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Güler Zere’ye mektup
nusu yap›lmas› vard›. Hasta tutsak-

Geçen hafta bu sayfam›zda Güler Zere’nin sevgiden, kav gadan lara “tek tip elbise giymezseniz, teyana sat›rlar›n› okurlar›m›zla paylaﬂm›ﬂt›k. Biz de Güler’e
davi ettirmeyiz” dayatmas› yap›l›se vd am›zd an , kav gam›zdan yana b ir “ merhab a” gö nd er iyor uz... yordu..
Sevgili Güler
Gönderdi¤in “sevgiden ve kav ga dan ya na” s at ›r l ar l a dolu mekt ub u n u a l d › k . Defalarca okuduk kendi
kendimize. Sonra meydanlarda okuduk. Amfilerde, derneklerde, kahvehanelerde okuduk...
Demir ve betonun bizim yoldaﬂl›k
ba¤lar›m›z karﬂ›s›nda hiçbir hükmünün olmad›¤›n› bir kez daha gördük.
Yaﬂama, kavgaya dair düﬂlerimizin
büyüklü¤ünü okuduk sat›rlar›nda.
Senin tutsak edildi¤in hücrenin
karﬂ›s›nda, sana özgürlük istedi¤imiz
o pankart›n alt›nda otururken bizimle
birlikteydin. Oraya seni sormak, sana
destek olmak için gelen herkese seni
anlat›rken yan› baﬂ›m›zdayd›n.
Umuda ve kavgaya ba¤l›l›¤›n›n
belki de en güzel resmi, hastane bahçesinde yürürken, çekilmiﬂ o foto¤raf›nd›. O resminle hep bizimlesin. O
resimde, tutsaklar› tecrit alt›nda öldürmeye, sakat b›rakmaya çal›ﬂan

zulme verilmiﬂ en güçlü cevap var.
Umudu ve direnci, yoldaﬂl›¤› ve yoldaﬂlar›na güveni hayk›ran o resmin
ﬂimdi meydanlarda herkesi selaml›yor.
Do¤du¤un, kavgayla tan›ﬂt›¤›n,
y›ld›zl› gecelerine yol arkadaﬂl›¤›
yapt›¤›n, patikalar›nda yürüdü¤ün
Dersim’desin, Anadolu’nun dört bir
yan›ndas›n... ‹l il, ilçe ilçe konserlerde, festivallerde türküler sana adan›yor... Afiﬂlerin dolan›yor Anadolu’nun dört bir yan›n›... ‹stanbul Taksim’de her hafta gürül gürül akan
coﬂkulu kalabal›¤›n en önünde sen
vars›n, yine o resminle..
Sevgili Güler
Zulmü bizim kadar iyi tan›yan
olamaz. Hapishaneler tarihi bu zulmün tarihidir bir bak›ma.
29 y›l önce yönetime el koyan 12
Eylül faﬂist cuntas›n›n tutsaklar› teslim alma yöntemleri aras›nda da hasta tutsaklar›n sa¤l›klar›n›n ﬂantaj ko-

Ya tek tip elbiseyi giyip tedaviye
kavuﬂulacakt› ya da tek tip yoksa, tedavi de yoktu... Birinden biri tercih
edilecekti... Aradan 29 y›l geçse de
zalimin politikalar› de¤iﬂmedi.
Ama de¤iﬂmeyen bir ﬂey daha var
bu ülkede Güler! Zulme karﬂ› direniﬂ
de hiç durmad› bu ülkede.
Bugün o direniﬂi temsil edenlerden biri de sensin.
On y›llard›r halk› “ölüm korkusu”
ve katliamlarla sindirmeye, teslim almaya çal›ﬂanlara bir cevapt›r direncin
ve meydan okuyuﬂun...
Adli T›p’›n manevralar›, oyalamalar›, devrimci düﬂmanl›klar› bize v›z
gelir. Zulmü tan›yoruz. Çaresiz de de¤iliz. Bir parçam›z›n bizden al›nmak
istenmesi karﬂ›s›nda “Dünyay› aya¤a
kald›rmaktan” geri durmay›z.
“S›cakl›¤›n›z, gücünüz, sesiniz
b e n i s a r › p s a r m a l › y o r. B u n d a n d › r
bu illet beni her s › k › ﬂ t › r d › ¤ › n d a k a rﬂ›s›nda baﬂ›m› dik tutmam. Ona
çelme takmaya haz›rlanmam ...”
diyordun mektubunda.
Büyük ailemizin kalbi seninle at›yor, bilesin... Seni zulmün elinden çekip alaca¤›z inan.

YAﬁIYORLAR
18 Eylül - 24 Eylül
Aslen Ordu’lu olan ‹brahim, 1972’de ‹stanbul Kas›mpaﬂa’da do¤du. ‹stanbul’a yoksulluk nedeniyle göç etmiﬂlerdi. Mücadeleye 1989’da kat›ld›. 1992’de tutsak düﬂtü.
1994’de tahliye oldu, 1995’te tekrar tutsak
düﬂtü¤ünde milis komutan›yd›.
19 Aral›k katliam›nda, Tekirda¤ F tipi’ne
sevkedildikten sonra, 4. Ölüm Orucu Eki‹brahim ERLER bi Direniﬂçisi olarak aln›na k›z›l band›n›
takt›. Direniﬂini sürdürürken, Küçükarmutlu’ya sald›r›ld›¤› ö¤renildi¤inde bedenini tutuﬂturan tutsaklardan biri ‹brahim Erler’di. 19 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde do¤du. Ortaokul y›llar›ndan itibaren devrimcilere
sempati duymuﬂtu.
‹ktidar›n F Tipleri’ni gündeme getirmesi
üzerine, TAYAD’l›lar›n mücadelesinde yerald›. ‹zmir’de hücrelere karﬂ› mücadelenin emekçisi oldu ve nihayetinde bu mücadelenin en ön cephesinde yer almaya
Abdülbari
karar vererek ‹zmir’de ölüm orucuna baﬂYUSUFO⁄LU lad›. Daha sonra ölüm orucunu Küçükarmutlu’da direniﬂ evinde sürdürerek 20 Eylül 2001’de 21 ya ﬂ›nda ölümsüzleﬂti.

Taylan ÖZGÜR
23 Eylül 1969 ’da ‹stanbul'da Beyaz›t
Meydan›’nda katledildi. ODTÜ Sosyalist
Fikir Kulübü üyesi Taylan Özgür’ün katledilmesi, kontrgerillan›n ilk planl› cinayetlerinden birisiydi. ODTÜ'de Amerikan
elçisi Komer'in arabas›n›n yak›lmas› eylemine kat›lan devrimcilerden biriydi.

Turan KILIÇ

U¤ur
SARIASLAN

Buca Hapishanesi’nde
21 Eylül 1995’te özgür
tutsaklara karﬂ›
gerçekleﬂtirilen sald›r›da,
direniﬂ destan› yazarak ﬂehit
düﬂtüler.
Turan KILIÇ, 1958 do¤umlu,
Yusuf BA⁄
iki çocuk babas› bir
emekçiydi. ‹zmir K›n›k ‹lçesi
Taﬂtepe köylülerinin önderiydi. Hareketin
bölgede verdi¤i bütün görevlere koﬂturdu.
U¤ur SARIASLAN, 1971 Kayseri do¤umluydu.
‹zmir’de Liseli DEV-GENÇ saflar›nda görev ald›.
Yusuf BA⁄, 1970 Kayseri P›narbaﬂ›
do¤umluydu. Çerkez milliyetinden ve ‹zmir’in
ilk DEV-GENÇ’lilerindendi. Eylül 1993’de
tutsak düﬂtü.

Yar›nlara aç›lan kap›
“Katabilmek yüre¤ini yar›na
halk›m,
Katabilmek sevdan›
Türküsü olmak yar›nlar›n,
Türküleﬂtirmek yaﬂam›
Çok k›sa süreli bir ömrü
Sonsuz k›lmakt›r.
Çünkü yar›nlar
Geride b›rakt›¤›n gün
say›s›yla de¤il,
Yüzündeki çizginin
çoklu¤uyla de¤il;
Iﬂ›lt›s›nda gözlerin,
Yüre¤in çarp›nt›s›nda
yaﬂan›r.
Ve kiminde bir kurﬂun

yaras› ölüm de¤il,
Yar›nlara aç›lan kap›d›r.
‹ﬂ üç gün fazla takvim
sayfas› çevirmekte de¤il,
Bugünden yar›nlara kap›
açmakt›r marifet.
Kimisi vard›r,
Üç takvim sayfas›na
Siner, silinir,
Kimi y›rtar tüm takvimleri
Yar›nlar ad›na direnir;
Türkü türkü dillenir
Yar›nlarda söylenir.
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Ruhi SU
1912'de Van'da do¤du. Anadolu türkülerinin güçlü ve sosyalist sesi oldu. Oligarﬂinin bask›lar›na maruz kald›. 1952 TKP
operasyonunda tutuklanarak 5 y›l tutsak
kald›. Tutsakl›¤›ndan sonra da yaﬂam›,
bask›larla geçti. Susmad›, boyun e¤medi.
Kansere yakaland›. Cunta pasaport vermeyerek yurtd›ﬂ›na tedaviye gitmesini engelledi. 20 Eylül 1985’te aram›zdan ayr›ld›.

DEVAM!

Mücadeleye
devam...
Eylemlere devam... Onu Zulmün Elinden
Çekip Al›ncaya kadar... Bileklerindeki
kelepçeleri çözdürünceye kadar...

Pablo NERUDA
ﬁili’li Neruda, halklar›n özgürlük savaﬂ›n› iﬂledi¤i
kavga ﬂiirleriyle tan›nd›. ‹spanya ‹ç Savaﬂ› baﬂlad›¤›nda, ‹spanya’da görevli bir diplomatt›. O, ülkeyi
terketmek yerine, Franco faﬂizmine karﬂ› savaﬂt›.
Ülkesinde de devrimci çal›ﬂmalar›ndan dolay› bask›lara maruz kald›, sürgün yaﬂad›. 1973’te Pinochet’in faﬂist darbesinden sonra 23 Eylül 1973'te
ﬁili’de hastal›¤› sonucunda aram›zdan ayr›ld›.

DÜZELTME

Diyarbak›r Hapishanesi’nde Katledildiler

30 A¤ustos 2009 tarihli Halk Gerçe¤i dergisinin 11. say›s›nda Julius Fuçik’in resmi
yanl›ﬂ ç›km›ﬂt›r. Do¤rusu yandaki gibidir.
Düzeltir, okurlar›m›zdan özür dileriz...

Mehmet ASLAN, Kadri DEM‹R, Edip DÖNEKÇ‹, M.Nimet ÇAKMAK,
Erkan Hakan PER‹ﬁAN, R›dvan BULUT, Hakk› TEK‹N, Mehmet Kadri
GÜMÜﬁ, Cemal ÇAM, Ahmet ÇEL‹K
Diyarbak›r Hapishanesi’nde 24 Eylül 1996’da, oligarﬂinin planl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›da, özel timler taraf›ndan demir çubuk, cop ve
kalaslarla dövülerek katledildiler.
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12 Eylül ve AKP: Oligarﬂik
Diktatörlü¤ün ‹ki ‹ktidar›
2 Eylül Amerikanc› faﬂist cuntas›n›n bir darbeyle yönetime el
koymas›n›n üzerinden 29 y›l geçti.
29 y›ld›r, 12 Eylül hiç unutulmad›.
“Geçmiﬂte kalan” bir olay gibi bak›lmad›. Burjuvazinin baz› kesimleri zaman zaman “o dönemlerin art›k geride kald›¤›” iddias›nda bulunsa da, 12 Eylül çeﬂitli biçimlerde
gündemde kalmaya devam etti.
Çünkü, 12 Eylül, geçmiﬂe dair bir
olay›n “hat›rlanmas›” olarak de¤il,
yasal, siyasal, kurumsal olarak
h a l a s ü ren bir olgu olarak ülkemiz
siyasetinin hep içindedir.
oru çok s›k önümüze gelir ve
son derece yal›nd›r: “Ülkemizde
demokrasi var m›?”
orunun cevab›n›, her kesim, nesnel olgulara, Marksizm-Leninizmin temel ölçütlerine göre vermez; cevapta, birçok subjektif faktör de rol oynar. ‹ﬂin içine subjektivizm girdi¤i ölçüde de en aç›k olgular görülmez hale gelir. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesi anlay›ﬂ›ndaki çarp›kl›klar da kayna¤›n›
genellikle buradan al›r.
emokrasiye var demekle yok
demek, “iyi kötü bir demokrasi” tarifi yapmakla, “demokrasicilik oyunu” tarifi yapmak aras›nda,
ilk bak›ﬂta görülemeyecek kadar
büyük farklar vard›r. Bu konudaki
tespitler, s›n›flar mücadelesindeki
görevlerin niteli¤ini de belirler. Demokrasi yok derseniz önünüze demokrasiyi kazanmak gibi bir görev
koyars›n›z gibi buradan devrimci lik ç›kar. Var derseniz, o zaman yapaca¤›n›z sadece baz› iyileﬂtirmelerdir ki oradan da r eformizm ç›kar.
evlete, demokrasiye ve devrime, Marksizm-Leninizmin evrensel tezleri aç›s›ndan bakanlar
için, baﬂtaki soruya verilecek cevap
bellidir. Ülkemizde bir demokrasi
yoktur. Hiç kuﬂkusuz baz› nispi
haklar ve özgürlükler vard›r; bunlar
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sömürge tipi faﬂizmin bir özelli¤i,
tamamlay›c› bir parças› olan demokrasicilik oyununun gere¤idir.
Yeni sömürgelerde, yönetim biçimi,
faﬂizmdir. F a ﬂ i z m s ü re k l i d i r. Bazen aç›k faﬂizm, bazen gizli faﬂizm
biçiminde icra edilir; birincisi 12
Eylül’e, ikincisi AKP’ye tekabül
eder. ‹kisi de oligarﬂik diktatörlü¤ün yönetim biçimleridir. ‹kisinin
de s›n›fsal temeli ve hizmet ettikleri
temel s›n›flar, emperyalizm ve iﬂbirlikçi burjuvazidir. Faﬂizmin aç›k
veya gizli, “askeri” veya “sivil” görünümlü olmas›, temel olarak emperyalizmin ve oligarﬂinin ihtiyaçlar›na ve s›n›flar mücadelesinin seviyesi ve dengelerine göre belirlenir.
2 Eylül faﬂist cuntas› iﬂbaﬂ›na
geldi¤inde emperyalizmin ve
oligarﬂinin ç›karlar›n› uzun vadeli
olarak koruyabilmek için, faﬂist
devleti pekiﬂtiren yasal ve idari düzenlemeler yapm›ﬂt›r. O kurumlar,
bugüne kadar gelmiﬂ ve oligarﬂinin
“sivil” iktidarlar› taraf›ndan da faﬂist devleti güçlendirecek yeni bir
çok düzenleme eklenmiﬂtir. 12 Eylül’ün hiç “ g e ç m i ﬂ t e k a l m a m a s›”n›n nedenlerinden biri de budur
zaten. Ülkemize bakt›¤›m›zda bunu
çok somut olarak da görürüz zaten:
12 EYLÜL, polis terörüyle, yasaklarla, hapishanelerde tecritle, hapishanelerden ç›kan tabutlarla, Kürt
halk› üzerindeki bask› ve asimilas-
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Türkiye gibi bir
ülkede,
demokrasinin
varl›¤›n› kan›tlamaya
çal›ﬂmak, bazen kara
mizaha, bazen aç›k bir
iktidar yalakal›¤›na,
bazen iflah olmaz bir
statükoculu¤a denk
düﬂer.

