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Á Linçler VARSA...
Á Devletin Öldürme Özgürlü¤ü VARSA...
Á Hasta Tutsaklar›n ‘‹mhas›’
SÜRÜYORSA...

Güler Zere

‘DEMOKRAT‹K AÇILIM’
R‹YAKARLIK VE ALDATMACADAN
BAﬁKA B‹R ﬁEY DE⁄‹LD‹R!
AKP ve AKP’nin ‘Aç›l›m›’n›
Destekleyenler, Erzurum’daki Linç
Sald›r›s› Karﬂ›s›nda Ne Diyor?

Erzurum

Bir Hasta Tutsak Daha Katledildi:
Kanser Hastas› Resul Ergün Son
Nefesini Tecrit Alt›nda Verdi!

Yorum Dinleyicileri,
ama kocaman bir yürektürküler bir
Harbiye Buluﬂmas›n› Bekliyor... leiﬂçisöylendi
grevinde, bir geceGrup Yorum, umudun, kavgan›n,
sevdan›n türkülerini, marﬂlar›n›
söylemek için 5 Eylül’de Harbiye
Aç›khava Tiyatrosu’nda olacak.
Grup Yorum 24 y›ld›r halk›n
kavgas›n›n tam orta yerinde. Yasaklamalara, gözalt›lara, tutuklamalara
ra¤men yok edilemeyen halk›n sanatç›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, yüre¤inin, bilincinin sesi solu¤u oldular.
Bazen bir tek saz, bir tek gitarla

kondu direniﬂinde, bir
üniversite bahçesinde. Bazen türküler, marﬂlar bu ülkenin en büyük salonlar›nda en kalabal›k orkestralar›yla, binlerce insanla birlikte söylendi. Anadolu’nun dört bir yan›nda
EFSANE oldu Grup Yorum.
Grup Yorum ve H A L K. Yenilmezli¤imizin, gücümüzün, süreklili¤imizin, üretkenli¤imizin, farkl›l›¤›m›z›n s›rr› burada yat›yor. Grup
Yorum ve UMUT. Umut büyüdükçe, kavgaya yeni kahramanl›k destanlar› eklendikçe, ﬂark›lar›n yüreklerde yaratt›¤› duygu seli, coﬂku,
hüzün, sevgi, inanç, öfke daha bir
dolu dolu yaﬂan›yor.
Halk›n binlerce y›ll›k geleneklerinin, kültürünün içinden
ç›k›p
gelen,
halktan
yana
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adil, özgür ve insanca yaﬂanas› bir
dünya için gelece¤e yürüyen
G R U P Y O R U M... Dünyan›n en
büyük ve en güçlü korosuna sahip.
‹ﬂçiler, memurlar, gençler, gecekondulular... Her dilden türkü söyleyen
Anadolu’nun bütün halklar› var o
koroda. H A L K K O R O S U her zaman Yorum’la yanyana, her daim
ayn› kavgan›n içinde bir arada.
Grup Yorum bu y›l 9. kez Harbiye’de dinleyicileriyle buluﬂacak.
Umudunuzu yüre¤inizin ortaya
yerine koyup, bu büyük Halk Korosunda yer alman›n coﬂku ve heyecan›n› yaﬂamak için, gelece¤e olan
inanc›m›z› büyütmek için 5 Eylül’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.
5 Eyl ül’de Grup Yo r u m , a y n ›
u m u d u v e s e v d a y › y ü re¤ i n d e t a ﬂ › y a n o b ü y ü k H a l k K o ro s u ’ y l a b i r likte ﬂark›lar›n› HARB‹YE’de
t ü m Türkiye için söyleyecek...

Harbiye’de

YAﬁIYORLAR
4 Eylül - 10 Eylül

Filiz ÜNAL

Yener TÜRKER

Filiz, 1974 y›l›nda Tokat Turhal ilçesi Çerçi
köyünden do¤du, 1997
Haziran’›nda gerillaya
kat›ld›. Yener, 1973 y›l›nda Ordu’nun Mesudiye ilçesinde do¤du.
1998 Haziran’›nda gerillaya kat›ld›.

Tokat’ta gerilla faaliyeti yürütürken, Niksar-Reﬂadiye aras›ndaki k›rsal alanda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada, 9 Eylül 1998’de ﬂehit düﬂtüler.
Çat›ﬂmada Filiz Ünal vurulup ﬂehit düﬂerken, Yener Türker’den çat›ﬂma sonras› haber al›namad›. Araﬂt›rmalar sonucunda oligarﬂinin katliamc›lar› taraf›ndan vuruldu¤u veya
Kelkit ›rma¤›nda bo¤uldu¤u sonucuna var›ld›.

1970’de Antakya’da do¤du. 1990’da mücadeleye kat›ld›. Mücadele içinde kardeﬂini ﬂehit verdi. Daha büyük bir h›rsla sar›ld› mücadeleye. Akdeniz çap›nda görevler üstlendi. 1996’da ‹stanbul’da tutukland›. ‘96 Ölüm Orucu’nda 3. Ekip’te görev ald›.
2000 Ölüm Orucu direniﬂinde de baﬂ›ndan beri gönüllüler içindeydi. 19 Aral›k
Hamide
2000’de, Bayrampaﬂa C-1 ko¤uﬂunda, 6
ÖZTÜRK
yoldaﬂ›n›n diri diri yak›lmas›na tan›k oldu. Katliam sonras› götürüldü¤ü Bak›rköy Kad›n ve Çocuk
Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekiplerinde direniﬂe baﬂlayan
Hamide Öztürk, 10 Eylül 2002’de bir onur abidesi olarak
ölümsüzleﬂti.

1976’da Kastamonu-‹nebolu’da do¤du. 1996’da
mücadele saflar›na kat›ld›. ‹ﬂkenceler ve tutsakl›klar yaﬂad›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda Bart›n
Hapishanesi’ndeydi. Yaraland› ve Sincan F Tipi’ne sevkedildi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. Direniﬂ sürecinde tahliye edildi. Tahliye edilmesinin
ard›ndan, 10 Eylül 2001’de ‹stanbul Gümüﬂsuyu’nda Çevik Kuvvet’e yönelik gerçekleﬂtirdi¤i feU¤ur BÜLBÜL
da eyleminde öfkenin ve adaletin temsilcisi olarak
ölümsüzleﬂti.

Hücre sald›r›s›na karﬂ› 2000-2007 büyük direniﬂinde, 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 direniﬂini sürdürdü. ‹hanet karﬂ›s›nda kahramanl›¤›n yolunu seçerek, 7 Eylül 2001’de Armutlu direniﬂ
mahallesinde ölümsüzleﬂti.
Gülay KAVAK
Gülay, 1972’de Zonguldak-Ulus, Kirazc›k Köyü’nde do¤du. 1990’da Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç’in kadrolar›ndan olan eﬂi Erol Yalç›n’›n katledilmesi sonras›nda da, mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1994’te
tutsak düﬂtü ve mücadelesini tutsakl›k koﬂullar›nda sürdürdü.

TÖDEF’liydi. ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde TÖDEF’in organizasyonuyla yürütülen rehberlik ve dayan›ﬂma çal›ﬂmalar› içinde yeral›yordu. Bu çal›ﬂmay› sürdürürken, sald›ran polisler taraf›ndan üniversitenin üçüncü kat›ndan aﬂa¤› at›ld›. Beﬂ gün komada kald›ktan sonra 8 Eylül
1991’de ﬂehit düﬂtü.
Seher ﬁAH‹N

Mao ZEDUNG

Harbiye’den Umuda Yolculuk
Ezgilerimizle, sözlerimizle köprüler kurduk 24 y›ld›r halk›n yüre¤ine... 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 düﬂlerini hayk›rd› milyonlar ﬂark›lar›m›z›,
marﬂlar›m›z› dinlerken.
Yine öyle olacak!

S›cak bir eylül
gecesinde, umudun ezgileriyle serinleyecek yüreklerimiz. Binlerce
a¤›zdan söylenecek türkülerimiz, binlerce omuz birbirine de¤ecek halaylar›m›zda ve
binlerce göz umudun renginde parlayacak 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 ekme¤e muhtaç edilen dünyan›n bütün
yoksul halklar› aﬂk›na söylenen her
ﬂark› mutlaka adresini bulacak...

Harbiye 2009’da, geçmiﬂten bugüne Grup Yorum’u Grup Yorum yapan ﬂark›lar›m›zdan oluﬂacak repertuar›m›zla, ﬂark›lar›m›za eﬂlik edecek 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 saatlerinizi 21.00’a kurun! Yüreklerinizi
de... Çünkü oradan, Harbiye’den ç›kaca¤›m›z yolculukta sizleri de aram›zda görmek istiyoruz. Bir a¤›zdan
söyleyelim türkülerimizi, ﬂark›lar›m›z, marﬂlar›m›z› ve yar›nlara hep
birlikte yürüyelim!..
G r u p Yo r u m

20. Yüzy›l’a damgas›n› vuran devrimci
önderlerdendir. En büyük eseri Çin
Devrimi’yle sadece Çin halk›n› kurtarmakla kalmam›ﬂ; halk savaﬂ›n›n teori
ve prati¤ini miras b›rakarak tüm sömürge halklar›n kurtuluﬂ yolunu ayd›nlatm›ﬂt›r. 9 Eylül 1976’da ölümsüzleﬂen Mao, sömürge halklar›n kurtuluﬂ savaﬂlar›nda yaﬂamaya devam ediyor.

Julius FUÇ‹K
Çekoslovakya Komünist Partisi önderlerindendi. 8 Eylül 1943’de Nazi iﬂgalinde tutuklanarak
idam edildi.

Agostinho NETO
Angola Halk Kurtuluﬂ Hareketi MPLA’n›n önderlerinden biriydi. ﬁair, t›p doktoru ve kurtuluﬂtan 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.

Zeynep Esra
BOLAYIR

‹YÖ-DER üyesiydi. Mücadelede henüz çok
yeni oldu¤u bir
süreçte 8 Eylül
1990’da Bursa’da geçirdi¤i
bir trafik kazas›
sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Durs u n I ﬁIK

7 Eylül
1991’de
Hollanda’da
faﬂistler
taraf›ndan
katledildi.

Diyarbak›r Ölüm Orucu ﬁehitleri
Cuntan›n teslim alma dayatmas›na karﬂ› 14 Temmuz 1982’de Diyarbak›r Hapishanesi’nde baﬂlayan
ölüm orucunda, Kemal Pir 7 Eylül'de, Hayri Dur muﬂ 13 Eylül'de, Akif Y›lmaz 15 Eylül'de, Ali Çiçek
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 propagandas› 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.
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mperyalizmin niteli¤i konusunda, oligarﬂilerin niteli¤i konusunda temel bir hata yap›lm›yorsa,
siyasal tahlillerde ve taktiklerde yan›lmak çok düﬂük bir ihtimaldir.
Ama tersi durumda, oradan oraya
savrulmak, her öngörüsünde yan›lmak, s›k s›k t›kan›kl›klar yaﬂamak,
kaç›n›lmazd›r.

E

AKP iktidar›n›n “Kürt aç›l›m›”n› telaffuz etmeye baﬂlad›¤› andan itibaren, Marksist-Leninistler
soruna bu iki temel noktadan yaklaﬂt›lar: Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi
AKP iktidar›n›n s›n›fsal nitelikleri.
Onlar›n s›n›fsal niteli¤i, ilerici herhangi bir ﬂey yapmalar›na engeldi.
Bu bir niyet meselesi veya AKP yöneticilerinin kiﬂili¤ine ba¤l› bir sonuç de¤ildi. Niyetlerden ve kiﬂiliklerden ba¤›ms›z olarak böyleydi bu.
Baﬂka türlü olamazd›. Emperyalizm-oligarﬂi iﬂbirli¤iyle ilerici hiçbir ﬂey olamayaca¤›n› tespit edebilmek 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¤erlendiririz. Ama o paketler, haritalar
biçimsel olarak neyi içerirse içersin,
yukar›da iﬂaret etti¤imiz temel gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
Bunu bir kez daha yaﬂ›yor ve
görüyoruz.

Aç›l›m ve teslim
olun ça¤r›s›
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, 26
A¤ustos’ta “ﬁehit Dul ve Yetimleri
Derne¤i” üyelerini kabul etti¤i toplant›da yapt›¤› konuﬂmada ﬂöyle diyordu: “Tek millet, tek bayrak, tek
vatan, tek devlet anlay›ﬂ› içinde bu
süreci sürdürüce¤iz. Vatan›m›z› kimsenin ameliyat etmesine izin vermeyiz... Genel af söz konusu de¤ildir. ”
“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet söylemi, “aç›l›m”
üzerinden geliﬂtirilen beklentilere
konulan bir noktad›r.
Baﬂbakan Erdo¤an ve Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤, ayn›
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AKP’nin Kürt Aç›l›m›
ABD
OPERASYONUDUR
gün, 26 A¤ustos’ta ayn› a¤›zdan,
ayn› kelimelerle “aç›l›m”›n esas›n›
bir kez daha ortaya koydular:
“Korkmay›n, teslim olun!”
27 A¤ustos 2009 tarihli Milliyet’in manﬂet yapt›¤› bu aç›klama,
“ D a ¤ d a k i l e re O r t a k Ç a ¤ r › ” ﬂeklinde verildi. Ça¤r›n›n adresi burjuvazinin kafas›nda nettir. ça¤r›n›n
anlam› da nettir:
Teslim olun!
Tarih bizi tekrar tekrar hakl› ç›kar›yor. Kürt milliyetçi hareketin
sözcüleri, “Mutluyuz umutluyuz”
derken biz uyard›k, bu manevran›n
özünde bir tasfiye oldu¤unu söyledik. Bunun görülmesi için öyle çok
uzun zaman geçmesi gerekmedi¤ini
belirttik. Öyle oldu. Bugün Kürt
milliyetçi hareketin yönetici kadrolar› da “tasfiyenin amaçland›¤›n d a n ” söz ediyorlar.
Peki ne olacak? “ M u t l uyu z
umutluyuz” yan›lg›s›ndan ders ç›-

Oligarﬂik d iktatörlük v e o nun
yürütme g üçlerinden b iri o larak A KP
iktidar›, emperyalizme
ba¤›ml›d›rlar. 1940’lar›n
ikinci yar›s›ndan
itibaren pekiﬂerek
devam edegelen bu
ba¤›ml›l›k, ülkemizi ekonomisinden siyasetine,
ordusundan k ültürüne
kadar her alanda v e h er
konuda e mperyalizmin
tahakkümü a lt›nda y enisömürge b ir ülke haline
getirmiﬂtir.

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› beklentilere yine girilecektir, yine manevralar karﬂ›s›nda “Mutluyuz
umutluyuz” aç›klamalar› yap›lacakt›r.
Bunun böyle olmamas›n›n tek
yolu, düzen içi çözümler peﬂinde
koﬂmaktan vazgeçmektir. Bunun
böyle olmamas›n›n kesin yolu, düzen-devrim aras›nda devrimden yana tercih yapmakt›r.

Emperyalizme ba¤›ml› bir
ülkede hiçbir temel konuda
emperyalizmden ba¤›ms›z
bir geliﬂme olmaz
Oligarﬂik diktatörlük ve onun
yürütme güçlerinden biri olarak
AKP iktidar›, emperyalizme ba¤›ml›d›rlar. 1940’lar›n ikinci yar›s›ndan
itibaren pekiﬂerek devam edegelen
bu ba¤›ml›l›k, ülkemizi ekonomisinden siyasetine, ordusundan kültürüne kadar her alanda ve her konuda emperyalizmin tahakkümü alt›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 ülkenin yönetimi veya çeﬂitli güçleri
aras›nda çeliﬂkiler, k›smi çat›ﬂmalar
ç›kabilir. Fakat, birincisi, oligarﬂiler
bu çeliﬂki ve çat›ﬂmalar› hiçbir zaman, sonuna kadar götüremezler;
ikincisi, bu çeliﬂkiler uzun vadede
genellikle emperyalizmin lehine çözülür. Üçüncüsü, yeni-sömürgecilik
çerçevesinde emperyalizmle oligar-

ﬂilerin iliﬂkisinde ön planda olan çeliﬂki ve çat›ﬂmalar de¤il, tahakküm
iliﬂkisidir. Emperyalizme göbe¤inden ba¤›ml› oligarﬂik diktatörlükler,
hemen hiçbir konuda emperyalizmden ba¤›ms›z hareket edemezler.
‹ﬂte bu anlamdad›r ki, Kürt sorunu gibi, ülkemiz ve Ortado¤u aç›s›ndan oldukça önemli bir konuda
AKP, Amerika’dan ba¤›ms›z hareket edemezdi.
‹kincisi, öznel olarak da AKP gibi iﬂbirlikçi, ABD’ye yaslanarak
hükümet olmuﬂ, iktidar›n›n devam›n› da ABD’yi memnun etmekte gören bir iktidar›n bu konuda Amerika’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›ndan 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 gerektirdi¤i bir pland›r.
Ortaya konulan politika, emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›
do¤rultusundad›r. “Analar a¤lamas›n” edebiyat›n›n d›ﬂ›nda Kürt halk›n›n sorunlar› ve talepleri aç›s›ndan 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 “düzene tabi ol m a ” karﬂ›l›¤›nda verilecektir. Tasfiye buradad›r. Bu tasfiye, Amerika’n›n yönetiminde I r a k k u k l a y öne ti mi , Ba rza ni -Talabani ve Oli garﬂi iﬂbirli¤iyle sürdürülmektedir.

‘Aç›l›m’, teslim almay›
amaçlayan bir ABD
Operasyonu’dur
B a r a c k Obama bilindi¤i gibi, bu
y›l›n baﬂlar›nda, 5 Nisan’da ülke m i ze gel di. T B M M ’ d e b i r k o n u ﬂ m a y a p t › . O b a m a ’ n › n z i y a re t n e d e n i n i n b i r y a n › T ü r k i y e ’ y i Afga nistan’da, Irak’ta daha etkin ve
yo¤un biçimde kullanmak, ‹ncirlik’i geniﬂletmek iken, di¤er y a n -

d a n d a “Ermeni meselesi, Kürtler’in haklar›, gayri-müslim az›nl›klar›n taleplerine dair” emperyalistlerin istek ve planlar›n› dile getirdi.
Amerikan emperyalizmi, Türkiye’yi Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkaslar’da daha etkili kullanmak,
Irak’ta yeni-sömürge düzenini bir
an önce oturtmak için “Kürt sorunu”nda bir ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤ini söylüyordu.
2007’de Amerikan D›ﬂ Politikas›
ile ilgili Ulusal Komite ad›na haz›rlanan 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¤lanmal›.
- 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

Bugün Amerikan ve
Avr upa e mperyaliz
mi ve iﬂbirlikçileri, I rak’›,
Irak K ürdistan’›n› ve
Türkiye’nin bütününü b ir
pazar olarak k ullanmakta
hiçbir pürüz istemiyorlar.
Tüm çeliﬂki ve çat›ﬂmalar›
kendi ç›karlar›
par alelinde o rtadan
kald›rmak istiyorlar.
Onlar›n sor unu u lusal
sorunlar› çözmek de¤il,
“engel olmaktan”
ç›karmakt›r.
-

gerekse de diplomatik kanallardan,
emperyalizmin planlar› empoze ediliyor. Oligarﬂinin temsilcilerinin
ABD’ye ziyaretlerinde benzer planlar kotar›l›yor. AKP’nin Kürt aç›l›m›, iﬂte bütün bunlar›n bir sonucudur.
Hemen burada ﬂunu da belirtmeliyiz ki; Bizim bu konudaki göstergemiz ﬂu veya bu Amerikan belgesi
de¤ildir. Elbette bunlar da önemlidir, mevcut durumun anlaﬂ›lmas›n›
kolaylaﬂt›r›r. Obama’n›n talimatlar›
aç›kt›r. Ama sorunun özü, Türkiye’nin ve özel olarak da AKP iktidar›n›n, Genelkurmay’›n Amerikan
emperyalizmine ba¤›ml›l›¤›d›r. 12
Eylül cuntas›n›n Amerikanc›l›¤›n›
biz “bizim çocuklar yapt›” sözlerinden ç›karmad›k. Bu söz, 12 Eylül
cuntas›n›n Amerikanc›l›¤›n› kan›tlayan 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 yoktur. Aç›l›m’›n politik içeri¤i bunun
böyle oldu¤unu göstermektedir.

Kürt milliyetçi hareketin
ABD Operasyonu
karﬂ›s›ndaki tavr› nedir?
PKK lideri Abdullah Öcalan’›n
1999’da tutsak edilip Türkiye oligarﬂisine teslim edilmesi, bir ABD
operasyonuydu. Bugünkü operasyon, bir anlamda o operasyonun
devam›d›r. Geçen sürede, Irak’›n
emperyalistler taraf›ndan iﬂgali,
Kürt sorununda da farkl› geliﬂmeleri beraberinde getirmiﬂtir. Bugün
Amerikan ve Avrupa emperyalizmi
ve iﬂbirlikçileri, Irak’›, Irak Kürdistan’›n› ve Türkiye’nin bütününü bir
pazar olarak kullanmakta hiçbir pürüz istemiyorlar. Tüm çeliﬂki ve çat›ﬂmalar› kendi ç›karlar› paralelinde
ortadan kald›rmak istiyorlar. Onlar›n sorunu ulusal sorunlar› çözmek
de¤il, “engel olmaktan” ç›karmakt›r.
O dönem Öcalan’›n tutsak al›n-
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mas›yla fiilen uygulanmaya baﬂlanan ABD Operasyonu, as›l hedefi
olan tasfiye amac›na ulaﬂamam›ﬂ
görünüyorsa da bu, operasyonun
sonuçsuz kald›¤› anlam›na gelmiyor. PKK’nin ulusal ba¤›ms›zl›k hedefinden, UKKTH’den, sosyalizmden uzaklaﬂt›r›lmas›, devleti hedef
almaktan vazgeçirilmesi, esas olarak da düzen içi bir güç olmay› kabul eden bir çizgiye geriletilmesi,
operasyonun en somut sonuçlar›d›r.
ﬁimdi operasyon bu noktadan dev a m e d e rek , si l ah l› g ü ç l er i n k e si n
ve nihai olarak tasfiyesine yönel m e k t e d i r.
Ancak Kürt milliyetçi hareketin
çeﬂitli aç›klamalar›nda “tasfiye”den
sözediliyor olsa da, hareketin önderi Öcalan’›n tespitleri çok farkl›
ﬂeyler söylemektedir. Öcalan, “Kürt
Aç›l›m›”n› ﬂöyle de¤erlendirmektedir:
“Yeni bir süreç baﬂlad›. Bu yeni,
farkl› bir dönemdir. Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti kurmas› kadar
önemlidir bu süreç. Demokratik bir
toplum 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 tamamlayaca¤›z. O zaman Cumhuriyet kur ul du ﬂ i mdi dem okr at i kl eﬂ t i rilecek.” (14 A¤ustos 2009 tarihli
Görüﬂme Notlar›’ndan)
Peki Öcalan ve PKK, bu süreçte
A B D ’ n i n ro l ü n ü n f a r k › n d a d e ¤ i l ler mi?
F a r k › n d a l a r, fakat onlar ABD
emperyalizmine farkl› bir rol yüklüyorlar ve bu nedenle de ABD’nin
süreçte yeralmas›na bir itirazlar›
yok. Öcalan, ﬂöyle ifade ediyor bunu:
“'2007'de Amerika Gladio'dan
deste¤ini çekti, art›k kanun d›ﬂ› infaz dönemini, yasa d›ﬂ› cinayetleri
desteklemedi¤ini ilan etti. Bundan
sonra muhtemelen pek öyle yasa d›ﬂ› infaz olmaz, ne yap›lacaksa kanunlar çerçevesinde yap›lacak.
Amerika ve di¤er siyasi güçler yeni
bir tarzla Ortado¤u'da politika yü-
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rütecek. Bu süreçte PKK'nin de olmas›n› istemiyor ancak bunu zorla,
silahla bitiremeyece¤ini anlam›ﬂ
durumda. PKK'yi de silahs›zland›rmak istiyor ama bizimle de uzlaﬂmak zorunda. Bir uzlaﬂma do¤acak. Bu, ‹ngiltere ve Amerika'n›n iki
yüz y›ll›k politikalar›n›n bizi de dikkate alacak uzlaﬂmas› olacak. ‹ﬂte
Kuzey Irak'ta zaten Barzani-Ta l abani'yle iﬂbirli¤i içindeler. Bizimle
de bu ﬂekilde uzlaﬂmak isteyebilirler.” (14 A¤ustos 2009 tarihli Görüﬂme 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:
1- Emperyalizmin de¤iﬂti¤ini
söylüyor, bir kez daha “demokratik
emperyalizm” tan›m› yap›l›yor.
2- Öcalan, kendilerinin de Barzani-Talabani’nin Amerika’yla, ‹ngiltere’yle uzlaﬂt›¤› gibi uzlaﬂabileceklerini söylüyor.
Amerika, istedi¤i kadar operasyon planlar› yapabilir; ama o operasyonun yöneldi¤i güçler, buna
karﬂ› direnme karar› al›rlarsa, Amerika’n›n gücü de kadri mutlak de¤ildir. ABD Operasyonu’na hayat veren veya verecek olan, bu anlamda
Kürt milliyetçi hareketinin tavr›d›r.
1999’daki
ABD Operasyonu’nda da, operasyon esas olarak
Öcalan’›n geçmiﬂ çizgisini, hedeflerini mahkum etti¤i ‹mral› savunmalar›yla birlikte hayat bulmuﬂtur.
O zaman da gerek Öcalan, gerekse de Kürt milliyetçi hareket ad›na
yap›lan aç›klamalarda aç›kça “yeni
dünya düzenine boyun e¤ilmesi” gerekti¤inin teorisi yap›lm›ﬂt›.
ABD Operasyonu’nun o günkü
koﬂullarda en önemli yanlar›ndan
biri, Kürt milliyetçi hareketinin
aç›k ve resmi olarak emperyalist
yeni dünya düzenine uyaca¤›n› ilan
etmiﬂ olmas›yd›.
1999 Eylül’ünde yani 10 y›l önce Öcalan ﬂunlar› söylüyordu:
“Bunlar niye bu dönemde yap›ld› diye sorulabilir. Çözüm taraflara

dayat›lm›ﬂt›r. ... Biz Kosova ve S›rbistan gerçekli¤inden baz› sonuçlar
ç›kard›k. ‹ste¤imiz Türkiye’nin S›rbistan, Kürdistan’›n da Kosova olmas› de¤ildir. Ancak Kosova’da
uluslararas› toplumun gösterdi¤i
tutum bize cesaret vermiﬂtir. Uluslararas› toplumun siyasal yöntemlerle, uluslararas› destekle Kürt sorununu da çözebilece¤ini düﬂünüyoruz.”
1999’un ayn› günlerinde Kürt
milliyetçi hareketinin yönetimi de
ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂt›:
“Bu süreç içerisinde ‘Yeni Dünya Düzeni’ .... egemen olmaya do¤ru yol al›yor. Ortaya ç›kan bu gerçeklik ezilen halklar›n, s›n›flar ve
güçlerin ç›karlar›n› temsil etme mücadelesini etkiliyor. Yen i D ü n y a
Düzeni ile çat›ﬂma yerine; onun
içinde siyasal karakteri a¤›rl›k kazanan mücadelelerle sonuç almay›
daha geçerli hale getirmektedir....”
(Geniﬂletilmiﬂ 2. MK Toplant›s› Kararlar›, 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¤inde, ABD operasyonlar›n›n baﬂar›
ﬂans› yoktur veya zay›ft›r. ABD’nin
as›l baﬂar› ﬂans›, fiziken, örgütsel
olarak veya o olmazsa, siyasal olarak tasfiye etmek istedi¤i gücün bu
tasfiyeye boyun e¤en bir politika
içinde olmas›. Kürt milliyetçi hareket ad›na Öcalan’›n haz›rlad›¤› “çözüm önerileri” ayr›ca de¤erlendirilebilir, ancak esas olan, o önerilerin
emperyalizm ve oligarﬂi karﬂ›s›ndaki tutumudur. Emperyalizmin,
Amerika’n›n müdahalelerini, Amerika’yla Barzani, Talabani gibi uzlaﬂmalar› reddetmeyen her türlü
öneri, çözümsüzlü¤ün önerisidir.
Emperyalizmin reddetmeyen her
öneri, emperyalizme güç verir.
Kürt sorununun çözümünün ilk
a d › m › , ABD O p e r a s y o n u ’ n a d i r e n m e k t i r. O p e r a s y o n a b o y u n
e ¤ e n , o n a y v e re n l e r, ç ö z ü m ü n
ö n ü n ü k a p a t m › ﬂ o l u r l a r.

Adli T›p Güler Zere Karar›n› Erteledi

BEKLES‹N... ÖLSÜN!

Uzun süren eylem günlerinin ve
bekleyiﬂin ard›ndan pek çok kiﬂide
“Güler’i içeriden alaca¤›z” kararl›¤›
hakim. Kurumlardan, evlerden, mahallelerden öbek öbek geliyorlar
Adli T›p’›n önüne. Bu akﬂamki nöbet 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 adalet istiyoruz!”
Yaklaﬂ›k yüzelli kiﬂinin oturup
koyu sohbetler etti¤i, Güler’e dair,
gelece¤e dair sözlerin edildi¤i saatler ilerliyor. Güler bir sembol ﬂimdi;
tüm hasta tutsaklar›n, hak alman›n
ve adalet istemenin, vicdan›n, ahlak›n sembolü. ﬁimdiye kadar Güler’i
anlatt›¤›m›z hiç kimseden “içeride
kalmal›” tepkisini almad›k. Konuﬂtu¤umuz insanlar›n aras›nda yasalar›, hukuku, prosedürü bilenler de
vard›, bilmeyenler de. Ama hepsinin 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 çiziyor. Yan›nda bir çiçek, onun üstüne
de bir kuﬂ. Nedir peki bu? Gecenin
bu saatinde burada bulunanlar›n
Güler’e sevgileri ve onun özgür olmas›n› istemeleri!Bir kuﬂ ve bir çiçek! Bu kadar anlaﬂ›l›r olan bir ﬂeyi
bu kadar “anlamaz” bir kurumun

‹nsan h ayat›na d e¤er
verilmeyen yerde, bilimin, h ukukun, a daletin y eri y oktur.
Adli T ›p’ta b unlara
yer olmad›¤› bir kez
daha k an›tland›.
*
Günler, saniyeler
önemliyken, b›rak›n
ölsün dedi Adli T›p.
AKP hükümeti, seyrediyor ve seyretmekle
Zere’nin taammüden
katledilmesini
onayl›yor..
kula¤›na ba¤›raca¤›z günün ilerleyen saatlerinde... ﬁark›lar türküler
söylüyoruz karanl›kta. Güler’in
sevdi¤i ﬂark›lar›, özgürlü¤e ve direniﬂe dair ﬂark› ve türküleri.
Avukatlar var aram›zda, sanatç›lar, mahalleden abiler ve ablalar. Çocuklar›yla gelenler var sonra. En çok
da gençler; gelece¤i ellerinde gençler... Çeﬂitli kurumlardan dostlar›m›z.
‹çimiz ›s›n›yor böyle olunca.
Kolonlar› d›ﬂar›ya do¤ru çevirmiﬂ 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›ndaki garaj›n kap›s›na as›yoruz. Yan›na da yine foto¤rafl› eylem pankart›m›z›. “Güler Zere’ye Özgürlük,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
yaz›yor üstünde. Geceden baﬂl›yoruz duvarlar› nak›ﬂlamaya. Bu resimleri göre göre girecekler içeriye.
Bu foto¤raflara baka baka verecekler kararlar›n›...
Saat 08.00’den itibaren kalabal›-

Adalet ‹stiyoruz!

