çal›flmas›

POL‹S NNE YYAPIYOR, 
NE AANLATIYOR?

Geçti¤imiz e¤itim dönemiminde
Halk Cephesi ““ÜÜccrreettssiizz UUllaaflfl››mm HHaakk--
kk›› ‹‹ssttiiyyoorruuzz”” kampanyas› bafllatm›flt›.
Çünkü ö¤rencilerin ulafl›m gideri art›k
do¤rudan e¤itimlerinin önünde bir en-
gele dönüflmüfl durumda. 

Ö¤renciler, ö¤retmenler ve veli-
lerin bu yöndeki taleplerine olum-
suz cevap verilirken, di¤er yandan
okul servis ücretlerine ve di¤er ula-

fl›m ücretlerine zamlar ya¤maya
bafllad›. 

‹‹ssttaannbbuull BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyee--
ssii taraf›ndan taksi, minibüs ve okul
servislerine yüzde 5 ile 15 aras›nda
zam yap›laca¤› aç›kland›. 

Zaml› yeni tarifeye göre, taksi-
metre aç›l›fl ücreti 22 TTLL''ddeenn 22..55
TTLL''yyee çç››kkaarr››ll››yyoorr.. 

Gece tarifesi olarak adland›r›lan
uygulama kald›r›l›rken, taksimetre
bekleme ücreti ise 25 kurufltan 30
kurufla ç›kar›ld›.

Minibüslere ise yyüüzzddee 1100 zam
yap›ld›. ‹ndi-bindi 1.2 TL'den 1.3

TL'ye ç›kar›ld›.

Okul servislerinde zam oran› ise
yyüüzzddee 55.. 

HHaallkk CCeepphheessii’’nniinn belediyeler-
den, ““EE¤¤iittiimmee PPaarraass››zz UUllaaflfl››mm
HHaakkkk››”” kkaazzaannmmaakk için yürüttü¤ü
mücadelenin hakl›l›¤› ve zorunlulu-
¤unu daha flimdiden kendini ortaya
koyuyor.

Ücretsiz Ulafl›m Hakk› ‹çin Mücadele Hakl›d›r, Meflrudur ve Zorunludur
Okullar Aç›l›rken 
Taksilere, DDolmufllara,
Servislere ZZam 
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‹nançs›zl›¤›n, kol gezdi¤i bir
süreçte 

Dev-Genç’li olmak... 
bencilli¤in, yozlu¤un ola¤an

karfl›land›¤› bir süreçte 
Dev-Genç’li olmak...
halka güvensizli¤in beyinlere

ifllendi¤i bir süreçte 
Dev-Genç’li olmak...
korkunun inançlar› bo¤du¤u

süreçlerde 
Dev-Genç’li ol-

mak... 
y›llard›r sürdü-

rülen bask›-terör-
sindirme-yozlaflt›r-
ma politikalar›na
karfl›

Dev-Genç’li ol-
mak... BB‹‹RR OONNUURR--
DDUURR.. BB‹‹RR GGÖÖRREEVV--
DD‹‹RR..

Gençlik üzerinde çok oyunlar
oynanm›fl, çok zulümler uygu-
lanm›flt›r; ama faflizm ondaki
onurlu damar› yok etmeyi bafla-
ramam›flt›r. 

Yeri gelmifl en a¤›r bedelleri
ödemifllerdir. 

Yeri gelmifl sessiz sitemsiz
ölüme yatm›fllard›r. 

Yeri gelmifl direniflin tek sesi
olmufllard›r.

Yeri gelmifl bu halk›n en de-
¤erli evlatlar› olarak ömürlerinin
en k›sa, en dinamik zaman›nda
ömürlerinden vazgeçmifllerdir. 

Faflizm, gençlik gibi gelece¤e
aç›k, ilerici, devrimci potansiyel
tafl›yan, at›lgan ve mücadeleci
bir kesimi bask›-terör alt›nda tut-
madan yaflayamayaca¤›n› bilir.

Tüm bu bask›n›n, sindirme-
nin, yozlaflt›rman›n amac› bu-
dur.

‹flte bu bask›, sindirme, yoz-
laflt›rma politikalar›n› bofla ç›-
kartmak için örgütlenmeliyiz. 

Faflizme karfl›
mücadelede mevzi-
ler kazanmak, 

giderek faflizmin
gençlik üzerindeki
politikalar›n› etkisiz

k›lmak, 
ve en önemlisi gençli¤in dev-

rimci mücadelesinin motor gücü
olmak istiyorsak, bu halk›n en
onurlu evlatlar›n›n gelene¤ini,
bu onurlu damar› iyi kavramal›
ve kitlelere mal etmeliyiz. 

Mücadelemizin baflar›s›, dev-
rimci ruhu ve militan tavr› genifl
kitlelere mal etmekten geçmek-
tedir. 

Tüm liselerde, üniversiteler-
de, dershanelerde, gençli¤in bu-
lundu¤u her yerde, bu ruhun
afl›lanmad›¤›, örgütlenmedik tek
genç b›rakmamak iddias› ile ha-
reket etmeliyiz. 

Saflar›m›za kazand›¤›m›z her
kifli bizler için büyük bir mutlu-
luk kayna¤› olmal›d›r. Bir kifliyi
daha düzen pisli¤inden yozlu-
¤undan kurtarmak, faflizmin
bask› ve terörle kifliliksizlefltirme
hedefinin d›fl›na tafl›mak, halk›n
ve vatanseverlerin saf›na kat-
mak büyük bir onurdur. 

Kitlelerin kazan›lmas› dev-
rimciler için tam anlam›yla var-
l›k yokluk sorunudur. 

Bir düflünce, bir ideoloji an-
cak kitlelere mal edildi¤inde bir
güç haline dönüflebilir ve gelifl-
meleri etkileyecek duruma gelir. 

Devrimci mücadelemizin ba-
flar›ya ulaflmas›n›n, hayallerimi-
zi gerçeklefltirmenin tek yolu
budur. 

Devrimcilerin kitlelerden bafl-
ka güç kayna¤› yoktur. 

Baflka bir kaynak aramak
düzenin s›n›rlar› içine hapsol-
makt›r. 

Devrimciler kitlelerden kop-
tuklar›nda, çok güçsüzleflirler.

Davalar›n›, düflüncelerini sa-
vunmakta ne kadar kararl› olur-
larsa olsunlar, düflman onlar›
yenmekte zorlanmaz. 

Bu nedenle “devrimcilerin
amac› devrim yapmakt›r” de-
mekle, “... kitleleri örgütlemek-
tir” demek ayn› fleydir. 

Bunun için kitleleri örgütle-
meyen, kitleleri örgütlemek için

onlar›n sorun-
lar›yla yan›p
t u t u fl m a y a n
kifliler kesin-
likle devrimci
olamazlar. 

D e v r i m c i
olarak adlan-
d›rmay› hak
etmezler. 

Bu aç›dan
yaklafl›ld›¤›nda gençlikte bugün
hiç de iç aç›c› bir durum yoktur.
Devrimcilerin genifl gençlik kit-
leleriyle ba¤› s›n›rl›d›r. Birçok
gençlik örgütü olmas›na ra¤-
men, harekete geçirdi¤i kitle sa-
y›s› yüzlerle ifade edilmektedir.
Bunu aflman›n tek yolu devrimci
bir kitle çal›flmas›n› hayata ge-
çirmektir. 

Ama her fleyden önce kitlele-
rin önemi bilince ç›kar›lmal›d›r.
Bu bilincin zay›f oldu¤u bir ger-
çek. Yoksa bu günkü durumu
baflka hiçbir fleyle izah edeme-
yiz. 

Faflizm mevcut durumu mu-
hafaza etmek, hatta giderek
devrimcileri kitlelerden tama-
men tecrit ederek tasfiyelerini
sa¤lamak için elinden geleni ya-
pacakt›r. 

Kitlelerin kazan›lmas› müca-
delesini, faflizmin sald›r›lar›na
ra¤men, onunla difledifl bir mü-
cadele içinde baflarmak zorun-
day›z.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

DEV-GENÇ’L‹ OLMAK ONURDUR
DEV -GENÇ’L‹ OLMAK GÖREVD‹R 

DEV-GENÇL‹LER BU TOPRAKLARIN
EN ONURLU EVLATLARIDIR 
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AKP hükümeti ile kamu sendi-
kalar› aras›nda 15 A¤ustos’ta baflla-
yan toplu görüflmelerin 5. Oturumu
da geride kald›. Görüflmelerle ilgili
tutumunu ortaya koyan ve görüfl-
meleri meflru bulmayan KESK da-
ha bafl›nda görüflmelerden ayr›l›r-
ken, Memur-Sen, Kamu-Sen gibi
devlet güdümlü sendikalar ise AKP
ile “al gülüm ver gülüm” görüflme
oyununu devam ettiriyorlar.

Toplu görüflme de¤il “Grevli
Toplu Sözleflmeli Sendika Hakk›”
diyerek görüflmelerin daha bafl›nda
çekilen KESK Genel Merkezi’nin
alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda,
‹stanbul ve Diyarbak›r’dan yola ç›-
kan üyeleriyle Ankara’ya gelerek
Baflbakanl›k binas›na kadar bir yü-
rüyüfl yapt›. 27 A¤ustos günü ise
KESK’e ba¤l› emekçiler tüm iflyer-
lerinde toplusözleflme talebiyle ey-
lemler yapt›lar. Tüm ülke genelinde
bir saat ifl b›rak›ld›.

Kamu emekçilerinin sorunlar›-
n›n yüzde 5- 6’l›k zam oranlar›yla
çözülemeyece¤ini ifade eden
KESK, kamu emekçilerinin yüzde
95’inin yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
gelire sahip oldu¤unu bu nedenle
tüm emekçi ve emeklilere 1500 TL
temel ücret talep ederek tüm iflsiz-
lere açl›k s›n›r›n›n üzerinde yurttafl-
l›k ücreti ödenmesini ve iflsizlerin
e¤itim, sa¤l›k ve enerji giderlerinin
devlet taraf›ndan karfl›lanmas›n› is-
tiyor. Grevli toplu sözleflme hakk›-

n›n yok say›lamayaca¤›n› belirti-
yor.

AKP hükümeti bir kez daha
“büyük fedakarl›k” gösterdiklerini
söyleyip memura sefalet zamm›n›
aç›klad›. Buna göre ilk 6 ayda
yüzde 2, ikinci 6 ay içinde yüzde
2...

Bu sefalet oran›n›n bile bütçe
için çok a¤›r bir yük oldu¤unu
ortaya koymaya çal›flt›lar.

Devlet güdümlü Kamu-Sen ve
Memur-Sen hükümetin verdi¤ini
kabul edip emekçilerin umutlar›n›
bir sonraki y›la atacaklard›r.

O halde yük KESK’in omuzla-
r›ndad›r. Ancak devletin 8 y›ld›r
sürdürdü¤ü toplu görüflme oyunu
bozulamam›fl, aksine oyun bir an-
lamda meflrulaflm›flt›r. Bu tablo gö-
rünürde KESK içindeki her kesim
aç›s›ndan rahats›z edicidir. Tablo
de¤iflmedi¤inde erimek, üye ve gü-
ven kaybetmek, emekçilerden kop-
mak, iktidar taraf›ndan ciddiye
al›nmamak kaç›n›lmazd›r. Ki nite-
kim yaflanan da budur. Bu noktada
KESK içindeki hemen her kesim
bir yerde az ya da çok farkl›l›klar
da içermekle beraber ayn› fleyleri
ifade etmektedir:

- Kamu emekçilerinin mücade-
lesi toplu görüflme süreçlerine s›-
k›flt›r›lmamal›d›r.

- Toplu görüflme süreçleri gös-
termelik, sonuç almaktan uzak ey-

lemlerle geçifltirilmemelidir.

- Kitle çal›flmas› ve örgütlenme
yaparak militan bir anlay›fl hakim
k›l›nmal›d›r. Memurlar tüm hakla-
r›n› böyle kazanm›fllard›r.

- KESK, kadro eylemlerinden
ç›karak kitle gücünü prati¤e yans›t-
mal›d›r. 