yonla devam ediyor... 12
EYLÜL, IMF ile, ‹ncirlik
Üssü ile, varl›¤›n› devam
ettiriyor... 12 EYLÜL,
YÖK sultas›ndaki üniversitelerle, iﬂçileri, memurlar› kuﬂatan
köleleﬂtirme yasalar›yla, sendikalar›
kuﬂatan zincirlerle, devam ediyor...
12 Eylül dünde kalmad›... Ekonomik, siyasi, askeri, kültürel her
alandaki politika ve kararlar›n ortaya koydu¤u gibi, 12 Eylül AKP’YLE SÜRÜYOR.
ﬂte bu noktada, bask›lara, yasaklara karﬂ› olup, darbelere karﬂ›
olup, AKP’yi desteklemek büyük
ve çözülemez, aﬂ›lamaz bir çeliﬂkidir. “Biz cuntalardan çok çektik”
deyip, AKP’ye yedeklenmek, iﬂte
bu yüzden affedilemez bir savrulmad›r. Sol ayd›nlar›n ve reformizmin bir k›sm› bu çeliﬂki ve savrulmay› yaﬂamaktad›rlar.
lkemizde hemen her gün, ülke
gerçeklerini görmezden gelip,
demokrasi konusunda kendilerini
ve kitleleri aldatanlar›n yan›lg›lar›n›
gösterecek say›s›z geliﬂme yaﬂanmaktad›r. Faﬂizm, her gün sergiledi¤i irili ufakl› zulümleriyle, hergünkü anti-demokratik politikalar›yla,
demokrasi yan›lg›s› içinde olanlar›
adeta tekzip etmektedir. Fakat, bu
kesimlerin tespitleri ve politikalar›
zaten bilimsellik ve nesnellik üzerinde geliﬂmedi¤i için, bunlara da
gözlerini kapamaya devam etmektedirler. S›k s›k ﬂaﬂ›rmakta, hayal
k›r›kl›¤›na u¤ramakta, ama asla gerçe¤e dönmemekte; oligarﬂinin bir
sonraki manevras›nda ayn› rüzgarlara yine kap›lmakta, yine düzenden
demokrasi bekleyerek ayn› yan›lg›lara düﬂmektedirler.
2 Eylül’ün sürüp sürmedi¤ini
do¤ru tespit etmek iﬂte bu yüzden çok önemlidir.
ürkiye gibi bir ülkede, demokrasinin varl›¤›n› kan›tlamaya
çal›ﬂmak, bazen k a r a m i z a h a , bazen aç›k bir i k t i d a r yalakal›¤›na,
bazen iflah olmaz bir s t a t ü k o c u l u ¤a denk düﬂer. Çünkü, dergi da¤›tt›¤› için sokak ortas›nda insanlar›n
kurﬂunland›¤›, hapishanelerde in-
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sanlar›n iﬂkencede öldürüldü¤ü, bahakk›n›, örgütlenme hakk›n› kullanten hiç tart›ﬂ›lmad›¤› gibi, en genel
s›n toplant›s›na kat›ld› diye, bir ananlamda haklar ve özgürlükler zemak için ödedi¤imiz bedellerin bümaya kat›ld› diye, Kürtçe konuﬂtu
mininde de tart›ﬂ›lm›yor. Düzenin
yüklü¤ünü sahte demokratlar›n
diye, halay çekti diye, insanlar›n tutek amac›, teslimiyete raz› etmek
ak›llar› bile almaz.
ve zaman içinde de “Türk egementuklanabildi¤i, iﬂkencecilerin, infazKP yalakas› kesimler bir yana,
li¤i” içine yeniden çekmektir. Bu
c›lar›n, katliamc›lar›n istisnas›z yarsoldan da kimileri bize,
aç›kça görülmektedir de. Hak, hug› taraf›ndan korunup akland›¤› bir
AKP’nin baﬂlatt›¤› Ergenekon dakuk, demokrasi tart›ﬂmas› yok...
ülkede, devletin en üst düzey kiﬂi ve
vas›n›, “AB’ye uyum” yasalar›n›,
Hasta tutsaklar konusunda da sistekurumlar›n›n bilgisi dahilinde “bin
“Kürt aç›l›m›”n› desteklemenin
min hala hukuki, meﬂru kanallar› iﬂkontrgerilla operasyonu”nun yap›l“demokratikleﬂmeye destek verletmek yerine “af”f›, merhamet did›¤› bir ülkede, linçlerin apaç›k örmek” oldu¤u ve solculu¤un bunu
lenmeyi dayatmas›, ayn› mant›¤›n
gütlenebildi¤i ve kimsenin bundan
gerektirdi¤i dersi vermeye kalk›yordevam›d›r.
dolay› soruﬂturulmad›¤› bir ülkede,
lar. Ülkemizde kimse devrimcilere
demokrasinin oldu¤unu savunmak,
üzen, “aç›l›m” manevralar›yla,
demokratl›¤›n dersini veremez;
akla, mant›¤a, bilime terstir ve bü“demokrasicilik oyunu”yla,
çünkü ülkemizde haklar ve özgürtün bunlara ra¤men demokrasi var
kitleleri,
k›smi ve göstermelik hak
lükler mücadelesi de y›llard›r zaten
diyebilmek, zordur. Bu zorluk beve
özgürlüklerle
oyalay›p, ekonodevrimcilerin omuzundad›r.
lirtti¤imiz gibi, kara mizaha dönümik, siyasi, askeri her anlamda staKP’nin “aç›l›m” yapt›¤›, AB
ﬂür bazen; iﬂkencede katlederler,
tükoyu sürdürmek istemektedir. Soarac›l›¤›yla demokrasiyi inﬂa
bunu eleﬂtirenlere “bak›n iﬂte eleﬂtilun da bu oyunu kabul etmesi, d üetti¤i bir safsatad›r. Sistemin, meserebiliyorsunuz, iﬂkence var ama dezen içi solculuk dedi¤imiz olguyu
la bu kadar büyük bedeller ödenmiﬂ
mokrasi de var” derler.
ortaya ç›kar›r. Düzen içi solculuolan Kürt sorunundaki dayatmas›
o¤rudur, iﬂte bu sat›rlar› da ya¤un, bu konumuna ra¤men devrim,
bile, sistemin demokrasiden ne kazabiliyoruz; ama bu demokrasosyalizm, komünizm gibi s›fat ve
dar uzak oldu¤una en yeni ve somut
sinin varl›¤› demek de¤ildir. Bu üliddialar› kullanmaya devam etmesi
kan›tt›r. Sorun Uluslar›n Kendi Kakemizde demokrasiye de¤il, “dede sol ad›na baﬂka bir “oyun”dur.
derini Tayin Hakk› çerçevesinde zamokrasicilik oyunu”na kan›tt›r.
Düzen içi solculukla, bunlar asKald› ki, “demokrasicilik oyula yanyana gelmeyecek olgunu” içinde dahi, eleﬂtirilerimizi
lard›r. B›rak›n devrimi, sosyaHalk›m›z›n Baﬂ› Sa¤olsun
söyleyip yazabilme hakk›n›,
lizmi, düzen içi solculukla, de Ölen biziz yine. Ölen emekçi, yoksul
mokrasi bile yanyana gelmez.
gerçekleri söyleyebilme ve halhalk.
O
nlarca
k
ardeﬂimiz,
s
ömürü
v
e
ka ulaﬂt›rabilme hakk›n›, büonuç olarak, bütün bu olguyük bedeller ödeyerek elde etya¤ma düzeni taraf›ndan katledildi.
lar›n bize gösterdi¤i sonuç,
tik, hala da bu haklar› kullanaayn›
zamanda ülkemizdeki
Bu bir katliamd›r; baﬂka bir ad› ve
bilmek için bu bedelleri ödedevrimci stratejinin, baﬂka deaç›klamas› yoktur.
meye devam ediyoruz.
yiﬂle kurtuluﬂ perspektifinin de
Kardeﬂler! Düzenin aram›zdan ald›kuras› bir gerçek ki, bugün
bir yan›n› belirler. Demokrasi
sözü edilen Ergenekon Damücadelesi, bir sistem sorunular›n›n yak›nlar›n›n baﬂ› sa¤olsun.
vas›, AB’ye uyum süreci veya
dur. Faﬂizm altedilmeden deYaral›lar›m›za da geçmiﬂ olsun diyo“Kürt aç›l›m›” çerçevesinde
mokrasi sorunu çözülemez ve
ruz. Üzüntümüzü içimize atamay›z
herkesten daha fazla “demokfaﬂizmi altedebilecek tek güç,
art›k. Kader diye sineye çekemeyiz
rasi yanl›s›”, herkesten daha
devrimin gücüdür. Demokrasibu adaletsizli¤i; 7 emekçi kad›n›n
“demokrat” kesilenler, demokde ç›kar› olan yaln›zca her keölümü nas›l kader olabilir? Düzenin
rasi için hayatlar› boyunca tek
simden halk kitleleridir. Bu neefendileri rant sa¤layacak diye, 32
bir ad›m atmam›ﬂ, hiçbir bedel
denle de demokrasi mücadelesi
insan›m›z››n ölmesi, evimizin bark›ödememiﬂ, bu iﬂin prati¤inden
“baﬂka güçlere” havale edilebim›z›n y›k›lmas›, kader de¤il elbette.
bihaber kesimlerdir. Sistem
lecek bir mücadele de¤ildir. O
içinde demokratikleﬂmenin ne
devirler, çoktan, bir as›r kadar
Kendi kendimize kahretmekle yetiolup olmad›¤›n› da en iyi biz
geride kalm›ﬂt›r. Demokrasiyi
nemeyiz. Hay›r, yeter art›k; bize bu
biliriz. Sistem içinde demokraANAP, SHP veya AKP gibi oliac›lar› yaﬂatanlar› kahretmek için
si mücadelesini de en iyi biz bigarﬂinin partilerine havale
aya¤a kalkmal›y›z. Ölenlerimizin ah›liriz. Çünkü ony›llard›r bu müedenler, bugüne kadar oldu¤u
n›n yerde kalmamas› için geride kacadeleyi gerçekten veren, bugibi, hayal k›r›kl›klar› yaﬂamalanlar olarak aya¤a kalkmal›y›z.
nun için büyük bedeller ödeyen
ya devam edeceklerdir. 12 Eybiziz. Bir dernek kurmak, bir
Halk Gerçe¤i lül’ün de, faﬂizmin de altedildergi ç›karmak için, gösteri
mesinin yolu bellidir.
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“Güler Zere’nin Adli T›p Kurumu
Taraf›ndan Öldürülmesine Engel
Olmak ‹çin Yürüyoruz!”
A K P ‹ k t i d a r › o y a l › y o r, G ü l e r
Z e re ’ y i z a m a n a y a y a r a k ö l d ü r mek istiyor... DEVAM! Kavga ya
de vam... Eylemle r e de vam... Çe kip Al›nca y a k a d a r... bi lek le r i n d e k i k e lep çe le r i ç ö z ü n ce y e k a d a r..
AKP iktidar› Güler Zere için
olumlu ya da olumsuz bir karar ver-miyor. Bilerek, oyal›yor, uzat›yor.
Tarih vermiyor. Karar› zamana ya-yarak Güler’i katletmek istiyor.
Güler Zere için art›k haftalar›n,
günlerin de¤il saatlerin önemi var.
Güler Zere için saatlerin de¤il daki-kalar›n önemi var art›k. Her geçen
gün onun ömründen çal›n›yor. Her
geçen saat onun sa¤l›¤›na kavuﬂma
ﬂans›n› ortadan kald›r›yor.
Güler Zere için art›k kaybedile-cek tek bir dakikam›z bile yoktur.
Bekleyecek, “dur bakal›m” diyecek
tek bir saniyemiz yoktur.
Aylarca onu tedavi etmeyip oya-layanlar, a¤›r kanser hastal›¤›n›n
ilerlemesinin sorumlusudurlar. Ön-ce hastal›¤›n yay›lmas›na neden ol-dular. ﬁimdi tahliye etmeyerek ölü--
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müne neden olacaklar.
AKP iktidar›n›n ne yapaca¤› bel-li olmuﬂtur. Güler Zere’yi zulmün
elinden çekip almak hepimizin
omuzundaki bir görevdir art›k. Ne
yapacaksak bizler yapaca¤›z.
D E VA M ! K a v g a y a d e v a m . . .
Eylemlere devam...
Gelinen noktada önümüzde tek
bir tercihimiz var. Güler Zere’yi
zulmün elinden çekip al›ncaya ka-dar mücadeleye devam edece¤iz.
AKP oyalayarak, zamana yaya-rak, bizlerin Güler Zere’yi sahiplen-memizi engellemeye çal›ﬂ›yor. Bu
hayati konuda izleyici olmam›z› is-tiyorlar.
Yani onlar Güler Zere ve hasta
tutsaklar› birer birer katledecek,
bizse izleyece¤iz?
Hay›r! Özgürlük mücadelesine
daha s›k› sar›laca¤›z. meydanlarda
daha çok olaca¤›z. Sloganlar›m›z
daha gür ç›kacak. Güler Zere’yi da-ha çok insana anlataca¤›z.
AKP iktidar›n›n Güler Zereler’i
unutturmas›na, gün gün hastal›¤›n›n