¤›m›z art›yor. Yolun alt taraf›ndan,
üst taraf›ndan, yan yoldan gruplar
halinde sloganlarla bir ak›ﬂ var eylem yerine do¤ru. Teker teker gelenler de oluyor. K›sa sürede ikiyüz
sonra üçyüz oluyoruz. Daha da artaca¤›z. Oraya gelip de tan›d›klar›n›
göremeyenler hemen aramaya koyuluyor, telefona sar›l›yor “hadi,
ben geldim, sen nerdesin?” diye
acele ettiriyorlar henüz buraya ulaﬂamam›ﬂlara. Adli T›p bahçesinde
polis otobüslerinin, eylemlerde halk› da¤›tmak amac›yla kulland›klar›
su s›kma arac›n›n bulundu¤unu görüyoruz.
Bile¤inde kelepçe, yüzünde
maske foto¤raf›...Bu ülkenin adaletinin foto¤raf›! Yüzünde maske, bile¤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 burada 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 korkutulmuﬂ iﬂyeri sahibi, ikincisinin nedeni
sivil polisin bizzat kendisi, üçüncüsünün ise ﬂiddetli esen rüzgar. Bu
pankart›n burada as›l› durmas› irade
savaﬂ› haline geliyor bizim için.
‹ﬂyeri sahibiyle yeniden konuﬂuluyor, rüzgar›n etkisini azaltmas›
için pankart›n üstünde hava delikleri aç›l›yor ve daha sa¤lam iplerle
sabitleniyor, kimsenin pankart› indirmesine izin vermemesi ve gerekli müdahaleyi yapmas› için iki kiﬂi
baﬂ›nda bekliyor.
Pankart›n as›ld›¤›n› gören kalabal›k “Güler Zere’ye Özgürlük”,
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”,“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Güler Zere Serbest B›rak›ls›n”, “Adalet ‹stiyoruz” sloganlaSay›: 11 / 30 A¤ustos 2009
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Susmayaca¤›z: Güler Zere’ye Özgürlük!

BEKLEMEYECE⁄‹Z!

r›n› at›yor. Sloganlar ayn› zamanda
öbek öbek gelmiﬂ insanlar› biraraya
getiriyor. ﬁimdi ellerde “Güler Zere’ye Özgürlük” dövizleri, Güler’in
foto¤raflar›...
Hasta tutsaklar›n listesinin uzay›p giden halini Adli T›p Kurumu’nun güvenlik kulübesinin cam›n›n önüne koyuyoruz.
Adli T›p duvar›n›n hemen yan›ndaki belediye ilan panosuna Güler
için kurumlar›n, ayd›n ve sanatç›lar›n gazeteye verdikleri ilan›n büyütülmüﬂ 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, pano kuruma de¤il, belediyeye ait”
denilerek gönderiliyor.
Ö¤leye do¤ru beﬂyüze yaklaﬂ›yoruz.
Bir köﬂede Haydar Amca oturuyor, Engin Çeber’in babas› Ali Amca yan›nda. Ona destek olmak için
burada. Engin’in cans›z bedenini
buradan ç›kard›¤› gün canlan›yordur gözünde, belki de hiç unutmam›ﬂt›r. Güler buradan öyle ç›kmas›n
diye ﬂimdi bizim aram›zda. Birbirlerini 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-
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Güler Zereler’i
zulmün elinden çekip
al›ncaya k adar mücadeye devam!
Bu pervas›zl›¤a,
aymazl›¤a, zalimli¤e
teslim olmayal›m!
Birli¤imizi geniﬂleterek, sesimizi güçlendirerek, mücadelemizi
büyüterek y ürümeye
devam edelim!
nel Baﬂkan› Alper Taﬂ da “bugün
burada devrimciler için nöbetteyiz... Adli T›p bir s›navda bugün”
diyor. Sanatç› Orhan Ayd›n, Güler
için sürdürülen ba çaban›n tüm devrimci tutsaklar için sürmesini diliyor. Tiyatrocu Metin Coﬂkun herkesin ortak fikri olan aç›klamay› okuyor bas›na.
Avukatlar görüﬂme talep ederek
Adli T›p KUrumu’na girmek ve sonucu ö¤renmek istiyorlar. Toplant›n›n halen devam etti¤i, bu nedenle
görüﬂmenin mümkün olmad›¤› haberini 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› zorlayabilirler...
Saat 15.00’de üç kiﬂilik bir avukat heyeti içeriye bilgi almak için
giriyor. Sloganlarla gönderiyoruz
onlar› içeri. Sloganlarla bekliyoruz.
Av. Tanay’›n aç›klamas›n› pür dikkat dinliyoruz:
Yetkililer toplant›n›n hala sürdü¤ünü, bitse dahi sonucu kendilerine
bildirmelerinin yasal olarak müm-

kün olmad›¤›n› söylemiﬂler Av. Taylan Tanay ise onlar yasadan bahsetti 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›nmas›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 iﬂkence yap›yorlar ve bu konuda uzmanlar. Saat 17.00’de mesai saatleri dolacak ve art›k toplant› halen sürüyor diyemeyecekler. Bize ama
olumlu ama olumsuz bir ﬂey söylemek zorundalar. Bunun için avukatlar yeniden giriyorlar içeriye. ﬁimdi
sesler her zamankinden daha
gür:Onca s›ca¤a, on saatlik güneﬂin
alt›ndaki bekleyiﬂe ra¤men sloganlar susmuyor...Ve bir yan› ölüm demek 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 sürdürenlerden) ‹Ü’nden uzman doktorlar 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 radyoterapi tedavisinin ne aﬂamada oldu¤unu görmeleri gerekti¤ini; ama
durumun aciliyetini kavrad›klar›n›;
bu konuda duyarl› davranacaklar›n›;
Güler’i yeniden bir ‹stanbul yolculu¤una ç›karmayacaklar›n› belirtmiﬂler. 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¤imizi, buradaki oturma eylemini sürdürece¤imizi, Taksim’deki eylemimize devam edece¤imizi söyleyerek
ayr›l›yoruz Adli T›p’›n kap›s›ndan...
Güler Zere’yi almadan bu kap›dan
ayr›lmayaca¤›z..

Güler’i ‹stiyoruz!

ÖLDÜRTMEYECE⁄‹Z!
‹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 gelerek 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 biraraya geldi.
Güler Zere serbest b›rak›l›ncaya
kadar sürdürülecek olan eylemde
sloganlar daha öfkeli ve daha kararl›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 pankart›n›n taﬂ›nmas›yla baﬂlayan
yürüyüﬂte s›k s›k “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz”, “Adalet ‹stiyoruz” 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 hastal›ktan ölürken kimse sessiz kalmaz!.. Kardeﬂler onlar alçak çünkü
dünyan›n hiçbir yerinde herhangi
bir insan hasta olarak b›rak›lmaz!..
Kardeﬂler ellerinizi kald›r›n; ellerimiz 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›klamay› 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.
M e rs i n’ de her hafta yap›lan Güler Zere’ye Özgürlük eyleminin alt›nc›s› 25 a¤ustos günü Taﬂbina’n›n
önünde yap›ld›. Eylemde aç›klamay› okuyan Niyazi Harnubo¤lu,
Adli T›p’›n 27 A¤ustos'ta Güler Zere'yle ilgili karar verece¤ini söyledi.
“Ölüm ya da yaﬂam aras›nda bir seçim yap›lacak. Bu karar sadece Güler'le s›n›rl› bir karar olmayacak,
pek çok tutsa¤›n kaderini belirleyecek siyasi bir karar olacak” 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” pankart›yla DHF’de destek verdi. BES ﬁube Baﬂkan› ve yöneticilerinden temsili kat›l›rken, Partizan’›nda destek
oldu¤u aç›klamaya 34 kiﬂi kat›ld›.
***
B u r s a ’ d a , 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›klaman›n ard›ndan yirmi dakika süren
oturma eylemi yap›ld› ve halka
AKP iktidar›n›n zulmü, hukuksuzlu¤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-

Adalet ‹stiyoruz!

‹STANBUL

BURSA
lük!”, “Hasta tutsaklar Serbest B›rak›ls›n!”, “Adalet ‹stiyoruz!”, sloganlar› at›ld›. Eyleme 70 kiﬂi kat›ld›.
***
M a l a t y a ’ d a 25 A¤ustos’ta bir
araya gelen devrimci demokrat kurumlar ve baz› siyasi partiler Malatya 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 kat›ld›¤› eylemde “Güler Zere’ye Özgürlük, 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›klamas›n› okuyan Mustafa Erdem ﬁenol
devletin kendi yasalar›na uymas›n›
istedi ve adalet taleplerini dile getirdi. Aç›klamadan sonra AKP ‹l binas› önünde 5 dakika oturma eylemi
yap›ld› ve “Tabutunu De¤il Güler’in Kendisini ‹stiyoruz” yaz›l› siyah bir tabut binan›n önüne b›rak›ld›. 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
Say›: 11 / 30 A¤ustos 2009
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L üle b u rgaz ilçesinde Kongre Meydan›’nda Güler Zere için Trakya
Halk Cephesi,Emep,Partizan,Petrol-‹ﬂ,Kristal-‹ﬂ ve Tümköysen bir
eylem yapt›lar. Yap›lan eyleme
ÖDP ve Genel-‹ﬂ destek verdi.
Eylemde aç›klamay› okuyan Sabiha Melleç, AKP iktidar›n›n hak,
hukuk, adalet anlay›ﬂ› görmek için
hapishanelerine bakman›n yeterli
oldu¤unu söyledi. “Bir ülkenin hapishanelerinde o ülkenin Naz›m
Hikmetleri, Orhan Kemalleri, Ahmed Arifleri y›llarca hapislikler yatabiliyor, Ruhi Sular› tedavisine izin
verilmedi¤i için ölüme itiliyorsa o
ülkede hukukun halk için, halk yarar›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 kiﬂi kat›ld›.
***
A n k a r a ’ d a 26 A¤ustos günü
Güler Zere’ye özgürlük isteyenler
her hafta oldu¤u gibi Adalet Bakanl›¤› önündeydiler. “Yeryüzündeki
hiçbir bask› ve zulüm adalet ve özgürlük isteyen seslerimizden daha
güçlü de¤ildir.” “Adalet istiyoruz!
Güler’i ‹stiyoruz!” diyerek aç›kla-

TTB'den Güler Zere
‹çin Yaz›l› Aç›klama
Türk Tabipleri Birli¤i - Bilimsel Araﬂt›rma Kurulu Cezaevlerindeki Kanserli Hastalar›n ﬁartl›
Sal›verilmesi ‹çin Bilimsel Kriterlerleri Saptama Kurulu 26 A¤ustos günü yapt›klar› yaz›l› aç›klamayla Güler Zere’nin b›rak›lmas›n› istedi.
Güler Zere’yle ilgili bir ön rapor haz›rland›¤›n›n belirtildi¤i
aç›klamada “ölümcül kanser olgular›n› basitçe herhangi bir hastal›km›ﬂ gibi de¤erlendirip "hastane ﬂartlar›nda yat›r›larak infaz›n›n
devam›" söylemi yasa maddesine
ölümcül kanser olgular›n›n bu niteliklerini hesaba katmadan yap›lan bir yorum karar› olarak kalmaktad›r” denildi.
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maya baﬂlayan Ekici, 27 A¤ustos
günü verilecek olan karar›n ölümyaﬂam karar› olaca¤›n› söyledi.
“Tercihi Yapacak Olan Adli T›p Kurumudur” diyen Ekici, 28 yaﬂ›ndaki
kanser hastas› Y›lmaz Keskin’in,
tahliyesinden bir hafta sonra yaﬂam›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
‹ s t a n b u l Ta b i p O d a s ›’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’nden Ruhan Mavruk birer konuﬂma
yaparak Güler Zere’nin t›p, hukuk,
ahlak ve vicdan gere¤i olarak serbest b›rak›lmas›n› istediler.
‹lan metnine imza veren kurum
ve kiﬂi isimleri okunmas›n›n
ard›ndan 27 A¤ustos’ta sabah saatlerinden 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.
***
K ü ç ü k a r m u t l u ’ d a G ü l e r Z e re ’ n i n
Afiﬂlerine Ta h a m m ü l s ü z l ü k
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 tahammül edemeyen polisler duvarlardaki
afiﬂleri
y›rtt›lar.
Afiﬂlerin
y›rt›lmas›na tepki gösterenlere ise
polis; “Emir geldi. Hepsini indirmek 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›.
***
‹HD: Hasta Tutsaklara Özgürlük!
‹nsan Haklar› Derne¤i Ankara
ﬂubesi 22 A¤ustos günü K›z›lay
Yüksel Caddesinde bir araya gelerek 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 kalacaks›n›z” denildi.
***
H a s t a Tu t s a k l a r ‹çin Açl›k Grevi
Erol Zavar'a Yaﬂama Hakk›
Koordinasyonu, Ankara Yüksel
Caddesi'nde beﬂ günlük açl›k grevi
ve oturma eylemi ile hasta tutsaklar›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.
***
Ad a n a ’ d a G ü l e r Z e re ‹ çin
Yü r ü y ü ﬂ
Adana'da DHF, Halk Cephesi,
Al›nteri, ‹HD, BDSP, ATHAYDDER, ÇHKM, KESK ve Türkiye
Gerçe¤i üyeleri, kanser hastas› Güler 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

Güler’i ‹stiyoruz!

Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüﬂte
polisin yürüyüﬂü engelleyen yaklaﬂ›m› üzerine demokratik kitle örgütü temsilcileri, “Bugüne kadar nas›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 demokratik kitle örgütlerinin yapt›¤› bas›n aç›klamalar›na, yürüyüﬂlere çevik kuvvet y›¤›na¤› yaparak
gözda¤› vermeye ve eylemleri engellemeye çal›ﬂmas›na ra¤men Çakmak caddesi üzerindeki yürüyüﬂ boyunca “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 durumlar›n›n kötü oldu¤u ve hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmalar› gerekti¤i vurguland›.
Yaklaﬂ›k 70 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan temsili olarak 5 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›
ve eylemin her hafta gerçekleﬂtirilece¤i duyuruldu.
***
Sultanahmet’te Bildiri Da¤›t›ld›
Halk Cepheliler 22 A¤ustos’ta, ‹stanbul Sultanahmet’te
“Güler Zere Nezdinde Tüm Direnenlere
Gözda¤›! Ya Af Dileyin! Ya Ölümlerden Ölüm Be¤enin!..” 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 orman dairesi alan›nda, 6 büyük boy afiﬂ ve 65 küçük
afiﬂ as›ld›..
***
D e r s i m ’ d e G ü l e r Z e re ‹ç in 7800 imz a
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 Onurumuzdur” 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›klamay› 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 ailesinden amcas›n›n o¤lunun da aralar›nda bulunan bir heyet oluﬂturularak Ankara'ya Adalet Bakan›na götürülece¤i aç›kland›.

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›larak 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 emretti¤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›), Vedat 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 Genel Sekreteri), Tekin ÖZD‹L(Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Baﬂkan›), Haluk A⁄ABEYO⁄LU, Tar›k AKAN, Ayten AKBAYRAM, 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, Nihat BEHRAM, Mehmet BEKARO⁄LU, Sevim BELL‹, Duygu BOYO⁄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 ‹ZGÖREN, Sevda KARACA, Karin KARAKAﬁLI, Nevzat KARAKIﬁ, Hasan KAYIM, ‹kbal KAYNAR, Tu¤rul KESK‹N, Cengiz KILIÇER,
Mehmet Sad›k KIRIMLI, Hasan K‹YAFET, Y›lmaz KIZILIRMAK, Canol KOCAGÖZ, Servet KOCAKAYA, Filiz KOÇAL‹, Esat KORKMAZ, 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, Fergun ÖZELL‹, Mehmet ÖZER, Nilay ÖZER, Ozan ÖZGÜR, Atilla ÖZSEVER, Tora PEK‹N, Fatih POLAT, Y›ld›z RAMAZANO⁄LU, Nurettin 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 SÜRÜCÜ, Kaya ﬁAHAN, Ayd›n ﬁ‹MﬁEK, Zerrin TAﬁPINAR, Ahmet TELL‹,
R›dvan TURAN, Alper TURGUT, Vedat TÜRKAL‹, Y›ld›r›m TÜRKER, 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› ZAR‹Ç, Erdir ZAT, Nihat Z‹YALAN

Adalet ‹stiyoruz!
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Brüksel / Belçika

Avrupa’da Güler Zere’ye Özgürlük
Avrupa’n›n bir çok ülkesinde
Güler Zere’ye özgürlük eylemleri
sürüyor. Bu eylemler çerçevesinde
stantlar
kuruluyor,
imzalar
toplan›yor, afiﬂler, kuﬂlamalar, pullamalar yap›l›yor...
G ü l e r Z e re ’ y e Ö z g ü r l ü k K o m i t e si’nin Çal›ﬂmalar› Devam Ediyor
Avusturya'da çeﬂitli demokratik
kurum ve kiﬂilerden oluﬂan 'Güler
Zere'ye Özgürlük Komitesi eylemlerine devam ediyor.
Komite taraf›ndan ‹ngilizce haz›rlanm›ﬂ acil ça¤r› dünyadaki birçok ilerici kurum ve dostlara gönderiliyor.
Acil ça¤r›s› imzalar›yla Türkiye
Cumhuriyeti Adalet Bakan›na iletilirken, ayn› zamanda Güler Zere'nin
ciddi durumunu anlatan bir mektupla birlikte Genevre'de bulunan Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i'ne ve Türkiye-AB
Karma Parlamento Eﬂ Baﬂkan› Joost Lagendijk'e ileterek bu konuda
acil müdahalede bulunmalar› istendi. Bunun d›ﬂ›nda onlarca doktor,
hukukçu ve insan haklar› kurumlar›na bilgi da¤›t›m›na devam ediliyor.
21 A¤ustos günü G r i es semtinde
bildiri da¤›t›p,sokak ve dükkanlara
afiﬂ asarak Güler’i anlatt›lar.
I n n s b r u c k ’ t a 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›rken 116 adet imza topland›. Komite
üyeleri 25 A¤ustos günü Türkiyelilerin mahallelerinde Almanca ve
Türkçe el ilanlar› da¤›t›p 26 A¤ustos'taki mitinge ça¤r› yapt›lar, afiﬂler ast›lar.
16 A¤ustos günü Linz ﬂehrinde
komite üyeleri 5 ayr› kahvehane ve
Linz Alevi Kültür Merkezi’nde yapt›klar› konuﬂmalarla herkesi Güler’e sahip ç›kmaya ça¤›rd›lar.
19 A¤ustos günü Vi y a n a ’ d a Güler Zere için bir miting düzenlendi.
Mitingde Güler’e özgürlük isteyen
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sloganlar at›ld›, konuﬂmalar yap›ld›.
19 A¤ustos’da Viyana’n›n 15. Bölgesi ve Merkezi tren gar› civar›nda
afiﬂleme yap›ld›. 26 A¤ustos günü
500'e yak›n bildiri da¤›t›ld›. 10. Viyana'da üzerinde türkçe ve almanca
yaz›lan yaz›lamalarla ve at›lan sloganlarla "Güler Zere'ye özgürlük"
istendi. 25 A¤ustos günü Türkiyelilerin yo¤un olarak yaﬂad›¤› Viyana'n›n 10. ve 16. bölgelerinde afiﬂleme yap›ld›.
Av r u p a ’ n › n h e r y e r i n d e n “ G ü l e r
Z e re y e Ö Z G Ü R L Ü K ” ç a ¤ r › s ›
yükseliyor…
21 A¤ustos günü Belçika’n›n
baﬂkenti Brüksel’de Özgürlük Komitesi üyeleri Güler Zere için bildiri da¤›tt›lar. Avrupa Komisyonu
Konsey binas› önünde yap›lan eyleme K›z›l Yard›m (Secours Rouge)
Belçika seksiyonu da Frans›zca olarak “Güler Zere’ye Özgürlük” yaz›l› bir pankart açarak destek verdi.
Eylemde 320 bildiri da¤›t›ld›.
Fransa’n›n baﬂkenti P a r i s ’ t e 22
A¤ustos günü Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için Özgürlük Komitesi çal›ﬂanlar› taraf›ndan 18.500
adet Frans›zca kuﬂlama yap›ld›,
2500 adet bildiri posta kutular›na
at›ld›.
Almanya’n›n S t u t t g a r t ﬂehrinde Halk Cephesi taraf›ndan 22
A¤ustos günü Güler Zere’yle ilgili
bilgilendirme stand› aç›ld›. 200 bildiri da¤›t›ld›, çok say›da imza topland›.
D u i s b u r g ’ d a 22 A¤ustos günü
Güler Zere için Türkiyeli göçmenlerin yo¤un yaﬂad›¤› Marxloh, Pollman ve Hamborn semtlerinde Güler
Zere afiﬂleri as›ld›.
H a n n o v e r ’ d e yaﬂayan Halk
Cepheliler de açt›klar› bilgilendirme stantlar› ve da¤›tt›klar› bildirilerle, toplad›klar› imzalarla “Güler
Zere’ye Özgürlük" istediler. 17
A¤ustos, günü; ﬂehir merkezinde
bildiri da¤›t›m› yapan Halk Cepheliler, seçimler nedeniyle ayn› yerde
stant açan MLPD’lilerin yan›na gelip, Güler Zere’yi ve kampanyay›

Hannover / Almanya

Innsburck / Avusturya

anlatmalar› sonucunda MLPD’liler
de stantlar›n›n birini Halk Cephelilere vererek, kampanyaya desteklerini sundular. Halk Cepheliler, 21
A¤ustos günü de Hannover – Steintor’da bir stant açt›lar.
H a mb u r g Halk Cepheliler, bu
hafta da da¤›tt›klar› bildiriler, afiﬂ
ve pullamalarla, Güler Zere’ye Özgürlük" ça¤r›s›n› sürdürdüler. Altona ve Holstenstraﬂe çevresinde oturan Türkiyeliler’in posta kutular›na
yaklaﬂ›k 100 adet bildiri b›rak›l›rken yine ayn› bölgelerde 50 tane de
afiﬂ yap›ld›. Ayr›ca hafta boyunca
Hamburg’un birçok semtinde, üzerinde Güler Zere’nin resimlerinin
oldu¤u 300 tane pul yap›ld›. 22
A¤ustos günü, MLPD’nin mitingine kat›lan Hamburg Halk Cepheliler, burada da pankart aç›p Almanca
bildiri da¤›tt›lar.

Güler’i ‹stiyoruz!

‹STANBUL ADL‹ TIP ÖNÜ

BALCALI HASTANES‹ ÖNÜ

Adli T›p Önünde ve Balcal›’da

ÖZGÜRLÜK NÖBET‹NDEY‹Z!
Haftalard›r Güler Zere’nin özgürlü¤ü için sürdürdü¤ümüz mücadelede, Güler Zere’ye Özgürlük talebimizin 24 saat kesintisiz duyuldu¤u iki yerimiz, iki mevzimiz var;
bunlardan biri Güler Zere’nin tedavi gördü¤ü yerde, Balcal› Hastahanesi’ndeki oturma eylemimimiz.
Di¤eri ise Güler Zere hakk›nda karar›n verilece¤i ‹stanbul Yenibosna’daki Adli T›p önü.
Balcal›’da sürdürülen direniﬂin
yeri, hastane s›n›rlar› içinde. Sürekli 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 Zere 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¤unu biliyoruz. Ve biliyoruz ki, zulmün suç ortakl›¤›n› yapan, onlarca
tutsa¤› ölüme gönderen, bir kurum
buras›.
Oturma eylemimizle, özgürlük
nöbetimizle Güler’e Özgürlük mücadelesini güçlendirmeye çal›ﬂt›k.
Her iki mevzimizdeki direniﬂimizle
AKP iktidar›na “Güler Zere’yi zulüm alt›nda öldürtmeyece¤imizi”

gösterdik. O iki yer, zulmün elinden
Güler Zere’yi çekip alma mücadelemizin 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 insana anlatt›k.
Buralarda hiç yaln›z kalmad›k.
Zulme karﬂ› Güler Zere’nin özgürlü¤ü için sürdürdü¤ümüz mücadelede demokratik kurumlar, ilerici ve
yurtsever insanlar bize güç veriyor
sürekli.

Balcal›’da Güler Zere’yi
Anlatmaya D evam
Ediyoruz
22 A¤ustos günü KESK ‹stanbul
ﬁubeler Platformu üyeleri, Balcal›
Hastanesi önünde yap›lan oturma
eylemine destek vermek üzere Adana’ya gitti. Hastane önündeki oturma eylemine kat›lan KESK ‹stanbul
ﬁubeler Platformu üyeleri, bir gece
boyu nöbete kalarak desteklerini
sundular.
Balcal›’n›n ziyaretçileri hiç eksik olmad›. Olmuyor. Hastanedeki
hasta yak›nlar› s›k s›k oturma eyleminin oldu¤u yere gelerek, Güler
Zere’yi soruyor, niye direniﬂ yap›ld›¤›n› ö¤reniyor.
Yürütülen kampanyalar ile Güler Zere’nin sesini yüzlerce insan
duydu. Güler Zere’nin durumunu

Adalet ‹stiyoruz!

duymuﬂ olanlardan hastaneye gelenler, oturma eyleminin yap›ld›¤›
yere u¤ray›p “henüz b›rak›lmad›
m›?’ diye soruyor.
Balcal›’da halk gerçe¤i var; direniﬂimizi anlatt›klar›m›z aras›nda
her yöreden insanlar var. Hatayl›lar,
Bingöllüler, Batmanl›lar, Diyarbak›rl›lar, ‹skenderunlular, Mersinliler, Adanal›l›lar...
Hepsi zulmün yaﬂatt›klar› karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›n. Nas›l olur da ölümcül
durumda olan bir tutsak b›rak›lmazd›? Ama arada “bu devletten herﬂey
beklenir” diyor kimisi de tüm tecrübesiyle. Balcal›’da zulmü ve direniﬂi tan›d› insanlar.

Her Yaﬂtan ‹ nsan
Özgürlük Nöbeti’nde
Adli T›p önündeki özgürlük nöbetimizin hemen her kesimden ziyaretçileri var. 70 yaﬂ›ndaki dedelerden, 12 yaﬂ›ndaki çocuklara kadar...
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› internetten, bas›ndan ve demokratik kurumlardan ö¤renenler araçlar›yla
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geçerken inip imza at›yor.
Adli T›p’›n özelli¤i gere¤i buraya 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. Bilmeyenler 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 inanmamalar›d›r.
Ziyaretçilerimiz aras›nda dayan›ﬂma için gelen demokratik kurumlardan dostlar›m›z var. Buraya
gelip aç›klama yapan, bizimle nöbete kalan, dayan›ﬂmas›n› gösteren,
sohbet için kalan dostlar›m›z... Baﬂ›ndan beri dayan›ﬂmay› eksik etmediler.
Buras› zulme karﬂ› hakl› ve meﬂru bir direniﬂin sürdürüldü¤ü bir
mevzi haline, en baﬂta hakl›l›¤›m›za
olan inanc›m›zla, eme¤imizle, sabr›m›zla geldi.

Mücadele içinde böyle mevziler
ancak o talepte ›srar ile mümkün olmaktad›r. Bu mevzi ayn› zamanda
bizler için bir okul iﬂlevi de görmektedir. Tutulan nöbetler, direniﬂin anlat›lmas›, zulmün kap›s›
önünde sürdürülen irade çat›ﬂmas›nda uzun soluklu bir mücadeleye
haz›r olmak...
O nedenle burada sadece oturmuyoruz. 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 anlatal›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›karmaya çal›ﬂt›lar. Polis alkol muayenesi
için getirdi¤i sarhoﬂlar› özellikle
burnumuzun dibine kadar yaklaﬂt›rd›. Ba¤›r›p nara atmalar›, küfürlü
konuﬂmalar› rahats›zl›k verse de
Güler’e Mesajlar:
bunlar bizim moralimizi bozamaz.
j “Güler Zere’yi yak›ndan tan›ma f›rGüler Zere’ye özgürlük için imsat›m olmas›n› çok isterdim. ‹nza veren bir çok insan tan›d›k. Ama
sanlar›n Güler Zere ve onun gibi
imza atan insanlar› önceden tan›insanlara ihtiyac› var... Hatay Samak da gerekmiyor. Burda olmamanda¤’dan Melike”
m›z› anl›yor ve hak veriyorlar.
j “ Yoldaﬂ›m unutma ki hakl› mücaHaklar› için direnmek haks›zdelemizde yaln›z de¤ilsin. Mutlaka
l›klara karﬂ› ç›kmak belki de bir
o güzel yar›nlar› görece¤iz. Devçok insan›n örgütsüz oldu¤u için
rim zor ve çok uzun bir maraton
yapamad›¤› bir ﬂey. Yapt›¤›m›z
ama y›lmadan o maratonu tasohbetlerde bunlar da vard›.
mamlayaca¤›z. Abuzer ﬁahin”
‹mza verenler içinde her yaﬂtan
j “ Tunceli’nin yi¤it evlad› sayg›de¤er
yöreden insanlar var. Kimse teredGüler Zere’ye acil ﬂifalar temenni
düt etmiyor imza atarken.
ediyorum. Samanda¤’dan
70 yaﬂ›nda bir amca Güler ZeCumhur”
re’ye özgürlük için imza atarken
j “ Yolun yolumuz, umudun umuduanlat›yor; 4 y›ld›r emekli maaﬂ›n›
muzdur Güler. Mücadeleni, yüre¤ialamad›¤›n›, 2 y›ld›r mahkemeyle
mizin s›cakl›¤› ve ‹stanbul’dan kau¤raﬂt›¤›n›, hasta oldu¤unu anlat›labal›k eylem alanlar›n›n tek sesi
yor; dert çok.
özgürlük umudumuzla selaml›yoÜç ‹talyan konu¤umuz oldu.
ruz. ‹stanbul Devrimci Memurlar”
Türkiye’deki mücadele hakk›nda
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bilgi almak, devrimcileri tan›mak,
Güler hakk›nda bilgi almak istemiﬂler. 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 direniﬂten rahats›z. Suç ortakl›¤›n›
öylesine bir noktaya getirdiler ki ölmesi kesin olan bir adli tutuklunun
ailesinin ve çocuklar›n›n “babam›z
son günlerini bizim yan›m›zda geçirsin” talebini bile duymazdan geldiler. Ve o tutsak son nefesini bir
h ü c rede verdi.
Böylesine zalimdirler. Böylesine
insan› de¤erlerden uzakt›rlar. O nedenle direniﬂimiz onlar›n gerçek yüzünü 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 salonunun arka taraf›ndan alelacele ç›kt› (ç›kar›ld› demek daha do¤ru olacak herhalde). Duvarlara yap›ﬂt›rd›¤›m›z Güler Zere haberleri rahats›zl›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 bilmeyenlere, duymayanlara bu gerçe¤i de anlat›yoruz. Bir kez daha bu
direniﬂler onlara bu ülkenin kendi
“babalar›n›n çiftli¤i” olmad›¤›n›
göstermiﬂtir.
Güler Zereler’in yaln›z olmad›¤›n›, hiçbir gücün hakl› mücadelemizi engelleyemeyece¤ini Balcal›
ve Adli T›p önündeki mücadele
göstermektedir.