- Tepeden inme kararlar de¤il,
tüm üyelerin iradelerini yans›tt›¤›
karar alma süreçleri hayata geçiril-
melidir.

- Sonuç al›c›, iktidar›n sald›r›la-
r›n› bofla ç›kartan, taleplerini ger-
çekleflebilir k›lan bir programa sa-
hip olunmal›d›r.

- Emekçilere güvenen ve güven
veren, çat›flmay› ve bedel ödemeyi
göze alan fiili, militan bir tarza sa-
hip olmal›d›r.

Tüm bunlar inançl› olmakla, id-
dial› olmakla, devrimci bir anlay›fla
sahip olmakla baflar›labilir. Nite-
kim KESK’in yapmas› gerekenler
noktas›nda çeflitli kesimlerin flu ve-
ya bu flekilde ayn› düflünmekle be-
raber pratik tutumlar›n ayn› olma-
mas›n›n nedeni iddias›zl›k, inanç-
s›zl›k ve devrimci bak›fl aç›s›ndan
yoksunluktur. 

Sendikal›-sendikas›z iki milyo-
nu aflk›n bir kamu emekçisi kitlesi
vard›r. ‹ktidar›n tüm oyunlar›na,
demogoji ve yalanlar›na, devlet gü-
dümlü sendikalar›n iktidar›n oyun-
lar›n› meflrulaflt›ran tutumlar›na
karfl›n emekçiler aç›s›ndan son de-
rece meflru, hakl› bir durum sözko-
nusudur. Emekçiler her geçen gün
yoksullaflmaktad›r ve yoksullaflma
aç›k biçimde hissedilmektedir.
Emekçilere verilecek zamm›
IMF’si, Dünya Bankas› belirlemek-
te ve bu durumda emekçilerin, tüm
halk›n gözleri önünde yaflanmakta-
d›r. Bu zemin devrimci anlay›fl›n
karfl›l›k bulaca¤› zemindir. Bu ze-
min emekçilerle devrimcilerin bu-
luflaca¤› ve kazanaca¤›m›z zemin-
dir.

Toplu Görüflme Oyununda Süreci Aflacak Olan
Devrimci Anlay›fl ve Devrimci Memurlard›r

Devrimci MMemur Hareketi

Yüzde 2 dayatmas›
SADAKA B‹LE DE⁄‹L
Hükümet ile KESK d›fl›ndaki memur konfederasyonlar› aras›nda 2 milyonu
aflk›n kamu emekçisini ilgilendiren toplu görüflmelerin 6. oturumu,
Baflbakanl›k merkez binada Baflbakan Yard›mc›s› Hayati Yaz›c›’n›n
Baflkanl›¤›’nda gerçeklefltirildi. Toplant›ya Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan
Aky›ld›z ile Memur-Sen Genel Baflkan› Ahmet Gündo¤du kat›ld›.
Toplant›da farkl› statüde çal›flanlarla, özellefltirmeyle baflka kurumlara gön-
derilen memurlar›n durumu ele al›nd›. Hükümet ilk alt› ay için yüzde 2, ikin-
ci alt› ay için de yüzde 2 zam önerdi. Zam oran›n› elefltiren  konfederasyon
baflkanlar›ndan sonra bas›na aç›klama yapan Bakan ekonomik krizi bahane
ederek 2+2 zam önerebildiklerini ve bu rakam›n son oldu¤unu söyledi.
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KESK üyeleri 19 A¤ustos’ta AAnnkkaa-
rr aa Yüksel Caddesinde toplanarak
AKP il baflanl›¤›na yürüdüler.
Kortej oluflturarak AKP il baflkanl›-
¤›na yürüyen 150 kifli “ Toplu ‹fl
Sözleflmesi Yoksa Grev Var, Krizin
Faturas›n› Patronlar Ödesin, Krizin
Bedelini Ödemeyece¤iz” sloganlar›
att›. KESK Genel Baflkan› Sami Ev-
ren’in okudu¤u aç›klamadan sonra
AKP il binas›n›n önüne siyah çe-
lenk b›rak›ld›.

Kamu emekçileri BBuurrssaa’da 21
A¤ustos akflam› toplu görüflmeleri
protesto için eylem yapt›lar. Fomara
Meydan›nda toplanan KESK üyele-
ri ad›na E¤itim-Sen fiube Baflkan› 
Cemal Akkurt aç›klamay› okudu.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma eyle-
mi yap›ld›. Eylem boyunca “ Sada-
ka De¤il Toplu Sözleflme, Toplu
Sözleflme Hakk›m›z Grev Silah›-
m›z” sloganlar› at›ld›.

Grev ve toplu sözleflme hak-
k› için 25 A¤ustos günü KESK Ge-
nel Merkezinin alm›fl oldu¤u karar
do¤rultusunda yurt genelinde bir sa-
atlik ifl b›rakma eylemi yap›ld›.

AA nnkkaarr aa Yüksel Caddesi ve Kolej
Kavfla¤›nda toplanan KESK üyeleri

Sakarya Caddesine kadar yürüdüler.
Emekçilerin önü polis taraf›ndan
kesilmek istendi. Kamu emekçileri-
nin kararl› tavr› karfl›s›nda polis ba-
rikat› kald›rmak zorunda kald›. Sa-
karya Caddesinde Sami Evren yap-
t›¤› aç›klamada toplu görüflmelerin
sohpet toplant›s› olman›n ötesinde
anlam› olmad›¤›n› vurgulad›.

BES 1 Nolu fiube Üyeleri Çal›flma
Bakanl›¤› önünde toplanarak bas›n
açklamas›na kat›lmak için Sakarya
Caddesine kadar  yürüdüler. Ma-
mak Belediyesine ba¤l› 2 Nolu Tüm
Bel Sen üyeleri de, Mamak Beledi-
yesinden  Sakarya  Caddesine kadar
yürüdüler.   Tüm Bel Sen 1 Nolu
fiube üyeleri Hipodrom’da Ankara
Büyükflehir Belediyesi önünde top-
lan›p bas›n aç›klamas› okuyup Sa-
karya Caddesine gittiler. Sakarya
Caddesinde emekçilerin toplanma-
s›yla birlikte Sami Evren ülkenin
kaynaklar›n›n e¤itime, sa¤l›¤a,
emekçilere de¤il, flirketleri kurtar-
maya ve savafla gitti¤ini söyledi.
Grevli toplu sözleflme hakk›n›n sen-
dika hakk›ndan ayr› düflünülemeye-
ce¤ini kaydeden Evren, hükümete
“Toplusözleflme hakk›m›z vard›r,

siz gasp ediyorsunuz. Grev
hakk›m›z vard›r, siz yok sa-
y›yorsunuz” diye seslendi.
.  ‹‹ssttaannbbuull ÇapaT›p Fakül-
tesi’nde 1 saatlik ifl b›rakma
eylemi yapan SES Aksaray

fiube üyeleri, hastane bahçesinde
alk›fl ve sloganlarla yürüyüfl yapt›-
lar. 

fiiflli Etfal Hastanesi’nde yap›lan
eylemde ücretsiz krefl ve ücretsiz
servis talebi dile getirildi. Konfe-
rans salonu önünde bir araya gelen
SES üyeleri, sözleflmeli tüm perso-
nelin kadroya al›nmas› ve özellefl-
tirmelerin durdurulmas› ça¤r›s›nda
bulundu.

SES fiiflli fiubesi’nin Okmeydan›
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde
yapt›¤› eyleme, tafleron iflçilerde
kat›ld›lar.

‹‹zzmmiir’de ifl b›rakarak Kemeralt›
Vergi Dairesi önünde toplanan
KESK üyeleri, taleplerini dile getir-
diler. KESK ‹zmir fiubeler Platfor-
mu Dönem Sözcüsü Ali K›l›ç, “Bu-
gün hak gasplar›na, toplu görüflme
hukuksuzlu¤una ve emekçileri sefa-
lete mahkum eden politikalar›n›za
karfl› 1 saat ifl b›rak›yoruz. Bu uya-
r›ya kulak verin” dedi.

Adana, Gaziantep, Malatya, Ko-
caeli, Diyarbak›r’da da KESK üye-
leri genel merkezlerinin ça¤r›s›na
uyarak bir saat süreyle ifl b›rakt›lar.

Termik santralde
iflçiler oturma
eyleminde

Afflin-Elbistan  Termik San-

trali ‹flletme Müdürlü¤ü'nün te-

mizlik hizmeti sat›n ald›¤› tafleron

firman›n de¤iflmesi üzerine iflsiz

kalan 100 kadar iflçi, ifle al›nmala-

r› için santral giriflinde aileleriyle

birlikte 26 A¤ustosta oturma eyle-

mi bafllatt›lar.

‹flçilerin oturma eylemi nede-

niyle termik santralde vardiya de-

¤iflimi yap›lamad› ve ifl b›rakarak

evlerine dönmesi gereken yakla-

fl›k 2 bin iflçi tesislerde kald›.

Asil Çelik fabrikas›nda 8 ayd›r
grevde olan iflçiler 20 a¤ustos 2009
tarihinde açl›k grevine bafllad›. 

Fabrika önünde toplanan iflçilere
hitap eden Birleflik Metal ‹fl Sendi-
kas› Genel Baflkan› Adnan Serda-
ro¤lu,  iflveren ile yap›lan son gö-
rüflmelerde kendilerine 3 y›ll›k söz-
leflme teklif edildi¤ini, ilk y›l s›f›r
zam, ikinci ve üçüncü y›llarda ise
enflasyon oran›nda zam teklif edil-
di¤ini belirterek, "Ancak ben sendi-
ka baflkan› olarak bu teklifi de kabul
etmiyor ve bugünden itibaren açl›k
grevine bafll›yorum. Benimle bu

yolda olan tüm arkadafl-
lar›mla açl›k grevini bu-
günden itibaren bafllat-
m›fl oluyoruz" diye ko-
nufltu. 

21 a¤ustos 2009 Cuma günü ise
D‹SK genel baflkan› Süleyman Çe-
lebi’nin kat›l›m› ile bas›n aç›klama-
s› yap›larak açl›k grevi duyurul-
du."yaflas›n s›n›f dayan›flmas›,ina-
d›na D‹SK inad›na sendika,asilçe-
lik iflçisi yaln›z de¤ildir,yaflas›n
onurlu direniflimiz,asil çelik kamu-
laflt›r›ls›n" sloganlar›n›n at›ld›¤› ba-
s›n aç›klamas›nda Adnan Serdaro¤-
lu ve Süleyman Çelebi birer
konuflma yaparak hükümetin
patron yanl›s› tutumuna ve adalet-
sizliklerine de¤indiler.

Memurlar Toplu Görüflme
Aldatmacas›na Ortak Olmayacak

AS‹L ÇEL‹K ‹fiÇ‹LER‹

AÇLIK GREV‹NE BAfiLADI 
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Genelkurmay Baflkanl›¤›, 30
A¤ustos törenlerinin farkl› olaca¤›-
n› aç›klad›. Önceki y›llardan farkl›
olarak TSK’ya ba¤l› birliklerin san-
caklar›, 30 A¤ustos’ta Ankara’da
toplanacak. Sancaklar›n yerlerinden
ç›kar›lmas›, hele ki baflka yerlere
götürülmesi, askeri gelenekler için-
de çok s›k rastlanan bir durum de-
¤ildir. 

Düzen güçleri, içinde bulundu-
klar› durumu gizlemek için her yola
baflvuruyorlar. Genelkurmay Bafl-
kanl›¤› da 30 A¤ustos’un arkas›na
s›¤›n›yor. Sancaklar’› toplay›p
bunu bir flova çevi-
r e r e k ,

i fl -
birlikçilik-

lerini, onursuz-
luklar›n› örtmeye çal›fl›-

yorlar.

30 A¤ustos 1922 tarihi, emper-

yalistler taraf›ndan iflgal edilmifl

olan Anadolu’nun kurtulufl savafl›n-

da, dönüm noktalar›ndan biri ol-

mufltur. 26 A¤ustos 1922’de bafllat›-

lan “Büyük Taarruz” ile iflgalcilere

büyük bir darbe vurularak ba¤›m-

s›zl›¤›n kazan›lmas›n›n yolu aç-

›lm›flt›r. 