ilerlemesini kan›ksatmalar›na izin
vermeyelim. Bize Güler’in ölüsünü
teslim etmek istiyorlar. Güler’i sa¤
istiyoruz.
Bileklerindeki kelepçeleri çö-zünceye kadar mücadele!
*
‹ s t a n b u l ’ d a 11 Eylül Cuma gü-nü her hafta oldu¤u gibi Güler Ze-re’ye Özgürlük talebiyle Taksim
Tramvay Dura¤›’nda toplanarak yü-rüyüﬂe geçildi. 1500 kiﬂiyle baﬂla-yan eylemde alk›ﬂlar ve sloganlarla
Güler Zere’nin foto¤raflar›, Güler
Zere’ye ve di¤er hasta tutsaklara
özgürlük pankart› Türkçe ve ‹ngi-lizce aç›ld›. Önde yine Güler Ze-re’nin büyük boy foto¤raf› taﬂ›nd›.
Yürüyüﬂe geçilmeden önce Av.
Taylan Tanay yapt›¤› konuﬂmada
“Adli T›p karar›n› aç›klamayarak,
eksik evrak bahanesiyle Güler Ze-re’yi ölüme terkediyor. Bir kez daha
yürüyoruz. Bu kez Güler Zere’nin
Adli T›p Kurumu taraf›ndan öldü-rülmesine engel olmak için yürüyo-ruz. Tam bir ayd›r dosyas› Adli T›p
Genel Kurulu önünde, tam bir ayd›r
Adli T›p Genel Kurulu hiç bir karar
vermiyor. Adli T›p Kurumu bu ül-kede siyasi tutuklu ve hükümlüleri
öldürmeye devam ediyor. Onlar
Güler Zere ile birlikte di¤er devrim-ci tutsaklar›n özgürlü¤e kavuﬂma--

s›ndan korkuyorlar. Onlar bu bari-kattan gedik aç›lmamas›n› istiyor-lar, o yüzden ölüme gittikçe yakla-ﬂan Güler Zere’yi serbest b›rakm›-yorlar. Bize avukatlar›na ölece¤ini
aç›kça söylüyorlar. Bu yüzden Gü-ler Zere’yi serbest b›rakm›yorlar. O
yüzden di¤er devrimci tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas›n›n önünün aç›l-mas›n› istemiyorlar. ‹ﬂte bugün bu
yürüyüﬂümüz, sloganlar›m›z sadece
Güler Zere’yi de¤il Türkiye hapis-hanelerinde a¤›r sa¤l›k sorunlar› ya-ﬂayan di¤er devrimci tutsaklar› öz-gürlü¤üne kavuﬂturmak içindir. Ve
biz bir kez daha ilan ediyoruz. Hiç
bir tutsa¤›m›z›, hiç bir devrimciyi
Adli T›p Kurumu’na öldürtmeyece-¤iz. Bugün bu nedenle daha güçlü
yürüyoruz...” dedi.
Daha sonra sloganlar ve alk›ﬂlar-la yürüyüﬂe geçildi. Taksim esnaf›
taraf›ndan art›k bilinen bu kalabal›k
baz› esnaflarca selamland›, alk›ﬂlarla
karﬂ›land› yine. Yürüyüﬂte her hafta
oldu¤u gibi 15 dakika oturma eylemi
yap›larak Çav Bella marﬂ› coﬂkulu
bir biçimde söylendi. Marﬂtan sonra
tekrar yürüyüﬂe geçilerek Galatasa-ray Lisesi’nin önünde toplan›ld›. Bu-rada Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye-si Ebru Timtik bas›n aç›klamas›n›
okudu. Timtik aç›klama öncesi Güler
Zere’den s›cak selamlar getirdi¤ini
de sözlerine ekledi.
Sloganlarla eylem bitirilirken se-lin do¤al bir felaket de¤il bir katli-am oldu¤unu konuﬂmas›nda vurgu-layan Av. Taylan Tanay Cuma ey-lemlerinde görüﬂmek üzere eyleme
kat›lan herkese teﬂekkür etti.
E s e n y u r t ’ t a; Amasyal›lar, Er-zincanl›lar, Çorumlular, Bingöllü-ler, Tuncelililer, Ardahanl›lar der-nekleri, Esenyurt Gençlik Derne¤i,
Emek-‹ﬂ Sendikas›, De¤iﬂim Gaze-tesi ve Gelecek Gazetesi ortak bir
bas›n aç›klamas› yay›nlayarak Gü-ler Zere’nin serbest b›rak›lmas›n›
istedi.
Zere’nin, yaﬂam›n›n a¤›r risk al-t›nda oldu¤u yönünde raporu olmas›-na ra¤men b›rak›lmad›¤› belirtilen
aç›klamada; “‹nsan hakk›na, t›p bili-mine, hukuka ve vicdana s›¤mayan

bu davran›ﬂ› KINIYORUZ” denildi.
Halk Cephesi, Al›nteri, DHF,
DTP, EMEP, ESP, Partizan, Kald›-raç, TKP, PSAKD Sultanbeyli ﬁu-besi ve BDSP 6 Eylül günü K a r t al
Meydan›’nda yapt›klar› eylemle
Güler Zere'ye özgürlük istediler.
Festival alan›nda toplanan 150 kiﬂi
"Güler Zere'ye Özgürlük Hasta tut-saklar Serbest B›rak›ls›n" yaz›l›
pankart açarak Güler Zere'ye Öz-gürlük sloganlar› ve dövizlerle Kar-tal Meydan›’na yürüdüler. Burada
yap›lan aç›klamada; Adli T›p’›n
Güler Zere hakk›ndaki karar›n› be-lirsiz bir tarihe erteleyerek Zere'yi
katletmeye çal›ﬂ›ld›¤› belirtildi.
*

ANKARA

MERS‹N

G ü l e r ’i Öld ü r t me ye ce ¤iz!
A n k a r a ’ d a 9 Eylül günü Güler
Zere’ye özgürlük için her hafta
Adalet Bakanl›¤› önünde yap›lan
eylemlere devam edildi.
45 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde TA-YAD’l› Aileler’den Mehmet Y›lmaz
bir aç›klama yapt›. Güler Zere öldü-¤ü takdirde sorumlusunun AKP ikti-dar› olaca¤›n› belirten Y›lmaz;
“Bizler, Güler’den, onun direnme-sinden ald›¤›m›z güçle bir kez daha
belirtiyoruz. Buna izin vermeyece-¤iz. Güler’i öldürtmeyece¤iz! Hasta
tutsaklar› öldürtmeyece¤iz!” dedi.
Eylemde “Güler Zere’ye Özgürlük,
Erol Zavar’a Özgürlük, Sohbet
Hakk› Uygulans›n, Adalet istiyo-ruz” sloganlar› at›ld›.
Ayr›ca SES yönetiminden Mer-yem Özsö¤üt Güler Zere’nin yazd›-¤› mektubu okudu.
‹HD Ankara ﬁubesi: “Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n!”
Ankara’da 5 Eylül günü K›z›lay
Yüksel Caddesi’nde ‹nsan Haklar›
Derne¤i hasta tutsaklar›n serbest b›-rak›lmas› için eylem yapt›. TA-YAD’l› Aileler’in de destek verdi¤i
eylemde hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.
“Biz insan haklar› savunucular›
olarak hasta tutsaklar›n ç›¤l›¤› ol-maya devam edece¤imizi belirtir-ken. Bu ç›¤l›¤a sessiz kalan siste-min yaﬂanacak her ölümden sorum--

ESK‹ﬁEH‹R

ANTALYA
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lu olaca¤›n› bir kez daha vurguluyo-ruz” denilen eyleme 45 kiﬂi kat›ld›.
*

G ül e rl e r ’in Sesiyiz,
‹ n s a n l› ¤›n Sesi yiz
Mersin’de 8 Eylül günü Taﬂbi-na önünde her hafta yap›lan Güler
Zere’ye özgürlük eylemlerinin seki-zincisi yap›ld›. Eylemde TAYAD’ l›
Aileler ad›na bir aç›klama yapan
Hasan Biber; “Adli T›p Kurumu,
bugünden sonra olumlu bir karar
verse dahi, Güler'i aylar boyunca
ölüme taﬂ›man›n sorumlulu¤undan
kurtulamaz” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma
eylemi yap›ld›. Eylem s›ras›nda Gü-ler Zere’nin gönderdi¤i mektup
okundu.
"Güler Zere'ye Özgürlük", "Tec-rite Son", "Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n" sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-leme, KESK bileﬂenleri, ESP, DHF,
PART‹ZAN, DTP, EHP de destek
verdi.
*

Es kiﬂeh i r ’de Yü r ü yüﬂ
E s k i ﬂ e h i r ' d e 4 Eylül günü Gü-ler Zere ve hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› talebiyle ‹l Sa¤l›k Mü-dürlü¤ü önünden Adalar Migros
önüne bir yürüyüﬂ yap›ld›.
Adalar Migros önüne gelindi¤inde
yap›lan aç›klamada; “Adli T›p Kuru-mu'nun insan yaﬂam›na verdi¤i de¤er
bir kez daha tüm ç›plakl›¤›yla gözler
önüne serildi. Onkolog olmadan ha-z›rlanan raporlar belli ki Adli T›p'›n,
iktidar›n "Sessiz ‹mha" politikas›na

‹ZM‹R
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ortak oldu¤unu göstermektedir.
Haftalard›r Güler Zere için öz-gürlük eylemleri yap›yoruz. Bir insa-n›m›z›n daha tecrit koﬂullar›nda öl-mesine izin vermeyece¤iz ''denildi.
Eyleme; BDSP, DGH, DPG,
EHP, Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i,
Halkevi, ‹HD, SDP ve TKP kat›l›r-ken DTP destek verdi.
*

ADANA

G ül e rl e r ’i Eller i nize
B› r a k m aya ca ¤›z!
2 Eylül günü Güler Zere’nin ser-best b›rak›lmas› için A n t a l y a ’ d a
K›ﬂlahan kapal› yolun giriﬂinden
K›ﬂlahan Meydan›’na kadar meﬂale-li yürüyüﬂ yap›ld›. 110 kiﬂinin kat›l-d›¤› eylemde; “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›. EMEP,
ESP, DHF, Halk Cephesi, KESK
Antalya ﬁubeler Platformu, ÖDP,
Pir Sultan Abdal Derne¤i, Sosyalist
Parti, Antalya 78’liler Giriﬂimi,
TMMOB ‹KK, D‹P Giriﬂimi, ME-SOP kurumlar›n›n kat›ld›¤› eylem-de bas›n aç›klamas›n› ‹zzet Günay
okudu.
Tecrit koﬂullar›nda hapishaneler-de insanlar›n katledildi¤ini söyle-yen Günay, “Bizler ne Güler’in ne
de di¤er hasta tutsaklar›n ölümünü
seyretmek istemiyoruz. Hapishane-lerden yeni tabutlar almak istemiyo-ruz” dedi.
*

G ül e r Zer e’yi Adli T › p
K ur um un a
Öl d ü r tmeyece¤iz
4 Eylül günü ‹ z m i r Kemeralt›
Giriﬂi’nde toplanan Halk Cepheliler
yapt›klar› eylemle Güler Zere’nin
serbest b›rak›lmas›n› istediler. Halk
Cephesi ad›na Selda Bulut’un oku-du¤u aç›klamada Adli T›p Kuru-mu’nun karar vermeyerek yapt›kla-r› anlat›ld›. “Bizim aç›m›zdan son
söz söylenmiﬂ de¤il. Mücadeleye
devam. Güler Zereler’i zulmün
elinden çekip al›ncaya kadar müca-deleye devam. Bu pervas›zl›¤a, ay-mazl›¤a zalimli¤e teslim olmaya--

l›m” denildi.
‹zmir’de Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformu da 5 Eylül günü Keme-ralt› giriﬂinde yapt›¤› eylemle Adli
T›p Kurumu’nun Kanser Hastas›
Güler Zere hakk›ndaki karar› ertele-mesini protesto etti. Eylemde aç›k-lamay› okuyan Neﬂe Bilgin; Güler
Zere ile benzer durumdaki Erol Za-var, Abdülsamet Çelik ve hapishane
koﬂullar›nda tedavisi mümkün ol-mayan tüm hasta tutsaklar derhal
serbest b›rak›lmas› gerekti¤ini söy-ledi. Eylemde “Güler Zere’ye Öz-gürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›-rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onuru-muzdur” sloganlar› at›ld›.
90 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme;
D‹SK Ege Bölge Temsilcili¤i ve
MESOP imzac› kurumlar olarak ka-t›l›rken, Emekli-Sen 3 No’lu ﬁubesi
de eyleme destek verdi.
*

A d an a ’ d a G ül e r ‹çin
E y lem l e r S ü r ü y o r
A d a n a ’ d a 4 Eylül günü Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas› için
eylem yap›ld›.
DHF, ‹HD, Halk Cephesi,
BDSP, ESP, Al›nteri, ÇHKM’nin
ortak yapt›¤› eylemde, “Bizler, Gü-ler Zere ve hasta tutsaklar özgür
olana kadar eylemlerimizi devam
ettirece¤imizi söylemiﬂtik. Bir kez
daha yineliyoruz. Güler Zere’yi öl-dürtmeyece¤iz, onurumuz olan dev-rimci tutsaklara sahip ç›kmaya de-vam edece¤iz” denildi. Güler Ze-re’nin mektubunun da okundu¤u
eyleme 55 kiﬂi kat›ld›.

Avrupa’da Güler Zere’ye
Özgürlük Eylemleri
Güler Zere’ye Özgürlük eylemlerine yurtd›ﬂ›ndan desteklerde devam ediyor. Avrupa’n›n birçok kentinde devrimciler Güler Zere için
eylemler yapt›lar, imzalar topland›lar.