Güler’i ‹stiyoruz!

“Ankara Tecrite karﬂ›
Mücadele Platformu” yaz›l› bir pankart›n aç›ld›¤›
aç›klamada Platform ad›na
Umut ﬁener bas›n aç›klamas›n› okudu. “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, ‹çeride D›ﬂar›da Hücreleri Parçala, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Güler Zere’ye Özgürlük, Erol Zavar’ a Özgürlük, Sohbet Hakk› Uygulans›n,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde tecritle
insanlar›n teslim al›nmak istendi¤i,
devrimcilerin “sistem devrimcileri”
yap›lmak istendi¤i belirtildi. Hapishanelerde sessiz imhan›n sürdü¤üne
de vurgu yap›lan aç›klamada Adli
T›p’›n bu suça ortak oldu¤u Ergenekoncu 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
Hapishanelerdeki tecrit iﬂkencesine karﬂ› ilki ‹stanbul’da kurulan
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu,
Adana’n›n ard›ndan Ankara ve ‹zmir’de de kuruldu.
‹zmir’de kurulan Tecrite Karﬂ›
Mücadele Platformu, kuruluﬂunu
ilan etmek için 18 A¤ustos 2009 Sal› günü Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’nde saat 13.00’da bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Platform ad›na Neﬂe Bilgin,
platformun kuruluﬂ amac› anlatan
bir aç›klama okudu.
Aç›klamada F Tipi hapishanelerde 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¤umuz ‹zmir Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformu ile sokakta, eylemde, her
alanda devrimci tutsaklar›n kavgas›nda olaca¤›z ve onlarla birlikte
yaﬂananlar›n sesi olmak için b›kmadan, 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.

TECR‹TTEN
HABERLER
Sevgili Güler’in durumunu da takip etmeye çal›ﬂ›yoruz... Adli T›p’›n önünde de “Nöbet”e baﬂlad›lar. Bir an
önce cezas›n›n ertelenmesini ve tedavisine 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¤iﬂiklik yok. Göz rahats›zl›¤› için
hastahaneye sevki yap›lan arkadaﬂlar›m›z› muayene etmeden geri
gönderiyorlar. Sohbete ç›karmama
tavr› da devam ediyor. Bakal›m Eylül ay›nda nas›l yapacaklar.
AL‹ OSMAN KÖSE
(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 açaca¤›n› nas›l açaca¤›n› ne kadar
saç›laca¤›n› bilmek için kahin
olmaya gerek yok.
S e r d a r KARAÇEL‹K
(Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi, 16 A¤ustos 2009)
***

“Ben not al›yorum
sa¤l›kç›ya iletece¤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 r evire ç › ka rt › l m a d › m . 2. dilekçemden sonra sa¤l›kç› gardiyan
geldi antibiyotik verdi. ﬁiﬂli¤in inmesi için ama ﬂiﬂlik inmedi. A¤r›
yok fakat zaman zaman s›zl›yor.
Bu hapishanenin doktoru yokmuﬂ. Haftada bir gü n E rmen e k ' t e n d o k t o r geliyormuﬂ (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’taki tutsaklar› tedavi ediyormuﬂ. Son

Adalet ‹stiyoruz!

dilekçemi (3. dilekçe) Sal› günü
vermiﬂtim. Ama yine revire ç›kart›lmad›m.(Galiba bizim bulundu¤umuz bloka sonraki hafta s›ra gelecek)
Yukar›daki yazd›klar›m› m ü d ü re d e a n l a t t › m . “ t e k r a r d ile kç e
yaz” dedi. “Dilekçe ile bir sonuç
alamad›¤›m›z için sizin yan›n›za
geldik diye belirtince “ben ne ya p abi l iri m” de di . “Kurumun müdürü oldu¤unu, bu konulardan birinci
dereceden sorumlu oldu¤unu “ hat›rlatt›m. Hatta “a¤z›mdaki ﬂiﬂlik ya
ciddi bir ﬂeyse o zaman ne olacak?”
diye sordum...
Bir arkadaﬂ›m›z›n tedavisi geciktirildi¤i için kanser oldu¤unu
söyledi¤imde “ o l a b i l i r ” ﬂeklinde
cevap verdi. “B en not al ›y orum
sa¤l›kç›ya iletece¤im”dedi ve görüﬂme bitti.
Tutsaklar›n tedavileri konusunda genel bir bak›ﬂ aç›s›n› ortaya koyuyor asl›nda bu görüﬂme. “Ben ne
y a p a b i l i r i m” ve “ ol a b i l i r” cevab›
nas›l bir anlay›ﬂla yüz yüze kald›¤›m›z› gösteriyor.
E m r a h Yayla...
(Ermenek M Tipi Hapishanesi
13 A¤ustos 2009)
Say›: 11 / 30 A¤ustos 2009
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KATL‹AM SÜRÜYOR
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 hapishanelerden tabutlar ç›kmaya devam
ediyor. 8 a y d › r hapiste ifadesinin
al›nmas›n› bekleyen kanser hastas›
R e s u l G ü n e r'in ailesi " S o n g ün l e ri ni y a n› m › z da g e ç i rs i n" talebinde
bulundu; talepleri kabul edilmedi;
Resul Güner, Kartal Araﬂt›rma Hastanesi'nin “ m a h k û m k o ¤ u ﬂ u n d a ”
t e c r i t a l t › n d a katledildi.
Zulmün resmini çiziyor bu
ölümler bize. Art›k ölüm s›n›r›na
gelmiﬂ bir tutuklu; son günlerini ailesiyle 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. Güner’in hastal›¤›na dair heyet raporu
var, tahliye olabilmesi için bu raporun Adli T›p’tan onaylanmas› gere-

Son Sekiz Ayda Katledildiler!
-GURBET METE: Kan kanseri, tahliye edildikten k›sa bir sure sonra (15
Ocak 2009)
-HASAN KERT: Kan kanseri, Diyarbak›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› yitirdi. (19 May›s 2009)
-MUSTAFA DEM‹R: Sevki olmas›na
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kiyor, ancak Adli T›p’a sevki bile
yap›lm›yor.
Güner de di¤er kanser hastas›
tutsaklar gibi hastanenin alt kat›ndaki morga bitiﬂik “mahkûm ko¤uﬂunda” tutularak “tedavi” ediliyordu. Neredeyse bütün hastanelerdeki
“mahkûm ko¤uﬂlar›” özel olarak
morglar›n yan›nda bulunuyor. Tutsaklar 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 hakk› olamaz devletin. Hukuki olarak
tahliye edilme haklar› olmas›na ra¤men bu haklar› kulland›r›lm›yor.
Hasta durumda olan tutsaklar›n yaﬂamamas› için ne gerekiyorsa yap›l›yor.
Güner, hukuki haklar›n› kullanam›yor. Dilekçelerine cevap alam›yor. Adli T›p’a sevki keyfi bir ﬂekilde engelleniyor. 8 ayd›r yarg›land›¤› davada ifadesi bile al›nm›yor.
Heyet raporu dikkate al›nm›yor. Tedavi edilmiyor. Yaﬂam hakk› gasp
ediliyor. Eﬂi de son günlerinde bak›m› için adeta onunla birlikte “mahkûm ko¤uﬂunda” tutsak hayat› yaﬂ›ra¤men hastaneye götürülmedi¤i için
yaﬂam›n› yitirdi, Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapisphanesi (24 May›s 2009)
-RECEP ÇEL‹K: Ciddi psikolojik rahats›zl›k, (intihar), Erzurum H Tipi Kapal› Hapishanesi ( 8 Temmuz 2009)
-KENAN GÜLEN: ﬁizofren, Kürkçüler
E Tipi Hapisphanesi (10 Temmuz 2009)
-‹SMET ABLAK: Cilt kanseri, Erzurum 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, Kartal Araﬂt›rma Hastanesi (18 A¤ustos)

yor. Hukuki ve insani olarak hiçbir
hakk›n› kullanmas›na izin vermiyorlar.
12 Eylül döneminde aç›kça ifade
edilen “asmayal›m da besleyelim
mi” anlay›ﬂ› halen devam ediyor.
Zihniyet ayn›, devlet aç›kça “ G EB E R S ‹ N L E R ” diyor. “Zaten kanserler ölecekler, yap›lacak bir ﬂey
yok biz tahliye etsek ne olur etmesek
ne olur!”.... Devlet bu anlay›ﬂla yaﬂamlar›n›n son günlerinde en meﬂru
bir talebi görmezden gelecek kadar
düﬂmand›r tutsaklara.
Hapishanelerde yaln›zca bu y›l
hastal›klar› ölümcül aﬂamaya gelmiﬂ 10 tutsak katledildi. Resul Güner’le birlikte son 9 y›lda hapisha nelerde ölenlerin say›s› 311 kiﬂiye
ç›kt›. Hasta tutsaklara yönelik politika aç›k bir KAT L ‹ A M A dönüﬂmüﬂtür. S ES S ‹Z ‹ M H A derken anlatmak istedi¤imiz tam da budur.
Hasta tutsaklar sessiz bir ﬂekilde teker teker KAT L E D ‹ L ‹ Y O R L A R .
TUTSAKLAR ‹Ç‹N
AC‹L ÇA⁄RI
ﬁu anda hastanelerin “mahkûm
ko¤uﬂunda” tutulan durumu kritik
aﬂamaya gelmiﬂ tutsaklar var. Hapishanelerde ölümü gün gün sayan
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hasta tutsaklar var. Acilen tahliye
edilip, tedavileri yap›lmad›¤› sürece
onlar›da ayn› son beklemektedir.
F Tipleri aç›l›rken, tecrit iﬂkencedir, ölümdür demiﬂtik. Tecrit tutsaklar›n fiziki ve psikolojik birçok
hastal›¤a yakalanmas›na neden oluyor. 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 tecrite karﬂ› mücadele ediyoruz ve neden mücadele edilmesi gerekti¤ini
anlat›yoruz.
AKP tecrit politikas›nda ›srar ettikçe yeni ölümler de kap›dad›r.
Göz göre göre yeni ölümlerin yaﬂanmas›n› istemiyorsak, tutsaklar›
zulmün elinden çekip almal›y›z. Bu
ça¤r› tutsaklar için acildir. Kendini
devrimci, demokrat, ilerici diye tan›mlayan bütün kiﬂi ve kurumlar
tecrite karﬂ› mücadelede birleﬂmek
zorundad›r. Tutsaklar›n yaﬂam haklar›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 nedenlede hasta tutsaklar›m›za özgürlük 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. Tu t saklar›m›z› yaﬂatal›m!

Gün g ün ö ldürülen
tutsaklar:
- G Ü L E R Z E R E : A¤›z kanseri,
Adana Balcal› Hastanesi,
-AYN U R EP L‹: Ba¤›rsak kanseri, Diyarbak›r Hastanesi,
- N ‹ Z A M E T T ‹ N AKAR: G›rtlak kanseri, Ankara Numune Hastahanesi,
-NURETT‹N SOYSAL: Kanser, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi,
-A. SAMET Ç E L ‹ K : Kan kanseri, K›r›klar 2 No'lu F Tipi Hapishanesi,
- E R O L ZAVA R : Mesane kanseri, Sincan 1 No'lu F Tipi Hapisha-

“Ölene kadar tutuklulu¤una”
Sincan 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde böbrek kanserine 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 yeniden cezaevine gönderilen Uçar’›n, hapishane koﬂullar›nda bir süre sonra di¤er böbre¤i de sanc›lanmaya baﬂlad›. Tekrar hastaneye sevk edilen Uçar’›n böbre¤inde
ondokuz milimetrelik bir kitle tespit edildi.
Avni Uçar’›n sa¤l›kl› koﬂullarda tedavisinin yap›lmas› için tahliye edilmesi gerekiyor. Uçar, tahliye talebiyle Adlî T›p Kurumu’na sevk edildi ancak Adli T›p
Kurumu ayn› Güler Zere’de oldu¤u gibi “ t e d a v i n i n
cezaevi koﬂullar›nda devam etmesine” karar verdi.
Avni Uçar’da di¤er hasta tutuklular gibi sessiz imhayla gün gün katlediliyor.

nesi,
- H A L ‹ L GÜNEﬁ: Kemik kanseri, Diyarbak›r D Tipi Hapishanesi,
-G Ü L EZ A R A K I N : Beyindeki
salg› bezinde tümör, Ad›yaman E
Tipi Hapishanesi,
- ‹ S M E T AYAZ: Çölyak hastas›,
Ad›yaman E Tipi Kapal› Hapishanesi,
- N E S ‹ M ‹ K A L K A N : Çölyak
hastas›, Mersin Silifke M Tipi Hapishanesi,
- M E N D U H K I L I Ç : A¤›r siroz
hastas›, K›r›klar 1 No'lu F Tipi Hapishanesi,
- ‹ Z Z E T TURAN: A¤›r romatizma hastas›, böbrek yetmezli¤i, Diyarbak›r D Tipi Kapal› Hapishanesi
-RAS‹M AﬁAN: Hepatit B ve
ileri derecede sinir hastas›, Adana
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi
-YUSUF KAPLAN: 85 yaﬂ›nda, vücudunun % 79'u felçli, Elaz›¤
E Tipi Kapal› Hapishanesi,
- H A L ‹ L Y I L D I Z : 82 yaﬂ›nda
ciddi sa¤l›k sorunlar› var, Antalya L
Tipi Kapal› Hapishanesi,
-‹NAY E T M E T E : A¤›r kalp ve
siroz hastas›. Siirt Hapishanesi

Ya Piﬂmanl›k, Ya Ölüm!
Önceki hafta Yürüyüﬂ’ün 193. say›s›nda AKP iktidar›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, devletin 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 götürülürken gardiyanlar ‹ldem’e Piﬂmanl›k Yasas›'na baﬂvurmas› dayatm›ﬂt›r. ‹ldem piﬂmanl›k dayatmas›n› kabul etmeyince tedavisi yap›lmam›ﬂt›r.
Türkiye ‹ldem’e dayat›l›yor: Ya piﬂman olacaks›n
ya da ölümlerden ölüm be¤en.

HastaTutsaklar ‹çin Açl›k Grevi
Çeﬂitli hapishanelerdeki PKK’li tutsaklar, 25-26
A¤ustos günlerinde, birçok tutsa¤›n ölüm s›n›r›nda olmas›na ra¤men tedavilerinin yap›lmamas›n› protesto etmek için açl›k grevi yapt›lar.

Adalet ‹stiyoruz!
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Diyarbak›r Hapishanesi’ni Kapatma
Manevras›, Katliam Tarihinin
Üstünü Kapatmakt›r!
Tarihler yazacakt›r
Bir ko¤uﬂta duvarlar›
Duvarlar› kan boyal›
Diyarbak›r zindanlar›
AKP hükümeti, Diyarbak›r Hapishanesi’nin kapat›larak, “e¤itim
kompleksi” yap›laca¤›n› aç›klad›.
Ve bu da “Kürt aç›l›m›”n›n, “demokratik aç›l›m›n” en önemli ad›mlar›ndan biri olarak sunuldu. Bir hapishanenin kapat›lmas›n› böyle sunmak, o aç›l›m›n niteli¤ini de gösteriyor asl›nda. “ B ‹ Ç ‹ M S E L ” düzenlemeler 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 Hapishanesi’ni bina olarak kapatmak
önemli mi? Kald› ki, mevcut hapishaneyi kapat›p bir kaç kilometre ilerisinde yenisini, üstelik kuﬂku yok
ki “ h ü c re tipine” daha uygun olan›n› yapmayacaklar m›? Yapacaklar! Öyleyse kapatman›n anlam› ne?
O tarihin üstüne kapat›l›yor asl›nda kap›lar. Y›k›nt›lar›n alt›nda
katliamlar›n sorumlulu¤unu da
gömmek istiyorlar. Hay›r, yap›lmas› gereken binay› kapatmak de¤ildir. O ikinci, üçüncü s›radaki iﬂtir.
Önce, as›l ve gerekli olan, o hapishanedeki zulüm ve katliamlar›n hesab›n› sormakt›r. Ancak AKP, kendisinin de alt›nda kalaca¤› bir hesap
sormaya yanaﬂmamaktad›r. Okul
yapma manevras›yla, o hapishanenin kanl› geçmiﬂini unutturmaya ça
l›ﬂmaktad›r.
Diyarbak›r Hapishanesi’nde tutsaklar› teslim almak için her dönem
iﬂkence ve katliamlara baﬂvuruldu.
Dayak, hakaret, küfür, zorla istiklal
marﬂ› okutma, köpe¤e selama durdurma, copla tecavüz, d›ﬂk› yedirme
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gibi iﬂkenceler hiç eksik olmad›.
Tutsaklara itirafç›l›k dayatmalar›nda bulunuldu.
12 Eylül cuntas› iﬂbaﬂ›na gelir
gelmez, hapishanenin her metrekaresi bir iﬂkencehaneye dönüﬂtü, iﬂkencenin 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
34 kiﬂi katledildi.

D i y a r b a k › r Zulmünün 12
Eylül Dönemine Ait Oldu¤u
Bir Aldatmacad›r!
Diyarbak›r Hapishanesi’nin kapat›lmas›yla ilgili hemen tüm konuﬂma ve yaz›larda Diyarbak›r’daki
iﬂkencenin sanki sadece 12 Eylül
döneminde yap›ld›¤› gibi ifadeler
kullan›lmaktad›r. Oysa Diyarbak›r’da iﬂkence ve katliamlar o günden bu yana da süregelmiﬂtir. 12
Eylül sonras›nda da onlarca operasyon ve sürekli iﬂkence vard›r.
24 Eylül 1996’da 10 tutsak kafalar› parçalanarak katledildi, 23
tutsak da a¤›r ﬂekilde yaraland›. Görüﬂ günü olmas› nedeniyle hapishane maltas›nda bulunan bir grup
PKK’li tutsa¤a planl› bir ﬂekilde önce 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 katlettiler. “Hepsi tan›nmayacak hal deydi” diye anlat›yordu görenler ve
ekliyorlard›: “ Hepsinin özellikle
k a f a l a r › p a r ç a l a n m › ﬂ t › ”... Hangi
düﬂmanl›kt› kafalar› parçalayan?

Bu katliam yaﬂand›¤›nda iktidarda bugünkü AKP’nin kadrolar›n›n
da içinde yerald›¤› R e f a h P a r t i s i
vard›. Adalet Bakan› Refah Partili
ﬁevket KAZAN’d›. Bugün Cumhurbaﬂkan› olan AKP’li A b d u l l a h
G Ü L, REFAH-YOL hükümetinin
d e v l e t b a k a n l a r › n d a n biriydi. O
zaman Kazan, katliam› meﬂrulaﬂt›rmak için “kad›n tutuklularla birlikte olmak isteyen mahkumlar isyan
ç›kard›...” diye alçakça bir yalan
söylemiﬂti. Ve hiçbir AKP’linin itiraz› yoktu o zaman bu katliama. ‹ktidardan düﬂünce, “katliam” demiﬂlerdi ama esas ölçü, iktidardayken
ne yapt›klar›yd›.
O gün Refah Partisi içinde yer
alan bugünün AKP’lilerinin de, baﬂta Abdullah Gül olmak üzere bu
katliamda sorumlulu¤u vard›r.
AKP’lilerin katliamdaki sorumlulu¤u yaln›zca o günlerle s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. Katliam san›klar›n› savunan
ve aklayan da A K P i k t i d a r › olmuﬂtur. ‹ﬂte bugün Diyarbak›r’› kapatmak isterken, kendi sorumluluklar›n› da örtbas etmek istiyorlar.

Ya p › l m a s › G e reken
Kapatmak De¤ildir; Sorun
Müze Yapmak d a De¤ildir;
Diyarbak›r Zulmünün
Hesab› Ver il mel id i r
Zulmün sorumlular› aç›¤a ç›kar›lmal› ve cezaland›r›lmal›d›r. Bunun d›ﬂ›ndaki her ﬂey göstermeliktir, aldatmacad›r. Katliamlar› ve iﬂkenceleri yapanlar bellidir. ‹ﬂkence
ve katliam bir devlet politikas›d›r ve
iktidara kim gelirse gelsin bu politikay› devam ettirmiﬂtir.
Ne 12 Eylül döneminde ne de
sonras›nda yaﬂanan iﬂkence ve katliamlar›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-

yarbak›r 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
görülen 35'i asker, 29'u polis, 8'i gardiyan olmak üzere 72 kiﬂinin yarg›land›¤› davada, 3 kiﬂi beraat ettirildi, 7 kiﬂi
zaman aﬂ›m›na u¤rat›ld›. 62 san›k hakk›nda verilen 18 y›ll›k ceza, "iyi halle r i " göz önünde bulundurularak 5 y›la
indirdi. Aftan yararlanan devlet görevlilerinin hiçbiri hapse girmedi. ‹ktidarda AKP vard›.
AKP hesap vermek zorundad›r. Diyarbak›r zindan›n› kapatarak, okul yaparak bu sorumluluktan kurtulamaz.
“Demokratik aç›l›m” ad› alt›nda yaﬂanan bunca iﬂkence, vahﬂet unutturulamaz. Tutsaklar›n kafalar›n› parçalayan,
d›ﬂk› yediren, tecavüz edenler, hesap
vermemiﬂken, binalar üzerinden yap›lan “aç›l›m”lar, kelimenin tam anlam›yla demagojidir. Ama Diyarbak›r
zindanlar›ndan kalan biri olarak Ah met T ü r k , “ D i y a r b a k › r ’daki iﬂken c e l e r i u n u t u r u z ” diyor. Oligarﬂinin istedi¤i tam da budur. Geçmiﬂ unutulacak, hesab› sorulmayacak. Adalet istemekten vazgeçilecek. DTP unutsa da,
AKP Diyarbak›r zindan›n› y›ksa da,
okula çevirse de oras› iﬂkence ve zulüm abidesi olarak kalmaya devam
edecektir. Ve biz de ülkemizde yaﬂanan
hiçbir katliam›n, iﬂkencenin unutulmas›na, halk›n adaletsiz kalmas›na izin
vermeyece¤iz. U N U T T U R M AYACAGIZ.

Zulme, ‹ﬂkenceye, ‹ﬂ ‹ﬂten
Geçtikten Sonra Karﬂ›
Ç›kmak, Ne Ayd›n
O l m a k t › r, Ne Demokratl›k!
Diyarbak›r Hapishanesi’nin iﬂkence, katliam merkezi oldu¤unu bugün
herkes kabul ediyor. Ancak 12 Eylül
y›llar›nda, bundan söz eden yoktu.
“Anarﬂi-Terör” edebiyat› ile devrimcilere, ilericilere yap›lan iﬂkence bir ﬂekilde meﬂrulaﬂt›r›l›yor, en az›ndan sessizlikle karﬂ›lan›yordu.
F Tiplerine, G ü l e r l e r ’in tecritten
dolay› ölüme ad›m ad›m gitmelerine
bugün seyirci olanlar, bugün Diyarbak›r’› lanetledikleri gibi, 29 y›l sonra bu
kez F Tiplerini lanetleyecekler. Ama
bunun için 29 y›l beklemek gerekmiyor.

Devrimci, demokrat, ilerici, ayd›n
olmak faﬂizmin her türlü sald›r›s›na
karﬂ› mücadele etmektir. Zulümden hesap sormakt›r. Bunun bir bedeli elbette
var, ancak bu bedel göze al›nmadan ne
devrimci, demokrat, ne de ayd›n olunamaz. Ayd›n yaﬂad›¤› ça¤›n sorunlar›na
yaﬂand›¤› dönemde sahip ç›kabiliyorsa
ayd›nd›r. Katliamlar›n hesab›n› sormadan, yaln›zca bar›ﬂ ça¤r›lar› yap›larak,
yaﬂanmakta olan zulme gözlerini kapat›p sadece icazet alt›nda “geçmiﬂ”le u¤raﬂarak ayd›n olunamaz.
Zulüm yaﬂand›¤› anda hesap sorman›n, adalet araman›n bir anlam› vard›r.
Oligarﬂi, hapishanelerde sald›r› ve
katliamlarla devrimcileri teslim almaya, imha etmeye çal›ﬂ›rken as›l amaç
halka gözda¤› vermektir. Devletin hapishanelerde ve d›ﬂar›da uygulad›¤›
katliam ve iﬂkenceler karﬂ›s›nda içeride
ve d›ﬂar›da güçlü bir direniﬂ hatt› oluﬂturulamad›¤›nda, bunun solu ve halk›
olumsuz anlamda etkilemesi kaç›n›lmazd›r. Teslimiyetler ço¤unlukla buradan do¤muﬂtur.
Tutsaklara karﬂ› yap›lan sald›r›lara,
iﬂkence ve katliamlara sessiz kalmak,
hesap sormamak, devletin sald›rganl › k t a k i c ü re t i n i a r t › r › r. Hapishanelerde süren direniﬂlere, tutsaklara, katliamlar›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›
için aç›lan davalara sahip ç›kmamak,
haklar ve özgürlükler mücadelesini
güçsüzleﬂtirir.
Yeni katlimlar›n ve ölümlerin yaﬂanmas›n› istemiyorsak; G ü l e r l e r ’in
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 unutturulmak istenmesine sessiz kalmayal›m. AKP, “aç›l›m” ad›na, akl›m›za, haf›zam›za hakaret ediyor, adalet özlemimizle adeta alay ediyor. Biz “ d u v a r l a r › ka n boy al ›” Diyarbak›r Hapishanesi’ndeki zulmün hesab›n› istiyoruz. Bir
halk›n topyekün aﬂa¤›land›¤›, bir halk›n köpeklerin önünde esas duruﬂa zorland›¤› alçakl›¤›n hesab›n› istiyoruz.
Ölülerimizin hesab›n› istiyoruz. Zulmün hesab› ortada yokken, Diyarbak›r
Hapishanesi’nin dört duvar›n›n ne olaca¤› hiç mi hiç önemli de¤ildir.

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.

“Günlük Gazetesi”ne
1 Ay Yay›n Durdurma
Cezas›!
19 Ocak 2009’da yay›nlanmaya baﬂlayan Günlük Gazetesi ikinci kez kapat›ld›.
‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi, gazetenin 21 A¤ustos
günkü say›s›n›n 14. sayfas›nda
yer alan Prof. Dr. Amir Hassanpour'un “Geliﬂen dünya dilbilim
düzeninde dilsel haklar” baﬂl›kl› yaz›s›n› gerekçe göstererek 1
ay kapatma cezas› verdi.
AKP iktidar› bask› ve yasaklar› sürdürmeye devam ediyor. ‹stiyor ki, hiçbir gerçek yaz›lmas›n,
konuﬂulmas›n, tart›ﬂ›lmas›n..
Say›: 11 / 30 A¤ustos 2009
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Uzlaﬂmak, Teslim Olmak Pahas›na
Kazan›lan Bar›ﬂ, Bar›ﬂ De¤ildir!

E gemen s› n› flar cephesi nin hiçbir aç›l›m›, hiçbir
p o l i t i k a s› , h i ç b i r te m s i l c i s i,
dünya halklar› ve halk›m›z
için bar›ﬂ› sa¤layamaz!

Y›llard›r Kürt sorununun çözümü konusunda “bar›ﬂ”tan söz edildi. “Silahlar sussun, akan kan dursun” denildi. Ayd›nlar defalarca
“bar›ﬂ” ça¤r›lar› yapt›, “Bar›ﬂ Meclisleri” kuruldu. Bugün AKP iktidar›n›n gündeme getirdi¤i “Kürt aç›l›m›” üzerinden yeni bir “bar›ﬂ” beklentisi daha yarat›ld›. Her ne kadar,
bu beklentilerin oluﬂmas›yla kaybolmas› aras›nda çok uzun zaman
geçmese de, bu beklentinin bu kadar 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 istemeyenler, 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 politikalardan BM’nin kararlar›na kadar
bir çok olgudan hareketle, “art›k
dünyam›z eskisinden daha fazla bar›ﬂ içinde olacak” gibi de¤erlendirmeler 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 methiyeler dizenler, Obama için de “dünya
için yeni bir umut do¤uyor” diye sevinç ç›¤l›klar› att›lar. Amerikan imparatorlu¤unun baﬂkanl›k koltu¤una
oturan Obama’yla birlikte art›k savaﬂlar bitecek, dünyaya bar›ﬂ gelecek masallar› bir kez daha anlat›lmaya baﬂland›. Bize de bir Obama gerek diye yazd› kimi “bar›ﬂseverler”.
BM “Bar›ﬂ Gücü” askerleri, “bar›ﬂ” ad›na dünyan›n de¤iﬂik yerleri-

20

30 A¤ustos 2009 / Say›: 11

ne yerleﬂtiriliyor ve gittikleri yerlere kan ve gözyaﬂ› götürüyorlarken,
bu gerçe¤e gözünü kapatanlar, bar›ﬂ›n BM arac›l›¤›yla sa¤lanabilece¤inin bile propagandas›n› yapt›lar.
Özal iktidar›n›n Terörle Mücadele Yasas›’yla birlikte ç›kartaca¤›
“k›smi af”f›n Kürt sorununun çözümü için bir ad›m olaca¤› söylendi.
“96’n›n gündeminde masa var” tesbiti yap›ld›. Mesut Y›lmaz’›n, Demirel’in, Çiller’in “Kürt realitesini
tan›yoruz” ve benzeri sözleri “bar›ﬂ” için bir umut say›ld›. MHP’nin
iktidara gelmesinden bile medet
umuldu. MGK’n›n çeﬂitli aç›klamalar› bir “›ﬂ›k” olarak de¤erlendirildi.
Ülkemizde bir ara Kürt milliyetçilerinde ve ayd›nlarda revaçta olan
söylemlerden biri de ﬂuydu: “Herkes kendi teröristiyle bar›ﬂt›... biz
neden bar›ﬂmayal›m...”
Bu boﬂ ç›kan beklentilerin, tahlillerin, öngörülerin ard›ndan geldik
bugüne. Abdullah Gül, Kürt sorununun çözümü konusunda “tarihi
bir f›rsat”tan söz etti¤inde, Ahmet
Türk’ten yine defalarca kez tekrarlanm›ﬂ bir aç›klama geldi; “Koﬂullar›n bir bar›ﬂ f›rsat› yaratt›¤› tart›ﬂmas›z bir gerçek”!
1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü’nde
defalarca ateﬂkes ilan edilip, defalarca bar›ﬂ ça¤r›lar› yap›ld›. Bazen,
egemen güçlerin tek bir kelimesi bile “bar›ﬂ” için bir iﬂaret olarak de¤erlendirildi.
Burada dikkat çekilmesi gereken
ﬂudur: B A R I ﬁ P O L ‹ T ‹ K A L A R I NIN V E B E K L E N T ‹ L E R ‹ N ‹ N
M E R K E Z ‹ N D E K ‹ M VAR?
Ülkemiz yak›n tarihinin “bar›ﬂ”
odakl› tüm tart›ﬂmalar›, gündemleri
göstermektedir ki, bu tür yorumlar›n merkezinde hep egemen s›n›flar
vard›r. Bar›ﬂ beklentisinin kayna¤›
ço¤u kez emperyalistlerdir veya iﬂbirlikçi iktidarlard›r. Bazen egemen
s›n›flar ad›na iktidar olan bir burjuva politikac›s›n›n aç›klamalar›, ba-

zen emperyalizmin, iﬂbirlikçilerinin
herhangi bir politikas›, manevras›
ve karar›d›r. Beklentileri “gerçekleﬂmesi imkans›z” beklentiler yapan
da budur.
“Bar›ﬂ”tan sözedenlerin tahlillerinin merkezinde egemen s›n›flar›n
geliﬂtirdi¤i bir insiyatif, bir politika,
bir aç›klama vard›r.
Yani bu tablo bize “bar›ﬂ” savunucular›n›n mant›¤›n›, beklentilerinin kayna¤›n› da göstermektedir.
Onlara göre, ülkemizde bar›ﬂ› oli garﬂi (veya oligarﬂinin ﬂu veya bu
gücü) sa¤layacakt›r. Ayd›nlar, Kürt
milliyetçileri, tüm reformist kesimler “bar›ﬂ” konusunda böyle düﬂünmektedirler. Ve onlar›n bar›ﬂ politikas›n›n da açmaz› budur.
Dünyada da bar›ﬂ› Obamalar’dan, BM’den, NATO’dan beklemek ayn› düﬂüncenin bir baﬂka yans›mas›d›r.
Emperyalizmden, oligarﬂiden
“bar›ﬂ” beklemek!... Egemen güçlerin elindeki silahlar› halklar›n üzerine do¤rultmaktan vazgeçece¤ini
düﬂünerek, onlardan bar›ﬂ istemek!.. Söz ve icraat aras›ndaki fark›
görmezden gelerek, sürekli ayn› hayal k›r›kl›¤›n› yaﬂamak...
Peki egemen güçlerin “bar›ﬂ”
üzerine sözleri söylerken bunda samimi olmad›klar› ve olamayacaklar›n› görmek için daha ne kadar hayal k›r›kl›¤› yaﬂamak gerekir?
Veya ﬂunu soral›m: Gerilla hareketleriyle, “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 güçlerini tasfiye etti¤i gerçe¤ine s›rt›n› dönmek vard›r. Bar›ﬂ, dünyan›n birçok
ülkesinde, halk kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n
tasfiyesiyle ayn› anlama gelmiﬂtir.