Her ulusal kurtulufl savafl›nda ol-

du¤u gibi, ba¤›ms›zl›k bedeller öde-

nerek kazan›ld›. Fakat o gün “büyük

taarruz”u gerçeklefltiren ordu ile bu-

günkü ordu aras›nda en küçük bir

benzerlik kalmam›flt›r art›k. 

Kurtulufl savafl›n› kazanan, ba-
¤›ms›zl›k için kan döken ordu geçen

89 y›lda tüm bu niteliklerini yitir-
mifl, ulusal ordu karakteri ortadan
kalkm›flt›r. 

1922 y›l›nda emperyalizme karfl›
savaflan ordu, 2009’da emperyaliz-
min iflbirlikçisi bir ordudur. Art›k
kendi halk›na karfl› y›llard›r savafl
yürüten, emperyalistlerin ç›kar›n›
koruyan iflbirlikçi, halka düflman bir
ordu vard›r. 30 A¤ustos 1922’de
"YYaa ‹‹ssttiikkllaall YYaa ÖÖllüümm" diyenler git-
mifl, ""KKüüççüükk AAmmeerriikkaa""
olmak için ç›r-
p›-

nan ifl-
birlikçiler gel-

mifltir. 

O nedenle toplanacak san-
caklar, Ankara’da emperyalistlere
meydan okumak için de¤il, olsa
olsa iflbirlikçiliklerine örtü olsun
diye toplanmaktad›r. 

Y›llard›r ülkemizi emperyalist
üslere açm›fl, emperyalizmin bay-
raklar›n›n as›lmad›¤›, askerlerinin
ayak basmad›¤› yer kalmam›fl bir
ülkenin ordusu, sancaklarla bütün
bunlar› örtebilir mi? Ülkemizin
IMF’ye ba¤l›l›¤›n›, NATO’n›n emri
alt›na girmifl olmas›n›, ekonomiden
politikadan kültürüne kadar her
alanda göbe¤ine kadar Amerikan ve
Avrupa emperyalistlerine ba¤›ml›
hale getirilmifl olmas›n›, örtebilir mi
sancaklar? 50-60 de¤il, yüzlerce,
binlerce sancak yine de yetmez
böyle bir ba¤›ml›l›¤› örtmeye. 

Uflaklaflt›kça BBüyüyen 
ve UUzayan bbayraklar

Ordunun sancak manevras›yla

ilgili ilk akla gelen soru flu: Ülkenin
dört bir yan›ndaki sancaklar› 30
A¤ustos törenleri için toplamak du-
rup dururken nereden ç›kt›? 

Sancaklar› meydanlara ç›kart-
may› gerektirecek bir durum da yok
ortada. Mesela, Ordu bugün herhan-
gi bir savafla girip de “zafer” kazan-
m›fl de¤ildir ki zaferini kutlas›n! 

Sancak, “Üzerinde çeflitli renk-
ler ve iflaretler bulunan ve bir mille-
tin veya askeri grubun OONNUURRUUNNUU
temsil eden, kenarlar› saçakl› bay-
rak” olarak tan›mlan›yor sözlükler-
de. (Meydan Larousse)

Askeri birli¤in
onurunu temsil

etti¤i için,
s a n -

cak, o
birli¤in önce-

likle korumas› gere-
ken de¤eridir. Sancak’›n kay-

bedilmesi durumunda o birlik de
“kaybedilmifl” demektir. Sancak
böylesine namus ve onur ile özdefl
görülür. 

Tekrar sorumuza dönelim; peki

ne oldu da birliklerin onurunu tem-

sil eden ve y›llard›r yerlerinde du-

ran sancaklar, flimdi ortal›¤a ç›kar›-

l›yor. Cevap aç›k asl›nda. Sancak,

sistemin onurunu tamamen kaybet-

ti¤i, yönetenlerin, iktidar› elinde bu-

lunduranlar›n iyice onursuzlaflt›¤›

bir zamanda ortaya ç›k›yor...

TT››ppkk››,, Amerikan boyunduru¤u

s›k›laflt›kça, AAmmeerriikkaanncc››ll››kk hepsi-

nin adeta kimli¤i haline geldikçe,

iflbirlikçilerin ›rkç›l›¤› t›rmand›rma-

s›, milliyetçilikten daha çok sözet-

meye bafllamas› örne¤inde oldu¤u

gibi. 

TT››ppkk››,, Irak-Süleymaniye’de

özel kuvvetlere ba¤l› askerlerin ba-

fl›na çuval geçirilmesi, olmayan

onurlar›n›n befl paral›k olmas› karfl›-

s›nda eskisinden daha keskin

“ulusalc›”geçinmeleri gibi. 

Amerika’n›n bafl›na geçirdi¤i
çuval› bafl›ndan ç›karamayanlar,

‹‹flflbbiirrlliikkççiilliikk,, bbaa¤¤››mmll››ll››kk bbüüyyüüddüükkççee bbaayyrraakkllaarr
bbüüyyüüyyoorr,, oonnuurrssuuzzlluukk ddeerriinnlleeflflttiikkççee,, ‘‘oonnuurr’’ uunn
ssiimmggeessii ssaayy››llaann ssaannccaakkllaarr ppaazzaarraa ssüürrüüllüüyyoorr......

Sancaklar Neyi Gizleyecek?



IMF memurlar›n›n karfl›s›nda esas
durufla geçenler, emperyalizm ülke-
lere daha aç›ktan müdahale edip
bunlar›n uflakl›¤›n› deflifre ettikçe,
uflaklar, bayrak seferberliklerine so-
yundular. “Her eve bir bayrak”
kampanyalar›n›, kim eenn yyüükksseekk
bbaayyrraakk ddiirree¤¤iinnii dikecek rekabeti,
en uzun bayra¤› yapma yar›fl› izle-
di... 

Uflakl›k büyüdükçe, as›lan bay-
raklar ço¤ald›, direkler uzad›, bay-
raklar büyüdü...

Irak halk›n›n kan›n› pazarl›k ko-
nusu yap›p, Irak iflgaline kat›lma
karfl›s›nda para talep ederek Beyaz
Saray merdivenlerini mesken tutan-
lar, o merdivenlerde saatlerce bek-
letilip, ilkokul çocuklar› gibi afla¤›-
lananlar, bu onursuzluk karfl›s›nda
bayrak boylar›n› büyütmekle mefl-
guldü. 30-40 metreden bafllayan
“büyük bayrak” flovlar› en son -flim-
dilik- 2 kilometreye kadar uzand›.
iflbirlikçilik büyüyor, uflakl›k sürü-
yor, yani bayrak boylar› daha da bü-
yüyecek demektir... 

fiehirlerin her yerinden görüle-
cek bayraklar dikerek, bayraklar›n
boylar›n› büyüterek onursuzlu¤u,
uflakl›¤›, afla¤›lanmay›, pespaye bir
“muz cumhuriyet”i olmay› kapata-
caklar›n› sand›lar.

MGK’da bayrak kampanyalar›
için kararlar al›nd›. ‹lgili-ilgisiz za-
manlarda TV ekranlar›na bayraklar

konuldu. Halk evlerine, iflyerlerine
bayraklar ass›n diye adeta seferber
edildi. Türkiye, ABD'nin Ortado-
¤u'daki jandarmas›, ileri karakolu
olurken, emperyalizmin üssü ‹ncir-
lik, eskisinden daha fazla devreye
sokulurken, bayraklar ço¤al›yordu.

Sancaklar Neyi 

Unutturacak?

“Ebedi Baflkomutan›m›z Musta-
fa Kemal ATATÜRK önderli¤inde
gerçeklefltirilen bbaa¤¤››mmss››zzll››kk mmüüccaa--
ddeelleessiinniinn ssoonn hhaallkkaass›› oollaann BBüüyyüükk
ZZaaffeerr''iinn 8877''nnccii y›l dönümünü kutla-
man›n coflkusunu yafl›yoruz.” diye
mesaj yay›nl›yor Genelkurmay Bafl-
kan› ‹lker Baflbu¤ 30 A¤ustos için.

Ba¤›ms›zl›k mücadelesi kim, bu
mesaj›n sahibi kim? Milli niteli¤i
kalmam›fl bir ordunun komutan›,
millilik, ba¤›ms›zl›k sözlerini tek-
rarlay›p, kurtulufl savafl›n› sahiple-
niyor görünüp, halk› aldatmaya ça-
l›fl›yor.

Genelkurmay Baflkanlar›’n›n
emperyalistler taraf›ndan belirlendi-
¤i, generallerin emperyalizme uflak-

l›ktaki hizmetlerine göre rütbe ald›-
¤› bir ordudur bugünkü ordu.

O nedenle 1922 y›l›ndaki ba¤›m-
s›zl›k mücadelesinden söz etmek ge-
nerallerin a¤z›na yak›flmamaktad›r.

Sancak onur demektir ama onur
ortada yoktur. Onursuzlaflt›kça onur
pazarlamac›l›¤› yapmaya devam
ediyorlar.

Art›k emperyalistler aleni emre-
diyor, ekonomide, askeri alanda ne
yap›laca¤›n› aç›ktan dikte ettiriyor;
onursuzluk, diz boyu. ‹flte bu koflul-
larda onurun simgesi kabul edilen
sancaklar PAZARA sürülüyor. 

SSaannccaakk çç››kkaarrttaabbiilleecceekk durum-
da de¤ildir asl›nda TSK. Çünkü
çoktan sanca¤› indirmifllerdir. SSaann--
ccaakk iinnddiirrmmeekk,, askeri literatürde
tteesslliimm oollmmaakk demektir. “Kuflat›l-
m›fl bir kale veya bir gemi, teslim
olunca sanca¤›n› indirir. Osmanl›-
lar, zaptettikleri gemileri kendi li-
manlar›na getirirken, teslim al›nan
gemilerin sancaklar›n› denize sürü-
necek flekilde indirilmifl olarak geti-
rirlerdi.”

Bugün TSK’n›n sancaklar› asl›n-
da böyledir. Ankara’ya gelen her
sancak asl›nda yerlerde sürüklene-
rek geliyor. ‹flte bu yüzden, b›rak-
s›nlar sancaklar›, mevcut duruma en
uygun olan, sancaklar› de¤il, Ame-
rikan bayraklar› tafl›malar›d›r. Zira
iflbirlikçilerin gerçe¤ine denk düflen
budur. 
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Amerika’n›n bafl›na geçirdi¤i
çuval› bafl›ndan ç›karamayanlar,

IMF memurlar›n›n karfl›s›nda esas
durufla geçenler, emperyalizm

ülkelere daha aç›ktan müdahale
edip bunlar›n uflakl›¤›n› deflifre

ettikçe, uflaklar, bayrak seferber-
liklerine soyundular.

Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmen-
ler Platformu (AYOP), kadrolu, gü-
venceli ö¤retmenlik hakk› için  ey-
lemdeydi.  Taksim Meydan'›nda bi-
raraya gelen ö¤retmenler, 2009 ata-
malar›n›n Milli E¤itim Baflkan› Ni-
met Çubukçu taraf›ndan 15 bin ola-
rak aç›klanmas›n› ülkenin gelece¤i
için bir zülum olarak gördüklerini
belirtti. "Ücretli köle olmayaca¤›z",
"Atama hakk›m›z engellenemez",
"Eflit ifle eflit ücret" sloganlar›n›
atan ö¤retmenler ad›na aç›klama
yapan Ebru Zeynep Yaman, Türki-
ye genelinde ö¤retmen ihtiyac›n›n

Personel Dairesi
Genel Baflkan› ta-
raf›ndan 140 bin,

sendikalar taraf›ndan ise 200 binin
üzerinde belirtilmiflken Milli E¤i-
tim Bakan›'n›n 2009 atamalar› için
15 bin ö¤retmen atanaca¤› fleklin-
deki aç›klamas›n› haks›zl›k olarak
de¤erlendirdi.

E¤itim-Sen'in de destek verdi¤i
eylemde ö¤retmenler “Ücretli köle
olmayaca¤›z, Atama hakk›m›z en-
gellenemez” sloganlar›n› att›lar.
Yürüyüfl s›ras›nda “250 bin atama
istiyoruz” pankart› aç›ld›.