Güler’in Sesi Yine Viyana’da
Hayk›r›ld›
2 ve 9 Eylül günlerinde, Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da Güler
Zere’ye Özgürlük Komitesi bileﬂenleri Stephansplatz meydan›na yak›n
toplant› yerinde biraraya gelerek
Almanca, ‹ngilizce, ‹talyanca, Frans›zca ve ‹spanyolca yüzlerce bildiri
da¤›t›p, meydanda aç›lan enformasyon stant›nda imza toplad›lar.
Eylemlerde Güler Zere’ye Özgürlük yaz›l› ve Güler’in resmi olan
tiﬂörtler giyilerek, üzerinde Güler’in farkl› resimleri bulunan dövizler taﬂ›nd›. Bunlar›n yan›s›ra Almanca "Bu bir acil hayat ça¤r›s›d›r.
Güler Zere Serbest B›rak›lmal›d›r"
yaz›l› pankart aç›ld›.
*

Brüksel’de Güler Zere’ye
Özgürlük ‹stendi
28 A¤ustos günü Belçika'n›n
baﬂkenti Brüksel'de Güler Zere'ye
Özgürlük Komitesi taraf›ndan bir
eylem düzenlendi. Avrupa Komisyonu Konsey binas› önünde iki saat
boyunca bildiri da¤›t›lan eyleme,
K›z›l Yard›m (Secours Rouge) Belçika seksiyonu da Frans›zca olarak

BRÜKSEL

“Güler Zere'ye Özgürlük” yaz›l› bir
pankart açarak destek verdi.
*

Güler Zere’ye Özgürlük
Kampanyas›na Uluslararas›
Destek
Cenevre Halkevi Güler ZERE'yle ilgili yürüttükleri kampanyaya iliﬂkin olarak bir de¤erlendirme
raporu aç›klad›. Raporda, uluslararas› birçok örgüt, kurum ve sendikan›n Güler Zere’yi sahiplendi¤i belirtildi.
*

Londra'da Güler ‹çin Turnuva
‹ngiltere'de Anadolu Halk Kültür Merkezi 'Güler Zere'ye Özgürlük' turnuvas› düzenledi.
Anadolu Halk Kültür Merkezi
temsilcisinin turnuva baﬂlamadan
önce yapt›¤› konuﬂmada; “Güler
Zere'yi ve ﬂahs›nda devrimcilerin
yaln›z olmad›klar›n› göstermek istiyoruz. Adana Balcal› Hastanesi’nde
bulunan Güler Zere'ye dostlu¤umuzu ve sevgilerimizi, selamlar›m›z›
gönderiyoruz" denildi.

olmak üzere 2500 bildiri da¤›t›ld›.
*

Hamburg Konsoloslu¤u
Önünde Gösteri…
3 Eylül günü Almanya Hamburg’da Halk Cepheliler, Türkiye’nin Hamburg Konsoloslu¤u
önünde bir eylem yaparak, AKP iktidar›n›n zulmünü, Adli T›p'›n tarafl› tutumunu protesto ettiler. Eylemde Konsoloslu¤a Türkçe ve Almanca bildiriler verildi. Eylem, "Güler
Zere'ye Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" sloganlar›yla
sona erdi.
Hamburg Halk Cepheliler, protesto gösterisinin ard›ndan Sternschanze'de bilgilendirme stand› açarak Türkçe ve Almanca bildiriler
da¤›t›p, imza toplad›lar, 2 günlük
açl›k grevi yapt›lar.
*

Duisburg’da Afiﬂleme…
5 Eylül günü Duisburg’da Halk
Cepheliler taraf›ndan Güler Zere’ye
özgürlük isteyen 150 afiﬂ as›ld›.
*

‹sviçre’de Bildiri Da¤›t›m›…
‹sviçre'nin Zürich ﬂehir merkezinde Güler Zere'nin özgürlü¤üne
kavuﬂmas› için 3 saat içerisinde
yaklaﬂ›k 1200 bildiri da¤›t›ld›.
*

Paris'te Güler Zere Afiﬂleri

LONDRA

Halk Cepheliler Londra’da 3 Eylül günü Türkiye Elçili¤i önünde Güler Zere’ye özgürlük talebiyle eylem
yapt›lar. 5 Eylül günü de Woodgreen Kütüphanesi önü ve Dolston tren
istasyonunda eﬂ zamanl› olarak Güler
Zere ile ilgili bilgilendirme stand› açt›lar. 4 saat içinde her iki bölgede
2000 ‹ngilizce, 500 adet de Türkçe

Paris'te 5 Eylül günü Güler Zere
için Özgürlük Komitesi taraf›ndan
afiﬂler yap›ld›. "Türkiye Hapishanelerinde Tecrit Öldürüyor Kanser
Hastas› Güler Zere'ye Özgürlük Komitesi" yaz›l› 400 afiﬂ as›ld›.
*

Berlin'de Güler ‹çin Stand
Berlin Halk Cephesi 2 Eylül
2009 günü Kreuzberg meydan›nda
stand açt›. Stand da yüzlerce Almanca ve Türkçe bildiriler da¤›t›larak imzalar topland›.
"Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤iz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlar›yla eylem bitirildi.
Say›: 13 / 13 Eylül 2009
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p›lan Taksim yürüyüﬂünde buluﬂulmak üzere eylem bitirildi.
Dünya Doktorlar›ndan üç Frans›z doktor da eyleme kat›lanlar aras›ndayd› ve Güler için mesaj yazmak istediklerini belirttiler.

‹HD ve T H AY-DER
Ziyar eti

‹ S TANBUL ADL‹ T I P ÖNÜ

Siz Katilli¤i
Biz Özgürlü¤ü ‹ﬂ Edindik!

Güler Zere’ye Özgürlük talebiyle Adana Balcal› Hastanesi önündeki oturma eylemi ve ‹stanbul Adli
T›p Kurumu önündeki “Özgürlük
Nöbeti” devam ediyor.
Güler Zere için özgürlük isteyenler ya¤an ya¤mura ra¤men kararl›l›kla gece-gündüz nöbet bekleyerek Güler Zere’yi her koﬂulda sahipleneceklerini gösteriyorlar.
Güler Zere Adana Balcal› Hastanesi’nin mahkum ko¤uﬂunda gün
gün ölüme yaklaﬂ›rken Adli T›p Kurumu oyalamaya devam ediyor.
“Güler Zere’ye Özgürlük” sesi
bir kez daha Adli T›p Kurumu’nun
önünde yank›land›. Adli T›p Genel

10
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Adana Balcal› Hastanesi önünde
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›
için yap›lan oturma eylemine destekler de devam ediyor. 3 Eylül günü Adana ‹nsan Haklar› Derne¤i ve
THAY-DER 10 kiﬂilik bir heyet olarak destek amaçl› ziyarette bulundular. Heyet ad›na ‹HD Adana Temsilcisi Osman Kara bas›na ve kamuoyuna seslendi.
Kara konuﬂmas›nda, Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas›n›, buna
karﬂ› ç›kanlar›n insanl›k suçu iﬂledi¤ini ve Güler Zere'ye desteklerinin
devaml›l›¤›n› belirtti. Kara herkesi
oturma eylemine destek amaçl› hastane önüne gelmeye davet etti.
Gelen heyettekiler "Güler Zere'ye Özgürlük" ve "Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n" sloganlar›yla
eylemcilerin yan›nda bir süre oturma eylemi yapt›lar.
TAYAD ad›na Mehmet B›ld›rc›n
eylemin 57'ci gününde Güler Zere
ile ilgili bilgiler aktard›. Adana
THAY-DER baﬂkan› kendilerinin
bu süreçte yanlar›nda oldu¤unu ve
desteklerinin sürece¤ini belitti.
‹HD VE THAY-DER'liler Balcal› önündeki oturma eyleminden Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas›n› isteyerek ayr›ld›lar.

Kurulu toplat›s›n›n yap›ld›¤› 10
Eylül günü “Güler Zere’ye Özgürlük” isteyenler de Adli T›p Kurumu’nun kap›s›n›n önündeydiler.
O kap›n›n önünde ayn› zamanda
selde katledilen insanlar›n aileleri
cenazelerini almak için oradayd› ve
feryad ediyorlard›. Katilli¤i iﬂ edinmiﬂ, halka zulmetmeyi görev bilmiﬂ
bir devletin kap›s›nda bekliyorlard›.
Eylemde yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan Güler Zere’nin avukatlar›yla Adli T›p Kurumu Baﬂkan› Haluk ‹nce’nin yapt›¤› telefon görüﬂmesinde bir kez daha oyalayarak
Güler’i öldürmeye çal›ﬂt›klar› ortaya ç›kt›. “‹stedikleri evraklar gelmedi¤i” gerekçesiyle Güler Zere’nin
durumunu gündemlerine almad›klar›n› ifade
ADANA BALCALI HASTANES‹
eden Adli T›p Baﬂkan›
Haluk ‹nce “evraklar›n
tamamlanmas› durumunda bunu gündem
yapacaklar›n›” söyledi.
Sabr›m›z› s›namaya
devam edenlere “Güler
Zere’ye
Özgürlük”,
“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›yla karﬂ›l›k verildi ve Cuma günleri ya-

Stadyum’da Gerçe¤e Dönüﬂ
ve Güler Zere ‘Hassasiyeti’
Adana Demirspor da, ‹talya’n›n
Livorno tak›mlar› da ilerici, demokrat bir taraftar kitlesiyle, s›radan
kulüp tak›mlar›ndan ayr›l›yorlar. Bu
iki tak›m›n maç› vard› geçen hafta
Adana’da. Tribünler, herkesin üzerinde hemfikir oldu¤u gibi, bir stadyumdan çok, miting alan›n› and›r›yordu. Adana Demirspor ve ‹talyan
Livorno, ‘Irkç›l›k ve Emek Sömür ü s ü n e K a r ﬂ › ’ bir araya gelmiﬂlerdi.
4 Eylül günü yap›lan maçta, Che
bayraklar›, Filistin, Küba, Sovyetler
bayraklar› dalgalan›yor... Marﬂlar
söyleniyordu statta... Sonra bir an
geliyor, bir pankarta müdahale ediliyor: ‘Güler Zere Yaﬂas›n’ yaz›yor
pankartta. Adana Demirspor'un
renklerinin üzerine yaz›lm›ﬂ pankartta, ayr›ca “FREEDOM FOR
GÜLER ZERE" de yaz›l›yd›..
Sivil polisler önce özel güvenli¤i etraf›na toplayarak pankarta mü-

Güler ZERE için
bir beste
Kanser hastas› devrimci tutsak
Güler Zere için bir beste yap›ld›.
K i b r i t olarak da bilinen sanatç›
Gürsel COﬁKUN taraf›ndan yap›lan parça, Yo u t u b e v e ‹ z l e s e ne.com’da binlerce kiﬂi taraf›ndan
izlendi.
Zere ve di¤er hasta siyasi tutsaklar›n ölüme terk edilmesinin kabul
edilemez oldu¤unu belirten Coﬂkun,
klibinde her Cuma Taksim’de Güler
Zere için adalet isteyenlere de yer
Z e re ' n i n s e r b e s t b › r a k › l vererek, “Z
mas› için herkese sorumluluk
d ü ﬂ t ü ¤ ü n ü” ifade ediyor.
“Duydum ki hastalanm›ﬂ
Zere Zere ey Zere
Biz de sand›k hastaym›ﬂ
Zere Zere ey Zere
‹çimizde dert varsa

dahale etmeye yollad›lar. Özel güvenlik püskürtüldü ve tribünlerden
"faﬂizme karﬂ› omuz omuza" sloganlar› yükseldi. Sonra çevik kuvvet ve polis insanlar› da k›ﬂk›rtmaya
çal›ﬂarak gaz ve joplarla sald›r›ya
geçti. Pankart› alan polis 3 kiﬂiyi de
gözalt›na ald›.
... “Tribünlerdeki özgürlükçü hava ikinci yar›da aç›lan bir pankartla da¤›ld›.” diye yazd› Vatan. Milliyet muhabiri, o an›, “sanal dünyadan gerçe¤e dönüﬂ” olarak de¤erlendirdi.
Polisin onlarca pankart içinde
Güler Zere pankart›na sald›rmas›,
“ Te c r i t ” konusunda y›llarca gösterdikleri “sald›rgan hassasiyete” ne
kadar da benziyor. 1 May›slar’da, 8
Martlar’da, alanlara her pankart al›n›rken, “ Te c r i t t e ﬂ u k a d a r ö l ü m ”
diye yazan pankartlar al›nm›yordu
mesela.. F Tipleriyle ilgili eylemlere sald›r›yordu polis... Mihri Belli

Sokaklarda isyan var...”
diye devam eden sözlerde Güler
Zere’nin sahiplenildi¤ini, çaresiz
olunmad›¤› anlat›l›yor. Parça sonlan›rken, fonda binlerin a¤z›ndan
“Güler Zere Serbest B›rak›ls›n!”
slogan›n› en güçlü biçimde duyuyoruz..
***

ÖZDEM‹R’den “ Güler
ZERE için ça¤r›”
C H P Meclis ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu üyesi Malik
Ecder Özdemir, Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’den Güler ZERE’nin
cezas›n›n infaz›n›n durdurulmas›n›
istedi.
Özdemir, “.... i n f a z › d u r d u r m a l›. Ye n i b i r O k k › r olay› ol ma s › n "dedi. Özdemir, aç›klamas›nda
Zere’nin kilo kaybetti¤ine, nefes almakta zorland›¤›na ve yataktan ç›kamad›¤›na da dikkat çekti.

özetlemiﬂti: “Ç›k caddeye yaﬂas›n
sosyalizm diye ba¤›r, polis müdahale etmez, ama kahrolsun F Tipleri
deyince...”
Öyleydi. Çünkü tecrite karﬂ› direniﬂ, bir irade çat›ﬂmas›yd›, halka
Türkiye gerçe¤ini gösteren bir mücadeleydi. Güler Zere mücadelesi
gibi... pankart›na müdahale de ayn›
nedendendir. Orada sistemi rahats›z
eden, orada kitlelere direniﬂ ve mücadele üzerine somut ça¤r›lar yapan
bir yan vard›... Ve iﬂte o yana sald›r›yordu polis...
Ama ne ç›kar, sald›rs›n.
Dalga dalga yay›ld› statta “ Z e re
Yaﬂas›n” sloganlar›... Livorno taraftarlar› muhtemel ki, yüreklerine
koyup götürdüler Güler Zere’yi
‹talya’ya...

Yunanl› Milletvekilinden Avrupa Parlementosuna Soru
Önergesi
Yunanistan, Radikal Sol Birlik Partisi (SYNASPISMOS)
milletvekili Nikolaos Huntis, 1
Eylül günü AP'ye Güler Zere’yle ilgili yaz›l› bir soru önergesi verdi.