Reformizm, aç›klamalar yap›yor: “Bar›ﬂ› koruyaca¤›z, savunaca¤›z ve tüm engellemelere ra¤men,
bar›ﬂ düﬂüncesini ve kültürünü geliﬂtirece¤iz”... Hani ortada korunacak bir bar›ﬂ m› var? Geliﬂtirmek istedi¤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 yapabiliyor; demagojiler nas›l bu kesimleri bir hayalden baﬂka bir hayale sürükleyebiliyor? Cevab›, bu sorular›n sorulmam›ﬂ olmas›ndad›r.
Bar›ﬂ beklentisi yaratan, bar›ﬂ
politikalar›n›n savunucu olan tüm
kesimlerin bar›ﬂtan anlad›¤› emperyalizmle, oligarﬂiyle u z l a ﬂ m a k t › r.
“Her türlü ﬂiddete, her türlü savaﬂa
hay›r” diyerek bar›ﬂ istemek, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› halklar› savunmas›z b›rakmak, sömürü
ve zulme karﬂ› yükselen bütün hakl› savaﬂlar› mahkum etmektir.
Emperyalizme ba¤›ml›, oligarﬂinin iktidarda oldu¤u bir ülkede bar›ﬂtan söz etmek halklar› kand›rmakt›r. Faﬂizmin oldu¤u bir ülkede bar›ﬂ
politikalar›n› savunmak bedel ödemeden düzen s›n›rlar› içinde siyaset
yapmaya k›l›f uydurmakt›r. Bu, halk
kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n getirdi¤i zorunlu saflaﬂmadan kaçmakt›r.
“Bar›ﬂ” sihirli bir sözcüktür. Tasfiyenin, uzlaﬂman›n, teslimiyetin, savaﬂman›n, bedel ödememenin, halk›n silahl› savaﬂ›ndan korkman›n, rahat›n›n bozulmas›n› istememenin
üzerini örten sihirli bir sözcük. “Savaﬂ dursun, bar›ﬂ gelsin” derken, bar›ﬂ sözcü¤ünün tüm bu gerçeklerin
üzerini örtece¤ini zannediyorlar.
Obamalar’›n, Erdo¤anlar’›n getirece¤i “bar›ﬂ” emperyalizmin ve
oligarﬂinin sömürü ve zulmüne,
ulusal ve s›n›fsal bask›lar›na karﬂ›
tek bir silah›n patlamayaca¤› bir ortam yaratmakt›r. Egemenlerin silahlar›n›n gölgesinde, halklar›n silahs›zland›r›ld›¤› bir “bar›ﬂ” halktan
yana de¤ildir.

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.
1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü,
uzlaﬂman›n de¤il, faﬂizme
karﬂ› savaﬂ›n ve zaferin
sonucudur
1 Eylül, faﬂizmin dünya halklar›
taraf›ndan bozguna u¤rat›ld›¤› günün simgesidir. 1 Eylül, faﬂizmin
halklar taraf›ndan silahlarla alt edildi¤i günün simgesidir. 1 Eylül, dünya halklar› için faﬂizme karﬂ› direniﬂ
ve savaﬂla on milyonlarca ﬂehit verilerek, büyük bedeller ödenerek kazan›lm›ﬂ b i r bar›ﬂ› temsil etmektedir.
1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü ilan
edilirken, Hitler faﬂizminin alt edilmesiyle sa¤lanan bar›ﬂla, bugün sözü edilen bar›ﬂ ayn› de¤ildir.
Nazi Almanyas› 1 Eylül 1939’da
Polonya’y› iﬂgal ederek, insanl›k tarihi için en büyük y›k›mlardan biri
olan 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n› baﬂlatm›ﬂt›. Faﬂizm Almanya’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 özlemiydi. 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 simgesi olarak kabul edildi.
Faﬂizm, emperyalist tekellerin
hakimiyetinin ve sömürgeci politikalar›n›n bir sonucuydu. Emperyalizm bu amac›ndan vazgeçmeyece¤i
için bar›ﬂ kavram›n› çarp›tarak, içini boﬂaltt›. Dünya halklar›n›n elinden faﬂizme ve emperyalizme karﬂ›
d i reniﬂ silah›n› almak için “her türlü ﬂiddete hay›r, bütün savaﬂlara
hay›r” düﬂüncesini yayd›. Dünya
halklar›n›n hakl› savaﬂlar› “terörizm” olarak ilan edildi.

Reformistlerin, savundu¤u b a r › ﬂ
polit ikalar› , kayna¤›n›, emperyalizmin 1 Eylül’ün içini boﬂaltmak
için ortaya att›¤› iﬂte bu “bar›ﬂ” kavram›ndan almaktad›r.
Oysa, dünya halklar›n›n özlemi
ve talebi olarak bar›ﬂ, çok farkl› bir
anlam taﬂ›r.
Halklar için bar›ﬂ, emperyalizmin faﬂizmin sald›r›lar› alt›nda olmadan yaﬂamakt›r. Zulüm alt›nda
olmadan yaﬂamakt›r. ‹ﬂgal alt›nda
olmadan yaﬂamakt›r. Emperyalizmin 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›, u z u n
z o r l u b i r y o l d u r.
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, öncelikli olarak emperyalizme ve oligarﬂik diktatörlüklere karﬂ› mücadele
etmektir. Bar›ﬂ›n yolu, dünya çap›nda ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini yükseltmektir.
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. Yüzünüzü Obamalar’›n, Erdo¤anlar’›n
yerine, 1 Eylül’ü, bar›ﬂ›n simgesi
haline getirerek dünya haklar›na arma¤an eden S ta li n’e ve bu u¤urda
ﬂ e h i t d ü ﬂ e n m i l y o n l a rc a v a t a n s e v e re d ö n ü n ! . . .
Dünya halklar›na bar›ﬂ› getirecek
olan, Obamalar’›n, Erdo¤anlar’›n
bar›ﬂ masallar›, “demokratik aç›l›mlar›” de¤il, anti-emperyalist, antioligarﬂik ha l k k urt ul u ﬂ S AVAﬁL A R I D I R . Dünya halklar› bar›ﬂ›
SOSYA L ‹ Z M L E kazand›, sosyalizmle korudu. Kimse, SOSYAL‹ZM‹N var olmad›¤› bir dünyada bar›ﬂ›n asla sa¤lanamayaca¤› gerçe¤ini
unutturup, halklar› kand›rmas›n!
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Sorumlu

AKP’dir

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

AKP iktidar› günlerdir “demokratik aç›l›m” tart›ﬂmalar› ile gündemi 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 yaﬂanan linç sald›r›s› da bu tabloya
girmedi, tart›ﬂma konusu bile yapmad›lar.
Sivas’ta “Ortak Düﬂman Amerikad›r” dedikleri, karikatür sergisi
açt›klar› için tutuklanan 5 ö¤rencinin duruﬂmas›na kat›lmak için 18
A¤ustos’da ERZURUM’a giden
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler ile TAYAD’l› Aileler’e, linç güruhu 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 istediler.
Bas›n aç›klamas› baﬂlad›¤›nda
önce sivil polisler provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›lar. Sonra faﬂist güruh toplanmaya baﬂlad›. “ B u r a s ›
E r z u r u m , b u r d a n ç › k › ﬂ y o k ” sloganlar›yla sald›r›ya baﬂlad›lar.
Nitekim linç güruhu polisin himayesi 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 güruhunun ve polisin sald›r›s›na u¤ruyorlard›...

Lince Sansür!
‹ﬂlerine geldi¤inde, ç›karlar›na
uygun bulduklar›nda veya zaman
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Gençlik Federasyonu’ndan
ö¤renciler, linç sald›r›s›n›n
ard›ndan 21 A¤ustos’ta düzenledikleri 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!
zaman da “demokrasicilik ve gazetecilik oyunu” gere¤i, en küçük eylemleri, sald›r›lar› bile veren burjuva bas›n yay›n organlar›, Erzurum’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 vatandaﬂlar” olarak aklay›p meﬂrulaﬂt›ran
üslubu kullanmaya devam ediyorlar, polisi, sald›r›y› teﬂvik eden,
linççileri koruyan de¤il de “sald›r› y› önleyen” gibi sunuyorlard›.
Yay›nlar›nda linç yoktu. Polisin
sald›r›lar›, gözalt›nda yap›lan iﬂkenceler yoktu. Demokratik bir hakka
sald›r›lmas› yoktu.
Bas›n aç›klamas› yapan 70’i aﬂk›n kiﬂi sald›r›ya u¤rar ve gözalt›na
al›n›rken, linç güruhundan bir tek
kiﬂi bile gözalt›na al›nmad›... Bu bariz hukuksuzluk da yoktu haberlerde.
Burjuva bas›n, televizyonlar,
sald›r›ya u¤rayan, iﬂkence gören tek
bir vatansevere “ne oldu, niye sal d › r › y a u ¤ r a d › n › z ?” sorusunu sor-

mad›.
Karikatür sergisi açt›klar› için 15
ayd›r tutuklu olan ilerici ö¤renciler
için “nn i y e h a l e n t u t u k l u l a r ?” sorusunu sormad›.
Burjuva bas›n ve AKP iktidar›
elbirli¤iyle linç sald›r›s›n› örtbas ettiler. Sanki Erzurum’da böyle bir
linç sald›r›s› olmam›ﬂt›.
Linç, AKP hükümetinin de gündeminde yoktu. B›rakal›m sivil faﬂist güruhu gözalt›na almay›, yeni
sald›r›lar için onlar› cesaretlendirdiler.
Burjuva bas›n›n “Kürt aç›l›m›”
ile “demokratl›¤›n›” keﬂfetti¤i ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay da, kendisine 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, düzen partileri sözcüleri ve AKP sözcülerinin hiçbiri linç sald›r›s› konusunda 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
polisin oluﬂturdu¤u Guantanamo
toplama kamp› koﬂullar›nda; saatlerce aç›k havada, güneﬂ alt›nda, elleri kelepçeli yat›r›larak, zaman zaman üzerlerine bas›larak, polis postallar› ile çi¤nenerek tutuldular.
‹ﬂte gerçek buydu!.. Aylard›r çizilen toz pembe tablolar, vaatler, yalanlar, “demokratik aç›l›m”lar hepsi
boﬂtu. Gerçek ise bu ülkede
AKP’nin halk için demokrasi getirmek gibi bir sorununun olmad›¤›yd›.
As›l gerçek aç›kt›; bu ülkede vatansever olmak, sömürü düzenine
karﬂ› mücadele etmek, demokratik
haklar› kullanmak suçtu. Ve bunun
için polis destekli linç sald›r›lar›n›,
iﬂkencelerden geçirilmeyi ve elbette

aylarca y›llarca
tutuklanmay›
göze almak gerekiyordu.
AKP iktidar›
hiçbir konuda
halk›n yarar›na
olacak bir program hayata geçiremez. 7 y›ll›k
iktidarlar› bunun
en aç›k kan›t›d›r.
7 y›ld›r bu ülkede iﬂkence ve
sald›r›lar hiç ara
vermeksizin sürdürüldü.

AKP’yi ve AKP’nin
“ D e m o k r a t i k Aç›l›m›”n›
Destekleyenler,
Erzurum’daki Linç
K a r ﬂ › s › n da N e d e n S u s k u n?
AKP’nin “demokratik aç›l›m›”n›
destekleyenler, “demokratikleﬂme gereklidir” diyenler nedense linç sald›r›s› karﬂ›s›nda koyu bir sessizli¤e gömüldüler.
Birincisi, hiç kimse linç güruhunun sald›r›s›n›n sadece devrimcilerle
s›n›rl› kalaca¤›n› düﬂünmemelidir. Bu
ülkede yaﬂanan onlarca katliam, Maraﬂlar, Çorumlar, Sivaslar, linç güruhunun 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 özgürlü¤ünden ve ne de baﬂka bir özgürlükten söz edilebilir. Linçlere karﬂ› ç›k›lmadan, mücadele edilmeden demokrat olunamaz.
Linçlere karﬂ› mücadele ayn› zamanda demokrasi mücadelesidir. Hak
ve özgürlükler mücadelesidir. De mokratikleﬂme diyorsan›z, Linci
K›nay›n, Linççileri ve Onlar› Koruyan Polisi Ya rg › l a y › n... En önemli
göstergelerden biri budur! Demokratikleﬂme diyorsan›z, demokratik bir
hakk›n› kulland›¤› için gözalt›na al›n›p iﬂkence gören vatanseverlere sald›ran, iﬂkence yapanlar› yarg›lay›n!
Linççileri tutuklay›n!..

AKP ‹KT‹DARINDA ‹ﬁKENCE SÜRÜYOR
YER: ERZURUM, TAR‹H: 18-19 A⁄USTOS
Bu zulüm geçen hafta
Erzurum’da yap›ld›.
Erzurum’da küçük çapl›
b i r Guantanamo kuruldu.
Bu iﬂkence, DÜN, ‘iﬂkence y e s ›f › r tole r a n s ’ diyen,
bugün ‘demokratik aç›l›m’dan söz
e d e n b i r iktidar›n yönetiminde yap›ld›.
Linççiler sald›rd›;
tek bir faﬂist gözalt›na al›nmazken, linççilerin
sald›rd›¤› 70’i aﬂk›n ö¤renci ve
TAYAD’l› gözalt›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 götürüldüler. Guantanamo’daki gibi e¤itim
alan›ndaki bir arazide elleri arkadan kelepçelendi, yüzü koyun yat›r›ld›lar; güneﬂin alt›nda saatlerce bu ﬂekilde bekletildiler.

Turuncu üniformalar giydirmediler 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 tane özel harekatç› ellerine beyaz eldivenleri geçirerek,
gözalt›ndakileri zorla kan almakla tehdit
ettiler. Alçakl›¤›n,
namussuzlu¤un, tacizin her türlüsü
mevcuttu. Ve iktidarda AKP vard› ve
ortal›kta ‘demokrasi’ sözleri uçuﬂuyordu...
Bak›n yukar›daki resimlere.
Morart›lm›ﬂ kanat›lm›ﬂ kollara,
bacaklara, gözlere kafalara bak›n. Yok hay›r, orada gördü¤ünüz sadece ö¤rencilerin iﬂkence
görmüﬂ resimleri de¤il; iyi bak›nca, orada AKP’yi, zalimli¤i,
“aç›l›m” riyakarl›¤›n› görürsünüz.
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Linçler Oligarﬂinin
Vazgeçilmez Politikas›d›r
AKP iktidar› döneminde linç
sald›r›lar› kesintisiz bir ﬂekilde sürmektedir. 2005 21 Mart›’nda Mersin’deki bayrak provokasyonuyla
baﬂlayan ve ayn› y›l Nisan ay›nda
Trabzon’daki linçten bu yana süren
politika, art›k herkesin gözünü açmal›d›r. Trabzon’dan baﬂlayarak
sadece 1,5 y›l içinde irili ufakl› 17
linç sald›r›s› gerçekleﬂmiﬂti. O günden bu yana da aç›k bir kesintisizlik
söz konusudur. Aç›k ki, linç politikas›, bizzat AKP’nin onay ve hi m a y e s i n d e sürmektedir. Fakat
AKP, sanki bu ülkeyi yöneten kendileri de¤ilmiﬂ gibi, bütün bunlar›,
kendi d›ﬂ›nda göstermeye çal›ﬂ›yor.
‹ktidara geldikleri günden beri halka, “Demokratikleﬂme” masallar›
anlat›yorlar. Oysa iﬂkenceler, katliamlar, 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 bakmal›d›r. Geçti¤imiz hafta içinde Erzurum’da Gençlik Federasyonu
üyelerine yap›lan linç sald›r›s› bunu
bir kez daha göstermiﬂtir.
Bundan hala ﬂüphe duyanlar siyasi olarak kördür.
Sivas'ta 27 May›s 2008’de gözalt›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 açmakt›. 14 ay boyunca neyle suçland›klar›na dair bir iddianame dahi haz›rlanmad›. Tam bir düﬂmanl›kla ceza-
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Linçler, faﬂist bask› politikas›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.
land›r›lmaktad›r beﬂ ö¤renci.

H e r ﬁey L‹NÇ Nedeni
Olabilir! Sahiplenme Bile!
Gençlik Federasyonu tutuklanan
arkadaﬂlar›n› baﬂ›ndan beri yaln›z
b›rakmad›. Eylemlerle, aç›klamalarla AKP’nin terörünü, hukuksuzlu¤unu teﬂhir etti. 18 A¤ustos’ta Erzurum 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 mahkemeyi izlemek için Erzurum’a giden Gençlik Federasyonu ve TAYAD’l›lar, mahkeme önüne vard›klar›nda polisin kuﬂatmas› alt›na al›n›p sürekli tehdit ve taciz edildi. Ard› s›ra, polisin örgütledi¤i sivil faﬂistler, devrimcilerin, vatanseverlerin üzerine sald›rt›ld›. Linç güruhunu belli bir noktada geri çeken polis, 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 vatandaﬂ›n tepkisi” diye linçler meﬂrulaﬂt›-

r›lmaktad›r.
Gençlik Federasyonu’nun bas›n
aç›klamas› yaparken açt›¤› pankart
ve dövizlerde AMER‹KAN EMPERYAL‹ZM‹N‹
PROTESTO
EDEN ve BA⁄IMSIZLIK ‹STEYEN sloganlar yaz›yordu.
Peki faﬂist güruh bunun nesine
sald›r›yordu? Faﬂist güruh att›¤› sloganlarda “ﬂehitler ölmez vatan bölünmez” diyordu. Kim bölüyordu
vatan›? 15 ayd›r tutsak olan 5 ö¤renci vatan› satanlara karﬂ› oldu¤u
için tutuklanm›ﬂt›r. Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler vatansever
olduklar› için oradad›rlar. Fakat bunun böyle oldu¤unu linç güruhu da
bilmemektedir. Çünkü onlar› polis
devrimci ö¤rencilere karﬂ› “bölücü,
terör örgütü” diye k›ﬂk›rtm›ﬂt›r. Bizzat linç için örgütlemiﬂtir.

Linçler Oligarﬂinin
Vazgeçilmez Politikas›d›r
Oligarﬂinin ihtiyaç duydu¤unda
mutlaka devreye soktu¤u yöntemlerden biridir linçler. ﬁovenist, milliyetçi k›ﬂk›rtmalar linçlerin en temel “motivasyon” kayna¤›d›r.
1934 Trakya provokasyonuyla
Yahudiler'in göç ettirilmesi, 6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›yla Rumlar’›n
göç ettirilmesi, devletin en üst kurumlar›nda planlan›p uygulanm›ﬂt›r.
Y›llar sonra 6-7 Eylül ya¤ma ve
katliam›n› nas›l gerçekleﬂtirdiklerini emekli orgeneral Sabri Yirmibeﬂo¤lu, aynen ﬂöyle itiraf etmiﬂti: “667 E y l ül de b i r Ö z e l H a r p i ﬂi di r v e
muht e ﬂ e m bi r örgü t le n me ydi . ”
Provokasyonun örgütlenmesinde
sadece Özel Harp Dairesi yoktur.
‹ktidardaki Menderes’in Demokrat

Partisi de sald›r›n›n do¤rudan sorumlular›ndand›r.
Demokrat Partisi’nden ‹çiﬂleri
Bakan› Nam›k Gedik, kendisine telefonla “burada felaket olaylar
var” diyen baz› alt düzey yetkililere
ﬂöyle cevap veriyordu: “Öyle milli
f el ak et f il an d e ¤ il . B u mi ll i b ir i s y an . G en çl i¤ in mi ll i k › y am ›. ”
Sonraki y›llarda da oligarﬂi devrimci mücadeleyi engellemek için
özellikle halklar aras›ndaki AleviSünni gibi inanç ayr›l›klar›n› kullanarak Malatya’da, Erzincan’da,
Maraﬂ’ta, Çorum’da, Sivas’ta sivil
faﬂistleri ve gericileri k›ﬂk›rtarak
yüzlerce devrimciyi, Aleviyi katletmiﬂtir. Bu katliamlar›n hiçbiri basit
bir “galeyana gelme”, provokasyon
ya da tahrik iﬂi de¤ildir. Devletin en
üst düzeylerinde planlanm›ﬂ katliamlard›r. Oligarﬂinin belli bir politikas›n›n sonucunda gerçekleﬂtirilmiﬂt›r. 1980’lerin sonlar›ndan itibaren çeﬂitli biçimlerde linç sald›r›lar›na baﬂvurmuﬂtur oligarﬂi. ﬁovenizm temelinde Kürtlere yönelik
sald›r›lar veya polisin örgütlemesiyle devrimcilere karﬂ› linç giriﬂimleri
örgütlenmiﬂtir. Fakat özellikle AKP
iktidar› döneminde, devrimci, demokratik mücadeleyi engellemek
ve tecrit etmek için Mersin'deki
bayrak provokasyonuyla birlikte
linç politikalar› daha sistemli bir ﬂekilde devreye sokuldu. Sald›r› bizzat Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi
Özkök’ün “sözde vatandaﬂ” aç›klamas›yla baﬂlat›ld›. “Bölücüler, bayrak yakt›lar” yalan› polisin linç sald›r›lar›n› baﬂlatma gerekçesi oldu.
MHP’li faﬂitler, gerici yobazlar
“duyarl›, hassas vatandaﬂ” oldu.
Linççiler devletin hemen tüm kurumlar›, tüm düzen partileri taraf›n-

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.

dan desteklenip teﬂvik edildi.

A K P, linç sald›r›lar›n›n
do¤rudan sorumlusudur
Linç sald›r›lar›nda yo¤unluklu
olarak Büyük Birlik Partisi (BBP)
ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
taban›n› oluﬂturan faﬂistler yer alsalar da, AKP’nin taban›ndan
CHP’nin taban›na kadar, ﬂovenizmi
bir politika olarak benimseyen tüm
partilerin üyeleri, taraftarlar› yeralabilmiﬂtir. 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. Kald› ki, linçleri do¤rudan
örgütleyen o ilin valileri, emniyet
müdürleri AKP hükümetinin sorumlulu¤u alt›ndad›r. Rize’de TAYAD’l›lara linç sald›r›s› yap›ld›¤›nda AKP’li Belediye Baﬂkan› Halil
Bak›rc›, " TAYAD'l›lar pankart aç maya çal›ﬂm›ﬂ. Onlar oldu¤unu
bilsem, inip ben de vururdum" diye konuﬂmuﬂtu.
6 Nisan 2005’de, Trabzon’da
TAYAD’l›lara yap›lan ilk linç sald›r›s›nda dönemin Trabzon Emniyet
Müdürü Ramazan Akyürek, megafonla linççilere ﬂöyle seslenmiﬂti:
“Herkes sizinle ayn› düﬂ üncede.
Bu ki ﬂiler e y ön el ik ger ek en ne v ar sa yap›lacakt›r. Ancak ﬂimdi da¤›lman›z gerekir...”
Sald›r›lardan sonra Baﬂbakan
Erdo¤an ise yapt›¤› aç›klamalarla
aç›ktan linççileri desteklemiﬂ ve yeni linçleri teﬂvik etmiﬂtir. ﬁu sözler
Tayyip Erdo¤an’a aittir:"Trabzon'da olan olaylarda, tabii ki halk›m›z›n hassasiyeti çok ama
çok önemli. Halk›m›z›n bu hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak
herkes kendi tavr›n› belirlemelidir
ve halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman, ﬂüphesiz
ki bunun tepkisi farkl› olacakt›r."
Bir ülkenin baﬂbakan›n böyle konuﬂmas›, linçlerin iktidar olarak sahiplenilmesidir ve sonraki linçlere
aç›k davetiyedir; linçlerin önünü
alenen açmakt›r. Nitekim, öyle de

Linç G üruhu S ald›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›rtmalardan etkilenen kiﬂiler taraf›ndan
tehdit ve taciz ediliyordu. Konuyla ilgili iﬂçiler, birçok kez Canik
Emniyet Müdürü Musa Bozkurt'la görüﬂüp önlem al›nmas›n›
istedi. Fakat hiçbir önlem al›nmad›. Yaklaﬂ›k bir hafta önce, bir
Kürt iﬂçi, çal›ﬂt›¤› inﬂaat›n yak›nlar›nda bulunan Emine ‹hsan Kepelik 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¤ruyor.
Bir baﬂka ›rkç› faﬂist sald›r› ise
19 A¤ustos ‹stanbul Gaziosmanpaﬂa 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 kaçarak güçlükle can›n› kurtar›rken,
71 yaﬂ›ndaki Bitlisli ‹hsan Erbey
otomobilin alt›nda kalarak yaﬂam›n› yitirdi.

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 biçenler bu gerçe¤e gözlerini kapatmaktad›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 sürekli baﬂvurdu¤u politikad›r.
Say›: 11 / 30 A¤ustos 2009
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Linç Sald›r›s›na U¤rayan Gençlik A nlat›yor:
“Amerika’ya Karﬂ› Olmak,
Ba¤›ms›zl›k ‹stemek Suç De¤ildir.
Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›lanamaz”
Sivas’ta Amerika’ya karﬂ› karikatür sergisi açt›klar› için 15 Ayd›r
Erzurum E Tipi Hapishanesi’nde tutuklu olan 5 ö¤rencinin 18 A¤ustos’daki mahkemesini izlemeye giden Gençlik Federasyonu üyesi ö¤rencilere ve TAYAD’l› Aileler’e u¤rad›klar› sald›r›lar› sorduk.
***

“Neden Er z u r u m ’ u
seçtiniz?”
Hazal Av ﬂ a r TUNÇ

(19 yaﬂ›nda, ‹stanbul Bahçeﬂehir
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi 1. s›n›f ö¤rencisi)
- Beﬂ arkadaﬂ›m›z
bundan yaklaﬂ›k 15
ay önce “Ortak Düﬂman Amerika’d›r”
adl› bir karikatür sergisi açt›klar› için sabaha karﬂ› evleri bas›larak tutuklanm›ﬂlard›. Bugüne kadar mahkemeleri aç›lmam›ﬂ ve
ma¤dur edilmiﬂlerdi.
- Erzurum yolunda 5 kere çevrildik. Bunlar›n 4 tanesinin bize özel
oldu¤u belirtildi. 16 saatlik yol, çevirmeler 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 “Ne den Erzurum’u seçtiniz?” gibi provakatif sorularla aç›klamam›z› bölmeye çal›ﬂt›. Onun ard›ndan karﬂ›
kald›r›mda bir grup birikmeye baﬂlad›. “ﬁehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” ve a¤›za
al›nmayacak küfürlerin edildi¤i sloganlar atmaya baﬂlad›lar. Daha son-
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SORULAR
1) Erzurum’a neden gitmiﬂtiniz?