Ö¤retmenler olarak devletin,
milletin ve ailenin istedi¤i herfleyi

yerine getirdiklerini ve onurlu bir

yaflam için ö¤retmenli¤i seçtikleri-

ni belirten platform üyeleri, afla¤›-

daki talepleri dile getirdiler;

u Ücretli ö¤retmenli¤in kald›-
r›lmas›

u fiubat atamalar›na kadar 200
bin ö¤retmenin ivedi bir flekilde
atanmas›

u KPSS'nin kald›r›lmas› ve bu
sistemin yerine güvenirli¤i ve ge-
çerlili¤i yüksek olan baflka bir yön-
temle ö¤retmenlerin gelece¤inin
belirlenmesi

Eylem yap›lan aç›klamalar›n›n
ard›ndan oturma eylemiyle sonlan-
d›r›ld›.

‹fiS‹Z Ö⁄RETMENLERDEN EYLEM
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Engin Çeber’in iflkencede katle-
dilmesi davas›nda, mahkemede tu-
tulan ses kay›tlar›n›n olmad›¤› orta-
ya ç›kt›. 

Mahkeme, ses kay›tlar›n›n olma-
mas›n› “bilinmeyen bir nedenle...
tespit edilemeyen flekilde... teknik
bir nedenle..” diye aç›kl›yor. Daha
do¤rusu aç›klam›yor. Neyi aç›kla-
yacaklar ki zaten? 

Ortada bir kay›p, bilinmeyen,
tesbit edilemeyen bir teknik neden-
den çok, bir kas›t, bir iradilik olma-
l›. Davan›n geliflimi bunu gösteri-
yor. Daha önce hapishanedeki ifl-
kence görüntüleri silinmiflti. Kara-
koldaki iflkencenin kamera görüntü-
leri de silindi. 

Duruflmalarda ise kay›tlarla ilgi-
lenen teknik personel vard› ve en
küçük bir aksakl›kta duruflmaya ara
verilmekteydi... Dolay›s›yla ses ka-
y›tlar›n›n “kaybolmas›”, tteekknniikk de-
¤il, ssiiyyaassii bbiirr sebepten kaynaklan›-
yor kan›m›zca. O “siyasi” sebep,
oligarflinin katillerini koruma siya-
setidir. 

fiimdi de mahkemede tan›k ifa-
delerinin görüntülü kay›tlar›n sesle-

rinin silindi¤i aç›¤a ç›kt›. 

Bunlar tteessaaddüüffii ddee¤¤iillddiirr.. Katille-
ri koruma çabalar›d›r. AKP iktidar›
bugüne kadar iflkencenin üstünün ör-
tülmesi için elinden geleni yapt›. Bu
da onun bir parças›d›r. 

Silinen mahkeme kay›tlar›nda
tan›klar›n, hapishane idaresi taraf›n-
dan Engin’e nas›l iflkence yapt›¤›na,
hapishane müdürü FFuuaatt KKaarraaooss--
mmaannoo¤¤lluu’nun ““kkuurraallllaarraa uuyymmaa--
yyaannllaarr bbuunnddaann ssoonnrraa bbööyyllee cceezzaa--
llaanndd››rr››ll››rr”” dedi¤ine dair ifadeleri
vard›. Aç›kça davaya müdahalede
bulunup, delilleri karart›p, tan›klara
gözda¤› verip, katilleri korumakta-
d›rlar . 

Hat›rlanacakt›r; Zirve Yay›nevi
Katliam Davas› san›klar›ndan EEmm--
rree GGüünnaayydd››nn’’›n, katliam›n ard›n-
dan hastanede odas›nda kald›¤› 10
günlük süre içindeki kamera görün-
tüleri de ““sseess aallmmaadd››¤¤››”” gerekçe-
siyle imha edilmiflti. 

19-22 Aral›k katliam›yla ilgili
görüntülerin büyük bölümü yok.
Tutanaklar, operasyonun planlan-
mas› ve görev alanlara iliflkin belge-
ler yok. “Ulafl›lam›yor”! ‹nfaz dava-

lar›n› hat›rlay›n. Elbiseler kaybolur,
kufl olur uçarlar adeta... 

Nas›l bir mekanizma kurulmufl

bak›n; çok eskilerden bafll›yor; Ke-

mal Türklerler’in, Abdi ‹pekçiler’in

katilleri korunuyor, iflkenceciler, in-

fazc›lar korunuyor, onlar›n suçlar›n›

kan›tlayacak bilgiler, belgeler, gö-

rüntüler, sesler, bir biçimde yok olu-

yor. 

17 A¤ustos depreminde, Davut-

pafla’daki gibi “ifl kazalar›”nda , Pa-

mukova tren facias›nda, bebek

ölümlerinde sorumlulu¤u olanlar›

da koruyor düzen. Trabzon’da, Sa-

karya’da, Erzurum’da linççileri ko-

ruyor. 

Nerede halka karfl› ifllenmifl bir

suç varsa, nerede bir katliam, iflken-

ce varsa orada iktidar, resmi ve sivil

tüm suçlular› koruma alt›na al›yor

ki, devletin katliamlardaki sorumlu-

lu¤unu aklayabilsin. Katilleri koru-

ma, bir devlet politikas›d›r. Engin

Çeber davas›nda kay›tlar da iflte bu-

nun için kayboluyor. 

Engin Çeber’in ‹flkencede Katledilmesi Davas›

bu kkay›tlar nas›l 
kayboluyor?

Ça¤dafl'›n ailesi ve Antalya Öz-
gürlükler Derne¤i üyeleri, 21 A¤us-
tos Cuma günü  Ça¤dafl'›n mezar›n›
birlikte ziyaret ettiler. Bir gün önce,
Ça¤dafl’›n mahkemesi vard›. Adalet
istemek için yine Ça¤dafl’›n ailesi ile
birlikte kat›lm›fllard›  duruflmaya.

Devletin adalet temsilcilerinin
talimat› ile bu defa dernek üyeleri
pankart ve dövizleri ile adliyenin
bahçesine dahi al›nmad›.

Ancak onlar ›srarl›yd›, ""PPoolliiss
TTeerröörrüünnee SSoonn!! AAddaalleett ‹‹sstteemmeekktteenn
VVaazzggeeççmmeeyyeeccee¤¤iizz!!"" pankart› ve
Ça¤dafl Gemik'in resimleri ile mah-
kemeye geldiler.

Antalya Özgürlükler Derne¤i,
ve ‹stanbul'dan mahkemeye destek
için gelen TAYAD’l›lar, Ça¤dafl'›n
ailesi, adliyenin önünde bir aç›kla-
ma yaparak kararl›l›klar›n› göster-
diler.

""AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz,, ÇÇaa¤¤ddaaflfl''››nn
KKaattiillii PPoolliiss CCeezzaallaanndd››rr››llss››nn,, YYaaflflaa--
ss››nn HHaallkk››nn AAddaalleettii,, KKaattiilllleerr HHaall--
kkaa HHeessaapp VVeerreecceekk,, PPoolliiss TTeerröörrüü--
nnee SSoonn" sloganlar› ile bafllayan ba-
s›n aç›klamas›nda yaln›z Ça¤dafl
davas›ndaki de¤il, ülkedeki adalet-
sizlik teflhir edildi.

Adliye duvar›nda as›l› duran

Ça¤dafl'›n pankart›, adalet iste¤ini

hayk›r›yordu adate herkese.. Katile
verilen cezan›n adalet istemini kar-
fl›lamaya yetmeyece¤i, katilin ya-
kas›n›n b›rak›lmayaca¤› bir kez da-
ha vurguland›. Ve sonra, sloganlar
at›larak adliyeden ayr›l›nd›. Adalet
istemeye ise devam edilecekti. 

Adalet ‹‹stemekten VVazgeçmeyece¤iz!



Vatan gazetesi yazar› Mehmet
Tezkan 25 A¤ustos 2009 tarihli ya-
z›s›nda Kemer’de bir okulun y›k›l-
mas›n› elefltiriyor. Okul, burjuva
bas›n›n patronlar›ndan birine ait
oldu¤u için çok de¤erli...

Herkes, bir okulun y›k›lmas›n›,
bu y›k›m› AKP’nin siyasi nedenler-
le yapm›fl olmas›n› elefltirebilir. An-
cak, Tezkan bunu, Küçükarmut-
lu’yu hedef göstererek, yoksul kon-
dulara ve devrimcilere nefretini ku-
sarak yap›yor... 

“Ramazan’›n üçüncü günü..

AKP iktidar› sabah 06.00’da
450 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü
okulu yerle bir etti..

... Zab›ta 500 kiflilik kuvvetle
okula gidiyor..

Sanki teröristlerin yuvaland›¤›
gecekondularda y›k›m yapacak-
lar.. Eskiden Küçük Armutlu

DHKP-C’nin elindeydi.. Zab›ta
kaçak gecekondular› y›kmak
için jandarmadan destek al›r,
yüzlerce kifliyle sabah›n köründe
giderlerdi..

Bu kez yine ayn› mant›kla git-
tiler.. Ama militanlar›n yuvalan-
d›¤› gecekonduya de¤il.. 450 ço-
cu¤un okudu¤u okula..”

Küçükarmutlu’da çocuklar yok
herhalde Tezkan’a göre. Ya da ora-
daki çocuklar, çocuktan say›lmaz. 

Y›k›mlara karfl› ç›k›lan bir yaz›-
da Küçükarmutlu’nun y›k›labilece-
¤ini savunmak, bir çifte standart da
de¤il, düpedüz ve yoksul halka düfl-
manl›k ve ahlaks›zl›kt›r.

Neymifl, “Küçük Armutlu
DHKP-C’nin elindeydi..” 

‹ddian›n do¤rulu¤u yanl›fll›¤› bir

yana, mesela mafyac›lar›n elinde ol-

du¤unda flikayet etmezler, mesela

düzen partilerinin elindeyse de flika-

yet etmezler... Mesele devrimcilerin

varl›¤›d›r. Bunun için  “kurtar›lm›fl

bölge” yalan›n› söylerler y›llard›r. 

Y›llard›r, Küçükarmutlu’yu y›k-

mak için de hep ayn› yalanlar söy-

lendi. Sald›r›lar yap›ld› Küçükar-

mutlu’ya. Mehmet Tezkan da ayn›

yalanlar› tekrarlay›p, Küçükarmutlu

y›k›labilir diyor.

Mehmet Tezkanlar flunu düflün-

melidir; AKP iktidar› sabah

06.00’da 500 kiflilik bir kuvvetle y›-

k›m› gerçeklefltiriyorsa, böyle bir

pervas›zl›¤a sahipse bunda kendi

sorumluluklar› yok mudur?

Halk›n kondular› y›k›l›rken ikti-

darlar› destekleyen Mehmet Tez-

kanlar flimdi acz içindedir.

‹ktidar›n keyfi politikalar›n›n,

y›k›mlar›n›n tümüne karfl› ç›k›lma-

l›d›r. Çifte standart uygulayarak bir

yere var›lamaz. Ve en önemlisi Ke-

mer okullar›n›nki kadar de¤erlidir

Küçükarmutlu halk›n›n evleri de.
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Bir DDemokrat:
““ZZaaffeerr MMuuttlluullaarr’’››nn bbiinnaallaarr›› yy››kk››llaammaazz,,

KKüüççüükkaarrmmuuttlluu eevvlleerrii yy››kk››llaabbiilliirr??””

23 A¤ustos Pazar günü Küçü-
karmutlu’da y›k›mlara karfl› halk
toplant›s›n›n üçüncüsü yap›ld›.
Küçükarmutlu Cemevi bahçesin-
de saat 21.00’de bafllayan top-
lant›ya  ilgi yo¤undu. 