Frans›z Komünistlerden Güler Zere’ye
Destek
2 Eylül’de Fransa Kanunlar
Komisyon Baﬂkan yard›mc›s› ve
Komünist Grup Baﬂkan›, Nicole
Borvo Cohen-Seat, Paris Türk
Büyük Elçili¤i’ne Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için
bir mektup gönderdi.
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12 Eylül’ün Hapishaneleri
“Demokrasi”nin Hapishaneleri...
12 Eylül sürüyor mu, sürmüyor
mu, tart›ﬂmas›na en somut cevaplardan biri, hapishanelerdir. 12 Eylül’ün hapishaneleri, i ﬂ k e n c e n i n ,
z u l m ü n h a p i s h a n e l e r i d i r. Ama kitlesel katliamlarda, kan dökücülükte,
kendinden sonrakiler, yani “sivil”
i k t i d a r l a r, 12 Eylül’ü aﬂm›ﬂt›r. Aynen, 1990’l› y›llar›n infazlar›n›n,
kaybetme politikalar›n›n da 12 Ey lül’ü geride b›rakt›¤› gibi.
Böyle bir karﬂ›laﬂt›rma bize, “sivil yönetime”, “demokrasiye” geçildi¤inin iddia edildi¤i dönemlerden itibaren özellikle 1990’larda,
zulmün 12 Eylül’ü geride b›rakt›¤›n› gösterir. Hapishaneler aç›s›ndan
ele ald›¤›m›zda, 12 Eylül döneminde B u c a , Ü m r a n i y e , D i y a r b a k › r,
U l u c a n l a r, 19 A r a l › k boyutlar›nda
katliamlar yoktur.
Na s› l a ç ›k l a y ac a ¤ ›z b u n u ? B u n d a n ç › k a r › l a c ak s i y as i s o n u ç n e o l mal›? Ve burada ﬂunu da sormal›y›z;
“Cunta döneminden iyidir, eksik
gedik de olsa demokrasidir!” gerekçesiyle ANAP, AKP gibi partileri destekleyip, oligarﬂi içi güçler
aras›nda tercih yapanlar; salt “darbe
karﬂ›tl›¤›” temelinde kâh Demirel’i,
kâh Tayyip Erdo¤an’› “ilerici” ilan
edenler; bu “sivil” iktidarlar, d a rbecilerden daha m› demokrat?
Daha m› az zalim?
Yaﬂanan bunca katliam bize öyle
olmad›klar›n› gösteriyor. Bugün, 7
y›ld›r iktidarda olan A K P’nin hapishaneler bilançosu di¤er iktidarlar› aﬂan bir boyuta ulaﬂm›ﬂt›r. Tecritte ölümler ve hasta tutsaklar›n katli
devam etmektedir. Tecrite karﬂ› direniﬂte ölenlerin say›s› A K P iktidar› dönminde 122’ye ulaﬂt› .. ‹ﬂte
G ü l e r Z e re ’ n i n , i ﬂ t e d i ¤ e r h a s t a
t u t s a k l a r › n d u r u m l a r › ! … AKP iktidar› tecritte ›srar ederek, sessiz imha politikas›yla tutsaklar› katlediyor. “Sivil”lerle, darbecilerin zalimlikte, katillikte birbirlerinden bir
fark› var m›?
12 Eylül devrimcilerin tasfiye
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edilmeye, ideolojik olarak yok edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir dönemeçti. Bunun yolu da devrimci tutsaklar› teslim almaktan geçiyordu. Ama cunta
onca zulmüne ra¤men bunu baﬂaramad›. 1983’de yap›lan “demokrasiye dönüﬂ” seçimi sonucunda ANAP
iktidar oldu ve ANAP’la birlikte, 12
Eylül’ün hapishaneler politikas›n›n
kesintisiz ve sistematik olarak devam edece¤inin görülmesi için çok
beklemek gerekmedi. Hapishanelerde, “ 1 2 E y l ü l ’ ü a r a t › r ” deyimi
iﬂte bu dönemde kullan›lmaya baﬂland›. Bir çok hapishanede Tek Tip
Elbise’yi kabul ettirmeye yönelik
vahﬂi sald›r›lar baﬂlad›...

13-1 talimatnamesinden
F Tiplerine
12 Eylül’ün askeri hapishanelerinde 13/1 diye adland›r›lan tali m a t n a m e y l e, tutsaklar›n tek tipleﬂ tirilmesi yani “asker kiﬂi” statüsüne
sokulup, “talimatlara uyan “bireyler” haline getirilmesi amaçland›.
Sonra ANAP, “sivil” hapishanelerde bu anlay›ﬂ›, TTE dayatmas›yla, 1
A¤ustos genelgeleriyle sürdürdü. F
Tipleri de 12 Eylül’de baﬂlat›lan bu
politikan›n bir devam› olarak uygulamaya sokuldu.
13/1 talimatnamesinde çarp›c›
baz› maddeler vard›:
“Say›mlar haz›rolda, duvara
yaslanarak verilecek... Ziyarete, tek
s›ra ç›k›lacak... Ko¤uﬂlarda komün

Yaﬂanan bunca katliam
bize öyle olmad›klar›n›
gösteriyor. Bugün,
7 y›ld›r iktidarda olan
A K P ’nin hapishaneler
bilançosu di¤er
iktidarlar› aﬂan bir
boyuta ulaﬂm›ﬂt›r.
Tecritte ölümler ve hasta
tutsaklar›n katli devam
etmektedir.

kurulmayacak... ‹stekler, örne¤i verilen dilekçeyle 'Komutanl›k Önü n e ' baﬂl›¤› konularak yaz›lacak...
Havaland›rmalarda di¤er ko¤uﬂlarla konuﬂulmayacak ve al›ﬂ-veriﬂ yap›lmayacak... Er dahil her kademeden askere, k o m u t a n › m denilip,
karﬂ›s›nda ön iliklenip haz›rolda
durulacak... Ko¤uﬂlarda türkü,
marﬂ söylenmeyecek.”
Bugün “demokratik aç›l›m” projelerinden söz eden AKP iktidar›n›n
Metris Hapishanesi’nde Engin Çeber’i katletmesi de bu politikan›n
sonucu de¤il mi? F Tiplerinde de
AYNI ANLAYIﬁ hüküm sürmüyor
mu? Hatta ﬂunu da söyleyebiliriz ki;
F Tipleri, 13-1 talimatnamesinde
yaz›lan, birincisi, k o m ü n kurmay›
engellemek, i k i n c i s i , t u t s a k l a r a
gardiyanlar karﬂ›s›nda k o m u t a n › m
dedirtip h a z › rolda durdurmak için
yap›lm›ﬂt›r.
12 Eylül’ün sürmesi iﬂte bu d u r. AKP’nin 12 Eylül politikala r › n › s ü r d ü r m e s i i ﬂ t e b u d u r.
Bugün F tiplerinde “gereksiz yere marﬂ söylemek, slogan atmak”
cezaland›r›lma gerekçelerinin baﬂ›nda gelmektedir. Ziyarete, avukata ç›k›ﬂlar, iki tutsa¤› yanyana getirmeyecek ﬂekilde düzenlenmektedir.
Say›mlarda hazrolda durmad›klar›
için tutsaklar defalarca sald›r›ya u¤ram›ﬂ, iﬂkencelerden geçirilmiﬂtir.
Cunta, 1982 sonundaki Anayasa
referandumu ve 1983 seçimleriyle
“sivilleﬂiyor”du. Ayn› “sivilleﬂme”
hapishanelerde de yaﬂan›yordu.
1982’de " E T ipi Özel Cezaevleri"
aç›larak, askeri hapishanelerden buralara sevkler yap›ld›. Bu “sivil” hapishaneler, "müﬂahade" ad› verilen
t e c r i t bölümleriyle, faﬂistlerle ' k a r › ﬂ t › r- b a r › ﬂ t › r ' politikalar›yla, tek
kiﬂilik hücrelere atma, TTE dayatma politikalar›yla, iﬂkenceyi devam
ettirdi. Bu hapishanelerde, bask› iﬂkence, TTE dayatmas›, daha siste-

matikti...
12 Eylül Cuntas›'n›n tutsaklar›
teslim almak için gündeme getirdi¤i
ve ANAP iktidar›n›n sürdürdü¤ü
Tek T ip Elbise dayatmas›, 1984 yap›lan Ö l ü m O r u c u ’yla, 4 ﬂehit verilerek boﬂa ç›kart›ld›.
1988 Temmuz’unda Adalet Bakan› M e h m e t To p a ç taraf›ndan
gündeme getirilen 1 A¤ustos Ge nelgesi de, bir bak›ma 13/1 talimatnamesinin yenilenmesi gibiydi. Genelge, TTE’nin yeniden zorunlu hale getirilmesi, saç, sakal, b›y›k b›rakman›n yasaklanmas›, dergi, kitap
al›m›n›n k›s›tlanmas›, ziyaret, mektup yasaklar› gibi, 12 Eylül dayat m a l a r › n › t e k r a r getiriyordu.
12 Eylül generallerinin baﬂaramad›¤›n› Cunta’n›n sivil uzant›s›
ANAP, demokrasi görüntüsü alt›nda baﬂarmaya çal›ﬂ›yordu.

“‹yi kötü demokrasi”yl e
y ö n e t i l e n h a p i sh a n e l e ri n
k a n l › b i l a nç o s u
12 Eylül’den itibaren yaklaﬂ›k
70 bin kiﬂi tutuklanarak hapishanelere doldurulmuﬂtu. Cuntan›n do¤rudan iﬂbaﬂ›nda oldu¤u bu dönemde, 49 kiﬂi idam edildi, 171 kiﬂi iﬂkencede katledildi.
Cuntan›n yerini “sivil” iktidara
b›rakt›¤› 13 Aral›k 1983’ten 17
Ekim 1986’ya kadar geçen sürede
ise, hapishanelerde 2 6 d e v r i m c i
tutsak katledildi.
1980 sonlar›, direniﬂlerle sald›r›lar›n k›smen püskürtüldü¤ü bir
dönemdi.
1990’l› y›llar›n ortalar›ndan
i t i b a ren ise, yukar›daki cunta y›llar›n› geride b›rakan bir katliam bilançosu ç›kacakt› ortaya.
21 Eylül 1995’de Buca Hapi sh a n e s i ’nde devrimci tutsaklara
bombalarla sald›r›ld›. ‹ﬂkenceyle,
kafalar›n› parçalayarak 3 devrimci
tutsa¤› katlettiler. ‹ktidarda DYPC H P h ü k ü m e t i vard›.
4 Ocak 1996’da Ü m r a n i y e H a pishanesi’nde gerçekleﬂtirilen sald›r›da, 4 devrimci tutsa¤› demir çubuklarla, kalaslarla vahﬂice döverek

katlettiler. ‹ktidarda yine DYPC H P hükümeti vard›.
ANAP-DYP hükümeti taraf›ndan 6, 8, 10 May›s 1996 tarihli genelgelerle devrimci tutsaklar›n Esk i ﬂ e h i r t a b u t l u ¤ u n a yerleﬂtirilip,
tecrit edilerek teslim al›nmas› hedeflendi. Ard›ndan iktidara gelen
R E FAH-DYP h ü k ü m e t i de ayn›
politikay› devam ettirdi. Bu sald›r›ya karﬂ› baﬂlat›lan Ö l ü m O r u cu’nda 12 tutsak ﬂehit düﬂtü.
24 Eylül 1996’da D i y a r b a k › r E
T ipi Kapal› Hapi shanesi'nde 10
tutsak kafalar› demir sopalarla parçalanarak katledildi.
26 Eylül 1999’da sabaha karﬂ›
Ankara Ulucan lar Hapishanesi'ndeki devrimci tutsaklara karﬂ›
düzenlenen sald›r›da, 10 devrimci
tutsak otomatik silahlar, b›çaklar ve
kasaturalarla katledildi. Tutsaklar›n
birço¤u, hapishaneler tarihinin o
güne kadar gördü¤ü en vahﬂi iﬂkence operasyonlar›ndan biriyle katledildiler.
‹ktidarda DSP-MHP-ANAP hükümeti vard›. Baﬂbakan Ecevit'ti.
ﬁimdi burada biraz durup, demokrasicilik oyununun hüküm sürdü¤ü dönemin hapishanelerinden
özet rakamlara bakal›m:
1996’da Adalet Bakanl›¤› koltu¤una oturan Refah Partili ﬁevket
K a z a n döneminde; 35 devrimci,
yurtsever tutsak, 8 de adli tutuklu
katledildi.
Ard›ndan gelen ANAP hükümetinin Adalet Bakan› O l t a n S u n g u rlu’nun, Haziran 1997’den A¤ustos
1998’e kadar görev yapt›¤› süre boyunca, 5 siyasi, 11 adli tutuklu kat-

AKP iktidar› “demokratik
aç›l›m” masallar›n›
anlat›rken, d›ﬂar›da oldu¤u
gibi, içeride de tutsaklar›
katletmeye devam ediyor.
Güler Zere’leri, hasta
tutsaklar› tedavileri için
tahliye etmeyerek, gün gün
sessizce öldürüyor.