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

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

4) Gözalt›nda neler yaﬂad›n›z?
5) 5 Kas›m'daki mahkeme için
ne söyleyeceksiniz?

ra polis etraf›m›z› çevirerek onlar›
provoke etti¤imizi ve pankart› toplay›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›larak gözalt›na al›nd›k. Arabada sald›r›ya ve küfürlere devam ettiler.
Nereye götürülüyoruz sorusuna küfürlerle karﬂ›l›k verdiler. Daha sonra bizi çevik kuvvetin ve özel timin
çal›ﬂma sahas›na ve helikopter iniﬂ
alan›na götürdüler. 3 saat boyunca
güneﬂin alt›nda orada tutulduk.
‹lk 2 saati yüzükoyun ellerimiz
arkadan kelepçeliydi. A r a b a d a n
ç›kart›lmadan önce araban›n için e b i b e r ga z› s›kt› lar ve kap›y› ka p a d › l a r. Biz bo¤ulmamak için ca m› k›rd›k. D›ﬂar› atlayan arkadaﬂlar›m›z feci ﬂekilde dövüldü.
A t l a m a y a n l a r a d a k ü f ü r l e r e di le r ek tahrik edilip atlamam›z› sa¤la maya ç al › ﬂt ›l a r. 3 saatin ard›ndan
Adli T›p denilen 112 acilin ça¤r›
merkezinin alt›ndaki depoda muayeneye götürüldük. Orada alkol
muayenesi dayat›ld›. Bu dayatmay›
kabul etmememiz üzerine zorla kan
al›naca¤› söylendi. Doktorla görüﬂ-

tükten sonra alkol metreye üfleyece¤imizi ama sonuçlar› kendimiz
kontrol edece¤imizi söyledik. Oradan 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 atmaya baﬂlad›k. Kolumu k›v›r›p burnumu bast›rarak nefesimi kesmeye
çal›ﬂt›lar. Ahlaks›z bir ﬂekilde aramaya çal›ﬂt›lar. Direnmemiz üzerine küfürler ettiler ve erkekler de dâhil olmak üzere 4 kiﬂi üzerime ç›karak 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 mahkemeye daha kalabal›k gidece¤iz.
Arkadaﬂlar›m›z›n tutuklu kalmas›
için hiçbir sebep yok, adalet istiyoruz. 5 Kas›m’daki mahkemeye h e rkesi ça¤›r›yoruz. Bu ça¤r›ya kulak
t›kayanlar bizi linç eden güruhu ve
iﬂkenceci polisleri sahipleniyor demektir. Zulme karﬂ› kulaklar›m›z›
t›kamayal›m. 5 Kas›m’da mahkemede birlikte hayk›ral›m ‘Ortak
Düﬂman Amerika’d›r!
***

“Buras› Er z u rum,
buradan ç›k›ﬂ yok”
Ümit Ç‹MEN
(23 yaﬂ›nda. Akdeniz Üniversitesi
S›n›f Ö¤retmenli¤i
bölümü 2. S›n›f ö¤rencisi)
- Böyle bir sald›r›yla karﬂ›laﬂabilece¤imizi düﬂünmüﬂtüm. Ama biz arka-

“Linç guruhu içinde
ba¤›ran, küfreden birisini
daha sonra benim kimlik
yoklamamda yukar›da
gözalt› iﬂlemleriyle
u¤raﬂ›rken gördüm.”
daﬂlar›m›z› sahiplenecektik ve alabilece¤imizi düﬂünmüﬂtüm. Birçok
yerden bu ﬂekilde Erzurum’a gitmek bizim gücümüzü gösteriyordu.
- Mahkeme baﬂlarken biz de
pankartlar›m›z›, dövizlerimizi açarak bas›n aç›klamas›na baﬂlad›k. Bu
s›rada sivil giyimli belinde telsiz
olan biri aç›klamaya müdahale etti.
“N iy e g el d in iz b ur ay a, Gen çl ik Fe derasyonu’nun burada ﬂubesi var
m›?” diye ba¤›rarak ortam› provoke
etmeye çal›ﬂt›. Sonra polisler etraf›m›za topland›. Karﬂ›m›zda da bir
güruh topland›. Slogan atmaya, küfür etmeye baﬂlad›lar. Polis bizi
çembere ald›. Sonra amirleri bize
da¤›lmam›z› söyledi. Bu anda adliyenin önüne 2 otobüs getirdiler. Polisler sald›rd›. Tuttuklar›n› sürükleyerek otobüse att›lar.
- Otobüslere koyduktan sonra bizi özel timin e¤itim alan›na götürdüler. Burada sald›rd›lar. Otobüse
biber gaz› s›kt›lar. Belli bir süreye
kadar›n› hat›rlam›yorum. Boy nu mda a ¤r› ve bi b er g az › n ›n et k i si
vard›. 3–4 saat otobüste beklettiler.
Sonra kap›da bir koridor oluﬂtur d u l a r. Otobüsün içinden bizi tutup
d›ﬂar› att›lar. D›ﬂar›daki polisler
üzerimize çulland›lar. Beni yere
yat›rd›lar arkamdan kollar›m› ke lepçelediler. Bir süre böyle beklettiler. Bir süre beklettikten sonra Adli T›p’a götürdüler. Hastanenin bodrumunda bir yer ayarlam›ﬂlar. Orada
muayene etmek istediler. Muayene
edecekleri yerde polisler de vard›.
Polislerin olmad›¤› bir yerde doktorla baﬂ baﬂa kald›¤›m›z bir ortamda muayene olmak istiyorum dedi¤imde “muayene olmay› reddetti”
diye rapor tuttular. ‹tiraz ettim. Alkol testi yapacak m›s›n diye sordu
doktor ve polisler. Yaralar›m›n, a¤r›lar›m›n oldu¤unu ve muayene olmak istedi¤imi belirttim. Muayene

etmediler. Baﬂka bir hastaneye götürdüler. Amirleri zorla alkol testi ve kan
tahlillerimizin yap›lmas›n›
istedi. “ Z o r l a y a p › n ” k›sm›n› özellikle vurgulad›.
Sonra bizi polislerin kulland›¤› bir spor salonuna
götürdüler. Burada üst
aramas› yapt›lar. Üst aramalar› bittikten sonra ifade için emniyete götürdüler. ‹fade bittikten sonra
spor salonuna götürdüler. Sabaha
karﬂ› tekrar doktora götürüldük. Bu
s ü re z a r f › n d a k e l e p ç e l e r i h i ç ç › k a r m a d › l a r. Sabah doktor muayenesinden sonra serbest b›rak›ld›k.
- 5 Kas›m’da yine Erzurum’
da olaca¤›z.
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 etmeye de gidece¤iz. Adalet iste¤imizden vazgeçmeyece¤iz. Amerika’ya
karﬂ› olmak, ba¤›ms›zl›k istemek
suç de¤ildir. Biz yine Erzurum’da
sloganlar›m›z› hayk›raca¤›z. “ B a ¤›ms›zl›k isteyen Gençlik Ya r g › l a n a m a z ” diyece¤iz. Erzurum’da tutuklanan gençli¤i sahiplenmek ba¤›ms›z bir ülkeyi sahiplenmektir.
Ba¤›ms›zl›k isteyen, adalet isteyen
herkesi mahkemeye bekliyoruz.
***

“Ne yaparlarsa
y a p s › n l a r, b a ¤ › m s › z l › k
talebimizden
vazgeçmeyece¤i z.”
Tahsin SA⁄ALT I C I
(27 yaﬂ›nda Bal›kesir
Üniversitesi Matematik
bölümü 3. S›n›f ö¤rencisi)
- Araçlara bindirilirken tekme tokat vuruyorlard› bize. Bizler de “insanl›k onuru iﬂkenceyi
yenecek, iﬂkence yap-

mak ﬂerefsizliktir sloganlar›n› hiç
eksik etmedik. Hiç susmad›k. Bizleri susturmaya çal›ﬂt›lar. Bizleri susturamayan çevik kuvvet polisinin
gözleri dönmeye baﬂlad› ve arka tarafta kendi arkadaﬂlar›n› da görmeyip 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 götürdüler. 3 saat beklettikten sonra
tekme tokat vurarak yere yat›rd›lar.
Benim baﬂ›ma elleriyle bast›rd›lar.
Bir yandan tekme at›yorlar bir yandan ellerimi kelepçelemeye çal›ﬂ›yorlard›. Bunlarla birlikte küfür ve
hakaretler de hiç eksik olmad›. Bizleri kelepçeledikten sonra güneﬂ alt›nda beklettiler. Art›k her ﬂeyi iﬂkence malzemesi olarak kulland›lar.
Mesela biz di¤er arkadaﬂlar›m›z›
dövdüklerinde slogan at›nca bizlere
botlar›yla vuruyorlard›. Bizler sloganlar›m›z› daha gür at›yorduk. ‹ﬂte
marﬂ söyl eyince susturmaya çal›ﬂ›yorlard›. Daha sonra bizleri doktor kontrolüne götürdüler. Kontrolden sonra spor salonuna götürdüler.
Burada özellikle bayan arkadaﬂlar›m›za onursuz aramay› dayatt›lar. Bu
aramalar esnas›nda
bizler
“Onursuz
Aramaya Son!” ﬂeklinde slogan at›yorduk. Sonras›nda ise
ellerimiz kelepçeli
bir ﬂekilde spor salonunda beklettiler.
Sabah 05.00 s›ralar›nda b›rak›ld›k.
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- Ne yaparlarsa yaps›nlar bizler
ba¤›ms›zl›k talebimizden vazgeçmeyece¤iz. Ne linç giriﬂimleri ne
provokasyonlar arkadaﬂlar›m›z› sahiplenmemizi engelleyemez. Bizler
iﬂkencelere, gözalt›lara ve tutuklamalara ra¤men DEV-GENÇ’liler
olarak mücadelemize devam edece¤iz. Arkadaﬂlar›m›z›n mahkemesi 5
Kas›m’a ertelendi. 5 Kas›m’da toplu bir ﬂekilde gitmeliyiz. Bu dava
bizden ayr› bir dava de¤ildir, bu davay› sahiplenmek demek; Amerikan
zulmü görmüﬂ halklar› sahiplenmek
demektir. Bu davay› sahiplenmek
demek linç kültürüne vurulmuﬂ bir
darbe demektir. 5 Kas›m’daki mahkemeye kendine vatanseverim, demokrat›m ve hatta, insan›m diyen
herkesi ça¤›r›yoruz.
***

“Ba¤›ms›zl›k isteyen
gençlik yarg›lanamaz”
Hüseyin Kaan DEM‹RBAﬁ
(20 yaﬂ›nda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Frans›z Dili
ve Edebiyat› 2. S›n›f
ö¤rencisi)
- Bas›n aç›klamas› okuyaca¤›m›z s›rada sivil birkaç kiﬂinin
sald›rmas›yla
baﬂlad› ve daha sonra
bas›n aç›klamas› bittikten sonra polis taraf›ndan gerçekleﬂti. Yaklaﬂ›k
olarak 80 kiﬂi kadarlard›. Sürekli
olarak “ b u ra s › E rz u r u m b u r a d a n
ç ›k› ﬂ y ok “ “ ﬂ e hi tle r ö lm e z v a ta n
bölünmez” “kahrolsun PKK” diye
sloganlar att›lar.
- Sald›r›da onlar› k›ﬂk›rtan polisin tav›rlar› ve hareketleri oldu. Bizlere “ t e r ö r i s t ” gözüyle bakmalar›y-

“Ne yaparlarsa
yaps›nlar bizler
ba¤›ms›zl›k talebimizden
vazgeçmeyece¤iz.”
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d›. Linç giriﬂimlerine karﬂ› polisin tepkisi yine bize karﬂ› oldu. Onlara karﬂ› hiçbir giriﬂimde bulunulmad›. Hatta onlar›
kollayan, hakl› gösteren
tav›rlar ortaya koydular.
Polis ﬂefleri l i n ç ç i l e r e
destek vere rek bize karﬂ›
olan tavr›n› ortaya koymuﬂtur. O n l a r › a l k › ﬂ l a m›ﬂ , hiç b ir ﬂekilde mü dahalede bulunmam›ﬂt › r. Hiçbir ﬂekilde tepki
vermememize ra¤men
hakaretlere u¤ramam›za,
linç giriﬂimine göz yummuﬂtur.
- Gençli¤in sesini susturmak ve
düzene hizmet etmeye devam etmek için böyle bir sald›r› düzenlemiﬂlerdir.
- Gözalt›nda da polisin tavr› ayn› 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 gözalt› süresince sürdü.
- 5 Kas›m’da da orada olaca¤›m.
Gençlik Federasyonu yine orada
olacakt›r.
***

“5 Kas›m’da yine
Er z u r u m ’ d a o l a c a ¤ › z ”
Ali YALÇIN ( TAYAD’l›, 45 yaﬂ›nda, elektronikçi)
- Önce bunlar› polis ça¤›rm›ﬂ diye düﬂünmüﬂtüm. Fakat daha sonra
polisin fiilen iﬂin içinde oldu¤unu
gördüm. Li nç guruhu iç inde ba ¤› r a n , k ü f re d e n b i r i s i n i d a h a s o n r a
benim kimlik yoklama m d a y u k a r › d a g özal t› iﬂlemle ri yle u¤ raﬂ›rken
gördüm.
Yani d›ﬂar›da provokasyon yaratmaya çal›ﬂan polisin kendisiydi. Bu tür sald›r›lar›
daha önce de televiz-

yondan izliyor, öfke duyuyordum.
-Polis sald›rd›¤›nda biz kol kola
kenetlenmiﬂtik. Bizleri zorla ay›rarak gözalt›na ald›lar. O kadar çok
gaz s›km›ﬂlard› ki, ben fenalaﬂm›ﬂt›m. Beni hastaneye götürdüler. Ö¤leden sonra ellerimiz kelepçeli bariyerlerle çevrili boﬂ bir yere götürüldük. Ertesi gün sabaha kadar orada
bekletildik. Bize gözalt› iﬂlemi yap›p b›rakt›lar.
Polisler, Emniyet Müdürü’nün
talimat›na uyuyorlard›. Yani sald›r›
merkeziydi. Benim elim arkadan
kelepçeliydi. Gözalt› boyunca kelepçeli kald›m. Bile¤imde kelepçe
izi var hala.
- Ben TAYAD’l› olarak kat›ld›m.
Gençlik Federasyonu yine gidece¤ini duyurdu. Biz de TAYAD’l›lar
olarak deste¤imize devam edece¤iz.
Çünkü bu tür sald›r›lar hak alma
mücadelesini sindirmek içindir. Vatansever gençli¤in mücadelesini y›ld›rmak içindir. Biz de hak alma mücadelesini 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 gösterilmeli. Sinmek, bu sald›r›lar› do¤allaﬂt›r›r. 5
Kas›m’da hem vatansever gençli¤i sahiplenmek hem de linç sald›r›lar›na karﬂ› olmak
için bu mahkemeyi sahiplenmeliyiz.

Gençli¤in
Kaleminden
AKP iktidar›n›n "demokratikleﬂme" manevralar› tart›ﬂ›l›rken, gençli¤e yönelik bask›lar, fiﬂlemeler, sald›r›lar devam
etmektedir. AKP iktidar› demokrasi maskesinin arkas›nda
faﬂizmi saklayamaz. AKP kendisine muhalif her sesi susturmaya
çal›ﬂmaktad›r. Bunun için tutuklamadan, provokasyona, fiﬂlemeye kadar her türlü bask› ve
sald›r› politikas›n› uygulamaktad›r.

FAﬁ‹ZM KEND‹NDEN OLMAYAN
H E R KE S E D Üﬁ MA N D I R
GENÇL‹K FEDERASYONU
maz da. Yarat›lan bu pislik ortam›, düzenindir. Uyuﬂturucusunu
da, katilini de yaratan bu düzendir. Polisin görevi de çetelerle,
katillerle u¤raﬂmak de¤il, gençleri fiﬂlemek, ö¤rencilere sald›rmak, tutuklamak olmuﬂtur.

Nitekim ayn› bak›ﬂ aç›s›yla,
ÇYDD’den burs alan 15 bin ö¤renci, AKP iktidar› taraf›ndan fiﬂlenmiﬂtir. Fiﬂleme için Emniyet
Genel Müdürlü¤ü’nde özel bir birim oluﬂturulmuﬂtur. Bu özel ilgi,
gençli¤e karﬂ› özel bir düﬂmanl›kt›r. Ö¤rencilere “terörist” gözüyle bakan bir zihniyetten nas›l
bir demokrasi beklenir?

Bir hafta içerisinde ortaya ç›kan bu tabloyu bir kere daha
gösteren, Erzurum’daki gençlerle, fiﬂlenen ö¤renciler ayn› sald›r›ya maruz kalm›ﬂlard›r. Amerika’ya karﬂ› karikatür sergisi açt›klar› için tutuklanan ö¤rencilerin Erzurum’daki mahkemesinde
yaﬂananlar da bu anlay›ﬂ›n ürünüdür. Ba¤›ms›zl›k isteyen gençler "terörist" olarak gösterilmek
istenmiﬂtir. Polis, Erzurum’da ortam› provoke edendir. Terör ortam› yaratand›r. Oysa "terörist"
olarak gösterilenler, dünyan›n en
büyük teröristi Amerika’ya karﬂ›
olanlard›r. Erzurum’da gerçekleﬂen provokasyon ve linç sald›r›s›yla, burs alan ö¤rencilerin fiﬂlenmesi faﬂizmin gençli¤e olan
düﬂmanl›¤›n› göstermektedir.

Ço¤unlu¤u 11-17 yaﬂ›nda
olan k›z çocuklar›na “terörist” gözüyle bakan bu anlay›ﬂ, o çocuklar› sokak ortas›nda vuran anlay›ﬂt›r. Dergi satarken vurulan
Ferhat’›, motosikletle giderken
vurulan Ça¤daﬂ’› unutmad›k. Onlar da ayn› zihniyetin kurﬂunlar›yla vuruldular. Oysa çeteler, mafyalar rahat rahat sokaklarda pislik yuvalar› oluﬂturmakta, mahallelerde haraç kesmektedirler. Neredeyse her sokak baﬂ›nda uyuﬂturucu sat›lmaktad›r. Düzenin buna dair bir çözümü yoktur. Ola-

AKP iktidar› ikiyüzlüdür. “Demokratik aç›l›m” yalanlar›yla halk› oyalarken, gençleri fiﬂlemekte,
Amerikan emperyalizmini teﬂhir
eden bir karikatür sergisi açt›klar› için gençleri 15 ay boyunca
hukuksuz ve keyfi olarak al›koyabilmektedir. Bu da yetmezmiﬂ
gibi Amerikan emperyalizmine
karﬂ› ç›kan arkadaﬂlar›n› sahiplenen vatansever gençleri linç ettirip iﬂkencelerden geçirebilmektedir. AKP’nin demokrasisi kendinedir. Halk› ve özellikle gençli¤i
potansiyel düﬂman olarak gör-

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, ilerici ö¤renciler, y›llard›r iyi bilirler
ki, düzen ö¤rencilere “potansiyel
suçlu” gözüyle bakmaktad›r.

mektedir. Çünkü bilir ki, gençlik
her zaman adaletsizliklerin karﬂ›s›nda durmuﬂ, zalime karﬂ› direnmiﬂ, mücadele etmiﬂtir.
Ba¤›ms›zl›k istedi¤imiz, Amerikan iﬂbirlikçili¤ine karﬂ› oldu¤umuz için düﬂman ilan edilmiﬂizdir. 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¤runun ve hakl›n›n yan›ndad›r ve olmaya devam edecektir. AKP iktidar›n›n gençler üzerinde özel olarak durmas›n›n ve onlar› bask› alt›nda tutmas›n›n sebebi budur.
Gençli¤e yönelik sald›r›lar›n, fiﬂlemelerin kayna¤›, faﬂizmin “benden olmayan benim düﬂman›md›r” mant›¤›d›r. Düzen faﬂist terörüyle, keyfilik ve hukuksuzluklar›yla, gençli¤in beynini ve yüre¤ini teslim almak istemektedir.
Faﬂizmin, gençli¤i düﬂman ve
potansiyel olarak suçlu gören bak›ﬂ›, gençli¤in mücadelesi sonucunda iﬂlevsiz kalacakt›r. Geçmiﬂte oldu¤u gibi gençlik, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› direniﬂlerde do¤rulup gürleyecektir. Gençli¤in devrimci dinamiklerini bilen düzen ise, iktidar›n› korumak için gençli¤in örgütlenmesinin önünde bir set oluﬂtururken,
örgütlü gençli¤i ise düﬂman olarak 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 ismi de¤iﬂse de üzerimizdeGençlik kararl›. Pabuç b›rakmayacak ki bask› bitmeyecek, hatta
linççilere. Polise ve polisin
katlanarak
sürecektir.
provokasyonlar›na pabuç
Kurtuluﬂ bizim ellerimizdeb›rakmayacak. Anti-faﬂist mücadele dir. Birlikte ve tek yumruk
netli¤in, linçleri do¤ru tahlil etmenin olarak mücadele etmeliyiz. Unutulmamal›d›r ki,
güveniyle hayk›r›yor gençlik:
tek baﬂ›na kurtuluﬂ yoktur.
Bunlar› “boﬂa ç›karaca¤›z!”
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Gelenekleriyle

Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

3. B ö l ü m
Gençli¤in 12 Mart sonras› ilk
merkezi örgütlenmesiydi ‹ Y Ö K D.
O tarihi kesitte, gençli¤in mücadelesinin adeta merkezi gibiydi. Sadece gençli¤in de de¤il; denilebilir ki,
o dönemdeki halk muhalefetinin de
temsilcisi gibiydi; K›br›s iﬂgaline
tav›rdan Viranﬂehir katliam›n›n protesto edilmesine, zamlara karﬂ› mücadeleden DGM’lere karﬂ› mücadeleye kadar, hayat›n çeﬂitli alanlar›nda geliﬂen mücadeleye bir bak›ma
‹YÖKD öncülük ediyordu.
Yaz› dizimizin 2. bölümünün
son altbaﬂl›¤›nda ‹YÖKD’ün kampanyalar›n› anlatmaya baﬂlam›ﬂt›k,
oradan devam ediyoruz.
***
Ke r i m Ya m a n ' › n K a tle di li ﬂi,
‹ﬂ gal ve 50 Bin Ki ﬂi... 23 Ocak
1975'de Kerim Yaman'›n faﬂistler
taraf›ndan katledilmesi faﬂist terörün sürece¤ini gösteriyordu. Gençlik, Yaman’›n katledilmesine tepkisini, önce ‹stanbul Üniversitesi
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Merkez Binas›'n› iﬂgal ederek gösterdi. Ertesi gün Cephecilerin önderli¤inde gerçekleﬂtirilen cenaze
töreninde ortaya koydu. Cenaze törenine 50 bin ki ﬂi kat›ld›.
Vir a n ﬂe h i r K a t l i a m› ve
‹ Y Ö K D : 1975 ﬁubat›’nda Urfa Viranﬂehir'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 mitinge de kat›ld›lar. Bütün bunlar, solun Kürt ulusal sorunu konusunda
belli bir pratik geliﬂtirmesinin ilk
aç›k ad›mlar› olmas› yan›yla önemliydi ve buna yine DevGençliler önderlik ediyordu.
3 0 M a r t K › z›l de r e K a t liam›
P rotesto su: DevGençliler için K›z›ldere, yürüdükleri yolun m a ni festosuy d u. K›z›ldere, 1975'deki y›ldönümünde, militan bir eylemle sahiplenildi. 30 Mart katliam› Taksim
an›t› önünde yap›lan yasad›ﬂ› bir
mitingle protesto edildi, an›ta pankart as›ld›. Polis eyleme silahla müdahale etse de, engelleyemedi. K›z›ldere anmalar›
için, yeni bir gelene¤i baﬂlatan bu anma da, yine DevGençliler taraf›ndan örgütlenmiﬂti.
‹ﬂçi Abdi Gön e n ' i n K a tledil me si ve Sok a k Ç a t›ﬂ m as›: 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
2000 kiﬂi lik bir ö¤renci kitlesiyle
sald›r›lar› protesto etti. Polisin panzerlerle, silah ve bombalarla ö¤rencilerin üzerine sald›rmas› sonucunda eylem polisle ö¤renciler aras›nda
bir sokak çat›ﬂmas›na dönüﬂtü.
1 2 M a r t Sonr a s› ‹l k Bü y ü k
Bo yk o t : 1975 yaz›nda ‹TÜ'de 12
Mart sonras›n›n ilk ge niﬂ çapl› boyko t u yap›ld›. Boykot ö¤renci kitlesini e¤iten devr i mci bir o k ula dönüﬂtü. Okulun ö¤retmeni de, ö¤rencisi de DevGençliler’di. Boykotun
ana talebi at›lan ö¤rencilere yeniden
s›nav hakk›n›n tan›nmas›yd›. Boykot ö¤rencilerin taleplerinin k a b u l
edil me siyle sonuçland›. Bu eylem
12 Mart sonras› gençli¤in akademikdemokratik talepleri için yap›lan ilk büyük eylem olmas› ve kazan›mla sonuçlanmas› itibar›yla DevGenç tarihinde dönemi itibar›yla
önemli bir eylemdi.
Dikkat edilirse, aktard›¤›m›z örneklerin herbirinin simgesel ve politik önemleri büyüktü. O koﬂullarda
50 bin kiﬂinin bir araya gelmesi,
Kürt ulusal sorununun sahiplenilmesi, K›z›ldere’yi sahiplenmenin yeni
bir biçim almas›, ilk sokak çat›ﬂmalar›... Bunlar, ihtilalci bir h ar eket i n
toh u mlar › yd› ayn› zamanda.
Bu süreçte örgütlenen eylemler,
belli ölçülerde gençli¤in toparlanmas›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 dolaﬂ›yor, genç kadrolar, militanlar, PartiCephe’yi kavramaya çal›ﬂ›yorlard›. Ama ortada inkarc›lar, y›lg›nlar,
tasfiyeciler de kol geziyordu.
‹YÖKD örgütlenmeye baﬂlar baﬂlamaz gençli¤i bilinçlendirmek için
bir yay›n organ› da düﬂünülmüﬂ ve
‹le r i gazetesi ç›kart›lmaya baﬂlam›ﬂt›. ‹leri’nin kadrolar›n›n önemli
bir k›sm›, 1974 aff›yla ç›kan “eski-

ler”den oluﬂuyordu. Bu nedenledir
ki, ‹leri, görevini yerine getiremedi:
“… ‹leri gazetesi kendinden beklenen misyonu yerine getirememiﬂtir. 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 görüﬂlerin de¤il, kendi inkarc› düﬂüncelerinin netleﬂtirilmesi sürecinin birer
halkas› görevini görmüﬂtür. ”
(Gençlik, Cilt 1, Syf. 109)

. Kongre, G rupçuluk ve
‘Tekkeler’in O rtaya Ç›-

2

k›ﬂ›... ‹YÖKD yürüttü¤ü mücadeleyle gençli¤i toparlarken, oligarﬂi
de dernek üzerindeki bask›lar›n› artt›rd›. Polisiye bask›lar›n yan›s›ra,
yasal olarak da onu iﬂlevsiz k›lmak
için ‹YÖKD'nin neredeyse her bildirisine 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 hesaplaﬂmaya dönüﬂtü. Cepheciler karﬂ›lar›nda oluﬂan bu revizyonist ittifaka ra¤men, kongrede ezici ço¤unlukla yönetime geldiler.
Ne d e n böyle sonuçlanm›ﬂt›
Kongre? Çünkü, DevGençliler’in
mücadelesi, hayat›n içindeki öncülükleri, tüm gençlik kitlesinin gözünde apaç›kt›.
‹YÖKD 2. Kongresi’nden sonra,
DevGençliler önlerine m e rke zi bir
DevGenç örgütlenmesinin yarat›lmas› hedefini koydular.
‹YÖKD'de DevGençliler’in etkinli¤inin artmas› soldaki grupçulu¤un, rekabetçili¤in tüm ç›plakl›¤›yla su yüzüne ç›kmas›na neden oldu;
revizyonist kesimler dernekten ayr›larak k e nd i d e r n e kle r i ni kurmaya
baﬂlad›lar. TS‹P taraftarlar› Genç
Sosyalistler Birli¤i’ni (GSB), T‹KKO taraftarlar› ise Devrimci Gençlik 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 Yurtsever Devrimci Gençlik Derne¤i’ni
(YDGD) kurdular. Halk›n Kurtuluﬂu, Halk›n Yolu ve Halk›n Gücü taraftarlar›n›n yerald›¤› bu dernekteki
“birlik” de uzun süreli olmad›, grupçuluk, bu dar birli¤in bile yaﬂamas›na engeldi; nihayet ayr›l›klar sonucu
dernek Halk›n Kurtuluﬂu taraftarlar›n›n elinde kald›.
Bu dönemde kurulan bir baﬂka
dernek, ‹GD (‹lerici Gençlik Derne¤i) idi. DevGenç’in gençlik içinde
öncülü¤üyle kazand›¤› güven sonucu, gençli¤in tek m e rke zi k i t le örgüt ü ‹YÖKD içinde ço¤unlu¤u almas› üzerine gençli¤i bölme pahas›na kurulan derneklerden biriydi o
da. Revizyonist TKP çizgisine yak›n ö¤rencilerin kurdu¤u bu dernek,
hemen tüm tarihi boyunca, antifaﬂist çat›ﬂmalardan, militanca mücadelelerden uzak durmuﬂtur.
K›sacas›, sonuçta iﬂte bu ﬂekilde
solda, reformizmin, revizyonizmin
demokratik mücadele ve örgütlenme gerçe¤inden uzak grupçu anlay›ﬂ›yla, “herkesin kendi tekkesini
kurdu¤u” bir dönem baﬂlad›.
Mücadeleden çok “nostalji” yapanlar, y›lg›nl›klar›n›,mücadele kaçk›nl›klar›n› solun hatalar›na ba¤lay›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-

Gençli¤in önünde iki
temel görev vard›.
Birincisi; gençli¤in
merkezi örgütlemelerini
yaratmak, ikincisi faﬂist
sald›r›lar› d urdurabilecek güçlü bir
antifaﬂist mücadele
örgütlemek...

lat›ld›¤› gibi ‹YÖKD de öyleydi,
‹YÖKD içinde birçok grup vard›.
Ama gençli¤in merkezi kitlevi örgütlenmesinin nas›l parçaland›¤› ortadad›r.
Gençli¤in merkezi örgütlenmesini büyütmek, artan faﬂist teröre
karﬂ› birlikteli¤i sa¤lamak yerine
grupçu ç›karlarla ve p a si fist bir çizgi de hareket edilmiﬂtir. Bu noktadaki sorun ortadan kalkmad›kça,
g r u p ç u l u k t a n , r ek a b e t çi l i k t e n
vaz ge çil me d i k çe, militan bir mücadele çizgisinde ortaklaﬂ›lmad›kça
da solun tüm kesimlerini birleﬂtiren
merkezi tek bir örgütlenme oluﬂturmak uzak bir ihtimal olarak kalmaya devam edecektir. Ama do¤ru
devrimci bir anlay›ﬂ›n, gençli¤i örgütleyerek, tüm gençlik içinde bir
çekim merkezi oluﬂturarak gençli¤in tek merkezi kitle örgütüne dönüﬂmesi çok daha mümkündür.

. MC Ve AntiFaﬂist Mücadelenin M ilitan G ücü
DevGenç... Bu geliﬂmeler yaﬂan›r-

I

ken 1975 baﬂlar›nda 1. MC (Milliyetçi Cephe) hükümeti kuruldu ve
yeni bir döneme girildi. Halka ve
devrimcilere karﬂ› kanl› faﬂist sald›r›lar›n yaﬂanaca¤› bir dönem baﬂlad›. Peﬂ peﬂe ç›kar›lan Üniv e rsite Ya sas›, S›k›yönetim Ya sas›, Göster i
Yür üyüﬂler i Ya sas›, Polis Ya sas›,
Devlet Güvenlik Mahkemeler i Ya sas› gibi yeni bask› yasalar›, halk›n
mücadelesini sindirmenin arac› olarak devreye sokuldu.
Hükümeti ve devletin tüm kurumlar›n› arkas›na alan sivil faﬂistler sald›r›ya geçtiler. Faﬂist sald›r›lar›n karﬂ›s›na ancak do¤ru bir antifaﬂist mücadele anlay›ﬂ›yla cevap
verilebilirdi. O y›l, 1975’de, okullar›n aç›lmas›yla birlikte Devrimci
Gençlik okullardaki faﬂist iﬂgalleri
k›rmak için mücadeleye giriﬂti.
Gençli¤in önünde iki temel görev vard›. Bi r i nci si; gençli¤in merkezi örgütlemelerini yaratmak,
ikin ci si faﬂist sald›r›lar› durdurabilecek güçlü bir antifaﬂist mücadele
örgütlemek...
Say›: 11 / 30 A¤ustos 2009
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‹stanbul Devrimci Gençli¤i bu dönemde antifaﬂist mücadeleyi yükselterek, bu mücadeleye geniﬂ kitleleri seferber 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 geçen bu eylem ve kampanyalar, dünün de bugünün gençli¤ine de yol
göstericidir; bu anlamda bunlardan
özellikle ikisini k›saca da olsa aktarmakta yarar var:

DGM'leri P rotesto: Devlet
Güvenlik Mahkemeleri'nin (DGM)
faaliyete geçmesi, tüm halk kesimlerini oldu¤u gibi gençli¤i de etkilemiﬂtir. ‹YÖKD yöneticilerinin tutuklanmas› ve DGM'de yarg›lanmas›yla Devrimci Gençli¤in DGM
protestolar› da fiilen baﬂlad›. Her
duruﬂmada 1000’e yak›n ö¤renci
Üsküdar'daki DGM binas›nda toplanarak protesto eylemleri yapt›.
Çeﬂitli semtlerde DGM aleyhine
yürüyüﬂler, mitingler düzenlendi.