Baltaliman› Mahallesi muhtar›
Ali Haydar Aslan’›n konuflmas›y-
la bafllayan toplant›da, gazeteler-
de ç›kan y›k›mlarla ilgili haber
üzerine ‹stanbul Valili¤i’nin yürüt-
tü¤ü “‹stanbul Finans Merkezi”
projesinden haberdar olduklar›n›,
bu bilgileri halkla paylaflmak için
toplant› düzenlediklerini söyleyen
Aslan’dan  sonra söz alan ÇHD
‹stanbul fiube Baflkan› Avukat
Taylan Tanay, herkesin bar›nma
hakk› oldu¤unu anlatarak, örgüt-
lenmek ve komisyonlar olufltur-
mak gerekti¤ini söyledi. Avukat
Oya Aslan ise evleri y›kmak için
çeflitli yollar›n denenece¤ini bun-

lar karfl›s›nda neler yap›lmas› ge-
rekti¤ini anlatt›. Bo¤aza yap›lma-
s› düflünülen üçüncü köprünün
de yasad›fl› oldu¤unu vurgulad›.
Daha sonra avukat Hülya Deveci
“evlerinizin y›k›laca¤› kesin bir
biçimde ilan edilmedi diye düflü-
nebilirsiniz. Ancak y›k›m ilanlar›-
n› beklemeden kendi içinizde bir-
lik sa¤lamal›s›n›z” dedi. Avukat
Gonca Yumak “TOK‹ yoksul hal-
ka bar›nma hakk› sa¤lamaz. Top-
raklar›m›z inflaat sektörüne pefl-
kefl çekilmeye çal›fl›l›yor. Siz de
onlara inanarak sözleflmeyi imza-
lad›¤›n›zda size zorla ev satacak-
lar ve bir taksiti bile aksatsan›z
evden atacaklar,” dedi. ‹vme der-
gisi yay›n kurulu üyesi mühendis
Gürcan K›rca emlak piyasas›n-
dan ve TOK‹’den bahsederek
TOK‹’nin  kar amaçl› bir kurum
haline getirilerek, Bay›nd›rl›k ve

‹skan Bakanl›¤›’ndan al›nan yet-
kilerin TOK‹’ye devredildi¤ini be-
lirtti. Gürcan’›n ard›ndan konu-
flan Armutlu Güzellefltirme Der-
ne¤i baflkan› Fazl› Ceylan, Ar-
mutlu halk›n›n ve çevre mahalle-
lerin, semtlerin birleflmesi gerek-
ti¤ini söyledi. Daha sonra öneri
ya da sorusu olanlara söz verildi.
Halka birlik, beraberlik ve direnifl
içinde olunmas› gerekti¤i, komis-
yonlar kurmak gerekti¤i anlat›ld›.
toplant›lar›n devam edece¤i
söylenen toplant›ya beflyüz kifli
kat›ld›.

KÜÇÜKARMUTLU’DA
YIKIMLARA KKARfiI HHALK TTOPLANTISI
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Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›
MYK’s›, 11 A¤ustos’ta topland›.
Ele al›nan konulardan biri, Güler
Zere’yle ilgili önerilerdi. 

Devrimci Memur Hareketi’nden
bir sa¤l›k emekçisi, Güler Zere’yle
ilgili k›sa bir bilgilendirme yapt›k-
tan sonra Balcal› Hastanesi önünde
bas›n aç›klamas› ve tutsak ko¤uflunu
incelemek için müracaat etmeyi,
Ankara Adli T›p Kurumu önünde de
bir bas›n aç›klamas› yapmay› öner-
di. 

‹lk baflta itiraz eden olmad›. 

Kim neye itiraz edecekti ki?

Tam yukar›daki öneriler do¤rul-
tusunda karar al›nmaktayd› ki, yö-
netimde yer alan Halkevci söz ala-
rak baz›lar›n›n “itiraz” edece¤i fley-
ler oldu¤unu gösterdi. Halkevci, 

“Güler Zere'yle ilgili genifl bir
kamuoyunun olufltu¤unu, bu konu-
da SES olarak yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkeennllee--
rriinn yyaapp››lldd››¤¤››nn››,, ortak çal›flmalar
yap›l›rken ayr› eylemlerin yanl›fl ol-
du¤unu, herkesin duyarl› oldu¤unu
bir kiflinin, bbiirr ssiiyyaasseettiinn bunu gün-
deme getirmesinin yanl›fl oldu¤u-
nu”... söylüyordu. 

Devrimci Memur Hareketi’nden
sa¤l›k emekçisi, bu haz›ms›z ruh
halinin dile getirdiklerine sab›rla
cevap verdi:

“Herkesin bu konularda duyarl›
olmas› gerekti¤ini ancak pratikte
bbööyyllee oollmmaadd››¤¤››nn››,, Güler'le ilgili
önerilerin sadece bizim taraf›m›z-
dan dile getirildi¤ini, hiç kimsenin
ne öncesinde ne de sonras›nda bir
öneri ggeettiirrmmeeddii¤¤iinnii,, Adalet Bakan-
l›¤›na gönderilen yaz›lar›n ve ortak
yap›lan aç›klaman›n anlaml› oldu-
¤unu ancak yyeetteerrllii oollaammaayyaaccaa¤¤››nn››,,
SES olarak tek bafl›m›za bugüne ka-
dar bbiirrflfleeyy yyaappmmaadd››¤¤››mm››zz›› ve yarat›-
lan kamuoyunu büyütmek ve bakan-
l›k üzerinde bask›y› artt›rmak için
yaappmmaamm››zz ggeerreekkttii¤¤iinnii,, bunun sade-

ce Güler’le s›n›rl› olmay›p bütün
hasta tutsaklar için kazan›m olaca-
¤›n›...” anlatt› tek tek. 

Bu sözler karfl›s›nda, herhangi
bir devrimcinin, demokrat›n yapa-
ca¤› ilk fley, gerçekten de yapt›klar›-
n›n yeterli olup olmad›¤›n› gözden
geçirmektir. Ama Halkevci öyle
yapmad›. Bir devrimcinin, demok-
rat›n tepkisini de¤il, tamamen APO-
L‹T‹K bir baflka tepki gösterdi:

Halkevci “baz› kiflilerin kendi
siyasi çal›flmalar›yla ilgilendi¤i ka-
dar sendika gündemiyle ilgilenme-
di¤ini” söylüyordu. 

Ölüm orucu döneminde s›kca
karfl›m›za ç›kan pespaye apolitizm
karfl›m›zdayd› yine. 

Ölüm orucu, hasta tutsaklar,
emekçilerin gündemi de¤ildi... Sen-
dikac›lar, solcular (elbette ak›ll›lar›)
bu gündemlerle de¤il, “sendika
gündemi”yle ilgilenmeliydiler. “O
gündemle ilgili ne yapt›n, hangi di-
reniflleri yaratt›n?” sorusuna vere-
cekleri bir cevap hiçbir zaman yok-
tur, olmayacakt›r da, ama bu “gün-
dem” meselesi, reformistler için,
düzen içi solculuk için, devrimci
görev ve sorumluluklardan kaçma-
n›n her zaman en revaçtaki arac›d›r.

Halkevci de görev ve sorumlu-
luklar›ndan kaçan biri olarak ayn›
araca sar›lm›flt›. 

TTuuttssaa¤¤›› oollmmaayyaannllaarr,, 
ttuuttssaakkllaarraa ssaahhiipp 
çç››kkmmaa ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu 
kkaavvrraayyaammaayyaabbiilliirr!!

Kuflkusuz, yukar›daki hastal›kl›
ve eksikli bak›fl aç›s›n› dile getiren
bir solcuya, öncelikle, tutsaklar›n
bir halk ve devrimciler için ne anla-
ma geldi¤ini, onlara her anlamda
sahip ç›kman›n dünya s›n›flar mü-
cadelesinde nas›l bir yer tuttu¤unu
anlatmal›y›z. Tek bir tutsa¤› bile ol-

mayan bir siyasi hareketin kadrola-
r›na, taraftarlar›na bunu anlatmak
zordur belki. Onlar›n bunu hissedip
içsellefltirmesi, daha da zordur.
Kuflkusuz ki, Halkevciler aras›nda
hapishaneler ve tutsaklar olgusunu
bilen ve yaflayanlar da vard›r; ama
y›llard›r tek bir tutsak bile verme-
menin sonucunda, bu konuya ol-
dukça yabanc›laflt›klar›, SES
MYK’s›ndaki tart›flmada aç›kça gö-
rülmektedir. (Y›llarca devrim, sos-
yalizm mücadelesi verip de hiç tut-
sak vermemenin nas›l mümkün ola-
bildi¤i de ayr› bir tart›flmad›r elbet-
te.) SES MYK’da karfl›m›za apaç›k
ç›kan bu  yabanc›laflmay› da gözö-
nünde bulundurarak flunlar› belirt-
meyi gerekli görüyoruz. 

Bugün Güler Zere ve tüm hasta
tutsaklar için özgürlük istemek,
haklar ve özgürlükler mücadelesi-
nin en öne ç›kan taleplerinden biri-
dir. Bu talebin hakl›l›¤› ve meflrulu-
¤u bir yana, milyonlar›n gözü önün-
de zaman›n her geçen gün ölüme
do¤ru akt›¤› a¤›r hasta tutsaklar için
özgürlük istemek ve zamanla yar›fl
halinde yap›labileceklerin en aza-
misini yapmak ssiiyyaassii oldu¤u kadar
aahhllaakkii bir sorumluluktur. 

Mücadeleye bu yyaall››nnll››kkttaa bak›-
labildi¤inde, tek bir kifli için veya
tutsaklar için bu kadar fley yapmaya
gerek var m› ggiibbii ssoorruullaarraa yyeerr ooll--
mmaadd››¤¤›› aç›kt›r. Yeri gelir yüzlerce
insan en s›radan demokratik bir ta-
lep için can›n› ortaya koyabilir; yeri
gelir tek bir insan›m›z› zulmün elin-
den çekip alabilmek için onbinlerce
insan seferber olur... Tutsaklarla il-
gili konular iflte o ““yyeerriinniinn ggeellddii¤¤ii””
konulardan biridir. Tutsaklar, halk-
lar›n›n ve vatanlar›n›n kurtuluflu u¤-
runa enn aa¤¤››rr bbeeddeellii ööddeeyyeennlleerrddiirr..
Tutsaklar›na sahip ç›kmak, her siya-
si hareketin ve her halk›n, ssiiyyaassii vvee
aahhllaakkii ssoorruummlluulluu¤¤uudduurr.. Bu so-
rumlulu¤u yerine getirmeyen bir ör-

Grupçuluk, burjuvaziyle 
ayn› yere savuruyor

Bir 
Halkevci’nin
Devrimci Bir
Öneriye Red

Cevab›



güt çürümüfl, siyasi ve ahlaki aç›dan
erozyona u¤ram›fl demektir.

Güler Zere, bugün faflizmin tut-
saklara uygulad›¤› zulme karfl› mü-
cadelede ssiimmggeelleeflflmmiiflfl bir isimdir.
Güler Zere ad› tüm a¤›r hasta tut-
saklar için öözzggüürrllüükk ttaalleebbiinniinn ifa-
desidir. Elbette onun böyle bir sim-
ge niteli¤ini kazanmas›, tüm hasta
tutsaklar›n özgürlük talebinin onda
cisimleflmesi, kendili¤inden bir sü-
reçle olmad›. Güler Zere’yi haklar
ve özgürlükler mücadelesinin tam
orta yerine koyan ve onun için öz-
gürlük talebini ülke gündemine tafl›-
yan, bu mücadelenin ele al›n›fl biçi-
midir. Demokratik mücadele Hal-
kevci’nin konuflmalar›nda ifadesini
bulan, yasak savmac›l›kla yürütüle-
mez. Bak›n bu cevab› verenlerin
pratiklerine, düzen içi mücadele an-
lay›fl› içinde, bugüne kadar herhan-
gi bir konuda bir sonuç almam›fllar-
d›r. Onlar›n mücadeleden anlad›kla-
r›, yasak savmad›r. Dostlar al›flve-
riflte görsün tarz›d›r. En radikal, en
militan hallerinde bile, düzenin ica-
zet s›n›rlar›n› gözetmektir. 

Hangi konu önlerine gelirse gel-
sin, birkaç bas›n aç›klamas›, en faz-
la birkaç toplant›dan baflka bir
“program!” bilmeyenler, Güler Ze-
re’yle ilgili bu yo¤unlu¤u anlayam›-
yorlar elbette. 