ledildi.
May›s 1999’da DSP’den Adalet
Bakan› olan Hikmet Sami T ü r k’ün
yaln›zca 19 Aral›k 2000 katliam›na
kadar olan Bakanl›¤› süresinde hapishanelerde 13’ü devrimci tutsaklardan, 2’si ‹slamc› örgütlerden,
39’u da adli tutuklulardan olmak
üzere toplam 54 kiﬂi katledildi.
19-22 Aral›k 2000, hapishanelerde 12 Eylül’ün geride b›rak›lmas›n›n bir anlamda en uç noktas›d›r.
20 hapishaneye ayn› anda düzenlenen, binlerce asker ve polisin kat›ld›¤›, 20 bini aﬂk›n gaz bombas›n›n
kullan›ld›¤› 4 gün süren sald›r› sonucunda 28 tutsak katledildi. Bunlardan Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki 6 kad›n tutsak diri diri yak›ld›. Bu vahﬂet, DSP-MHP-ANAP
iktidar›nda gerçekleﬂtirildi. F Tiplerinde yo¤un bir tecrit uygulamas›
baﬂlat›ld›. F Tiplerine ve tecrite karﬂ› 7 y›l süren B üy ü k D i reniﬂ boyunca 122 kiﬂi ﬂehit düﬂtü.
Kan gölüne dönmüﬂ hapishaneler
ortadayken, kim cunta döneminin kapand›¤›n› ve cunta politikalar›n›n art›k geride kald›¤n› iddia edebilir?
12 Eylül Cuntas›’yla hapishanelerdeki tutuklu-hükümlü say›s› 70
bine ç›km›ﬂt›. AKP'nin iktidar oldu¤u 2002'de say› 59 bindi. 31 May›s
2009 itibar›yla 503 hapishanedeki
tutuklu ve hükümlü say›s›n›n 112
bine yaklaﬂmas›yla, rakam, son 40
y›l›n en üst seviyesine ç›kt›.
Son 9 y›lda hapishanelerde ölenlerin say›s› ise 311 kiﬂi.
Aç›k bir katliam!
AKP iktidar› “ d e m o k r a t i k a ç › l›m” masallar›n› anlat›rken, d›ﬂar›da oldu¤u gibi, içeride de tutsaklar›
katletmeye devam ediyor. G ü l e r
Z e reler ’i, hasta tutsaklar› tedavileri
için tahliye etmeyerek, gün gün sessizce öldürüyor. 12 Eylül’den sonra
iktidara gelenlerin hepsinin ellerinde devrimci tutsaklar›n kan› var. Sivil iktidarlar›n, 12 Eylül cuntac›lar›ndan daha demokratik oldu¤unu
söyleyenler “demokrasiye” geçiﬂin
bu kanl› katliam bilançosuna bakmal›d›rlar.
Say›: 13 / 13 Eylül 2009
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Evren’in Önünde E¤ilenler,
12 Eylül’ün Günümüzdeki Temsilcileridir
12 Eylül’ün 29. y›ldönümündeyiz. O günden bu yana gelen geçen
bütün iktidarlar 12 Eylül’ü, cunta
ﬂefi Kenan Evren’i sahiplendiler.
Düzen partilerinin hepsi Evren’e
sayg›da kusur etmediler. AKP de bu
gelene¤i bozmad›.
Hat›rlanaca¤› gibi, yak›n zamanda Abdullah Gül, Evren’i rahats›zl›¤› sonras›nda Çankaya’da a¤›rlad›.
Son rahats›zl›¤›nda da Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤ ve kuvvet komutanlar›, tam kadro Evren’i
hastanede ziyaret ettiler...
‹ktidarlar›n Evren’e karﬂ› gösterdikleri bu sayg›, kiﬂisel bir ﬂey olman›n ötesinde, faﬂist düzen önündeki biat›n ifadesidir. Gerek cumhurbaﬂkanl›¤›, gerekse de emeklili¤i döneminde hiçbir düzen partisi
ve düzen partisi lideri, Kenan Evren’e tav›r almam›ﬂt›r. Kimse Evren’den yapt›klar›n›n hesab›n› sormay› düﬂünmemiﬂtir.
N e d e n ? Anayasa’n›n geçici 15.
maddesi mi engel oluyor b u n a ?
Elbetteki hay›r!... 15. madde cuntac›lar›n yarg›lanmas›na izin vermiyor gerekçesi, düzen partilerinin 26
y›ld›r sürekli baﬂvurduklar› en büyük riyakarl›klardan biridir. Asl›nda
böyle bir niyet ve istek hiç olmam›ﬂt›r. Çünkü, hepsi Evren’in düzenini sürdürmüﬂtür. Evren cuntas›n›n
yapt›klar›n›, yöntemlerini devam ettirmiﬂlerdir. AKP iktidar› da en üst
düzeyde sahip ç›k›yor, sayg›s›n› sunuyor Evren’e. Bu “sayg›”n›n özü
de ﬂudur; 12 Eylül sayesinde ikti d a r o l a n l a r, bunun karﬂ›l›¤›n› veri-
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12 EYLÜL;
u Emperyalizme b a¤›ml›l›¤›n pekiﬂtirilmesidir.
u Aç›k faﬂizmin kurumsallaﬂt›r›lmas›, devletin
zulüm ayg›t›n›n güçlendirilmesidir.
u Ekonominin e mperyalist tekellere ve IMF’ye
tam t eslimidir.
u Ve b unlar›n h epsi
AKP’de fazlas›yla vard›r.
yorlar Evren’e...
AKP bir yandan “darbe karﬂ›t›”
kesilirken öte yandan da faﬂist bir
darbenin birinci dereceden sorumlusu olan Evren’e sahip ç›kmada,
onu a¤›rlamada kusur etmiyor. Kenan Evren darbeyi, yapt›klar› iﬂkenceleri, idamlar›, infazlar› savunuyor, “yine yapar›m” diyor. AKP
bunlar› görmezden geliyor. Darbecileri yarg›lamada tutarl› olanlar›n
iﬂe önce Evren’i, 12 Eylülcüler’i
yarg›layarak baﬂlamas› gerekir. Ancak bu do¤rultuda tek bir ad›m bile
yok. AKP’nin Kenan Evren’i, 12
Eylül’ü yarg›lamak, o dönemle hesaplaﬂmak gibi bir düﬂüncesi ve politikas› yoktur. AKP iktidar›, birincisi, demokrasicilik oyununun, ikincisi, emperyalizmin isteklerinin ve

üçüncüsü, kendi “demokratl›k” manevras›n›n bir gere¤i olarak “darbe
karﬂ›tl›¤›” demagojsiyle politika yap›yor.
A K P iktidar›yla 12 Eylül faﬂist
c u n t a s › n › , E v re n ’ l e G ü l ’ ü , E r d o ¤ a n ’ › b i r l e ﬂ t i re n n e d i r ?
En temelde iki ﬂey birleﬂtiriyor
onlar›. Bir, Amerikanc›l›k birleﬂtiriyor. ‹ki faﬂizm birleﬂtiriyor.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Muskie,
ABD Baﬂkan› Carter'e 12 Eylül
cuntas›n› haber verirken: “ M r.

President... H erhangi bir kayg› ya g er ek y o k. K i m l er m ü d ah al e
etm esi gerekiyor sa, onlar müda hale etti.” demiﬂti.
AKP iktidar oldu¤unda da, Washington’da benzer bir konuﬂman›n
yap›ld›¤›ndan emin olabiliriz. Bu
anlamda, diyebiliriz ki cuntac›lara
yönetime el koymalar› için izin ve
onay veren de, AKP’yi iktidara taﬂ›yan da Amerika’d›r.
12 Eylül 1980 faﬂist cuntas›,
ABD iﬂbirlikçisi oligarﬂik iktidar›n
krizler ve devrimci mücadelenin
yükselmesi nedeniyle ülkeyi yönetemez hale gelmesi sonucunda, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin
ekonomik, sosyal programlar›n› hayata geçirmek için, bizzat ABD’nin
onay› ve deste¤iyle iﬂbaﬂ›na getirilmiﬂtir.
AKP de, emperyalizmin ve oligarﬂinin RP’ye yönelik 28 ﬂubat
benzeri manevralar›yla kurulmas›
teﬂvik edilmesi sonucunda kurul-

muﬂ, baﬂtan itibaren ki emperyalizme tam boyun e¤en tutumuyla da
Amerikan emperyalizminin deste¤ini alm›ﬂt›r. Amerika’n›n "› l› ml ›
i s l a m " plan› v e B ü y ü k O r t a d o ¤ u
P rojesi için “biçilmiﬂ kaftan”d›
adeta AKP.
Amerikan emperyalizmi için
önemli olan; dönemsel ç›karlar›na
ve politikalar›na en iyi cevap verecek olan kimse onu iktidara taﬂ›makt›r. Bu nedenle de döneme, koﬂullara göre emperyalizmin tercih
ettikleri, daima döneminin en önde
gelen Amerikan iﬂbirlikçileri olmuﬂtur.

Askeri cephede ABD ve
NATO’ya ba¤l›l›k; 12 Eylül’den
AKP’ye kesintisizdir
Amerika'ya ba¤›ml›l›k, cuntac›lar›n ve bütün düzen partilerinin
üzerinde anlaﬂt›klar› en temel konudur. Hiçbiri, ülkemizdeki Amerikan
iﬂgaline, bu iﬂgale olanak tan›yan
anlaﬂmalara karﬂ› ç›kmam›ﬂt›r.
Cunta ﬂefi Kenan Evren, hizmetlerinin karﬂ›l›¤›nda ABD taraf›ndan
liyakat madalyas›yla ödüllendirilmiﬂtir. Ondan sonra gelen bütün Genelkurmay Baﬂkanlar› da, ABD’den
ayn› ﬂekilde takdir görmüﬂ, hepsinin gö¤süne birer ABD liyakat niﬂan› tak›lm›ﬂt›r.
Ne Genelkurmay ne de iktidara
gelen düzen partileri, Amerika ile
yap›lm›ﬂ askeri, siyasi, ekonomik
anlaﬂmalar› iptal etmeyi hiç düﬂünmemiﬂlerdir. NATO'dan ç›k›ls›n yada ülkemizdeki Amerikan üsleri kapat›ls›n diyen de olmam›ﬂt›r. Ba¤›ml›l›k iliﬂkileri hiçbir ﬂekilde sorgulanmam›ﬂ, ABD hep dokunul m a z o l m u ﬂ t u r.
AKP, Amerikanc›l›kta 12 Eylül
yönetimiyle yar›ﬂ halindedir. Evren
de, AKP de ABD ne talep ediyorsa
an›nda yerine getirme konusunda
ayn› çizgidedirler. 12 Eylül yönetimi iktidara gelir gelmez, ilk iﬂ, Yunanistan’›n NATO üyeli¤i, üslerin
kullan›m›n›n geniﬂletilmesi gibi,
emperyalizmin tüm isteklerini karﬂ›lam›ﬂt›r. AKP de farkl› çeliﬂkiler

ABD’de 12 Eylül cuntas›
“ b i z i m ç o c u k l a r yapt›...
Herhangi bir kayg›ya gerek
y o k . ” d i y e k a r ﬂ ›l a n m › ﬂ t › ;
AKP i k t i d a r oldu¤unda
da, Wa s h i n g t o n ’ d a b e n z e r
b i r konuﬂman›n yap›ld›¤›ndan
emin olabiliriz.
nedeniyle 1 Mart tezkeresinde oldu¤u gibi, görünürde emperyalizmin
baz› isteklerini karﬂ›layamam›ﬂ olsa
da aç›k ve örtülü yollarla, hizmetini
fazlas›yla sunmuﬂtur; AKP’nin Irak
ve Afganistan iﬂgalinde oynad›¤›
rol, AKP’nin Amerikanc›l›¤›n› göstermeye yeter. Üsler, limanlar, hava
sahas›, s›n›rs›zca Amerikan emperyalizmine aç›lm›ﬂt›r. Bunlar› mümkün k›lan anlaﬂmalar ise daha 12
Eylül’le birlikte yürürlü¤e sokulmuﬂtur.

12 Eylül’ün “halk› teslim
alma” amac›, AKP’yle süren
bir amaçt›r
12 Eylül, emperyalizmin ve oligarﬂinin politikalar›n›n sorunsuz
hayata geçirilebilmesi için yap›lm›ﬂt›r. Darbeyle, bunun önünde engel olan devrimci mücadeleyi bast›rmay›, halk› teslim al›p, susturmay› hedeflediler. Bunun için Amerikanc› faﬂist düzeni süreklileﬂtiren
kurumlaﬂmalar yaratt›lar.12 Eylül o
günden bu yana 12 Eylül anayasa s›yla, politikalar›yla, kontrgerillas›yla, DGM’si, M‹T’i,
J ‹ T E M ’ i , YÖK’ü ile devam
ediyor.
12 Eylül’de tüm ülkeyi hapishaneye çevirdiler. Yüzbinlerce kiﬂi gözalt›na al›nd›, tutukland›, iﬂkenceden geçirilip,
idam edildi.
‹nfazlar, gözalt›nda kay›plar, iﬂkenceler, provokasyonlar,
katliamlar, 12 Eylül sonras›nda da devam etti. Cuntadan
sonra iktidara gelen bütün partiler, aç›k faﬂizmin kurumsallaﬂt›r›lmas›yla yasal ve kurum-

sal dayanaklara kavuﬂturulmuﬂ
olan zulüm politikalar›n› hayata geçirmekte tereddüt etmediler.
Bütün düzen partileri 12 Eylül’den devrald›klar› politika ve
amac› devam ettirebilmek için yeni
yasalar ç›karm›ﬂ, yeni kurumlar
oluﬂturmuﬂlard›r. 12 Eylül’ün bask›
düzeni de yetersiz gelmiﬂtir onlara.
12 Eylül yönetiminin görünürde
yönetimden uzaklaﬂt›¤›, düzenin tan›m›yla “sivil yönetime geçildi¤i”
1983’ten bu yana, oligarﬂinin “sivil” iktidarlar›n›n uygulad›¤› faﬂist
terör, 12 Eylül'le k›yaslanamayacak
boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. 12 Temmuz,
16-17 Nisan katliamlar›, Sivas, Gazi katliamlar›, halka ve devrimcilere
yönelik “kitlesel” katliamlar›n örnekleridir ve benzer örnekler, 12
E y l ü l d ö n e m i n d e y o k t u r. Buca,
Ümraniye, Ulucanlar, Diyarbak›r
hapishaneleri katliamlar›, 19-22
Aral›k katliam›, 12 Eylül döneminin hapishanelerindeki zulmü, kat
kat geride b›rakm›ﬂt›r. 12 Eylül’de
yapamad›klar›n›, F Tipleriyle yapmak istediler. Tecritle, devrimcileri
teslim almay› amaçlad›lar. AKP, 7
y›ld›r bu politikan›n sürdürücüsü
olarak iktidarda. U¤ur Kaymazlar,
Engin Çeberler, Ça¤daﬂ Gemikler,
devrimci, demokrat, halktan onlarca
insan AKP iktidar›nda katledildi.
Kenan Evren neden darbe yapt›klar›n›, “biz müdahale etmeseydik
ﬂimdi burada biz de¤il onlar olacakt›” diye anlat›yordu. ‹ﬂte bu nedenle Evren’den sonra iktidara ge-
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lenlerin hepsi varl›k nedenlerini Evren’e borçludurlar. 12 Eylül cuntas›na suç ortakl›¤› yapanlar, bir yerde 12 Eylül sayesinde iktidar olanlar, cuntan›n kurdu¤u düzeni sürdürenler, elbetteki cunta liderlerini
yarg›layamaz, 12 Eylül’den hesap
soramazlar.