Kocamustafapaﬂa Direniﬂi:
1 Aral›k 1975’de Galatasaray Mühendislik ö¤rencileri Cez mi Y›lm a z ve H alit Peli töz’ün faﬂistler
taraf›ndan katledilmesinin ard›ndan
on bi nin üzerinde ö¤renci okullar›
boykot ederek, Kocamustafapaﬂa’ya do¤ru yürüﬂe geçti. Polis cenazeyi engellemeye, kitleyi da¤›tmaya çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›.
DevGenç önderli¤inde iki gün boyunca barikatlar kurularak, polislerle çat›ﬂ›ld›. Bu direniﬂ DevGençliler’in, Cepheliler’in sokak çat›ﬂmalar›nda tecrübe kazanmalar›, antifaﬂist mücadeleye geniﬂ kitleleri katmalar› yan›yla önemlidir. Direniﬂ,
Devrimci Gençli¤in önderli¤ini pekiﬂtiren bir eylem olmuﬂtur.
Day›, Kongre s›ras›nda bu direniﬂi ﬂöyle de¤erlendirmiﬂti. “... on
binin üzerinde insan›n... Kocamustafapaﬂa'da düﬂman sald›r›s›na u¤r ad›¤›nda da¤›lmadan, sokak sokak, ev ev, genç, kad›n, erkek demeden silahla, taﬂla, eline geçirdi¤i
her ﬂeyle düﬂman›n panzerlerini ve
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Kocamustafapaﬂa direniﬂi
silahlar›n› etkisiz hale getirmesi,
devrim tarihimize alt›n harflerle
ya z› l a cak olan ö¤retici derslerle
dolu, büyük bir kitlesel gösteri olmuﬂtur. Bu direniﬂin di¤er bir yan›
ise tüm oportünist revizyonist blokun kitleyi bölme çabalar›na, provokasyon 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. DevGençliler, bu terör karﬂ›s›nda, her devrimcinin cenazesini antifaﬂist mücadelede bir aya¤a kalk›ﬂa çevirmeye
çal›ﬂ›yorlard›.
Mesela
Ocak
1976’da ‹TÜ Maden Fakültesi’nden
Ö z e r El m a s’›n faﬂistler taraf›ndan
katledilmesine, fakültenin iﬂgal
edilmesiyle cevap verilirken, 7 Nisan 1976’da Ankara’da Devrimci
Gençlik’ten H a k a n Yu rd a k u l e r’le
E s a r i O r a n ve B u rh a n B a r › n isimli iki ö¤rencinin daha katledilmesi,
‹stanbul’da 45 bin ki ﬂi n i n kat›ld›¤›
yürüyüﬂlerle protesto ediliyordu.
Devrimci Gençlik antifaﬂist mücadelede devrimci, militan bir anlay›ﬂ›n temsilcisi olarak gençli¤e yol
gösteriyordu. Faﬂist terörü durdurman›n tek yolu militan bir direniﬂin
örgütlenmesiydi.
Bu mücadele içinde, 12 Mart
sonras›nda genç ve tecrübesiz olmalar›na ra¤men prati¤in ö¤rencili¤inde yetiﬂen DevGenç’li kadrolar sayesinde yeniden bir toparlanma ve
kitleselleﬂme sa¤land›. Bu sürecin
örgütlenmesine önderlik eden kadrolar›n baﬂ›nda elbette Da y› vard›r.
Oportünizmin her türlü grupçu, f›rsatç›, mücadelenin hedefini sapt›ran
anlay›ﬂ›na karﬂ› militan bir gençlik
hareketinin yarat›lmas›, tutarl› antifaﬂist bir mücadelenin örgütlenmesi
DevGenç’lilerin emekleriyle baﬂa-

r›lm›ﬂt›r.
Bu tarih, B‹Z ‹ M TAR ‹H ‹M ‹ ZD‹R. Bu süreç
bizzat devrimci hareketin
önderi, kadrolar› taraf›ndan örgütlenmiﬂ, Mahirler’in miras›na sahip ç›k›lm›ﬂt›r. Genç ve tecrübesizdiler ama mücadeleyi militanca omuzlamakta cüretli ve kararl›yd›lar. DevGenç’lilerin gençlik
içinde kök salmas›, bunun sonucudur. DevGenç’in gelenekleri, prati¤in içinde yarat›lan onlarca kahramanl›¤›n, verilen onlarca ﬂehidin
üzerinde geliﬂmiﬂtir.
‹YÖKD iﬂte bunlar›n baﬂar›lmas›nda önemli mevzilerden biriydi ve
bu yüzden oligarﬂinin de hedefiydi.
Sonunda, 1975 ﬁub a t’›nda ‹stanbul
Aksaray’daki dernek binas› polislerce bas›ld›, yöneticileri gözalt›na
al›narak dernek kapat›ld›.
‹YÖKD, örgütlenmesiyle, pratik
faaliyetleriyle tarihsel bir rol oynam›ﬂt›. Elbette onun kapat›lm›ﬂ olmas›, gençli¤in örgütsüzlü¤e mahkum olaca¤› anlam›na gelmiyordu.

DGDF’ye...
YÖD’den
Gençlik ö rgütlenmekte
‹
kar a rl›...

Bütün ‹stanbul gençli¤ini merkezi bir dernek çat›s› alt›nda
toplamak amac›yla 1976 ya z›n d a
‹Y Ö K D ’ü n yerine ‹s t a nbul Y ü ksek Ö¤ r en i m D e rne ¤i (‹YÖD) kuruldu.
Gençli¤in en geniﬂ birli¤ini sa¤lama anlay›ﬂ›yla, bu derne¤in kuruluﬂ çal›ﬂmalar› da çeﬂitli gruplar›n
kat›l›m›yla yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›. Ancak revizyonizmin ve oportünizmin grupçu, faydac› yaklaﬂ›mlar›, gençli¤in merkezi örgütlenmesinin önündeki en büyük engellerden
biri olmaya devam ediyordu. Nitekim DevGençliler’in ‹YÖD içinde
etkin bir güç haline geldi¤ini gören
bu kesimler, merkezi dernek kurma
çal›ﬂmalar›ndan çekilerek, “ k e n d i ”
derneklerini kurmaya yöneleceklerdi.

Sürecek

Seher ﬁahin Rehberlik ve
Dayan›ﬂma Masalar›

Gençli¤in
Dayan›ﬂmas›
Faﬂizmin Terörü
Üniversiteye giriﬂte, kay›tlar s›ras›nda hemen her ö¤rencinin karﬂ›laﬂt›¤› say›s›z sorunlar vard›r. Ülkenin dört bir yan›ndan gelmiﬂtir herbiri. 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 iﬂlemleri tamamlan›r. Fakat sorunlar
bitmez. En baﬂta da kalacak yer sorunu çözülmemiﬂtir henüz. Ö¤rencilerin 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›ﬂt›r. Bu zorluklar ve engeller karﬂ›s›nda ö¤renciye uzanan en küçük bir
dayan›ﬂma eli çok çok de¤erlidir.

O el Devrimci Gençli¤in
elidir
Y›l 1990-91, üniversitelerde yeni bir kay›t dönemi. Sistemin “yolunacak kaz” gibi gördü¤ü, bin türlü
sorun ve engelle karﬂ›laﬂan ö¤renciler; “ H o ﬂ g e l d i n i z . . . M e m l e k e t i niz... Hangi bölümü kazand›n›z...
K a l a c a k y e r i n i z v a r m › ? ” diyen
ö¤rencilerle karﬂ›laﬂt›lar. Böylesini
hiç beklemiyorlard›. Karﬂ›laﬂt›klar›
sorunlar›n alt›ndan nas›l kalkacaklar›n› düﬂündükçe karamsarlaﬂt›klar› anda bu sözler onlardaki karamsarl›¤› bir anda umuda dönüﬂtürüvermiﬂti.
Demek ki 12 Eylül’ün bencil, bi-

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

Düzenin bencil, yoz
kültürüne karﬂ› Devrimci
Gençlik’in dayan›ﬂma ve
yard›mlaﬂma kültürü:
Kay›t için gelen ö¤rencilere uzanan yard›m eli TÖDEF’lilerin eliydi. Üniversite gençli¤inin demokratik, akademik sorunlar› için mücadele eden, halk için bilim, halk için
e¤itim isteyen Türkiye Ö¤renci
Dernekleri Federasyonu TÖDEF’liler, 1990-1991 y›l› e¤itim döneminde örgütlü oldu¤u ‹stanbul ve Anadolu’nun birçok üniversitesinde
rehberlik ve dayan›ﬂma masalar› açt›lar.
Rehberlik ve Dayan›ﬂma Masalar› yeni kay›t yapt›racak ö¤renciler
için çok önemliydi. K›sa sürede büyük ilgi gördü ö¤rencilerden, masalar›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 itibaren faﬂizmin terörüyle tan›ﬂ›yorlard›. 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 devrimciler onlar›n en yak›c› sorunlar›na hiçbir karﬂ›l›k beklemeden yard›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 durmuyordu. Bir y›l önceki Rehberlik ve Dayan›ﬂma Masalar›’ndan kendince
dersler ç›kartm›ﬂt› ve bunlar› mutlaka engellenmesi gereken bir faaliyet
olarak görüyordu.
‹lk günden Rehberlik ve Dayan›ﬂma Masalar›’na sald›rd›lar. Çok
say›da ö¤renci gözalt›na al›nd›. TÖDEF’liler de masalar› açmakta kararl›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 kampüsteydi. Seher, kay›tlar baﬂlamadan
önce, Rehberlik ve Dayan›ﬂma Masalar› için: "Bu sene e¤itim dönemine daha haz›rl›kl› girmeliyiz. Masalar›m›zda kay›tlar için üniversiteye
gelmiﬂ yeni ö¤rencilere kay›tlarda
karﬂ›laﬂt›klar› zorluklarda yard›mc›
olurken, ülkemiz ve üniversite gerçekli¤ini de çok iyi anlatmal›y›z.
Daha çok insana ulaﬂ›p konuﬂmal›,
onlar› ‹YÖ-DER, TÖDEF çat›s› alt›nda mücadeleye ça¤›rmal›y›z" diyordu. 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 Eylül günü, kampüse
bask›n düzenleyip, Rehberlik ve
Dayan›ﬂma Masas›’na sald›rd›. Sald›r› s›ras›nda Seher ﬁahin polis taraSay›: 11 / 30 A¤ustos 2009

33

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

Rehberlik ve dayan›ﬂman›n
ad› Seher ﬁahin
Düﬂman dayan›ﬂma masalar›na
sald›rarak, Seher’i katlederek masalar›n aç›lmas›n› ve gençli¤in dayan›ﬂmas›n›, devrimci gençlik örgütlenmelerinin yol göstericili¤ini en gelleyece¤ini san›yordu. Yan›ld›.
Seher katledilmiﬂti, fakat o art›k
gençli¤in mücadelesinin, militanl›¤›n›n ve dayan›ﬂmas›n›n ad› olacakt›. Arkas›ndan a¤›tlar yak›l›p gözyaﬂlar› dökülmedi. Cenazesi binlerce kiﬂi taraf›ndan sahiplenildi.
Marﬂlarla, sloganlarla u¤urland›.
Korkmak, sinmek bir yana, eylemlerle cevap verildi oligarﬂinin bu
sald›r›s›na. TÖDEF’liler örgütlü oldu¤u illerde açl›k grevleriyle, toplant›larla, amfi konuﬂmalar›yla Seher’in katledilmesini teﬂhir ettiler.
Seher ﬁahin ﬂehit düﬂtükten sonraki y›l Rehberlik ve Dayan›ﬂma
Masalar› yine aç›ld›. Üstelik bu masalar art›k onun ad›yla an›lacakt›:
S e h e r ﬁahin Rehberlik ve Dayan › ﬂ m a M a s a l a r › . Ad›, her y›l aç›lan
ve bir mevzi olarak korunan Rehberlik ve Dayan›ﬂma Masalar›'nda
yaﬂat›ld›. 3-10 Eylül aras› da “Se h e r ﬁ a hi n H a ft as › ” 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› engelleyemedi. Y›llarca sürdü bu mücadele.

Oligarﬂi dayan›ﬂma
masalar›na neden sald›rd›?
Çünkü dayan›ﬂma masalar› oligarﬂinin gerçek yüzünü gösteriyor
gençlerimize. Sistem, onca engeli
aﬂarak k›t kanaat olanaklarla okumak isteyen ö¤rencilerin önüne daha kay›t aﬂamas›nda yeni engeller
ç›kart›rken, R e h b e r l i k ve Dayan›ﬂ m a Masalar›’nda Devrimci Gençlik
onlarla dayan›ﬂma içinde oluyordu.
En zor anlar›nda onlara hiçbir karﬂ›-
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Kömür gözlü k›z,
sen d e s evdalara d üﬂtün d emek
Ayd›nl›k yüzü, ›ﬂ›l ›ﬂ›l gözleriyle en öndeydi Seher. ‹stiyordu 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› ekibinde 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 sorumlulu¤unu yap›yordu art›k. Bu çal›ﬂmalarda da afiﬂlere, duvar gazetelerine 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 vatan› 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› Seher. Direniyorlard›. O, en önündeydi direniﬂin. Hayranl›kla dinledi¤i, yerinde duramamacas›na okudu¤u nice direniﬂler biliyordu. ﬁimdi bu direniﬂlerdeki kadar cesurdu. Düﬂman, bu cüreti, bu kararl›l›¤› hazmedemedi. Tahammülsüzleﬂti. Alçak ve kalleﬂti. Camdan att›lar Seher'i. Günlerce komada kald›. 8 Eylül'de ölümsüzleﬂti¤inde TÖDEF'in ilk ﬂehidi olmak onuruna
eriﬂti. Bundan böyle elden ele, dilden dile söylenecekti. TÖDEF'in kavgas›nda hep yaﬂad›. Art›k SEHER ﬁAH‹N REHBERL‹K VE DAYANIﬁMA
MASALARI'yd› mevzinin ad›. Gençlik, bu katliama sessiz kalmad›. Gözyaﬂlar›yla de¤il, eylemleriyle u¤urlad›lar Seher'i... Açl›k grevlerinde, yürüyüﬂlerde, 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 G E N Ç L ‹ K 2)
l›k beklemeden dayan›ﬂma ve paylaﬂma elini uzat›yorlard›. Ö¤renci
gençlik üniversiteye ad›m att›¤› ilk
anda düzen ve devrimciler gerçe¤ini görüyordu.

Devrimci Gençlik vefal›d›r
asla unutmaz, unutturmaz
Seher ﬁahin 8 Eylül 1991’de ﬂehit düﬂtü ve TÖDEF'in ilk ﬂehidi olma onurunu taﬂ›yordu. O ﬂehit düﬂtü¤ünde onlarca ö¤renci onun kararl›l›¤›na, çal›ﬂkanl›¤›na, militanl›¤›na sahip olaca¤›na, onun yolunda
gidece¤ine ant içmiﬂti. And›na sahip ç›kt› Devrimci Gençlik. Onlarcas› onun gibi kahramanlaﬂt›. ‹YÖDER, kurdu¤u müzik grubuna Seher Yeli ad›n› verdi. Grup Yorum
O’nun ad›na türkü yakt›. Art›k O,
milyonlar›n dilinde “ K ö m ü r göz l ü ” “ S e h e r yeli k›z”d›. Yüzlerce
genç onun sevdas›yla düﬂtü yola.
1996 Ölüm Orucu ﬂehidimiz
Ayçe ‹dil Erkmen de Seher Yeli grubunnun bir üyesiydi. Seher’in yolunda dünyan›n ilk kad›n ölüm oru-

cu ﬂehidi olma onuruna eriﬂti. Cananlar, Zehralar, Özlemler, Eyüpler
gelene¤e yeni gelenekler ekledi.
Seher’in ﬂehitli¤inin üzerinden
18 y›l geçti. O y›llarda do¤an çocuklar bugünün Seherler’idir. Gençli¤in akademik, demokratik mücadelesinin içinde Seherler’in mücadelesini kesintisiz sürdürmenin
onurunu taﬂ›yorlar.
Seher ﬂehit düﬂtü¤ünde do¤an
çocuklar bu sene üniversiteye baﬂlayacaklar. Ve çok çarp›c›d›r ki, bugün üniversiteye gelenler de, Seher’in katledildi¤i sorunlarla karﬂ›
karﬂ›yad›rlar. Ö¤renci gençli¤in yaﬂad›¤› sorunlar dünkünden çok farkl› de¤il. Hatta üniversitelerin ticarethaneye çevirildi¤i, düzenin yoz
kültürünün gençli¤i kuﬂatt›¤› günümüzde yeni kay›t döneminde Rehberlik ve Dayan›ﬂma Masalar›’na ve
elbette Seherler’e çok daha fazla ihtiyaç var.
Gençli¤in dayan›ﬂmas›n› geliﬂtirelim. Mücadelemiz içinde örgütleyelim.

Polisin Üniversiteli Ö¤rencilerle ‹lgilenme ﬁekli:

Terör ve Muhbirli¤e Zorlama
t u k l u y o r.
Polisin gençlik üzerindeki tehdit
ve iﬂbirlikçilik dayatmalar›n›n örGökhan GELEGEN isimli arneklerini önceki say›lar›m›zda yazkadaﬂ›m›z›n da kald›¤› evi bast›.
m›ﬂt›k.
Polis, daha önce birçok arkada18 Temmuz’da yapt›¤› bas›n
ﬂ›m›zla birlikte Gökhan GELEaç›klamas›nda Gökhan Gelegen;
GEN’i de telefonla arayarak Emni“17 Temmuz 2009 tarihinde akﬂam
yet Müdürlü¤ü’ ne ça¤›rm›ﬂ; tehdit
saatlerinde polis oldu¤unu söyleyen
ve taciz etmiﬂti.
bir kiﬂi beni arayarak ‹stanbul EmGençlik Federasyonu, polis teröniyet Müdürlü¤ü’nden arad›¤›n› ve
rünün hakl› mücadelelerini engelleoraya gitmem gerekti¤ini söyledi.
yemeyece¤ini de ayr›ca belirtiyordu
Gitmeyece¤imi belirtmemin araç›klamas›nda...
d›ndan, konuﬂulacak çok ﬂeyimin
o l d u ¤ u n u , ellerinde bana ait foRÖPORTAJ
to¤raflardan ve videolardan oluGökhan Gelegen 21 yaﬂ›nda.
ﬂ a n b i r dosyan›n oldu¤unu, üniMarmara Üniversitesi ‹ktisat bölüvers iteli gençlerle bu ﬂekilde ilgi mü 3. s›n›f ö¤rencisi
lendiklerini söyledi.
G ençli¤in üzerinde büyük bir
Ve Gökhan GELEGEN, Gençlik
b a s k › v a r. E n u f a k h a k a r a m a Federasyonu ile birlikte 20 A¤ustos
m › z d a d a h i b u n l a r baﬂ›m›za geli 2009’da yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla
y o r. Ba n a ö z g ü b i r d u r u m d e ¤ i l
polis tehtidinin fiili teröre dönüﬂtübu.
¤ünü ifade eden bir aç›klama yapt›.
G ö k h a n G E L E G E N : Ben gezi
Yapt›¤› aç›klamada GELEGEN;
amaçl›
yurtd›ﬂ›ndayd›m. DöndüPolisin Görevi Ö¤renciler Üze“P
¤ümde
eﬂyalar›m›
b›rakt›¤›m arkar i n d e Te r ö r E s t i r m e k m i d i r ?” diye
daﬂ›m›n
evine
gittim.
Evin bas›ld›sorarak, polis terörünü anlatt›.
Aç›klamas›nda GELEGEN,
hakk›nda herhangi bir soruﬂturma olmamas›na ra¤men, “Polis
beni neden ar›yor? Polis neden
Hukuksuz v e h aks›zd›r.
beni tehdit ediyor? Polis neden
beni Emniyet Müdürlü¤üne çaKendi yasalar›n› çi¤niyor.
¤›r›yor” diye sormaktad›r.
Tan›d›klar›n› i ddia e ttikleri
Gökhan GELEGEN’in tehdit
örgütlenme özgürlü¤üne, söz
edilmesi, eﬂyalar›n› b›rakt›¤› arhakk›na k arﬂ› s avaﬂ a çm›ﬂ
kadaﬂlar›n›n evinin bir gece yadurumdad›rlar.
r›s› polislerce bas›lmas› ile ilgili
Derneklere gitmemiz hakk›m›zd›r.
olarak Gençlik Federasyonu 20
Eylemlere kat›lmam›z, düﬂünceleriA¤ustos 2009’da “Polis Terörümizi o rtaya k oymam›z h akk›m›zd›r,
ne Son!” baﬂl›kl› bir bas›n aç›kSuç, bu h aklar› k ullanmakta d e¤il,
lamas› yapt›.
“Polis, as›l görevinin terör
bu haklar› kulland›¤›m›z için bizi
estirmek oldu¤unu bir kez daha
tehdit ve taciz eden devletin polisingösterdi. Polis, ülkesine, halk›na
dedir. Haklar›m›z› kullanal›m ve
sahip ç›kan, haks›zl›klara, adasavunal›m.
letsizliklere karﬂ› ç›kan duyarl›
Polisin t üm h ukuksuzluklar›n›,
insanlar› tehdit ve taciz ediyor.
ajanlaﬂt›rma d ayatmalar›n› d erhal
P rovokasyon düzenliyor, linç
aç›klayal›m, teﬂhir edelim!
s a l d › r › s › g e r ç e k l e ﬂ t i r i y o r. ‹ﬂ kencelerle gözalt›na al›yor. Tu Hakl› biziz.

Yasad›ﬂ› olan, hukuksuz
olan polistir

¤›n› söylediler. Polis evi basm›ﬂ
ve aram›ﬂ. Parma izimi alm›ﬂ. Arkadaslar›m son derece korkmuﬂtu.
G ö k h a n : Ö¤renebildi¤im kadar›yla
12-15 polis bask›na gelmiﬂler. Ellerinde silahlar varm›ﬂ. Terörle mücadeleden geldikler›n› söylemiﬂler.
Maskeli olup olmad›klar›n› bilmiyorum. (Olaydan sonra arkadaﬂlar›m benle pek konuﬂmad›¤› için bu
kadar ö¤renebildim.)
G ö k h a n: Kitaplar›m›n hepsi al›nm›ﬂ. Tam olarak hepsini hat›rlam›yorum. Ama içinde hat›rlad›¤›m kadar›yla Dostoyevsk›, Sthendal (k›rm›z› siyah) bunlar vard›.
G ö k h a n : Arkadaﬂlar›mdan biri kap›y› aç›yor polisi görünce bir anda
korkup kap›y› kapat›yor. Tekrar kap› çal›yor, arkadaﬂ aç›yor. Arkadaﬂlar›m neden oldu¤unu, ne oldu¤unu
soruyor. Polisler yan›t vermemiﬂ.
‹ﬂinize bak›n demiﬂ. Gerekçe olarak
son ö¤rendi¤im kadar›yla ellerindeki arama belgesini göstermiﬂler .
G ö k h a n: Hakk›mda herhangi
bir soruﬂturma olmad›¤› halde
ev bask›n›na maruz kald›m. Bunun tek bir amac› olabilir daha
önce telefonla aranm›ﬂt›m.
Hiçbir neden göstermeden, gel
seninle konuﬂal›m, biz ö¤rencilerle böyle ilgileniyoruz diyerek
emniyete ça¤›rm›ﬂlard›. Gitmedi¤im için bu bir gözda¤› olabilir.
G ö k h a n : 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. Fakat dedi¤im gibi herhangi bir
hak aramada veya okulda kültürel sosyal etkinliklere kat›lmakla bile bunlar baﬂ›m›za gelebilir.
Teﬂekkür ederim.
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Polisin ‘Kitle’ Çal›ﬂmas›

POL‹S N E YAPIYOR,
NE ANLATIYOR?
Polisin iﬂbirlikçileﬂtirme, muhbirleﬂtirme faaliyetlerinde dikkat
çekici bir yo¤unlaﬂma var. Geçti¤imiz 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 81 ildeki
Terörle Mücadele ﬁube Müdürlü¤ü'nde görev yapan polisleri özel
bir e¤itime ald›. 800 polis dört aﬂamal› kapsaml› bir e¤itimden geçirildikten 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 yönelik çal›ﬂma(!) yap›yor. “Son 7 ayda bin 46 teröristin yak›n› ile temas
kuran polisin, da¤da çocuklar› olan
aileleri iknaya çal›ﬂt›¤› ortaya ç›kt›.” diye devam ediyor haber.
Bunlarla yetinmeyen polis ilkokul çocuklar›na da el uzat›yor: “Terör örgütü ile mücadele ilkö¤retim,
lise ve üniversitelere de yay›ld›. 27

ildeki okullarda seminer, panel gibi
etkinlikler düzenlendi. Bu çal›ﬂmalarda 200 bin ö¤renciye ulaﬂ›ld›.”
Ailelere, çocuklara giden polisin
onlar› “ikna” için hangi yöntemlere
baﬂvuraca¤› belli: Te h d i t , t e r ö r,
rüﬂ ve t , ﬂ a nt a j , de m ag oj i... Ne anlataca¤› da belli; devrimciler hakk›nda, mücadele hakk›nda, demokratik örgütlenmeler hakk›nda, gerçekleri söylese, kimseyi etkileyemeyecek, bu nedenle en alçakça, en
namussuzca ve ahlaks›zca yalanlar
onlar›n dilindedir.
Polis, yalanlarla aileleri etkilemeye çal›ﬂ›yor. Ailelere, çocuklar›n›
itirafç› yapmalar› için bask› yap›yorlar. ‹stiyorlar ki, muhbirlik ‹stanbul’dan Hakkari’ye kadar b i r k a ng ren gibi tüm halk› sars›n. Naziler
Almanya’da böyle bir toplum yaratm›ﬂlard›. Herkesin birbirini ihbar
etti¤i, art›k annelerin, babalar›n çocuklar›ndan, çocuklar›n ailelerinden, herkesin herkesten ﬂüphelendi¤i, korktu¤u bir toplum!…Ülkemizde polisin yapmak istedi¤i tam da
budur. Halk›n yüzy›llara dayanan
geleneklerini yok ederek, korkutarak, sindirerek, tek tek teslim alma-

ya çal›ﬂ›yorlar. Kimsenin birbirine
güvenmedi¤i, korktu¤u bir ortam
yaratmak istiyorlar.
Muhbir, iﬂbirlikçi, itirafç› yaratabilmek için bir yandan da halk›
yozlaﬂt›r›yorlar. Çünkü bir insan›n
bunlar› kabul edebilmesi için insanl›¤›n›, onurunu yitirmesi gerekir.
Böyle insanlar yaratarak halk›n dayan›ﬂmas›n›, ilerici geleneklerini
yoketmek istiyorlar.
H a l k › m › z ! G e n ç l e r i m i z ! Ay› dan post, polisten dost olmaz. Katilleri çok yak›ndan tan›yorsunuz.
Polis bu sömürü, soygun düzeninin
bekçisidir. Katillerin yüzlerindeki
maskeyi indirmek için aﬂa¤›l›k dayatmalar›na “ H AY I R ” cevab›n›
vermeniz yeterlidir. ‹ﬂte o zaman
bütün foyalar› ortaya ç›kacakt›r. Polis iﬂkencecidir, katliamc›d›r, tecavüzcüdür, kay›plar›m›z›n sorumlusudur. 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.

Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk› ‹çin Mücadele Hakl›d›r, Meﬂrudur ve Zorunludur
Okullar Aç›l›rken
Taksilere, Dolmuﬂlara,
Servislere Zam
Geçti¤imiz e¤itim dönemiminde
Halk Cephesi “Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk› ‹stiyoruz” kampanyas› baﬂlatm›ﬂt›.
Çünkü ö¤rencilerin ulaﬂ›m gideri art›k
do¤rudan e¤itimlerinin önünde bir engele dönüﬂmüﬂ durumda.
Ö¤renciler, ö¤retmenler ve velilerin bu yöndeki taleplerine olumsuz cevap verilirken, di¤er yandan
okul servis ücretlerine ve di¤er ula-
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ﬂ›m ücretlerine zamlar ya¤maya
baﬂlad›.
‹ s t a n b u l B ü y ü k ﬂ e h i r B eled iy e si taraf›ndan taksi, minibüs ve okul
servislerine yüzde 5 ile 15 aras›nda
zam yap›laca¤› aç›kland›.
Zaml› yeni tarifeye göre, taksimetre aç›l›ﬂ ücreti 2 T L ' d e n 2 . 5
T L' y e ç › k a r › l › y o r.
Gece tarifesi olarak adland›r›lan
uygulama kald›r›l›rken, taksimetre
bekleme ücreti ise 25 kuruﬂtan 30
kuruﬂa ç›kar›ld›.
Minibüslere ise yüzde 10 zam
yap›ld›. ‹ndi-bindi 1.2 TL'den 1.3

TL'ye ç›kar›ld›.
Okul servislerinde zam oran› ise
yüzd e 5.
Halk Cephesi’nin belediyelerden, “ E ¤ i t i m e P a r a s › z U l a ﬂ › m
H a k k › ” k a z a n m a k için yürüttü¤ü
mücadelenin hakl›l›¤› ve zorunlulu¤unu daha ﬂimdiden kendini ortaya
koyuyor.

Öğrendiklerimiz
‹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 olmak...
y›llard›r sürdürülen bask›-terörsindirme-yozlaﬂt›rma politikalar›na
karﬂ›
Dev-Genç’li olmak... B‹R ONUR DUR. B‹R GÖREV D‹R.
Gençlik üzerinde çok oyunlar
oynanm›ﬂ, çok zulümler uygulanm›ﬂt›r; ama faﬂizm ondaki
onurlu damar› yok etmeyi baﬂaramam›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 tutmadan yaﬂayamayaca¤›n› bilir.
Tüm bu bask›n›n, sindirmenin, yozlaﬂt›rman›n amac› budur.
‹ﬂte bu bask›, sindirme, yozlaﬂt›rma politikalar›n› boﬂa ç›kartmak için örgütlenmeliyiz.

Faﬂizme
karﬂ›
mücadelede mevziler kazanmak,
giderek faﬂizmin
gençlik üzerindeki
politikalar›n› etkisiz

k›lmak,
ve en önemlisi gençli¤in devrimci 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›, devrimci ruhu ve militan tavr› geniﬂ
kitlelere mal etmekten geçmektedir.