MMeesseelleeyyii yyaall››nnllaaflfltt››rraall››mm:: 
HHaallkkeevvcciinniinn cceevvaabb››,, 
‘‘bb››rraakkaall››mm ööllssüünnlleerr’’
cceevvaabb››dd››rr

“Yap›lmas› gereken yap›ld›, bafl-
ka bir fley yapmam›za gerek yok”,
demek NE DEMEK? Anlam› aç›k.
B›rak›al›m ölsün diyor. Devletin
elindeki bir tutsa¤›n ölümünü iste-
yecek kadar duyars›zl›¤›n alt›nda ne
var? Halkevci bunun cevab›n› ver-
melidir halka ve devrimcilere. 

Güler Zere ölünce ne olacak pe-
ki? Tepkinin fazlas›n›, yeterlisini
belirleyen ne Halkevciye göre? Bu
kadar grupçu olunamaz. Onlarca
tutsa¤›n hayat› söz konusu oldu¤un-
da “biz niye hayat› durduram›yo-
ruz, niye daha fazlas›n› yapam›yo-

ruz? Sendikalar olarak örgütlü güç-
lerimizi daha fazla nas›l kullanabi-
liriz?” diye kendisine soraca¤›na,
“gereken yap›ld›” diye fetva veri-
yor oturdu¤u yerden. Gülerler zul-
mün elinde iflkence alt›nda ölürse
ölür, o “gerekeni yapm›fl” ya!!! 

Birçok demokratik kitle örgütü
““üüzzeerrlleerriinnee ddüüflfleennii”” hep böyle iki
aç›klama, bir gösteriden ibaret gör-
dükleri içindir ki, oligarfli bu kadar
pervas›zlaflm›flt›r. Bunlar› sorgulaya-
ca¤›na o, “siyasi çal›flmalar› b›rak›n,
sendikal gündeme bak›n” diyor. 

SES toplant›s›nda sergilenen bu
tav›r, rreekkaabbeettççiillii¤¤iinn,, ggrruuppççuulluu¤¤uunn
hareketleri nas›l bbuurrjjuuvvaazziiyyllee aayynn››
ssaaffllaarraa savurabildi¤inin çok çarp›c›
bir örne¤idir. Bu kafa ddeemmookkrraatt bir
kafa ddee¤¤iillddiirr.. Yürüyüfl’ün 193. sa-
y›s›nda AKP’nin Güler Zere konu-
sundaki tavr›n› de¤erlendirirken
flöyle demifltik:

“Katilliklerini, zalimliklerini
örtbas etmek için de ‘niye bu kadar
çok ses ç›kart›yorsunuz?’ diye her
fleyi bir ‘propagandadan ibaretmifl’
gibi gösteriyorlar.”

Halkevcinin yaklafl›m› da bun-
dan farks›z. 

““GGeerreekkeenn yyaapp››lldd››”” diyor; yani
fazlas›, “çok ses ç›kartma”ya giri-
yor. Yap›lanlar› “siyasi ç›karlar”
için bir propagandadan ibaret görü-
yor oligarfli. Halkevici de “bir siya-
setin gündemi”, “siyasi ç›karlar”
ve benzeri diye geveleyerek ayn›
flekilde düflündü¤ünü gösteriyor. Bu
kafa kirli bir kafad›r. Bu kafa i¤difl
edilmifl bir kafad›r ve i¤difl eden de

bellidir: Burjuvazi. Onun için bur-
juvazi gibi konufluyor. Mant›¤› ayn›
flekilde iflliyor. 

Hapishanelerden onlarca tutsa-
¤›n tabutu ç›kt›. Oligarfli onlarcas›n›
daha katletmek için u¤rafl›yor. Hal-
kevleri anlay›fl›, tecritte 122 insan›-
m›z katledilirken nas›l umursama-
d›ysa, bugün Güler Zere’nin ve tüm
hasta tutsaklar›n durumu karfl›s›nda
da ayn› tutum içindedir. 

Güler Zereler’e özgürlük iste-
mek, tecrite karfl› mücadele etmek,
tutsaklara sahip ç›kmak, s›n›f müca-
delesine bak›fl aç›s›ndan ba¤›ms›z
ele al›namaz. Bu ayn› zamanda iddee--
oolloojjiikk bbiirr ssoorruunndduurr.. Haklar ve öz-
gürlükler mücadelesindeki kararl›l›-
¤›, haklar› söke söke alma anlay›fl›-
n›, gerekti¤inde en s›radan talepler
u¤runa bedel ödemeyi göze almay›
sa¤layan da ideolojideki netliktir.
E¤er mücadeleye böyle bak›lmam›fl
olsayd› Güler Zere ismi de, bugüne
kadar ölen hasta tutsaklar›n ismi ne
kadar biliniyorsa o kadar bilinecek,
ölüm haberi gazetelerde bir kaç sa-
t›r ya yaz›lacak ya da hiç yaz›lma-
yacakt›. 

“Güler Zereler’e Özgürlük” mü-
cadelesini s›radan bir mücadele ol-
maktan ç›kartan, hasta tutsaklar›
gündeme getiren, Halkevci’nin zih-
niyetindeki “gereken yap›ld›” anla-
y›fl› de¤il, devrimcilerin demokratik
mücadelede de y›llard›r bedeller
ödeyerek oluflturduklar› militan, sa-
b›rl›, kararl›, y›lmayan, vazgeçme-
yen mücadele anlay›fl›d›r. Grupçu-
lu¤uyla, apolitikli¤iyle, s›radan bir
insan›n duyars›zl›¤›yla devrimci so-
rumlulu¤unu üstlenmeye karfl› ç›-
kan, devrimci harakete karfl› taham-
mülsüzlü¤üyle gözü körleflen Hal-
kevci, subjektivizmi bir yana b›ra-
k›p bu prati¤e bakmal›d›r. 

Bir demokratik kitle örgütünün
yönetiminde yeralan bir Halkev-
ci’de, böyle bir mant›k, böyle bir
yaklafl›m ortaya ç›kabiliyorsa, bu
kadar devrimcili¤e ayk›r› bir anla-
y›fl devrimcilik ad›na savunulabili-
yorsa, orada ciddi bir sorun var de-
mektir. Halkevciler bunun muhase-
besini yapmal›d›r.
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Her Pazartesi TMMOB, her Sal›
‹MO önünde Demokrasi Nöbeti tu-
tan ‹vme Dergisi yay›n kurulu üye-
leri ve okurlar› 24 A¤ustos Pazarte-
si günü nöbetlerini üç güne ç›kar-
d›klar›n› aç›klad›lar.

8 hafta önce 27 Haziran günü
TMMOB önünde ''TMMOB' de De-
mokrasi ‹stiyoruz'' denilerek baflla-
yan kampanya boyunca
TMMOB'dan taleplerine yönelik
olumlu bir cevap alamayan ‹vme
Dergisi; bu süre içinde ‹MO'nun so-
ruflturma terörüne maruz kalm›fl ve
kampanyay› ‹MO önüne de tafl›m›fl-
t›. ‹nflaat Mühendisleri Odas›'nda
yaflanan anti demokratik uygulama-
lara ve devam›nda TMMOB bünye-
sinde bafllat›lan tasfiye hareketine

karfl› demokratik taleplerle kampan-
ya bafllatan ‹vme Dergisi, çarflamba
günleri de TMMOB önünde De-
mokrasi Nöbetine devam edecekle-
rini aç›klad›lar. +‹vme Dergisi, ger-
çekler ortaya ç›k›ncaya kadar
TMMOB önünde bulunmaya de-
vam edeceklerini de belirttiler.

TMMOB önündeki aç›klamaya
‹vme Dergisi yay›n kurulu üyeleri
ve okurlar›n›n d›fl›nda sendika üye-
leri, demokratik kitle örgütü üyeleri
ve avukatlar da  dahil olmak üzere
30 kifli kat›ld›. ''TMMOB'da De-
mokrasi ‹stiyoruz'' pankart›n›n aç›l-
d›¤›   eylemde okunan aç›klamada
TMMOB ve odalardan derimci de-
mokrat mühendisleri tasviye yöne-
lik yap›lanlar özetlendi ve “

‹MO’daki tüm süreçle ilgili tarafs›z
bir araflt›rma komisyonu kurulmas›,
bu süreçle ilgili gerçeklerin tüm
devrimci demokrat kamuoyuna
aç›klanmas›, örgüt içi demokrasiyi
tart›flmak üzere TMMOB demokrat
üye toplant›s› yap›lmas› biçiminde-
ki taleplerimizi TMMOB ve ‹MO
yöneticileri iki ayd›r duymazdan
geliyorlar. Bu, yaln›zca ‹vmecilerin
de¤il, taleplerimize destek veren
tüm TMMOB üyelerinin umursan-
mamas›d›r. “ denildi. 

Aç›klamadan sonra nöbete de-
vam edildi.

+ ‹VME’DEN  TMMOB ÖNÜNDE  AÇIKLAMA

EMO ‹zmir fiubesinde
Haks›z ‹flten Ç›karma

Elektrik Mühendisleri Odas›
(EMO) ‹zmir flubesi önünde 17 A¤us-
tos günü haks›z gerekçelerle iflten ç›-
kar›lan Ömer Karakul için Tez Koop
‹fl sendikas› taraf›ndan 24 A¤ustos’ta
bir eylem yap›ld›. Sendika üyelerinin
ve mühendislerin de destekledi¤i ve
Tez Koop ‹fl ‹zmir 2 Nolu flube baflka-
n› Naci Boz taraf›ndan okunan bas›n
aç›klamas›nda Ömer Karakul'un ifle
geri dönüfl davas›n›n aç›ld›¤› söylendi.
Karakul’un demokratik haklar›n› kul-
land›¤› için iflten at›ld›¤›n›n söylendi-
¤i aç›klamada EMO yöneticileri ve
üyeleri bu haks›zl›¤a karfl› göreve ça¤-
r›ld›. 

Ankara Hüseyingazi Kültür
Araflt›rma Derne¤i 22 A¤ustos günü
akflam derne¤in önünde gösterimini
yapt›¤›; " Büyük Adam Küçük Aflk"
filmiyle yaz dönemi faaliyetlerinin
bafllad›.

Gösterim öncesi HÜKAD ad›na
konuflan ‹brahim AKIN HÜKAD’›n
yaz dönemi faaliyetleri hakk›nda
bilgi verdi, 1- 10 Eylül aras›nda
Engin Çeber futbol turnuvas›
düzenlendi¤ini duyurdu.

20–21 A¤ustos günlerinde Ha-

tay’›n AAkknneehhiirr bbeellddeessiinnddee birinci-

si düzenlenen Aknehir Kültür ve

Sanat  Festivaline  Grup Seyir Def-

teri,  Nehir Semah Ekibi, Epik Sa-

nat Tiyatro Toplulu¤u, yerel grup-

lar ve Grup Ç›¤-Mustafa Özarslan

kat›ld›. 

Festivale kat›lanlar› Umut Ve-

ren AS‹ gazetesi stand› ve Güler

Zere’nin büyük boy afiflleri karfl›-

lad›. Stand› görenler Zere’nin son

durumu hakk›nda bilgi almak so-

rular sordular.

Festivalde  yerel gruplar›n ar-

d›ndan Epik Sanat Tiyatro Toplu-

lu¤u sahne alarak  “Vatan Haini”

adl› oyunu oynad›lar. Ülkemizin

adalet sisteminin anlat›ld›¤› oyun-

da Güler Zere’ye de de¤inildi, Gü-

ler Zere’yi canland›ran oyuncu a¤-

z›nda maske ile sahneye ç›k›nca

alk›fllar uzun süre kesilmedi ve

sahneden iniflinde de “Güler Ze-

re’ye Özgürlük” slogan› hep bir

a¤›zdan at›ld›. Mustafa Özars-

lan’›n konseri s›ras›nda da slogan-

lar devam etti. Mustafa Özarslan

Güler’e özgürlük  istedi¤ini ifade

etti.

20 – 21 A¤ustos günlerinde
AAnnttaakkyyaa’’nn››nn SSeerriinnyyooll bbeellddeessiinnddee
de Pir Sultan Abdal Dayan›flma
Derne¤i “Kültür ve Sanat Festiva-
li” düzenledi.