12 Eylül’ün ekonomik
cephedeki 24 Ocak anlay›ﬂ›
AKP’yle sürüyor
24 Ocak 1980 kararlar›, emperyalizmin Türkiye’ye dayatt›¤› sö m ü r ü v e s o y g u n k a r a r l a r › d › r.
Amaç, ülkenin emperyalizm için
a ç › k p a z a r haline getirilmesidir. 24
Ocak Kararlar›’yla kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›, ücretlerin dondurulmas›, giderek daha da düﬂürülmesi, grevlerin yasaklanmas›, e¤itim, sa¤l›k gibi hizmetlere ayr›lan
paralar›n azalt›lmas›, kamu yat›r›mlar›n›n durdurulmas›, K‹T ürünlerine zamlar›n yap›lmas› gündeme getirilmiﬂti. Tüm bunlar, halk için açl›k, iﬂsizlik, yoksulluk demekti. Bu
ise, halk›n öfkesi tepkisi demekti.
‹ﬂte bu nedenle 24 Ocak kararlar›na paralel olarak da halk›n öfkesinin bast›r›lmas›n› sa¤layacak yasalar da ç›kart›ld›.
Böylece, emperyalist sermayenin ülkeye giriﬂi kolaylaﬂt›r›ld›, Serbest Bölgeler oluﬂturuldu, d›ﬂ ticarette emperyalist tekellerin istekleri
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karﬂ›land›, döviz al›m-sat›m› serbest b›rak›ld›, bankerler eliyle vurgunlar yap›ld›, özelleﬂtirmelerin yolu aç›ld›, K‹Tler iflasa sürüklenerek, tek tek özelleﬂtirildi. Tar›m
ürünlerini destekleme uygulamalar› s›n›rland›r›larak, tar›ma darbe vurulmaya baﬂland›.
24 Ocak, IMF’nin program›yd›.
Emperyalizmin ve tekelci burjuvazinin ç›karlar› içindi. Bu kararlar›
bir cunta olmadan uygulayabilmeleri mümkün de¤ildi. Bu kararlar› uygulama görevi Kenan Evren’e düﬂtü. 12 Eylül, ekonomik cephede de
devam etmiﬂtir. ‹ktidara gelen bütün
düzen partileri de ayn› IMF programlar›n› hayata geçirmiﬂ, IMF ne
diyorsa itirazs›z onu uygulam›ﬂlard›r. Bu nedenle de IMF’ye olan
borçlanma ve dolas›yla ba¤›ml›l›k
giderek artm›ﬂ, ülke daha büyük bir
ekonomik batakl›¤a sürüklenmiﬂtir.
IMF politikalar› bugün AKP ile
birlikte de sürmektedir. Eski Maliye
Bakan› K e m a l U n a k › t a n'›n ﬂu söz-

AKP iktidar›yla
12 Eylül faﬂist cuntas›n›,
E v re n ’ l e G ü l ’ ü , E r d o ¤ a n ’ ›
en temelde iki ﬂey
birleﬂtiriyor:
B i r, A meri ka nc ›l ›k
b i r l e ﬂ t i r i y o r.
‹ki, faﬂizm birleﬂtiriyor.

leri, AKP’nin ekonomi politikalar›n›n özeti gibidir; "Her ﬂeyi sataca¤›m. 'Memleket iﬂgal ediliyor' diyorlar. Evet, ça¤›r›yorum; Amerikal›’y›, Rus'u iﬂgale ça¤›r›yorum. Paray› veren düdü¤ü çalar. Devletin
elinde ne varsa sataca¤›m. Müﬂteri
gece gelse, yata¤›mdan kalkar pijamalar›mla gider satar›m". Halen
satmaya devam ediyorlar.
"Sosyal Güvenlik Yasas›", "kamu harcamalar›"n›n k›s›tlanmas›,
mezarda emeklilik, asgari ücretlerin
düﬂürülmesi, sendikas›zlaﬂt›rma, iﬂten ç›kartmalar, tar›m›n tasfiyesi ayn› IMF politikalar›n›n devam› olarak bugün de AKP eliyle hayata geçirilmektedir.
12 Eylül sonras› T‹SK Baﬂkan›
G ü l m e s › r a s › b i z d e”
H a l i t N a r i n “G
demiﬂti. 12 Eylül’de halk kan a¤larken tekelci sermaye bu kan› kâra
dönüﬂtürdü. Tekelci burjuvalar, tefeci tüccarlar, toprak a¤alar›, AKP
iktidar›yla en parlak dönemlerinden
birini yaﬂ›yorlar.
12 Eylül ile birlikte siyasi, askeri ve ekonomik olarak emperyalizme tam ba¤›ml›, faﬂizmin kurumsallaﬂt›r›ld›¤› bir ülke yarat›ld›. ‹ktidara gelen tüm düzen partileri bu
ba¤›ml›l›¤› pekiﬂtirecek politikalar
hayata geçirdiler. 12 Eylül siyasi,
askeri ve ekonomik cephede yaﬂamaya devam ediyor. Faﬂist cuntay›
tezgahlayan ABD emperyalizmi, di¤er iktidarlara da tam destek verdi
ve onlardan da istediklerini hep ald›. Bu anlamda, bütün siyasi iktidarlar›n Amerikanc›l›kta ne birbirlerinden, ne de Kenan Evren’den bir
fark› yoktur. ‹ﬂbirlikçilikte, uﬂakl›kta, halka zulüm uygulamada yar›ﬂ
halindedirler.
Güller, Erdo¤anlar, Evren’in 12
Eylül’de açt›¤› yoldan ilerleyerek
iktidara geldiler. 12 Eylül’ün, faﬂizmin günümüzdeki temsilcileri olarak ABD’ye olan ba¤›ml›l›¤› pekiﬂtirmeye, IMF politikalar›n› hayata
geçirmeye, halka zulmetmeye devam ediyorlar. 12 Eylül’ün devam
etti¤ini görmek için kimlerin iktidarda oldu¤una ve ne yapt›klar›na bakmak yeterlidir.

Adli T›p’›n, Kanser Hastas› Metin Kara ‹çin Karar›:

‘ H a p i s h a n e d e Ö l d ü r ü l e b i l i r ’!
Adli T›p, bir ölüm mekanizmas›
gibi çal›ﬂ›yor. Bir tutukluyu daha
ölüme mahkum etti¤i ortaya ç›kt›
geçen hafta.
Adli T›p, hastal›¤›n›n ileri aﬂamalar›na gelmiﬂ, adli bir nedenden
mahkum edilmiﬂ 30 yaﬂ›ndaki ba¤›rsak kanseri hastas› M e t i n K a r a
Ha p i sh a ne de t ed a vi g öre için de ‘H
bilir ’ raporu verdi...
Kara ﬂimdi Diyarbak›r Dicle
Üniversitesi Hastanesi tutuklu hücresinde kal›yor.
Metin Kara’n›n babas› her gün
hastanenin tutuklu hücresinde, o¤lunun bak›m›n› yap›yor, onu bebek
mamas›yla besliyor. Metin Kara yan›nda biri yard›m etmeden tek baﬂ›na
yaﬂam›n› sürdüremeyecek durumda.
Adli T›p, bu durumda olan bir

tutuklu için dahi tahliye raporu vermeyerek, Kara’y› ölüme mahkum
etmiﬂtir.
Metin Kara, bir y›l önce h a s t a l › ¤› nedeniyle tahliye edilmiﬂti. Üç
ay önce kesinleﬂen bir hapis cezas›
nedeniyle tekrar hapishaneye konuldu. Bir y›l önce hastal›¤› nedeniyle hapishanede tutulamayaca¤›na karar verilen Kara için karar de¤iﬂti.
O¤lunun b a ¤ › r s a k k a n s e r i n e
yakaland›¤›n› ve hastal›¤›n bütün
vücuduna yay›ld›¤›n› anlatan Ahmet Kara, Batman’da o¤lunun tedavisinin yatalak halde devam etti¤i
bir s›rada, 6 ayl›k hapis cezas› nedeniyle tekrar tutukland›¤›n› belirteO¤lum yaﬂayan
rek ﬂöyle diyor: “O
b i r ölü. Birkaç gün ömrü kald›,
bari evinde ölsün.”

Adli T›p, ayn› Güler Zere hakk›nda yapt›¤› gibi, Kara’yla ilgili
olarak da Batman’daki hastanelerden al›nan raporlar› kabul etmeye r ek ‘Hapishanede tedavi görebilir’
raporu verdi...
‘Hapishanede tedavi görebilir’in
Türkçesi “ H a p i s h a n e d e Ö l d ü r ü l e b i l i r ” d i r..
Bir baba olarak, o¤lunun son
günlerini yan›nda geçirmesini isteyen babay› elbette Adli T›p duymayacakt›r. Çünkü Adli T›p’ta bilime,
hukuka yer olmad›¤› gibi, ahlaka,
vicdana da yer yok...
Adli T›p’ta ﬂimdi Metin Kara’n›n ölümünü izlemektedirler. Kara’ya “hapishanede öldürülebilir”
raporu veren Adli T›p gün saymaktad›r.

Ç e b e r ’in Katledilmesi Davas›’nda kay›tlar›n
k a y b o l d u ¤ u s o n d u r u ﬂ m a n › n t e k r a r › n a k a r a r verildi

Ses kay›tlar› neden ve
nas›l kayboldu? Görece¤iz!
Metris’te iﬂkence
ile katledilen Engin
Çeber Davas›’nda
22 Temmuz 2009’da
yap›lan duruﬂman›n
ses kay›tlar› “kaybolmuﬂtu” hat›rlanaca¤› gibi.
Duruﬂman›n görüntü
kayd›n›n olmas›, ancak
ses kay›tlar›n›n silinmesi, akla kay›tlar›n silindi¤i düﬂüncesini getirdi.
22 Temmuz 2009’daki duruﬂma, oldukça
önemli bir duruﬂmayd›;
tan›klar iﬂkencecileri teﬂhis etmiﬂ ve Engin Çeber’in iﬂkence ile katledildi¤ini do¤rulayan ifa-

deler vermiﬂlerdi. Do¤al olarak bu
kadar önemli kan›tlar›n “kaybolmas›” ﬂüphe yarat›yor. Ülkemizde poliste, yarg›da iﬂkencecileri, infazc›lar› korumak için neler yap›ld›¤›
çok iyi bilindi¤i için, akla ilk bunun
gelmesi do¤al. Kald› ki, duruﬂmalar
boyunca kay›tlar›n yap›lmas› için
s›k s›k müdahaleler yap›lmaktad›r.
Dolay›s›yla böyle bir “teknik ar›za”
olas› görünmemektedir.
Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkemesi, son duruﬂman›n tekrar yap›larak, tan›klar›n yeniden dinlenmesi
karar› ald›.
Duruﬂman›n yenilenmesi konusunda avukat Taylan Tanay ﬂunlar›
belirtti: “ Mahkeme, ses kay›tlar› n›n kaybo lm as › üzerine duru ﬂmay›

yenileme karar ald› ama
tan›klar ifadelerini de¤iﬂ ti rebilir veya ölebilir. Biz ses
kay›tlar›n›n silindi¤ini dü ﬂünüyoruz... ”
Özellikle ses kay›tlar›n› silerek
iﬂkenceci katilleri korumay› amaçlayanlar, tan›klar› da etkileme yoluna pekala gidebilirler. Tüm iﬂkence
davalar›nda oldu¤u gibi, bu davada
da baﬂ›ndan beri iﬂkenceci katiller
korunmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Metris
Hapishanesi’ndeki ve karakoldaki
kay›tlar silinmiﬂti örne¤in.
Duruﬂma 5 Ekim 2009’da. Tan›klar gelecek mi, ayn› ifadeleri verecek mi? Görece¤iz.
‹ﬂkenceye, zulme karﬂ› olanlar, o
gün yine orada olacak. Katillerin
aklanmas›na izin vermeyelim. Bize
ra¤men bunu yapamayacaklar›n›
onlara gösterelim. ‹ﬂkencecileri ve
katliamc›lar› himaye etmeye kalk›ﬂanlara, adaletin savunucular› oldu¤unu gösterelim.
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mana aittir.
Yanl›ﬂlar, hatalar,
olumsuzluklar da bizim ortak ac›lar›m›z,
ortak sesimiz gibi
bizimdir.
Ve biz hatalar›m›zdan, eksiklerimizden dersler ç›kart›p devrimi büyütürüz.
Bu nedenle güzellikler kadar,
hatalar da bizimdir.
Bu nedenle do¤rular kadar,
yanl›ﬂlar da bizimdir.
Kendi alan›ndaki, birimindeki
iﬂlerini Cephe’nin iﬂlerinin bir
parças› olarak ele almayanlar,
devrim mücadelesini sürekli k›lamazlar.
Sürekli k›lamad›klar› gibi bir

Öğrendiklerimiz
Biz bir aileyiz.
Biz büyük, çok büyük bir aileyiz.
Bu öyle bir ailedir ki, bir kiﬂinin baﬂar›s›zl›¤› hepimizin baﬂar›s›zl›¤›d›r.
Bir kiﬂinin baﬂar›s›, hepimizin
sevincidir.
Bir Cepheli’nin baﬂ› a¤r›sa hepimizin a¤r›s›d›r bu.
B‹R‹M‹Z HEP‹M‹Z, HEP‹M‹Z
B‹R‹M‹Z‹ ‹Ç‹N‹Z.
Biz Cepheli’yiz.
Bu topraklarda kahramanl›k Cepheliler’le kitleselleﬂmiﬂtir.
Bu topraklarda kahramanl›k Cepheliler’le süreklileﬂmiﬂtir.
En büyük ac›lar› da yaﬂad›k Cephe saflar›nda, en
büyük sevinçleri de.
Böyle güçlü ba¤lar ancak büyük ac›lar›n ve sevinçlerin birbirine ba¤lad›¤› insanlar aras›nda kurulur.
Cepheliler büyük ailenin fertleridir.
Biz hep birlikte a¤lar›z, hep
birlikte güleriz.
‹ﬂte tüm bu nedenlerle en küçük sorun da bizimdir, en güçlü
çözüm de bizimdir.
Her alan ve birimin elbette ki
özgünlükleri vard›r.
Farkl›l›klar› vard›r.
Ama büyük aile içinde bu
farkl›l›klar erir, tek bir amaca dönüﬂür.
Bu amaç devrimdir.
Bu amaç devrimciliktir.
Yap›lan her hatay›, yanl›ﬂ›, eksi¤i sorgularken tek ölçümüz olmal›d›r: DEV R ‹M‹ M‹, DÜ ZEN‹
M‹ BÜYÜ TÜY O R ?
Devrimi büyüten her ﬂey bize
aittir.
Düzeni büyüten her ﬂey düﬂ-

Müzmin ﬂikâyetçiler ise, giderek kendilerini d›ﬂ›m›za taﬂ›rlar.
ﬁ ‹ KÂ YET ET MEK KEN D‹ N‹
DIﬁ I N DA GÖRMEK T ‹R.
ﬁikâyetçiler kendilerini, kendileri taﬂ›rlar bizim d›ﬂ›m›za.
S›cak tart›ﬂmalar devam ederken fark›na varmazlar belki,
ama biz olmaktan ç›karlar.
Misafir gibi davran›rlar.
Oysa ev sahibi olmak çok farkl›d›r.
Hatalar da, güzellikler de, yanl›ﬂlar da ev sahibinindir.
Temizleyecek, düzeltecek olan ev sahibidir.
ﬁ‹KÂYET ETMEK KEND‹N‹
BE⁄ENMEKT‹R.
Kendini be¤enenler sorun çözemezler.
Kendini be¤enenler, kendileri d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeyi be¤enmez olurlar.
Tek do¤ru kendileridir.
Ama biz hep dedik ya;
hatalar da bizim, do¤rular
da.
Ancak böyle biz olabiliriz.
Kendini be¤enenler hiç
mi hata yapmazlar?
Hata yapmayan, devrimcilik
yapm›yor demektir.
Yanl›ﬂ yapmayan, mücadele
etmiyor demektir.
Kavga içinde hatalar›m›z, yanl›ﬂlar›m›z bizim en büyük ö¤retmenlerimizdir.
Buralardan ö¤rendi¤imiz sürece hatalar bizimdir.
Asla ﬂikâyet konusu olamaz.
Onlar bizim ö¤retmenlerimizdir.
Biz kendimize güveniriz.
Cepheliler devrimci bir sorumlulukla tart›ﬂ›ld›¤›nda, çözülmeyecek sorun olmad›¤›n› bilirler.
Kendimize güveniriz.
Yoldaﬂlar›m›za güveniriz.
Sahiplendi¤imiz oranda sorunlar›m›z› çözeriz, ﬂikâyet ederek de¤il.
Çözüm gücümüz sahiplenmemizdedir, ﬂikâyetçilikte de¤il.