Devrimcilerin kitlelerden baﬂka güç kayna¤› yoktur.
Baﬂka bir kaynak aramak
düzenin s›n›rlar› içine hapsolmakt›r.
Devrimciler kitlelerden koptuklar›nda, çok güçsüzleﬂirler.
Davalar›n›, düﬂüncelerini savunmakta ne kadar kararl› olurlarsa olsunlar, düﬂman onlar›
yenmekte zorlanmaz.
Bu nedenle “devrimcilerin
amac› devrim yapmakt›r” demekle, “... kitleleri örgütlemektir” demek ayn› ﬂeydir.
Bunun için kitleleri örgütlemeyen, kitleleri örgütlemek için
onlar›n sorunlar›yla yan›p
tutuﬂmayan
kiﬂiler kesinlikle devrimci
olamazlar.
Devrimci
olarak adland›rmay› hak
etmezler.
Bu aç›dan
yaklaﬂ›ld›¤›nda gençlikte bugün
hiç de iç aç›c› bir durum yoktur.
Devrimcilerin geniﬂ gençlik kitleleriyle ba¤› s›n›rl›d›r. Birçok
gençlik örgütü olmas›na ra¤men, harekete geçirdi¤i kitle say›s› yüzlerle ifade edilmektedir.
Bunu aﬂman›n tek yolu devrimci
bir kitle çal›ﬂmas›n› hayata geçirmektir.
Ama her ﬂeyden önce kitlelerin önemi bilince ç›kar›lmal›d›r.
Bu bilincin zay›f oldu¤u bir gerçek. Yoksa bu günkü durumu
baﬂka hiçbir ﬂeyle izah edemeyiz.
Faﬂizm mevcut durumu muhafaza etmek, hatta giderek
devrimcileri kitlelerden tamamen tecrit ederek tasfiyelerini
sa¤lamak için elinden geleni yapacakt›r.
Kitlelerin kazan›lmas› mücadelesini, faﬂizmin sald›r›lar›na
ra¤men, onunla diﬂediﬂ bir mücadele içinde baﬂarmak zorunday›z.

DEV-GENÇ’L‹ OLMAK ONURDUR
DEV -GENÇ’L‹ OLMAK GÖREVD‹R
DEV-GENÇL‹LER BU TOPRAKLARIN
EN ONURLU EVLATLARIDIR
Tüm liselerde, üniversitelerde, dershanelerde, gençli¤in bulundu¤u her yerde, bu ruhun
aﬂ›lanmad›¤›, örgütlenmedik tek
genç b›rakmamak iddias› ile hareket etmeliyiz.
Saflar›m›za kazand›¤›m›z her
kiﬂi bizler için büyük bir mutluluk 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 katmak büyük bir onurdur.
Kitlelerin kazan›lmas› devrimciler için tam anlam›yla varl›k yokluk sorunudur.
Bir düﬂünce, bir ideoloji ancak kitlelere mal edildi¤inde bir
güç haline dönüﬂebilir ve geliﬂmeleri etkileyecek duruma gelir.
Devrimci mücadelemizin baﬂar›ya ulaﬂmas›n›n, hayallerimizi gerçekleﬂtirmenin tek yolu
budur.
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Toplu Görüﬂme Oyununda Süreci Aﬂacak Olan
Devrimci Anlay›ﬂ ve Devrimci Memurlard›r
Devrimci M emur Hareketi
AKP hükümeti ile kamu sendikalar› aras›nda 15 A¤ustos’ta baﬂlayan toplu görüﬂmelerin 5. Oturumu
da geride kald›. Görüﬂmelerle ilgili
tutumunu ortaya koyan ve görüﬂmeleri meﬂru bulmayan KESK daha baﬂ›nda görüﬂmelerden ayr›l›rken, 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 yürüyüﬂ yapt›. 27 A¤ustos günü ise
KESK’e ba¤l› emekçiler tüm iﬂyerlerinde toplusözleﬂme talebiyle eylemler 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 iﬂsizlere açl›k s›n›r›n›n üzerinde yurttaﬂl›k ücreti ödenmesini ve iﬂsizlerin
e¤itim, sa¤l›k ve enerji giderlerinin
devlet taraf›ndan karﬂ›lanmas›n› istiyor. Grevli toplu sözleﬂme hakk›-

n›n yok say›lamayaca¤›n› belirtiyor.
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 omuzlar›ndad›r. Ancak devletin 8 y›ld›r
sürdürdü¤ü toplu görüﬂme oyunu
bozulamam›ﬂ, aksine oyun bir anlamda meﬂrulaﬂm›ﬂt›r. Bu tablo görünürde KESK içindeki her kesim
aç›s›ndan rahats›z edicidir. Tablo
de¤iﬂmedi¤inde erimek, üye ve güven kaybetmek, emekçilerden kopmak, iktidar taraf›ndan ciddiye
al›nmamak kaç›n›lmazd›r. Ki nitekim 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 mücadelesi toplu görüﬂme süreçlerine s›k›ﬂt›r›lmamal›d›r.
- Toplu görüﬂme süreçleri göstermelik, sonuç almaktan uzak ey-

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 gönderilen memurlar›n durumu ele al›nd›. Hükümet ilk alt› ay için yüzde 2, ikinci 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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lemlerle geçiﬂtirilmemelidir.
- Kitle çal›ﬂmas› ve örgütlenme
yaparak militan bir anlay›ﬂ hakim
k›l›nmal›d›r. Memurlar tüm haklar›n› böyle kazanm›ﬂlard›r.
- KESK, kadro eylemlerinden
ç›karak kitle gücünü prati¤e yans›tmal›d›r.
- Tepeden inme kararlar de¤il,
tüm üyelerin iradelerini yans›tt›¤›
karar alma süreçleri hayata geçirilmelidir.
- Sonuç al›c›, iktidar›n sald›r›lar›n› boﬂa ç›kartan, taleplerini gerçekleﬂebilir k›lan bir programa sahip olunmal›d›r.
- Emekçilere güvenen ve güven
veren, çat›ﬂmay› ve bedel ödemeyi
göze alan fiili, militan bir tarza sahip olmal›d›r.
Tüm bunlar inançl› olmakla, iddial› olmakla, devrimci bir anlay›ﬂa
sahip olmakla baﬂar›labilir. Nitekim KESK’in yapmas› gerekenler
noktas›nda çeﬂitli kesimlerin ﬂu veya bu ﬂekilde ayn› düﬂünmekle beraber pratik tutumlar›n ayn› olmamas›n›n nedeni iddias›zl›k, inançs›zl›k ve devrimci bak›ﬂ aç›s›ndan
yoksunluktur.
Sendikal›-sendikas›z iki milyonu aﬂk›n bir kamu emekçisi kitlesi
vard›r. ‹ktidar›n tüm oyunlar›na,
demogoji ve yalanlar›na, devlet güdümlü sendikalar›n iktidar›n oyunlar›n› meﬂrulaﬂt›ran tutumlar›na
karﬂ›n emekçiler aç›s›ndan son derece meﬂru, hakl› bir durum sözkonusudur. Emekçiler her geçen gün
yoksullaﬂmaktad›r ve yoksullaﬂma
aç›k biçimde hissedilmektedir.
Emekçilere verilecek zamm›
IMF’si, Dünya Bankas› belirlemekte ve bu durumda emekçilerin, tüm
halk›n gözleri önünde yaﬂanmaktad›r. Bu zemin devrimci anlay›ﬂ›n
karﬂ›l›k bulaca¤› zemindir. Bu zemin emekçilerle devrimcilerin buluﬂaca¤› ve kazanaca¤›m›z zemindir.

Memurlar Toplu Görüﬂme
Aldatmacas›na Ortak Olmayacak
KESK üyeleri 19 A¤ustos’ta Ank ar a 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 Evren’in okudu¤u aç›klamadan sonra
AKP il binas›n›n önüne siyah çelenk b›rak›ld›.
Kamu emekçileri B u rsa’da 21
A¤ustos akﬂam› toplu görüﬂmeleri
protesto için eylem yapt›lar. Fomara
Meydan›nda toplanan KESK üyeleri ad›na E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan›
Cemal Akkurt aç›klamay› okudu.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi yap›ld›. Eylem boyunca “ Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme, Toplu
Sözleﬂme Hakk›m›z Grev Silah›m›z” sloganlar› at›ld›.
Grev ve toplu sözleﬂme hakk› için 25 A¤ustos günü KESK Genel Merkezinin alm›ﬂ oldu¤u karar
do¤rultusunda yurt genelinde bir saatlik iﬂ b›rakma eylemi yap›ld›.
A n k a r a Yüksel Caddesi ve Kolej
Kavﬂa¤›nda toplanan KESK üyeleri

Sakarya Caddesine kadar yürüdüler.
Emekçilerin önü polis taraf›ndan
kesilmek istendi. Kamu emekçilerinin kararl› tavr› karﬂ›s›nda polis barikat› kald›rmak zorunda kald›. Sakarya Caddesinde Sami Evren yapt›¤› 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. Mamak Belediyesine ba¤l› 2 Nolu Tüm
Bel Sen üyeleri de, Mamak Belediyesinden Sakarya Caddesine kadar
yürüdüler. Tüm Bel Sen 1 Nolu
ﬁube üyeleri Hipodrom’da Ankara
Büyükﬂehir Belediyesi önünde toplan›p bas›n aç›klamas› okuyup Sakarya Caddesine gittiler. Sakarya
Caddesinde emekçilerin toplanmas›yla birlikte Sami Evren ülkenin
kaynaklar›n›n e¤itime, sa¤l›¤a,
emekçilere de¤il, ﬂirketleri kurtarmaya ve savaﬂa gitti¤ini söyledi.
Grevli toplu sözleﬂme hakk›n›n sendika hakk›ndan ayr› düﬂünülemeyece¤ini kaydeden Evren, hükümete
“Toplusözleﬂme hakk›m›z vard›r,

yolda olan tüm arkadaﬂlar›mla açl›k grevini bugünden itibaren baﬂlatAÇLIK GREV‹NE BAﬁLADI m›ﬂ oluyoruz" diye konuﬂtu.
Asil Çelik fabrikas›nda 8 ayd›r
21 a¤ustos 2009 Cuma günü ise
grevde olan iﬂçiler 20 a¤ustos 2009
D‹SK
genel baﬂkan› Süleyman Çetarihinde açl›k grevine baﬂlad›.
lebi’nin kat›l›m› ile bas›n aç›klamaFabrika önünde toplanan iﬂçilere
s› yap›larak açl›k grevi duyurulhitap eden Birleﬂik Metal ‹ﬂ Sendidu."yaﬂas›n s›n›f dayan›ﬂmas›,inakas› Genel Baﬂkan› Adnan Serdad›na D‹SK inad›na sendika,asilçero¤lu, iﬂveren ile yap›lan son gölik iﬂçisi yaln›z de¤ildir,yaﬂas›n
rüﬂmelerde kendilerine 3 y›ll›k sözonurlu direniﬂimiz,asil çelik kamuleﬂme teklif edildi¤ini, ilk y›l s›f›r
laﬂt›r›ls›n" sloganlar›n›n at›ld›¤› bazam, ikinci ve üçüncü y›llarda ise
s›n aç›klamas›nda Adnan Serdaro¤enflasyon oran›nda zam teklif edillu ve Süleyman Çelebi birer
di¤ini belirterek, "Ancak ben sendikonuﬂma yaparak hükümetin
ka baﬂkan› olarak bu teklifi de kabul
patron yanl›s› tutumuna ve adaletetmiyor ve bugünden itibaren açl›k
sizliklerine de¤indiler.
grevine baﬂl›yorum. Benimle bu

AS‹L ÇEL‹K ‹ﬁÇ‹LER‹

siz gasp ediyorsunuz. Grev
hakk›m›z vard›r, siz yok say›yorsunuz” diye seslendi.
. ‹s t a nbul ÇapaT›p Fakültesi’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. Konferans salonu önünde bir araya gelen
SES üyeleri, sözleﬂmeli tüm personelin kadroya al›nmas› ve özelleﬂtirmelerin 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.
‹z mir’de iﬂ b›rakarak Kemeralt›
Vergi Dairesi önünde toplanan
KESK üyeleri, taleplerini dile getirdiler. KESK ‹zmir ﬁubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali K›l›ç, “Bugün hak gasplar›na, toplu görüﬂme
hukuksuzlu¤una ve emekçileri sefalete mahkum eden politikalar›n›za
karﬂ› 1 saat iﬂ b›rak›yoruz. Bu uyar›ya kulak verin” dedi.
Adana, Gaziantep, Malatya, Kocaeli, Diyarbak›r’da da KESK üyeleri genel merkezlerinin ça¤r›s›na
uyarak bir saat süreyle iﬂ b›rakt›lar.

Termik santralde
iﬂçiler oturma
eyleminde
Afﬂin-Elbistan Termik Santrali ‹ﬂletme Müdürlü¤ü'nün temizlik hizmeti sat›n ald›¤› taﬂeron
firman›n de¤iﬂmesi üzerine iﬂsiz
kalan 100 kadar iﬂçi, iﬂe al›nmalar› için santral giriﬂinde aileleriyle
birlikte 26 A¤ustosta oturma eylemi baﬂlatt›lar.
‹ﬂçilerin oturma eylemi nedeniyle termik santralde vardiya de¤iﬂimi yap›lamad› ve iﬂ b›rakarak
evlerine dönmesi gereken yaklaﬂ›k 2 bin iﬂçi tesislerde kald›.
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Sancaklar Neyi Gizleyecek?
‹ ﬂ b i r l i k ç i l i k, ba¤›ml›l›k b üyüdükçe bayraklar
b ü y ü y o r, onursuzluk derinleﬂtikçe, ‘o n u r’ un
simgesi say›lan sancaklar pazara sürülüyor...
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, 30
A¤ustos törenlerinin farkl› olaca¤›n› aç›klad›. Önceki y›llardan farkl›
olarak TSK’ya ba¤l› birliklerin sancaklar›, 30 A¤ustos’ta Ankara’da
toplanacak. Sancaklar›n yerlerinden
ç›kar›lmas›, hele ki baﬂka yerlere
götürülmesi, askeri gelenekler içinde çok s›k rastlanan bir durum de¤ildir.
Düzen güçleri, içinde bulunduklar› durumu gizlemek için her yola
baﬂvuruyorlar. Genelkurmay Baﬂkanl›¤› da 30 A¤ustos’un arkas›na
s›¤›n›yor. Sancaklar’› toplay›p
bunu bir ﬂova çevirerek,

89 y›lda tüm bu niteliklerini yitirmiﬂ, ulusal ordu karakteri ortadan
kalkm›ﬂt›r.
1922 y›l›nda emperyalizme karﬂ›
savaﬂan ordu, 2009’da emperyalizmin 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
Ya ‹stiklal Ya Ö l ü m" diyenler git"Y
miﬂ, " K ü ç ü k A m e r i k a "
olmak için ç›rp›-

nan iﬂbirlikçiler gel-

iﬂbirlikçiliklerini, onursuzluklar›n› örtmeye çal›ﬂ›yorlar.
30 A¤ustos 1922 tarihi, emperyalistler taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂ
olan Anadolu’nun kurtuluﬂ savaﬂ›nda, dönüm noktalar›ndan biri olmuﬂtur. 26 A¤ustos 1922’de baﬂlat›lan “Büyük Taarruz” ile iﬂgalcilere
büyük bir darbe vurularak ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›n›n yolu aç›lm›ﬂt›r.
Her ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›nda oldu¤u gibi, ba¤›ms›zl›k bedeller ödenerek kazan›ld›. Fakat o gün “büyük
taarruz”u gerçekleﬂtiren ordu ile bugünkü 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
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miﬂtir.
O nedenle toplanacak sancaklar, 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 bayraklar›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 Büyüyen
ve U zayan b ayraklar
Ordunun sancak manevras›yla

ilgili ilk akla gelen soru ﬂu: Ülkenin
dört bir yan›ndaki sancaklar› 30
A¤ustos törenleri için toplamak durup dururken nereden ç›kt›?
Sancaklar› meydanlara ç›kartmay› gerektirecek bir durum da yok
ortada. Mesela, Ordu bugün herhangi bir savaﬂa girip de “zafer” kazanm›ﬂ de¤ildir ki zaferini kutlas›n!
Sancak, “Üzerinde çeﬂitli renkler ve iﬂaretler bulunan ve bir milletin veya askeri grubun ONURUNU
temsil eden, kenarlar› saçakl› bayrak” olarak tan›mlan›yor sözlüklerde. (Meydan Larousse)
Askeri
birli¤in
onurunu temsil
etti¤i için,
sancak, o
birli¤in öncelikle korumas› gereken de¤eridir. Sancak’›n kaybedilmesi durumunda o birlik de
“kaybedilmiﬂ” demektir. Sancak
böylesine namus ve onur ile özdeﬂ
görülür.
Tekrar sorumuza dönelim; peki
ne oldu da birliklerin onurunu temsil eden ve y›llard›r yerlerinde duran sancaklar, ﬂimdi ortal›¤a ç›kar›l›yor. Cevap aç›k asl›nda. Sancak,
sistemin onurunu tamamen kaybetti¤i, yönetenlerin, iktidar› elinde bulunduranlar›n iyice onursuzlaﬂt›¤›
bir zamanda ortaya ç›k›yor...
T›pk›, Amerikan boyunduru¤u
s›k›laﬂt›kça, Amerikanc›l›k hepsinin adeta kimli¤i haline geldikçe,
iﬂbirlikçilerin ›rkç›l›¤› t›rmand›rmas›, milliyetçilikten daha çok sözetmeye baﬂlamas› örne¤inde oldu¤u
gibi.
T›pk›,
Irak-Süleymaniye’de
özel kuvvetlere ba¤l› askerlerin baﬂ›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,

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 seferberliklerine soyundular. “Her eve bir bayrak”
kampanyalar›n›, kim e n y ü k s e k
b a y r a k d i re¤ini dikecek rekabeti,
en uzun bayra¤› yapma yar›ﬂ› izledi...
Uﬂakl›k büyüdükçe, as›lan bayraklar ço¤ald›, direkler uzad›, bayraklar büyüdü...
Irak halk›n›n kan›n› pazarl›k konusu yap›p, Irak iﬂgaline kat›lma
karﬂ›s›nda para talep ederek Beyaz
Saray merdivenlerini mesken tutanlar, o merdivenlerde saatlerce bekletilip, ilkokul çocuklar› gibi aﬂa¤›lananlar, bu onursuzluk karﬂ›s›nda
bayrak boylar›n› büyütmekle meﬂguldü. 30-40 metreden baﬂlayan
“büyük bayrak” ﬂovlar› en son -ﬂimdilik- 2 kilometreye kadar uzand›.
iﬂbirlikçilik büyüyor, uﬂakl›k sürüyor, yani bayrak boylar› daha da büyüyecek demektir...
ﬁehirlerin her yerinden görülecek bayraklar dikerek, bayraklar›n
boylar›n› büyüterek onursuzlu¤u,
uﬂakl›¤›, aﬂa¤›lanmay›, pespaye bir
“muz cumhuriyet”i olmay› kapatacaklar›n› sand›lar.
MGK’da bayrak kampanyalar›
için kararlar al›nd›. ‹lgili-ilgisiz zamanlarda TV ekranlar›na bayraklar

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 seferberliklerine soyundular.

“Ebedi Baﬂkomutan›m›z Mustafa Kemal ATATÜRK önderli¤inde
gerçekleﬂtirilen ba¤›ms›zl›k mücadelesinin son halkas› olan Büyük
Zafer'in 87'nci y›l dönümünü kutlaman›n coﬂkusunu yaﬂ›yoruz.” diye
mesaj yay›nl›yor Genelkurmay Baﬂkan› ‹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 tekrarlay›p, kurtuluﬂ savaﬂ›n› sahipleniyor görünüp, halk› aldatmaya çal›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¤›ms›zl›k mücadelesinden söz etmek generallerin 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 emrediyor, ekonomide, askeri alanda ne
yap›laca¤›n› aç›ktan dikte ettiriyor;
onursuzluk, diz boyu. ‹ﬂte bu koﬂullarda onurun simgesi kabul edilen
sancaklar PAZARA sürülüyor.
S a nc a k ç › k ar t a bi l e c e k durumda de¤ildir asl›nda TSK. Çünkü
çoktan sanca¤› indirmiﬂlerdir. S a nc a k i n d i r m e k , askeri literatürde
teslim olmak demektir. “Kuﬂat›lm›ﬂ bir kale veya bir gemi, teslim
olunca sanca¤›n› indirir. Osmanl›lar, zaptettikleri gemileri kendi limanlar›na getirirken, teslim al›nan
gemilerin sancaklar›n› denize sürünecek ﬂekilde indirilmiﬂ olarak getirirlerdi.”
Bugün TSK’n›n sancaklar› asl›nda böyledir. Ankara’ya gelen her
sancak asl›nda yerlerde sürüklenerek geliyor. ‹ﬂte bu yüzden, b›raks›nlar sancaklar›, mevcut duruma en
uygun olan, sancaklar› de¤il, Amerikan bayraklar› taﬂ›malar›d›r. Zira
iﬂbirlikçilerin gerçe¤ine denk düﬂen
budur.

Personel Dairesi
Genel Baﬂkan› taraf›ndan 140 bin,
sendikalar taraf›ndan ise 200 binin
üzerinde belirtilmiﬂken Milli E¤itim Bakan›'n›n 2009 atamalar› için
15 bin ö¤retmen atanaca¤› ﬂeklindeki 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 engellenemez” 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 seçtiklerini 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 geçerlili¤i yüksek olan baﬂka bir yöntemle ö¤retmenlerin gelece¤inin
belirlenmesi
Eylem yap›lan aç›klamalar›n›n
ard›ndan oturma eylemiyle sonland›r›ld›.

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

Sancaklar Neyi
Unutturacak?

‹ﬁS‹Z Ö⁄RETMENLERDEN EYLEM
Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu (AYOP), kadrolu, güvenceli ö¤retmenlik hakk› için eylemdeydi. Taksim Meydan'›nda biraraya gelen ö¤retmenler, 2009 atamalar›n›n Milli E¤itim Baﬂkan› Nimet Çubukçu taraf›ndan 15 bin olarak 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, Türkiye genelinde ö¤retmen ihtiyac›n›n
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Engin Çeber’in ‹ﬂkencede Katledilmesi Davas›

bu k ay›tlar nas›l
kayboluyor?
Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi davas›nda, mahkemede tutulan ses kay›tlar›n›n olmad›¤› ortaya ç›kt›.
Mahkeme, ses kay›tlar›n›n olmamas›n› “bilinmeyen bir nedenle...
tespit edilemeyen ﬂekilde... teknik
bir nedenle..” diye aç›kl›yor. Daha
do¤rusu aç›klam›yor. Neyi aç›klayacaklar ki zaten?
Ortada bir kay›p, bilinmeyen,
tesbit edilemeyen bir teknik nedenden çok, bir kas›t, bir iradilik olmal›. Davan›n geliﬂimi bunu gösteriyor. Daha önce hapishanedeki iﬂkence görüntüleri silinmiﬂti. Karakoldaki iﬂkencenin kamera görüntüleri de silindi.
Duruﬂmalarda ise kay›tlarla ilgilenen teknik personel vard› ve en
küçük bir aksakl›kta duruﬂmaya ara
verilmekteydi... Dolay›s›yla ses kay›tlar›n›n “kaybolmas›”, t e k n i k de¤il, siyasi bir sebepten kaynaklan›yor kan›m›zca. O “siyasi” sebep,
oligarﬂinin katillerini koruma siyasetidir.
ﬁimdi de mahkemede tan›k ifadelerinin görüntülü kay›tlar›n sesle-

rinin silindi¤i aç›¤a ç›kt›.
Bunlar tesadüfi de¤ildir. Katilleri koruma çabalar›d›r. AKP iktidar›
bugüne kadar iﬂkencenin üstünün örtülmesi için elinden geleni yapt›. Bu
da onun bir parças›d›r.
Silinen mahkeme kay›tlar›nda
tan›klar›n, hapishane idaresi taraf›ndan Engin’e nas›l iﬂkence yapt›¤›na,
hapishane müdürü F u a t K a r a o s m a n o ¤ l u’nun “ k u r a l l a r a u y m a y a n l a r bundan sonra böyle cezal a n d › r › l › r ” dedi¤ine dair ifadeleri
vard›. Aç›kça davaya müdahalede
bulunup, delilleri karart›p, tan›klara
gözda¤› verip, katilleri korumaktad›rlar .
Hat›rlanacakt›r; Zirve Yay›nevi
Katliam Davas› san›klar›ndan E m r e G ü na y d› n ’›n, katliam›n ard›ndan hastanede odas›nda kald›¤› 10
günlük süre içindeki kamera görüntüleri de “ses almad›¤›” gerekçesiyle imha edilmiﬂti.
19-22 Aral›k katliam›yla ilgili
görüntülerin büyük bölümü yok.
Tutanaklar, operasyonun planlanmas› ve görev alanlara iliﬂkin belgeler 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; Kemal Türklerler’in, Abdi ‹pekçiler’in
katilleri korunuyor, iﬂkenceciler, infazc›lar korunuyor, onlar›n suçlar›n›
kan›tlayacak bilgiler, belgeler, görüntüler, sesler, bir biçimde yok oluyor.
17 A¤ustos depreminde, Davutpaﬂa’daki gibi “iﬂ kazalar›”nda , Pamukova tren facias›nda, bebek
ölümlerinde sorumlulu¤u olanlar›
da koruyor düzen. Trabzon’da, Sakarya’da, Erzurum’da linççileri koruyor.
Nerede halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir
suç varsa, nerede bir katliam, iﬂkence varsa orada iktidar, resmi ve sivil
tüm suçlular› koruma alt›na al›yor
ki, devletin katliamlardaki sorumlulu¤unu aklayabilsin. Katilleri koruma, bir devlet politikas›d›r. Engin
Çeber davas›nda kay›tlar da iﬂte bunun için kayboluyor.

Adalet ‹stemekten Vazgeçmeyece¤iz!
Ça¤daﬂ'›n ailesi ve Antalya Özgürlükler Derne¤i üyeleri, 21 A¤ustos 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›, " P o l i s
Te rörü ne S on! Ad al et ‹s te mekt e n
Va z g e ç m e y e c e ¤ i z ! " pankart› ve
Ça¤daﬂ Gemik'in resimleri ile mahkemeye geldiler.
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Antalya Özgürlükler Derne¤i,
ve ‹stanbul'dan mahkemeye destek
için gelen TAYAD’l›lar, Ça¤daﬂ'›n
ailesi, adliyenin önünde bir aç›klama yaparak kararl›l›klar›n› gösterdiler.
"Adalet ‹stiyoruz, Ça¤daﬂ'›n
Katili Polis Cezaland›r›ls›n, Ya ﬂ a s›n Halk›n Adaleti, Katiller H a lk a H e s a p Ve recek, Polis Te r ö r üne Son" sloganlar› ile baﬂlayan bas›n aç›klamas›nda yaln›z Ça¤daﬂ
davas›ndaki de¤il, ülkedeki adaletsizlik 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 karﬂ›lamaya yetmeyece¤i, katilin yakas›n›n b›rak›lmayaca¤› bir kez daha vurguland›. Ve sonra, sloganlar
at›larak adliyeden ayr›l›nd›. Adalet
istemeye ise devam edilecekti.

Bir Demokrat:
“Zafer Mutlular’›n binalar› y›k›lamaz,
Küçükarmu tl u evleri y›k ›labili r?”
Vatan gazetesi yazar› Mehmet
Tezkan 25 A¤ustos 2009 tarihli yaz›s›nda Kemer’de bir okulun y›k›lmas›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 nedenlerle yapm›ﬂ olmas›n› eleﬂtirebilir. Ancak, Tezkan bunu, Küçükarmutlu’yu hedef göstererek, yoksul kondulara ve devrimcilere nefretini kusarak 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 yapacaklar.. 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 gittiler.. Ama militanlar›n yuvaland›¤› gecekonduya de¤il.. 450 çocu¤un okudu¤u okula..”

Küçükarmutlu’da çocuklar yok
herhalde Tezkan’a göre. Ya da oradaki 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 düﬂmanl›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 oldu¤unda ﬂikayet etmezler, mesela

KÜÇÜKARMUTLU’DA
YIKIMLARA KARﬁI HALK TOPLANTISI
23 A¤ustos Pazar günü Küçükarmutlu’da y›k›mlara karﬂ› halk
toplant›s›n›n üçüncüsü yap›ld›.
Küçükarmutlu Cemevi bahçesinde saat 21.00’de baﬂlayan toplant›ya ilgi yo¤undu.
Baltaliman› Mahallesi muhtar›
Ali Haydar Aslan’›n konuﬂmas›yla baﬂlayan toplant›da, gazetelerde ç›kan y›k›mlarla ilgili haber
üzerine ‹stanbul Valili¤i’nin yürüttü¤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, örgütlenmek ve komisyonlar oluﬂturmak gerekti¤ini söyledi. Avukat
Oya Aslan ise evleri y›kmak için
çeﬂitli yollar›n denenece¤ini bun-

lar karﬂ›s›nda neler yap›lmas› gerekti¤ini anlatt›. Bo¤aza yap›lmas› düﬂünülen üçüncü köprünün
de yasad›ﬂ› oldu¤unu vurgulad›.
Daha sonra avukat Hülya Deveci
“evlerinizin y›k›laca¤› kesin bir
biçimde ilan edilmedi diye düﬂünebilirsiniz. Ancak y›k›m ilanlar›n› beklemeden kendi içinizde birlik sa¤lamal›s›n›z” dedi. Avukat
Gonca Yumak “TOK‹ yoksul halka bar›nma hakk› sa¤lamaz. Topraklar›m›z inﬂaat sektörüne peﬂkeﬂ çekilmeye çal›ﬂ›l›yor. Siz de
onlara inanarak sözleﬂmeyi imzalad›¤›n›zda size zorla ev satacaklar ve bir taksiti bile aksatsan›z
evden atacaklar,” dedi. ‹vme dergisi yay›n kurulu üyesi mühendis
Gürcan K›rca emlak piyasas›ndan ve TOK‹’den bahsederek
TOK‹’nin kar amaçl› bir kurum
haline getirilerek, Bay›nd›rl›k ve

düzen partilerinin elindeyse de ﬂikayet etmezler... Mesele devrimcilerin
varl›¤›d›r. Bunun için “kurtar›lm›ﬂ
bölge” yalan›n› söylerler y›llard›r.
Y›llard›r, Küçükarmutlu’yu y›kmak için de hep ayn› yalanlar söylendi. Sald›r›lar yap›ld› Küçükarmutlu’ya. Mehmet Tezkan da ayn›
yalanlar› tekrarlay›p, Küçükarmutlu
y›k›labilir diyor.
Mehmet Tezkanlar ﬂunu düﬂünmelidir; 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 iktidarlar› destekleyen Mehmet Tezkanlar ﬂimdi acz içindedir.
‹ktidar›n keyfi politikalar›n›n,
y›k›mlar›n›n tümüne karﬂ› ç›k›lmal›d›r. Çifte standart uygulayarak bir
yere var›lamaz. Ve en önemlisi Kemer okullar›n›nki kadar de¤erlidir
Küçükarmutlu halk›n›n evleri de.
‹skan Bakanl›¤›’ndan al›nan yetkilerin TOK‹’ye devredildi¤ini belirtti. Gürcan’›n ard›ndan konuﬂan Armutlu Güzelleﬂtirme Derne¤i baﬂkan› Fazl› Ceylan, Armutlu halk›n›n ve çevre mahallelerin, semtlerin birleﬂmesi gerekti¤ini söyledi. Daha sonra öneri
ya da sorusu olanlara söz verildi.
Halka birlik, beraberlik ve direniﬂ
içinde olunmas› gerekti¤i, komisyonlar kurmak gerekti¤i anlat›ld›.
toplant›lar›n devam edece¤i
söylenen toplant›ya beﬂyüz kiﬂi
kat›ld›.
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Bir
Halkevci’nin
Devrimci Bir
Öneriye Red
Cevab›

Grupçuluk, burjuvaziyle
ayn› yere savuruyor

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›ktan 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› önerdi.
‹lk baﬂta itiraz eden olmad›.
Kim neye itiraz edecekti ki?
Tam yukar›daki öneriler do¤rultusunda karar al›nmaktayd› ki, yönetimde yer alan Halkevci söz alarak baz›lar›n›n “itiraz” edece¤i ﬂeyler oldu¤unu gösterdi. Halkevci,
“Güler Zere'yle ilgili geniﬂ bir
kamuoyunun oluﬂtu¤unu, bu konuda SES olarak yap›lmas› gerekenlerin yap›ld›¤›n›, ortak çal›ﬂmalar
yap›l›rken ayr› eylemlerin yanl›ﬂ oldu¤unu, herkesin duyarl› oldu¤unu
bir kiﬂinin, bir siyasetin bunu gündeme getirmesinin yanl›ﬂ oldu¤unu”... 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
böyle olmad›¤›n›, Güler'le ilgili
önerilerin sadece bizim taraf›m›zdan dile getirildi¤ini, hiç kimsenin
ne öncesinde ne de sonras›nda bir
öneri getirmedi¤ini, Adalet Bakanl›¤›na gönderilen yaz›lar›n ve ortak
yap›lan aç›klaman›n anlaml› oldu¤unu ancak yeterli olamayaca¤›n›,
SES olarak tek baﬂ›m›za bugüne kadar birﬂey yapmad›¤›m›z› ve yarat›lan kamuoyunu büyütmek ve bakanl›k üzerinde bask›y› artt›rmak için
yaapmam›z gerekti¤ini, bunun sade-

44

30 A¤ustos 2009 / Say›: 11

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 yapaca¤› ilk ﬂey, gerçekten de yapt›klar›n›n yeterli olup olmad›¤›n› gözden
geçirmektir. Ama Halkevci öyle
yapmad›. Bir devrimcinin, demokrat›n tepkisini de¤il, tamamen APOL‹T‹K bir baﬂka tepki gösterdi:
Halkevci “baz› kiﬂilerin kendi
siyasi çal›ﬂmalar›yla ilgilendi¤i kadar sendika gündemiyle ilgilenmedi¤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... Sendikac›lar, solcular (elbette ak›ll›lar›)
bu gündemlerle de¤il, “sendika
gündemi”yle ilgilenmeliydiler. “O
gündemle ilgili ne yapt›n, hangi direniﬂleri yaratt›n?” sorusuna verecekleri bir cevap hiçbir zaman yoktur, olmayacakt›r da, ama bu “gündem” meselesi, reformistler için,
düzen içi solculuk için, devrimci
görev ve sorumluluklardan kaçman›n her zaman en revaçtaki arac›d›r.
Halkevci de görev ve sorumluluklar›ndan kaçan biri olarak ayn›
araca sar›lm›ﬂt›.