Festivalin birinci gününde  fliir
dinletisi, slâyt gösterisi ve Umuda
Yolculuk müzik grubu vard›.

Hatay Özgürlükler Derne¤i de
stand› ve Güler Zere’nin afiflleri ile
festivale gelenleri karfl›lad›. Umu-
da Yolculuk  müzik grubu Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› ta-
lep etti.

Yerel gruplardan Aves, Epik
Sanat Tiyatro Toplulu¤u, flair Se-
z a -
i Sar›o¤lu ve Ali Asker   festivalin
ikinci gün konuklar› oldular. 

Güler Zere’nin afifllerinin oldu-
¤u standa ilgi yo¤undu. Özellikle
Güler Zere’nin son durumu hak-
k›nda bilgi almak isteyenler ço-
¤unluktayd›.

Sahneye ç›kan tüm sanatç›lar
“Güler Zere’ye Özgürlük” talebini
dile getirdiler..

Festivalde son olarak Ali Asker
sahne alarak sevilen türkü ve
marfllar› seslendiridi

HATAY’DA FEST‹VALLER SÜRÜYOR

HÜKAD'›n Yaz Sinemas› Gösterimi
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AHMAD  SA’ADAT
Açl›k Grevindeydi

‹srail’in elinde tutsak olan FFii--
lliissttiinn HHaallkk KKuurrttuulluuflfl CCeepphheessii Ge-
nel Sekreteri Ahmad Sa’adat’›n
geçti¤imiz günlerde üzerindeki
bask›n›n daha yo¤un uygulanaca¤›
bir gözalt› merkezine nakledildi¤i
belirtildi. 

‹lerici gençlik örgütlerinin ulus-
lararas› birli¤i DDGF imzas›yla ya-
p›lan aç›klamada, Sa’adat’›n Ri-
mon gözalt› merkezine nakledildi¤i
belirtildi. Sa’adat’›n burada kendi-
sine uygulanan tecriti protesto et-
mek için 9 günlük açl›k grevi yap-
t›¤›n›n da belirtildi¤i aç›klamada,
Sa’adat’a destek ça¤r›s› yap›ld›.

CIA'n›n mahkeme karar›yla ya-

y›mlanan 2004 tarihli teftifl raporunda

düzmece iddialarla gözalt›na al›nan

yüzlerce kifliye””KKoonnuuflflmmaazzssaann aakkrraa--

bbaallaarr››nn››zzaa zzaarraarr vveerriirriizz” tehdidi ya-

p›ld›¤› yaz›ld›.

ABD Baflkan› George Bush döne-

minde aç›klanmayan iflkence rapo-

runda CIA’n›n iflkence yöntemlerine

yer verildi.

CIA’n›n kulland›¤› iflkence yön-

temleri aras›nda; gözalt›nda matkap

ve tabanca ile iflkence yapmakta var. 

Yine iflkence yöntemi olarak kul-

land›klar› tecavüz, öldürme ve tehdit

ile sonuç almaya çal›flm›fl CIA.

““DDeeddiikklleerriimmiizzii yyaappmmaazzssaann,,  aakk--

rraabbaallaarr››nn›› ööllddüürrüürrüüzz” veya ““aannnneennii

bbuurraayyaa ggeettiirriirr ggöözzlleerriinniinn öönnüünnddee

tteeccaavvüüzz eeddeerriizz” sözleriyle CIA’n›n

nas›l iflkenceci ve faflist bir örgüt ol-

du¤u bir kez daha görüldü.

CIA böylesine ahlaks›z ve halkla-
r›n düflman› bir örgüttür. Amerika’da
demokrasi arayanlar bu gerçekleri
görmelidirler.

Aç›klanan iflkence raporunda 4 y›l
boyunca gözalt›nda tutulan Abdulra-
him el Nasrihi'ye "KKoonnuuflflmmaayy›› rreedd--
ddeeddeerrsseenn aannnneennee ggöözzlleerriinniinn öönnüünnddee
tteeccaavvüüzz eeddeerriizz"" denildi¤i belirtiliyor. 

Halid Seyh Muhammed isimli bir
kifliye de “AABBDD yyeennii bbiirr ssaalldd››rr››yyaa
uu¤¤rraarrssaa ççooccuukkllaarr››nn›› vvee sseennii ööllddüürrüü--
rrüüzz”” denilmifl.

Her iki kiflinin de 2007 y›l›nda ya-
saklanan; mmaahhkkûûmmuu ttaahhttaallaarraa bbaa¤¤--
llaammaakk vvee kkaaffaass››nn›› ssuuyyaa ssookkaarraakk bboo--
¤¤uullmmaa hhiissssiinnii yyaaflflaattaann ''wwaatteerrbbooaarr--
ddiinngg'' iflkence yöntemine de tabi tutul-
du¤u belirtiliyor.

Üstelik bu iflkenceler Adalet Baka-
n›’n›n onay› ile yap›ld›. Bu gerçekte
belgelendi. ABD iflkencenin, s›n›rs›z
gözalt›n›n yafland›¤› bir ülkedir. 

Özgürlük Ça¤r›s› 32. Haftas›nda
22 A¤ustos günü Özgürlük Komitesi 32. haftas›nda

yine Dom Meydan›’ndayd›. “Nurhan’a Cengiz’e ve
Ahmet’e Özgürlük”,  “Adalet ve Özgürlük Ça¤r›m›z
Susmayacak” diyen Özgürlük Komitesi bu hafta da
Köln Dom kilisesi önünde bilgilendirme stand› açt›,
bildiriler da¤›tt› ve herkesi tutsaklara sahip ç›kmaya
ça¤›rd›.  

Almanya’da Ev
Bask›nlar› 

14 A¤ustos sabah› saat 07.00'da Stuttgart ve Nürn-
berg'te üç ev Alman polisi taraf›ndan bas›ld›. 

Aylar öncesinden polis taraf›ndan çevrilip kontrol
edilen bir araban›n içinden ç›kan iki adet Yürüyüfl der-
gisi bahane edilerek, o gün arabada bulunan Anadolu
Federasyon çal›flanlar›n›n evleri, aylar sonra 14 A¤ustos
sabah› terör örgütü üyesi olma yüksek riski tafl›d›klari
gerekçesi ile bas›ld›. Kap›lar› k›rarak içeri giren polis
evlerdeki baz› eflyalar› alarak bask›n s›ras›nda evde bu-
lunanlar› terör örgütü üyesi olma gerekçesi ile arad›kla-
r› insanlar› gözalt›na alarak saat 14.00'a kadar karakol-
da tuttuktan sonra serbest b›rakm›flt›r. Bast›lan evlerden
bir bilgisayar, bir adet cep telefonu, banka ka¤›tlar›, iki
adet foto¤raf ve çok say›da Yürüyüfl dergisine  polis el
koymufltur. Son dönemde Almanya'da devrimciler ve
demokratik kitle örgütleri üzerinde uygulanan bask› ve
hukuksuzlu¤a Almanya bir yenisini daha eklemifltir. Evi
bas›lanlar yaflanan hukuksuzluklar›n sudan sebeplerle
yap›lan bask›nlar›n demokratik mücadelelerinin önünde
engel olamayaca¤›n› söyleyerek Alman devletine flu so-
ruyu sormak istediklerini söylediler... ALMAN DEV-
LET‹ NEY‹N PEfi‹NDE.. 

Faruk Ereren Davas›nda
Hukuksuzluk Devam Ediyor

Faruk Ereren Davas›’na Almanya’n›n Düsseldorf
Yüksek Mahkemesi’nde (Oberlandesgerichts) 1199--2200
AA¤¤uussttooss tarihleri aras›nda devam edildi. Bu
mahkemede di¤er duruflmalardan  farkl› olarak
Kriminal masas›nda görevli olan iki polis mahkemede
tan›k olarak dinlendi. 19 A¤ustos tarihinde bafllayan ilk
duruflmada Faruk Ereren’in sorduklar› sorulara polisler
cevap veremediler. ‹ki gün süren mahkemede, dava
dosyas›n› haz›rlayan polislerin dava dosyas›nda nelerin
yer ald›¤›n› bilmedikleri görüldü. Tüm iddialar›n delil-
siz ve hukuksuz oldu¤u, Faruk Ereren’in sorular›na
ald›¤› “cevaplarla” ortaya ç›kt›. Dava 2 Eylül   gününe
ertelendi.

CIA’n›n OOnayl› ‹‹flkence YYöntemlerinden 
Biri DDaha: “Annene ttecavüz eederiz”
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Yüzde 70 mezarlık!
Bir inflaat flirketi araflt›rmas›n›n sonucunu aç›kla-

m›fl: ‹stanbul'daki konutlar›n % 70’i güvenli de¤il!

Yani k›sacas›, ‹stanbul olmufl koca bir mezarl›k... 

Mezarl›ktan tek fark›, içinde flfliimmddiilliikk canl›lar
yafl›yor. 

Münferittir münferit!
80 küsur y›ll›k ‘münferit’ asimilasyon: 

Geçen hafta gündemde olan NNoorrflfliinn’in ad›, Özal
iktidar› döneminde de¤ifltirilmifl ve GGüürrooyymmaakk ya-
p›lm›fl. Ama Özal’›n haberi yokmufl. 

Özal’›n bakanlar›ndan biri olan Hasan Celal Gü-
zel, isim de¤iflikliklerinden zaten siyasetçilerin ha-
berinin olmad›¤›n› söylemifl. Ona göre, mesele fluy-
mufl: “devletin asimilasyon gibi bir amac› olmad›.
De¤ifliklikleri yapan iflgüzar bürokratlard›r.” (21
A¤ustos 2009, Zaman)

Neymifl, 80 küsur y›ll›k ilhak, inkar, imha, asi-
milasyon tarihi, iflgüzar birkaç bürokrat›n ifliymifl!

Biz de tarihi s›n›flar yazar diye biliyorduk,
bak›n, bürokratlar yaz›yormufl.... 

V›c›k vv›c›k
“‹çiflleri Bakan› Beflir Ata-

lay'› daha dikkatli izleyin. Ne
zaman, nereye gidiyor, kimler-
le görüflüyor, bas›n aç›klama-
lar›nda söze nas›l giriyor, nas›l
konufluyor?

Hatta ses tonu... Bence
muhteflem yönetici. ... Medya-
ya bilgi verirken o kadar baba-
can ki, en muhalif gazeteciye
bile insanl›¤› hat›rlat›yor. Dün-
yaca tan›nan yazar›m›z Yaflar
Kemal'i evinde 'kardefli' gibi zi-
yaret ediyor, TÜS‹AD Baflkan›
Arzuhan Yalç›nda¤'a ‹ngiliz
centilmeni gibi iltifat ediyor.

D‹SK Baflkan› ile 'yoldafl' gibi,
Ahmet Türk ile arkadafl gibi...
K›sacas› son zamanlarda Beflir
Atalay'› çok takdir etmeye bafl-
lad›m. Haa Atalay'a destek ve-
ren herkesi de seviyorum.”
(Aykut Ifl›klar, Bugün, 20
A¤ustos 2009)

Bir magazinci ne yazacak ki
baflka diyeceksiniz belki. Hakl›s›-
n›z, ama düzen içinde yaflaman›n
insan› nnaass››ll afla¤›lad›¤›n›, nnaass››ll
kifliliksizlefltirdi¤ini, nnaass››ll kul
köle haline getirdi¤ini, nnaass››ll zul-
mün ve sömürünün suç orta¤›
yapt›¤›n› gösteren bir örnek ola-
rak aktarmak istedik yine de...
Ya¤c›l›k deyip geçmeyin. 

KKeennddiinn ÖÖllddüürr,, KKeennddiinn ‘‘fifieehhiitt’’
‹‹llaann EEtt,, KKeennddiinn TTöörreenn YYaapp!!

Dört askerin öldü¤ü aç›klanm›flt›; “flehit” den-
miflti. Ve törenler yap›lm›flt›. Sonra nas›l ‘flehit’ ol-
duklar› anlafl›ld›. TSK subaylar›n›n karakteristik
özelliklerini tafl›yan bir psikopat, “ceza” olsun diye
bir askerin eline pimi çekilmifl el bombas›n› vermifl-
ti...  

Bir baflka olay; bir süre önce, may›n patlam›fl, 6
asker ölmüfl; flehit demifllerdi; “PKK may›n›”nda
öldü¤ünü aç›klam›fllard›. fiimdi onun da yalan oldu-
¤u anlafl›ld›. Orada may›n oldu¤unu haber vermeyi
unutmufllard›(!).  

fiimdi insan›n akl›na hemen gelen di¤er soru flu:
Baflka?

Baflka hangi yalanlar› söylediniz bu halka? Veya
belki de en do¤rusu, flöyle sormak: Bu ülkeyi yö-
netirken, söyledi¤iniz TEK B‹R DO⁄RU VAR MI
ACABA?

SSöözzüünn ÖÖzzüü:: BBiirr kkiiflfliiyyee yyaapp››llaann
hhaakkss››zzll››kk bbüüttüünn ttoopplluulluu¤¤aa yyöönneellmmiiflfl
bbiirr tteehhddiitt ddeemmeekkttiirr..

Montesquieu



Ergenekon savc›lar›n›n talima-
t›yla, Emniyet Genel Müdürlü¤ü
bünyesinde özel bir komisyon kuru-
larak, Ça¤dafl Yaflam› Destekleme
Derne¤i’nden (ÇYDD) burs alan 15
bin ö¤renci hakk›nda fiflleme ve so-
ruflturma yap›ld›¤› ortaya ç›kt›. Ge-
rekçe, burs alan ö¤rencilerin “terör
örgütleriyle” ba¤lant›s› olup olma-
d›¤›n› araflt›rmakm›fl!

Saylan’dan sonra ÇYDD Genel
Baflkanl›¤›’na seçilen AAyysseell ÇÇeellii--
kkeell,, bunun üzerine yapt›¤› aç›kla-
mada flöyle dedi: “Bu araflt›rma hu-
kuk devletiyle ba¤daflmaz. Hukuk
devletinin hâkim olmad›¤› di¤er re-
jimlerde, ppoolliiss rreejjiimmii gibi düzenler-
de, böyle uygulamalar görülür.
ÇYDD ddeevvlleettllee bbiirrlliikkttee çal›flmakta-
d›r.” 

Ergenekon kapsam›nda yarg›la-
nan, hakk›nda soruflturma aç›lan her
kes ““hhuukkuukk ddeevvlleettii”” olunmas› ge-
rek ti¤ini hat›rlat›yor. Demokrasi-
den, adaletten söz ediyor. Hu-
kuksuzluk devrimcilere karfl› uygu-
lan›nca sorun de¤il, ama kendileri-
ne yönelince ““hhuukkuukk ççii¤¤nneenniiyyoorr””
diye feveran ediyorlar.

Hat›rlanaca¤› gibi Çelikel, Bü
yük Direnifl sürerken k›sa bir dö-
nem Adalet Bakanl›¤› yapt›. O za-
man hukuksuzluklara, katliama son

vermek için k›l›n› bile k›p›rdatmad›.
O devletin bakan koltu¤unda oturup
ölümlerimizi seyretti aylarca. ““FF
TTiipplleerrii iiyyiiddiirr,, tteeccrriitt uuyygguullaamm››yyoo--
rruuzz”” dedi. 

Bugünse yap›lanlar›n “Hukuk
devletiyle ba¤daflmad›¤› görüflün -
deyim” diyor. Peki, 122 tutsa¤› öl-
dürmek ne kadar ba¤dafl›yordu hu-
kuk devletiyle? 19-22 Aral›k katlia-
m› ne kadar hukuk devletiyle ba¤-
dafl›yordu ve Çelikel ne yapt› bu ko-
nuda? 1 Nisan gibi komplolar ne
kadar hukuk devletiyle ba¤dafl›-
yordu? O zaman tüm bu yap›lanlar
hukuk devletiyle ba¤dafl›yordu ama
bugün ifl ÇYDD gelince mi ba¤dafl
m›yor?

Çelikel, AKP iktidar›na devlette
birlikte çal›flt›klar›n› hat›rlat›yor.
Devlette birlikte de çal›flsan›z, e¤er
bir gün o devlete ters düflerseniz o
hukuk size karfl›da bir silaha dönü-
flür. Aynen Çelikel’in devrimcilere
karfl› kulland›¤› “hukuk” silah›n›n
kendilerine dönmesi gibi. 

Çelikel bu ülke gerçeklerinden
habersiz bir insanm›fl gibi bir de di-
yor ki; bu tür uygulamalar polis re-
jimlerinde olurmufl!... Bu ülkede
sizden öncede, binlerce insan sorufl-
turmalardan geçti. On y›llard›r
bu ül-

kede insanlar fiflleniyor. Yani k›sa-
cas›, geçmiflte hukuk vard› da  dev-
let flimdi polis devletine dönüflmüfl
de¤il! O polis devleti y›llard›r dev-
rimcilerin oldu¤u okullarda, iflyer-
lerinde, mahallelerde insanlar› “te-
rör soruflturmalar›”ndan geçiriyor,
fiflliyor, sorguluyor. Bu ülkede in-
fazlar, kay›plar yaflan›yor. Bunlar
yaflan›rken, hiç polis devletinden
söz etmiyorlar. Bunlar›n hepsi “hu-
kuk devleti”yle ba¤dafl›yor öyle mi?

Evet asl›nda bunlar›n hepsi ffaa--
flfliizzmmiinn hhuukkuukkuunnaa uygundur. Fafliz-
min hukuku içinde kitle katliamlar›,
infazlar, kay›plar, hapishanelerin
bombalanmas›, kimyasal silahlar›n
kullan›lmas›, faflist katillerin aklan-
mas› meflrudur. Tüm bunlar, bu ül-
kenin yasalar›na uydurulur. Uymaz-
sa da devlet “rutin d›fl›na ç›kar”. 

Aysel Çelikel gibiler, faflizmin
hukukunu, halka “hukuk devle-
ti”yiz, “hukuka sayg›l› olmak gere-
kir” masallar›yla yutturmaya çal›-
fl›rlar. Ama iflte, faflizmin hukuku-
nun yerleflik yöntemlerinin ucu ken-
dilerine dokunuverir birgün. O za-
man flikayet etmeye bafllarlar. Her-
kesten daha demokrat, herkesten
daha hukuk ve adalet savunucusu

kesilirler. Ama adaletten yana
olduklar›na kimseyi de inand›-
ramazlar. 

Hukuksuzluk, gün gelir, 
o hukuksuzlu¤un 
savunucular›n› da vurur
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Yürüyüfl Dergisi
1 Ay Kapat›ld›

Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› YÜRÜYÜfi dergisinin 13.
say›s› toplat›ld› ve derginin 1 ay
süreyle yay›n› durduruldu. Yürü-
yüfl dergisinin konuyla ilgili 25
A¤ustos 2009 tarihli aç›klamas›n›
yay›nl›yoruz:

SSUUSSTTUURRAAMMAAYYAACCAAKKSSIINNIIZZ!

Dergimiz Emperyalizme ve
Oligarfliye Karfl› YÜRÜYÜfi'ün
23. 08.2009 tarihli 13. Say›s› top-
lat›ld› ve 1 ay süreyle yay›n› dur-
duruldu.

...

Al›nan karar sosyalist bas›n›n,
dergimiz üzerindeki sistemli bask›-
lar›n bir devam›d›r.

Siyasi iktidarlar›n yalanlar›na,
demagojilerine ortak olmay›p ger-

çekleri yazd›¤›m›z için susturul-
maya çal›fl›yoruz.

Susmayaca¤›z... Bizi Sustura-
mayacaks›n›z!

...

Ne demifliz?

Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› ve sos-
yalizm için mücadele eden devrim-
ci tutsaklar›n sesini sayfalar›m›zla
d›flar›ya tafl›m›fl›z...

...

Gerçeklerin sesini, halk›n sesini
bo¤maya kimsenin gücü yetmez.
Toplatma kararlar›yla, sansürle,
gözalt›larla, tutuklatmalarla, okur-
lar›m›z›n kurflunlanmas›yla, iflken-
ceyle katlederek baflaramad›n›z.
Bundan sonrada hiçbir güç bizi
susturamaz, SUSTURAMAYA-
CAKSINIZ.

EMPERYAL‹ZME VE
OL‹GARfi‹YE KARfiI YÜRÜYÜfi

“Merhaba
Halklar›n binlerce y›ll›k tarihinden süzülüp ge-

len s›n›fsal kini-nefreti, özlemi, duygular›, ac›lar›
bazan dertop olup bir kiflinin omuzuna biner... Ta-
rih ona liderlik misyonu verir... Bu bazan Sparta-
küs olur, bazan Bedreddin, bazan Marks olur, ba-
zan Lenin, bazan Stalin olur ve bazen de Anadolu
topraklar›nda günümüzün Stalin'i, Lenin'i, DAYI’s›
olur!

Ve o liderlik misyonu o liderin fiziksel yok olu-
flu ile yok olmaz!  O, o misyonda daima yafl›yor-
dur... Ve bundan dolay›d›r ki: ATEfi‹N VE GÜNE-
fi‹N ÇOCUKLARI OLARAK, DAYI B‹Z‹Z! DAYI
HALKTIR! 

O, yürektedir, asla yok olmaz! BBoolluu FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii ÖZGÜR TUTSAKLAR

O, yürektedir, asla yok olmaz!

ADALET
‹ST‹YORUZ

Yürüyüfl dergisi da¤›t›rken s›rt›n-
dan vurularak felç b›rak›lan Ferhat
Gerçek ve  Ferhat’a adalet istedi¤i
için iflkence yap›larak katledilen En-
gin Çeber’e, Halk Cepheliler  yapt›k-
lar› eylemle adalet istemeye devam
ettiler.

21 A¤ustos  Cuma günü, ‹stanbul
Ümraniye’de ve 18 A¤usutos günü
Esenler’de bir araya gelen Halk Cep-
heliler, “Ferhat’› Vuran Engin’i Kat-
ledenler Cezaland›r›ls›n – Halk Cep-
hesi”  yaz›l› bir pankart açt›lar.

Halk Cepheliler ad›na okunan
aç›klamalarda”Potansiyel suçlu ola-
rak görülen gençlerimizi sokaklarda
kurflunlayanlar›n, adalet isteyenleri
iflkenceyle katledenlerin cezaland›r›l-
mas›n› istiyoruz” denildi. 

“Adalet ‹stiyoruz,  Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n, Yürüyüfl Susturu-
lamaz” sloganlar›n› atan Halk Cephe-
liler aç›klaman›n ard›ndan toplu dergi
sat›fl› yapt›lar. 

‹kitelli’de Yürüyüfl
Sergisi Aç›ld›...

Yürüyüfl dergisinin “5. y›l›nda
yürüyüflümüz sürüyor'' sergisi 19
a¤ustos günü ‹kitelli Özgürlükler
Derne¤i' nde aç›ld›.

Sergi, dernek yöneticilerinden
Adem Y›ld›z’›n, kökleri 23 y›l ön-
celere dayanan Yürüyüfl dergisinin
ve devrimci bas›n›n önemini ve ta-

rihini anlatan bir konuflma yapmas›
ile bafllad›. 

“Ferhat gibi s›rt›m›zdan vurul-
mak pahas›na,  Engin gibi iflkence-
de katledilmek pahas›na bu Yürü-
yüfl bizim” denilen konuflman›n ar-
d›ndan  Yürüyüfl dergisi üzerine ya-
p›lan sohbet ve  ikramlarla etkinlik
devam etti. Otuz kiflinin kat›l›m›yla
aç›l›fl› yap›lan serginin iki  hafta
aç›k kalaca¤› duyuruldu.

Bursa’da Yürüyüfl...
Bursa’da 22-23 A¤ustos günleri

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
için Yürüyüfl dergisinin da¤›t›m›
yap›ld›.

Güler Zere’nin anlat›ld›¤› dergi
da¤›t›m›nda, Teleferik’te 26, Kes-
tel’de 25 olmak üzere toplam 51
dergi halka ulaflt›r›ld›.
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