Tu t s a ¤ › o l m a y a n l a r,
tutsaklara sahip
ç›kma sorumlulu¤unu
kavrayamayabilir!
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 anlama geldi¤ini, onlara her anlamda
sahip ç›kman›n dünya s›n›flar mücadelesinde nas›l bir yer tuttu¤unu
anlatmal›y›z. Tek bir tutsa¤› bile ol-

mayan bir siyasi hareketin kadrolar›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 vermemenin sonucunda, bu konuya oldukça yabanc›laﬂt›klar›, SES
MYK’s›ndaki tart›ﬂmada aç›kça görülmektedir. (Y›llarca devrim, sosyalizm mücadelesi verip de hiç tutsak vermemenin nas›l mümkün olabildi¤i de ayr› bir tart›ﬂmad›r elbette.) SES MYK’da karﬂ›m›za apaç›k
ç›kan bu yabanc›laﬂmay› da gözönünde bulundurarak ﬂunlar› belirtmeyi gerekli görüyoruz.
Bugün Güler Zere ve tüm hasta
tutsaklar için özgürlük istemek,
haklar ve özgürlükler mücadelesinin en öne ç›kan taleplerinden biridir. Bu talebin hakl›l›¤› ve meﬂrulu¤u bir yana, milyonlar›n gözü önünde zaman›n her geçen gün ölüme
do¤ru akt›¤› a¤›r hasta tutsaklar için
özgürlük istemek ve zamanla yar›ﬂ
halinde yap›labileceklerin en azamisini yapmak siyasi oldu¤u kadar
a h l a k i bir sorumluluktur.
Mücadeleye bu yal›nl›kta bak›labildi¤inde, tek bir kiﬂi için veya
tutsaklar için bu kadar ﬂey yapmaya
gerek var m› g i b i s o r u l a r a y e r ol mad›¤› aç›kt›r. Yeri gelir yüzlerce
insan en s›radan demokratik bir talep için can›n› ortaya koyabilir; yeri
gelir tek bir insan›m›z› zulmün elinden çekip alabilmek için onbinlerce
insan seferber olur... Tutsaklarla ilgili konular iﬂte o “yerinin geldi¤i”
konulardan biridir. Tutsaklar, halklar›n›n ve vatanlar›n›n kurtuluﬂu u¤runa enn a ¤ › r bedeli ödeyenlerdir.
Tutsaklar›na sahip ç›kmak, her siyasi hareketin ve her halk›n, siyasi ve
a h l a k i s o r u m l u l u ¤ u d u r. Bu sorumlulu¤u yerine getirmeyen bir ör-

güt çürümüﬂ, siyasi ve ahlaki aç›dan
erozyona u¤ram›ﬂ demektir.
Güler Zere, bugün faﬂizmin tutsaklara uygulad›¤› zulme karﬂ› mücadelede simgeleﬂmiﬂ bir isimdir.
Güler Zere ad› tüm a¤›r hasta tutsaklar için öz g ü rl ü k t a l e b i n i n ifadesidir. Elbette onun böyle bir simge niteli¤ini kazanmas›, tüm hasta
tutsaklar›n özgürlük talebinin onda
cisimleﬂmesi, kendili¤inden bir süreçle olmad›. Güler Zere’yi haklar
ve özgürlükler mücadelesinin tam
orta yerine koyan ve onun için özgürlük talebini ülke gündemine taﬂ›yan, bu mücadelenin ele al›n›ﬂ biçimidir. Demokratik mücadele Halkevci’nin konuﬂmalar›nda ifadesini
bulan, yasak savmac›l›kla yürütülemez. Bak›n bu cevab› verenlerin
pratiklerine, düzen içi mücadele anlay›ﬂ› içinde, bugüne kadar herhangi bir konuda bir sonuç almam›ﬂlard›r. Onlar›n mücadeleden anlad›klar›, yasak savmad›r. Dostlar al›ﬂveriﬂte görsün tarz›d›r. En radikal, en
militan hallerinde bile, düzenin icazet s›n›rlar›n› gözetmektir.
Hangi konu önlerine gelirse gelsin, birkaç bas›n aç›klamas›, en fazla birkaç toplant›dan baﬂka bir
“program!” bilmeyenler, Güler Zere’yle ilgili bu yo¤unlu¤u anlayam›yorlar elbette.

Meseleyi yal›nlaﬂt›ral›m:
Halkevcinin cevab›,
‘b›rakal›m ölsünler ’
cevab›d›r
“Yap›lmas› gereken yap›ld›, baﬂka bir ﬂey yapmam›za gerek yok”,
demek NE DEMEK? Anlam› aç›k.
B›rak›al›m ölsün diyor. Devletin
elindeki bir tutsa¤›n ölümünü isteyecek kadar duyars›zl›¤›n alt›nda ne
var? Halkevci bunun cevab›n› vermelidir halka ve devrimcilere.
Güler Zere ölünce ne olacak peki? Tepkinin fazlas›n›, yeterlisini
belirleyen ne Halkevciye göre? Bu
kadar grupçu olunamaz. Onlarca
tutsa¤›n hayat› söz konusu oldu¤unda “biz niye hayat› durduram›yoruz, niye daha fazlas›n› yapam›yo-

ruz? Sendikalar olarak örgütlü güçlerimizi daha fazla nas›l kullanabiliriz?” diye kendisine soraca¤›na,
“gereken yap›ld›” diye fetva veriyor oturdu¤u yerden. Gülerler zulmün elinde iﬂkence alt›nda ölürse
ölür, o “gerekeni yapm›ﬂ” ya!!!
Birçok demokratik kitle örgütü
“üzerlerine düﬂeni” hep böyle iki
aç›klama, bir gösteriden ibaret gördükleri içindir ki, oligarﬂi bu kadar
pervas›zlaﬂm›ﬂt›r. Bunlar› sorgulayaca¤›na o, “siyasi çal›ﬂmalar› b›rak›n,
sendikal gündeme bak›n” diyor.
SES toplant›s›nda sergilenen bu
tav›r, r ekabetçili¤in, grupçulu¤un
hareketleri nas›l burj uva zi yl e ayn›
s a f l a r a savurabildi¤inin çok çarp›c›
bir örne¤idir. Bu kafa d e m o k r a t bir
kafa de¤ildir. Yürüyüﬂ’ün 193. say›s›nda AKP’nin Güler Zere konusundaki 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 bundan farks›z.
“Gereken yap›ld›” diyor; yani
fazlas›, “çok ses ç›kartma”ya giriyor. Yap›lanlar› “siyasi ç›karlar”
için bir propagandadan ibaret görüyor oligarﬂi. Halkevici de “bir siyasetin 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

“Güler Zereler’e Özgürlük”
mücadelesini s›radan bir
mücadele olmaktan ç›kartan,
hasta tutsaklar› gündeme
getiren, Halkevci’nin zihniyetindeki “gereken yap›ld›”
anlay›ﬂ› de¤il, devrimcilerin
demokratik mücadelede de
y›llard›r bedeller ödeyerek
oluﬂturduklar› militan, sab›rl›, kararl›, y›lmayan, vazgeçmeyen mücadele anlay›ﬂ›d›r.

bellidir: Burjuvazi. Onun için burjuvazi gibi konuﬂuyor. Mant›¤› ayn›
ﬂekilde iﬂliyor.
Hapishanelerden onlarca tutsa¤›n tabutu ç›kt›. Oligarﬂi onlarcas›n›
daha katletmek için u¤raﬂ›yor. Halkevleri anlay›ﬂ›, tecritte 122 insan›m›z katledilirken nas›l umursamad›ysa, bugün Güler Zere’nin ve tüm
hasta tutsaklar›n durumu karﬂ›s›nda
da ayn› tutum içindedir.
Güler Zereler’e özgürlük istemek, tecrite karﬂ› mücadele etmek,
tutsaklara sahip ç›kmak, s›n›f mücadelesine bak›ﬂ aç›s›ndan ba¤›ms›z
ele al›namaz. Bu ayn› zamanda idde olojik bir s o r u n d u r. Haklar ve özgürlükler 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 sat›r ya yaz›lacak ya da hiç yaz›lmayacakt›.
“Güler Zereler’e Özgürlük” mücadelesini s›radan bir mücadele olmaktan ç›kartan, hasta tutsaklar›
gündeme getiren, Halkevci’nin zihniyetindeki “gereken yap›ld›” anlay›ﬂ› de¤il, devrimcilerin demokratik
mücadelede de y›llard›r bedeller
ödeyerek oluﬂturduklar› militan, sab›rl›, kararl›, y›lmayan, vazgeçmeyen mücadele anlay›ﬂ›d›r. Grupçulu¤uyla, apolitikli¤iyle, s›radan bir
insan›n duyars›zl›¤›yla devrimci sorumlulu¤unu üstlenmeye karﬂ› ç›kan, devrimci harakete karﬂ› tahammülsüzlü¤üyle gözü körleﬂen Halkevci, subjektivizmi bir yana b›rak›p bu prati¤e bakmal›d›r.
Bir demokratik kitle örgütünün
yönetiminde yeralan bir Halkevci’de, böyle bir mant›k, böyle bir
yaklaﬂ›m ortaya ç›kabiliyorsa, bu
kadar devrimcili¤e ayk›r› bir anlay›ﬂ devrimcilik ad›na savunulabiliyorsa, orada ciddi bir sorun var demektir. Halkevciler bunun muhasebesini yapmal›d›r.
Say›: 11 / 30 A¤ustos 2009
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+ ‹VME’DEN TMMOB ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Her Pazartesi TMMOB, her Sal›
‹MO önünde Demokrasi Nöbeti tutan ‹vme Dergisi yay›n kurulu üyeleri ve okurlar› 24 A¤ustos Pazartesi günü nöbetlerini üç güne ç›kard›klar›n› aç›klad›lar.
8 hafta önce 27 Haziran günü
TMMOB önünde ''TMMOB' de Demokrasi ‹stiyoruz'' denilerek baﬂlayan
kampanya
boyunca
TMMOB'dan taleplerine yönelik
olumlu bir cevap alamayan ‹vme
Dergisi; bu süre içinde ‹MO'nun soruﬂturma terörüne maruz kalm›ﬂ ve
kampanyay› ‹MO önüne de taﬂ›m›ﬂt›. ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›'nda
yaﬂanan anti demokratik uygulamalara ve devam›nda TMMOB bünyesinde baﬂlat›lan tasfiye hareketine

EMO ‹zmir ﬁubesinde
Haks›z ‹ﬂten Ç›karma
Elektrik Mühendisleri Odas›
(EMO) ‹zmir ﬂubesi önünde 17 A¤ustos 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 baﬂkan› 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› kulland›¤› için iﬂten at›ld›¤›n›n söylendi¤i aç›klamada EMO yöneticileri ve
üyeleri bu haks›zl›¤a karﬂ› göreve ça¤r›ld›.

HÜKAD'›n Yaz Sinemas› Gösterimi
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.
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karﬂ› demokratik taleplerle kampanya baﬂlatan ‹vme Dergisi, çarﬂamba
günleri de TMMOB önünde Demokrasi Nöbetine devam edeceklerini aç›klad›lar. +‹vme Dergisi, gerçekler ortaya ç›k›ncaya kadar
TMMOB önünde bulunmaya devam edeceklerini de belirttiler.
TMMOB önündeki aç›klamaya
‹vme Dergisi yay›n kurulu üyeleri
ve okurlar›n›n d›ﬂ›nda sendika üyeleri, demokratik kitle örgütü üyeleri
ve avukatlar da dahil olmak üzere
30 kiﬂi kat›ld›. ''TMMOB'da Demokrasi ‹stiyoruz'' pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde okunan aç›klamada
TMMOB ve odalardan derimci demokrat mühendisleri tasviye yönelik 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› biçimindeki taleplerimizi TMMOB ve ‹MO
yöneticileri iki ayd›r duymazdan
geliyorlar. Bu, yaln›zca ‹vmecilerin
de¤il, taleplerimize destek veren
tüm TMMOB üyelerinin umursanmamas›d›r. “ denildi.
Aç›klamadan sonra nöbete devam edildi.

HATAY’DA FEST‹VALLER SÜRÜYOR
20–21 A¤ustos günlerinde Hatay’›n Ak ne h i r belde sinde birincisi düzenlenen Aknehir Kültür ve
Sanat Festivaline Grup Seyir Defteri, Nehir Semah Ekibi, Epik Sanat Tiyatro Toplulu¤u, yerel gruplar ve Grup Ç›¤-Mustafa Özarslan
kat›ld›.
Festivale kat›lanlar› Umut Veren AS‹ gazetesi stand› ve Güler
Zere’nin büyük boy afiﬂleri karﬂ›lad›. Stand› görenler Zere’nin son
durumu hakk›nda bilgi almak sorular sordular.
Festivalde yerel gruplar›n ard›ndan Epik Sanat Tiyatro Toplulu¤u sahne alarak “Vatan Haini”
adl› oyunu oynad›lar. Ülkemizin
adalet sisteminin anlat›ld›¤› oyunda Güler Zere’ye de de¤inildi, Güler Zere’yi canland›ran oyuncu a¤z›nda maske ile sahneye ç›k›nca
alk›ﬂlar uzun süre kesilmedi ve
sahneden iniﬂinde de “Güler Zere’ye Özgürlük” slogan› hep bir
a¤›zdan at›ld›. Mustafa Özarslan’›n konseri s›ras›nda da sloganlar devam etti. Mustafa Özarslan
Güler’e özgürlük istedi¤ini ifade
etti.

20 – 21 A¤ustos günlerinde
A n t a k y a ’ n › n S e r i n y o l b el d e s i n d e
de Pir Sultan Abdal Dayan›ﬂma
Derne¤i “Kültür ve Sanat Festivali” 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›. Umuda Yolculuk müzik grubu Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› talep etti.
Yerel gruplardan Aves, Epik
Sanat Tiyatro Toplulu¤u, ﬂair Sez
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 hakk›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

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›.

Faruk Ereren Davas›nda
Hukuksuzluk Devam Ediyor
Faruk Ereren Davas›’na Almanya’n›n Düsseldorf
Yüksek Mahkemesi’nde (Oberlandesgerichts) 19-20
A ¤ u s t o s 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 delilsiz ve hukuksuz oldu¤u, Faruk Ereren’in sorular›na
ald›¤› “cevaplarla” ortaya ç›kt›. Dava 2 Eylül gününe
ertelendi.

Almanya’da Ev
Bask›nlar›
14 A¤ustos sabah› saat 07.00'da Stuttgart ve Nürnberg'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 dergisi 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 bulunanlar› terör örgütü üyesi olma gerekçesi ile arad›klar› insanlar› gözalt›na alarak saat 14.00'a kadar karakolda 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 soruyu sormak istediklerini söylediler... ALMAN DEVLET‹ NEY‹N PEﬁ‹NDE..

CIA’n›n Onayl› ‹ﬂkence Yöntemlerinden
Biri Daha: “Annene tecavüz ederiz”

AHMAD SA’ADAT
Açl›k Grevindeydi
‹srail’in elinde tutsak olan Fi l i s ti n H a l k Kurt u lu ﬂ C eph es i Genel 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 uluslararas› birli¤i DDGF imzas›yla yap›lan aç›klamada, Sa’adat’›n Rimon gözalt› merkezine nakledildi¤i
belirtildi. Sa’adat’›n burada kendisine uygulanan tecriti protesto etmek için 9 günlük açl›k grevi yapt›¤›n›n da belirtildi¤i aç›klamada,
Sa’adat’a destek ça¤r›s› yap›ld›.

CIA'n›n mahkeme karar›yla yay›mlanan 2004 tarihli teftiﬂ raporunda
düzmece iddialarla gözalt›na al›nan
yüzlerce kiﬂiye”” K o n u ﬂ m a z s a n a k r ab a l a r › n › z a z a r a r v e r i r i z” tehdidi yap›ld›¤› yaz›ld›.
ABD Baﬂkan› George Bush döneminde aç›klanmayan iﬂkence raporunda CIA’n›n iﬂkence yöntemlerine
yer verildi.
CIA’n›n kulland›¤› iﬂkence yöntemleri aras›nda; gözalt›nda matkap
ve tabanca ile iﬂkence yapmakta var.
Yine iﬂkence yöntemi olarak kulland›klar› tecavüz, öldürme ve tehdit
ile sonuç almaya çal›ﬂm›ﬂ CIA.
“Dediklerimizi yapmazsan, akr a b a l a r › n › ö l d ü r ü r ü z” veya “ a n n e n i
b u r a y a g e t i r i r gözlerinin ö n ü n d e
tecavüz ederiz” sözleriyle CIA’n›n
nas›l iﬂkenceci ve faﬂist bir örgüt oldu¤u bir kez daha görüldü.

CIA böylesine ahlaks›z ve halklar›n düﬂman› bir örgüttür. Amerika’da
demokrasi arayanlar bu gerçekleri
görmelidirler.
Aç›klanan iﬂkence raporunda 4 y›l
boyunca gözalt›nda tutulan AbdulraK o n u ﬂ m a y › re d him el Nasrihi'ye "K
dedersen annene gözlerinin önünde
t e c a vüz e de ri z" denildi¤i belirtiliyor.
Halid Seyh Muhammed isimli bir
ABD yeni bir s a l d › r › y a
kiﬂiye de “A
u¤rarsa çocuklar›n› ve seni öldürür ü z ” denilmiﬂ.
Her iki kiﬂinin de 2007 y›l›nda yasaklanan; m a h k û m u t a h t a l a r a b a ¤ lamak ve kafas›n› suya sokarak bo¤ulma hissini yaﬂatan 'waterboard i n g ' iﬂkence yöntemine de tabi tutuldu¤u belirtiliyor.
Üstelik bu iﬂkenceler Adalet Bakan›’n›n onay› ile yap›ld›. Bu gerçekte
belgelendi. ABD iﬂkencenin, s›n›rs›z
gözalt›n›n yaﬂand›¤› bir ülkedir.
Say›: 11 / 30 A¤ustos 2009
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S ö z ü n Ö z ü : B i r kiﬂiye yap›lan
haks›zl›k bütün toplulu¤a yönelmiﬂ
b i r t e h d i t d e m e k t i r.
Montesquieu

Yüzde 70 mezarlık!
Bir inﬂaat ﬂirketi araﬂt›rmas›n›n sonucunu aç›klam›ﬂ: ‹stanbul'daki konutlar›n % 70’i güvenli de¤il!
Yani k›sacas›, ‹stanbul olmuﬂ koca bir mezarl›k...
Mezarl›ktan tek fark›, içinde ﬂimdilik canl›lar
yaﬂ›yor.

“‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay'› daha dikkatli izleyin. Ne
zaman, nereye gidiyor, kimlerle görüﬂüyor, bas›n aç›klamalar›nda söze nas›l giriyor, nas›l
konuﬂuyor?
Hatta ses tonu... Bence
muhteﬂem yönetici. ... Medyaya bilgi verirken o kadar babacan ki, en muhalif gazeteciye
bile insanl›¤› hat›rlat›yor. Dünyaca tan›nan yazar›m›z Yaﬂar
Kemal'i evinde 'kardeﬂi' gibi ziyaret 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 baﬂlad›m. Haa Atalay'a destek veren 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› nas›l aﬂa¤›lad›¤›n›, nas›l
kiﬂiliksizleﬂtirdi¤ini, n a s › l kul
köle haline getirdi¤ini, nas›l zulmün ve sömürünün suç orta¤›
yapt›¤›n› gösteren bir örnek olarak aktarmak istedik yine de...
Ya¤c›l›k deyip geçmeyin.

Münferittir münferit!
80 küsur y›ll›k ‘münferit’ asimilasyon:
Geçen hafta gündemde olan Norﬂin’in ad›, Özal
iktidar› döneminde de¤iﬂtirilmiﬂ ve G ü roymak yap›lm›ﬂ. Ama Özal’›n haberi yokmuﬂ.
Özal’›n bakanlar›ndan biri olan Hasan Celal Güzel, isim de¤iﬂikliklerinden zaten siyasetçilerin haberinin olmad›¤›n› söylemiﬂ. Ona göre, mesele ﬂuymuﬂ: “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, asimilasyon tarihi, iﬂgüzar birkaç bürokrat›n iﬂiymiﬂ!
Biz de tarihi s›n›flar yazar diye biliyorduk,
bak›n, bürokratlar yaz›yormuﬂ....

Kendin Öldür, Kendin ‘ﬁehit’
‹lan Et, Kendin Tören Yap!
Dört askerin öldü¤ü aç›klanm›ﬂt›; “ﬂehit” denmiﬂti. Ve törenler yap›lm›ﬂt›. Sonra nas›l ‘ﬂehit’ olduklar› anlaﬂ›ld›. TSK subaylar›n›n karakteristik
özelliklerini taﬂ›yan bir psikopat, “ceza” olsun diye
bir askerin eline pimi çekilmiﬂ el bombas›n› vermiﬂti...
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 yönetirken, söyledi¤iniz TEK B‹R DO⁄RU VAR MI
ACABA?
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Hukuksuzluk, gün gelir,
o hukuksuzlu¤un
savunucular›n› da vurur
Ergenekon savc›lar›n›n talimat›yla, Emniyet Genel Müdürlü¤ü
bünyesinde özel bir komisyon kurularak, Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme
Derne¤i’nden (ÇYDD) burs alan 15
bin ö¤renci hakk›nda fiﬂleme ve soruﬂturma yap›ld›¤› ortaya ç›kt›. Gerekçe, burs alan ö¤rencilerin “terör
örgütleriyle” ba¤lant›s› olup olmad›¤›n› araﬂt›rmakm›ﬂ!
Saylan’dan sonra ÇYDD Genel
Baﬂkanl›¤›’na seçilen Aysel Çeli kel, bunun üzerine yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle dedi: “Bu araﬂt›rma hukuk devletiyle ba¤daﬂmaz. Hukuk
devletinin hâkim olmad›¤› di¤er rejimlerde, polis rejimi gibi düzenlerde, böyle uygulamalar görülür.
ÇYDD devletle birlikte çal›ﬂmaktad›r.”
Ergenekon kapsam›nda yarg›lanan, hakk›nda soruﬂturma aç›lan her
kes “ h u k uk d e v l e t i ” olunmas› gerek ti¤ini hat›rlat›yor. Demokrasiden, adaletten söz ediyor. Hukuksuzluk devrimcilere karﬂ› uygulan›nca sorun de¤il, ama kendilerine yönelince “ h u k u k ç i ¤ n e n i y o r ”
diye feveran ediyorlar.
Hat›rlanaca¤› gibi Çelikel, Bü
yük Direniﬂ sürerken k›sa bir dönem Adalet Bakanl›¤› yapt›. O zaman hukuksuzluklara, katliama son

vermek için k›l›n› bile k›p›rdatmad›.
O devletin bakan koltu¤unda oturup
ölümlerimizi seyretti aylarca. “ F
T ipleri iyidir, tecrit uygulam›yor u z ” dedi.
Bugünse yap›lanlar›n “Hukuk
devletiyle ba¤daﬂmad›¤› görüﬂün deyim” diyor. Peki, 122 tutsa¤› öldürmek ne kadar ba¤daﬂ›yordu hukuk devletiyle? 19-22 Aral›k katliam› ne kadar hukuk devletiyle ba¤daﬂ›yordu ve Çelikel ne yapt› bu konuda? 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 dönüﬂür. Aynen Çelikel’in devrimcilere
karﬂ› kulland›¤› “hukuk” silah›n›n
kendilerine dönmesi gibi.
Çelikel bu ülke gerçeklerinden
habersiz bir insanm›ﬂ gibi bir de diyor ki; bu tür uygulamalar polis rejimlerinde olurmuﬂ!... Bu ülkede
sizden öncede, binlerce insan soruﬂturmalardan geçti. On y›llard›r
bu ül-

kede insanlar fiﬂleniyor. Yani k›sacas›, geçmiﬂte hukuk vard› da devlet ﬂimdi polis devletine dönüﬂmüﬂ
de¤il! O polis devleti y›llard›r devrimcilerin oldu¤u okullarda, iﬂyerlerinde, mahallelerde insanlar› “terör soruﬂturmalar›”ndan geçiriyor,
fiﬂliyor, sorguluyor. Bu ülkede infazlar, kay›plar yaﬂan›yor. Bunlar
yaﬂan›rken, hiç polis devletinden
söz etmiyorlar. Bunlar›n hepsi “hukuk devleti”yle ba¤daﬂ›yor öyle mi?
Evet asl›nda bunlar›n hepsi fa ﬂ i z m i n h u k u k u n a uygundur. Faﬂizmin hukuku içinde kitle katliamlar›,
infazlar, kay›plar, hapishanelerin
bombalanmas›, kimyasal silahlar›n
kullan›lmas›, faﬂist katillerin aklanmas› meﬂrudur. Tüm bunlar, bu ülkenin yasalar›na uydurulur. Uymazsa da devlet “rutin d›ﬂ›na ç›kar”.
Aysel Çelikel gibiler, faﬂizmin
hukukunu, halka “hukuk devleti”yiz, “hukuka sayg›l› olmak gerekir” masallar›yla yutturmaya çal›ﬂ›rlar. Ama iﬂte, faﬂizmin hukukunun yerleﬂik yöntemlerinin ucu kendilerine dokunuverir birgün. O zaman ﬂikayet etmeye baﬂlarlar. Herkesten daha demokrat, herkesten
daha hukuk ve adalet savunucusu
kesilirler. Ama adaletten yana
olduklar›na kimseyi de inand›ramazlar.

O, yürektedir, asla yok olmaz!
“Merhaba
Halklar›n binlerce y›ll›k tarihinden süzülüp gelen s›n›fsal kini-nefreti, özlemi, duygular›, ac›lar›
bazan dertop olup bir kiﬂinin omuzuna biner... Tarih ona liderlik misyonu verir... Bu bazan Spartaküs olur, bazan Bedreddin, bazan Marks olur, bazan 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 oluﬂu ile yok olmaz! O, o misyonda daima yaﬂ›yordur... Ve bundan dolay›d›r ki: ATEﬁ‹N VE GÜNEﬁ‹N ÇOCUKLARI OLARAK, DAYI B‹Z‹Z! DAYI
HALKTIR!
O, yürektedir, asla yok olmaz!

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. Yürüyüﬂ dergisinin konuyla ilgili 25
A¤ustos 2009 tarihli aç›klamas›n›
yay›nl›yoruz:
SUSTURAMAYA C A K S IN I Z!
Dergimiz Emperyalizme ve
Oligarﬂiye Karﬂ› YÜRÜYÜﬁ'ün
23. 08.2009 tarihli 13. Say›s› toplat›ld› ve 1 ay süreyle yay›n› durduruldu.
...
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-

‹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 öncelere dayanan Yürüyüﬂ dergisinin
ve devrimci bas›n›n önemini ve ta-
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çekleri yazd›¤›m›z için susturulmaya çal›ﬂ›yoruz.
Susmayaca¤›z... Bizi Susturamayacaks›n›z!
...
Ne demiﬂiz?
Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› ve sosyalizm için mücadele eden devrimci 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, okurlar›m›z›n kurﬂunlanmas›yla, iﬂkenceyle katlederek baﬂaramad›n›z.
Bundan sonrada hiçbir güç bizi
susturamaz, SUSTURAMAYACAKSINIZ.
EMPERYAL‹ZME VE
OL‹GARﬁ‹YE KARﬁI YÜRÜYÜﬁ
rihini anlatan bir konuﬂma yapmas›
ile baﬂlad›.
“Ferhat gibi s›rt›m›zdan vurulmak pahas›na, Engin gibi iﬂkencede katledilmek pahas›na bu Yürüyüﬂ bizim” denilen konuﬂman›n ard›ndan Yürüyüﬂ dergisi üzerine yap›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.

ADALET
‹ST‹YORUZ
Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken s›rt›ndan vurularak felç b›rak›lan Ferhat
Gerçek ve Ferhat’a adalet istedi¤i
için iﬂkence yap›larak katledilen Engin Çeber’e, Halk Cepheliler yapt›klar› eylemle adalet istemeye devam
ettiler.
21 A¤ustos Cuma günü, ‹stanbul
Ümraniye’de ve 18 A¤usutos günü
Esenler’de bir araya gelen Halk Cepheliler, “Ferhat’› Vuran Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n – Halk Cephesi” yaz›l› bir pankart açt›lar.
Halk Cepheliler ad›na okunan
aç›klamalarda”Potansiyel suçlu olarak görülen gençlerimizi sokaklarda
kurﬂunlayanlar›n, adalet isteyenleri
iﬂkenceyle katledenlerin cezaland›r›lmas›n› istiyoruz” denildi.
“Adalet ‹stiyoruz, Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n, Yürüyüﬂ Susturulamaz” sloganlar›n› atan Halk Cepheliler aç›klaman›n ard›ndan toplu dergi
sat›ﬂ› yapt›lar.

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, Kestel’de 25 olmak üzere toplam 51
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