ﬁ‹KÂYET ETMEK
KEND‹N‹ M‹SAF‹R
GÖRMEKT‹R
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süre sonra, kendi alan ve birimlerindeki mücadele kararl›l›klar›n› da yitirirler.
Baﬂka alan ve birimlerdeki
eksikleri ve yanl›ﬂlar›, hatalar›
sahiplenmeyenler kendilerininkini de sahiplenmezler, çözemezler.
Bu nedenle her birim ve alan,
kendi iﬂleri ve sorumluluklar› kadar, di¤er alan ve birimin iﬂlerini
ve sorumluluklar›n› da sahiplenmelidir.
Bu bilinçle hareket edilmedi¤inde ﬂikâyetçilik baﬂlar. Tepkisellik baﬂlar.
ﬁ ‹ KA YETÇ‹ LER; Cephe safla r›n da KEN D‹N‹ M‹ S A F‹R GÖREN LERD‹R.
ﬁikâyetçiler; sorunlar›m›z› sahiplenmezler, hatalar›m›z› sahiplenmezler.
“Birimiz hepimiz için, hepimiz
birimiz için” diyenler, ﬂikâyet etme hakk›n› kendinde görmez.

H e y e t t e k i L i s e l i B i r Ö ¤ re n c i n i n
Anlat›m›:

‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ
Halk Cepheliler “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›yla ö¤rencilere
ücretsiz ulaﬂ›m hakk› için 18 Haziran tarihinde ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi önünde toplan›p 35 bin
imzay› yetkili makamlara sunmuﬂlard›. Aradan üç ay gibi bir süre
geçmesine ra¤men buna cevap verilmedi. Bunun üzerine 7 Eylül Pazartesi günü yine belediye önünde
toplanan Halk Cepheliler sorunu
tekrar dile getirdiler.
Büyükﬂehir Belediyesi önünde
“‹stiyoruz Alaca¤›z Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” ve ” ‹stiyoruz Alaca¤›z H›rs›zlar Soyguncular Yenilecek
Biz Kazanaca¤›z” yazan iki pankart
açan Halk Cepheliler burada bas›na
bir aç›klama yapt›lar.
18 Haziran'da belediyeden Ulaﬂ›m Müdürü Ali Aslan'la görüﬂtüklerini ve kendilerine konuyla ilgilenilece¤i sözü verildi¤ini hat›rlatan
Halk Cepheliler; "halk için orda oldu¤unu söyleyenler halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamal›d›r.
Bizim paralar›m›zla al›nan araçlara biz neden binemiyoruz? Bir polis, bir bakan binerken asgari ücretle geçinen bizler neden faydalana-

Erzincan'da Gözalt›
Erzincan Gençlik dergisi çal›ﬂanlar› 1 Eylül tarihinde Ulalar Beldesi’nde Yürüyüﬂ ve Halk Gerçe¤i dergisinin sat›ﬂ›n› yapmak üzereyken
jandarma taraf›ndan durduruldu.
Jandarmalar sonra polisi ça¤›rd›.
Gelen polisler derginin toplatma

‹çeri girdi¤imizde bizi dan›ﬂmadan geri
çevirmeye çal›ﬂt›lar ve güvenlik ﬂefi kendisini muhatap almam›z› istedi. Bunu kabul etmeyece¤imizi söylememiz üzerine dan›ﬂmadan bizi Edirnekap›'daki ek binaya yönlendirdiler.
Biz de çok istiyorlarsa d›ﬂar›daki insanlarla birlikte Edirnekap›'ya kadar yürüyebilece¤imizi söyledik.
Bir muhatap bulana kadar burada oldu¤umuzu, halk oldu¤umuzu ve koca ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi bizim karﬂ›m›za bir muhatap ç›kartmak zorunda oldu¤unu söyledik. Ard›ndan yaklaﬂ›k 1,5 saatlik bir bekleyiﬂ oldu.
Bu sürede çevremizdeki insanlara ve dan›ﬂmadaki memurlara derdimizi anlatt›k. Kesinlikle yan›m›zda olduklar›n› söylediler.

m›yoruz? Gelece¤imiz dedi¤imiz çocuklar›m›z polisten, bakandan daha m›
de¤ersiz?" dediler.
Aç›klaman›n ard›ndan
7 kiﬂiden oluﬂan bir heyet
belediyeyle görüﬂüp daha
önce bildirdikleri taleplerinin takipçisi olmak ve talepleri yinelemek
üzere belediye binas›na gönderildi.
Bu ilk görüﬂme talebinin dikkate
al›nmamas› ve kabul edilmemesi alk›ﬂlarla ve ›sl›klarla protesto edildi.
Sonras›nda içeri al›nan heyet beklenmeye baﬂland›.
Bu s›rada Grup Yorum elemanlar› küçük bir dinleti verdi ve halaylar çekildi. Gençlik Federasyonu
çal›ﬂanlar› da ulaﬂ›m sorunuyla ilgili haz›rlad›klar› bir skeci oynad›.
Bu s›rada yolda geçenler eylemdeki dövizleri ve pankartlar› okuyunca hakl› taleplerine destekte bulunarak telefon numaralar›n› Halk
Cephelilere b›rakt›lar.
1.5 saat sonra d›ﬂar› ç›kan heyet
ad›na konuﬂma yapan Hasan Kaﬂk›r
görüﬂmeyle ilgili bir aç›klama yapt›.
Kaﬂk›r yapt›¤› aç›klamada; “Arkadaﬂlar büyükﬂehir belediyesine
karar› oldu¤unu söyleyerek dergi çal›ﬂanlar›n› gözalt›na ald›. Geceyi nezarette geçiren çal›ﬂanlar Erzurum
adliyesine sevk edildi.
Gözalt›na al›nan dergi okurlar›
Ali Arslan, Sefa Korkut ve Duygu
Ulucan Erzurum'a götürülerek savc›l›k taraf›ndan ifadeleri al›nd›ktan
sonra serbest b›rak›ld›lar.

ikinci kez bir heyetle girdik. Aç›k
konuﬂmak gerekirse çokta insani
davranmad›lar. Bir saate yak›n bizi
orada boﬂ yere beklettiler” dedi.
Sonuçta ulaﬂ›m müdürlü¤ünden
bir yetkiliyle ve bir güvenlik amiriyle birlikte görüﬂebildiklerini söyleyen Kaﬂk›r; taleplerini anlatt›klar›n› belirtti. “18 Haziranda 35 bin
imzayla bu makama geldi¤imizi ö¤renciler için ücretsiz ulaﬂ›m hakk›
istedi¤imizi ama 3 ayd›r dilekçemize ve imzalar›m›za cevap verilmedi¤ini bunun cevab›n› istedi¤imizi
belirttik” diyen Kaﬂk›r buna cevap
olarak de¤iﬂik kademedeki genel
müdürlerin de¤iﬂti¤ini ifade ederek,
gecikmenin bundan kaynakland›¤›n› söylediklerini anlatt›.
Kaﬂk›r son olarak; “Gerekli makamlara tekrar geldi¤imizi ileteceklerini ve en k›sa sürede dilekçemize
cevap verceklerini bildirdiler. Bizde
en k›sa sürenin ne kadar süre oldu¤unu sorduk, çünkü geçen sefer üç
ay beklettiler. En geç 1 ay içerisinde
dilekçemize bir yaz›yla olumlu ya
da olumsuz cevap vereceklerini
söylediler” dedi.
Eylem “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Paral› Ulaﬂ›ma Son, Servis
Ücreti Soygununa Son” sloganlar›yla sona erdi.
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Soyguncular›n Gözünden
Sosyalistlerin Gözünden
Halk›n en önemli sorunlar›ndan
biri, ulaﬂ›m sorunudur. Bu nedenle,
ücretsiz ulaﬂ›m da, halk›n en hakl›
ve en hayati taleplerinden biridir.
Halk Cephesi, hat›rlanaca¤› gibi geçen y›l bu talebe sahip ç›karak,
ücretsiz ulaﬂ›m hakk› için ülke genelinde " ‹ s t i y o r u z Alaca¤›z" slogan›yla bir kampanya baﬂlatt›.
Kampanya boyunca bir çok ﬂehirde yap›lan toplant›lar›n, gösterilerin yan›s›ra, onbinlerce de imza
topland› ve belediyelere verildi. Ancak düzenin belediyeleri, kendi belediyecilik anlay›ﬂlar›na uygun bir
tav›r sergilediler.
Bir ço¤unda belediyeler bunu
gündemlerine bile almad›lar. Bu,
onlar›n kitlelerin demokratik taleplerine bak›ﬂ aç›s›n› gösteriyordu.
Daha önemlisi ulaﬂ›m hakk›n› üc r etsiz yapmay› h i ç b i r i k a b u l etme di. Çünkü belediyeler ulaﬂ›m› bir
hak de¤il, bir hizmet de¤il, “gelir
ka yn a ¤ › ” olarak görüyorlar. Bu nedenle de ulaﬂ›ma durmadan zam yap›yorlar. Ulaﬂ›m insanlar için zorunludur. ‹nsanlar iﬂe, okula, eve
gitmek, baﬂka yerlere ulaﬂmak için
o ulaﬂ›m araçlar›ndan yararlanmak
zorundad›r. Belediyeler iﬂte bu zo r u n l u l u ¤ u sonuna kadar i s t i s m a r
ediyor, bir hak olmas› gereken ulaﬂ›m›, bir s ö mü rü v e s o yg un a ra c›na dönüﬂtürüyorlar.
Ulaﬂ›m› bu ﬂekilde paral›
hale getiren ve halk için
ciddi bir soruna dönüﬂtüren kapitalist siste min kendisidir.. Kapitalizm halk›n e¤itim,
sa¤l›k, konut, ulaﬂ›m
hakk›n›, “para karﬂ›l›¤›” elde edilebilen ve
“paras› kadar” yararlan›lan hizmetler olarak görür. Bu ise, yoksullar›n insanca bir yaﬂam
hakk›n›n gasp edilmesi demektir. Düzen,
halka paran varsa
okursun, tedavi olur-
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sun, iyi bir evde oturursun, okuluna
iﬂine özel servislerle, hatta özel arabanla gider gelirsin diyor. Yoksul
halk için ise, e¤itim, sa¤l›k, konut,
ulaﬂ›m bir soruna, bir eziyete dönüﬂüyor. Kapitalist sistemde hiçbir ﬂeyin halk›n yarar›na ve ihtiyaçlar›na
göre ﬂekillendirilmememesi, eziyetin as›l kayna¤›d›r.
Ülkemizde de gelmiﬂ geçmiﬂ bütün iktidarlar halk›n hiçbir sorununu
çözmedikleri gibi, ulaﬂ›m sorununda da k a p i t a l i s t p o l i t i k a l a r d a n
vazgeçmemiﬂlerdir. Yöneticiler, tekelci burjuvalar, “ulaﬂ›m” diye bir
sorun bilmezler. Özel araçlar›, makam araçlar›, helikopterleri, uçaklar›, eskortlu konvoylar›yla ulaﬂ›mlar›n› sa¤larken, halk›n ulaﬂ›m sorununu umarsamam›ﬂlard›r.
Halk›n ulaﬂ›m sorunuyla birinci
dereceden ilgilenmek zorunda olan
belediyeler ise tam bir ya¤ma ve
rant kap›s› haline getirildi¤i için,
ulaﬂ›m veya baﬂka bir konuda halktan yana çözümler üretmenin çok
uza¤›ndad›rlar.
Kapitalizmin belediyecilik anlay›ﬂ›nda, halk›n ç›karlar› de¤il, düzen partilerinin rantlar› önceliklidir.
Ülkemizin en büyük iki ﬂehri Ankara ve ‹stanbul’da toplu taﬂ›mac›l›¤›n
yar›s› beledi ye, yar› s› da özel sek t ö r eliyle yap›l›rken, her ikisi de
p a r a l › d › r, her ikisinde de kâr esas
olmaktad›r. Ve ister “özel” olsun, ister belediye, ikisi de tekellere avantadan para kazand›rmak için ulaﬂ›m›
y›llard›r sürekli daha pahal› hale getirmiﬂlerdir.
Halbuki ücretsiz ulaﬂ›m, halk›n,
yoksul halk çocuklar›n›n en do¤al,
en demokratik talebidir. Ancak düzen büyük ﬂehirlerde, ö¤rencilerin
ulaﬂ›m sorununu büyük oranda özel
sektöre yani servis araçlar›na devretmiﬂtir. Okul servis araçlar›, soygun düzenin bir biçimde devam›d›r.
Binlerce yoksul halk çocu¤u buna
mecbur b›rak›lm›ﬂt›r.
Kapitalizmin ulaﬂ›m politikalar›,
ulaﬂ›m hangi biçimde, hangi araç-

larla gerçekleﬂtirilirse gerçekleﬂtirilsin, sonuçta t e k e l l e r e h i z m e t
e d e r. Baz› emperyalist ülkelerde
karayolu a¤›rl›kl›d›r, baz›lar›nda
yayg›n bir demiryolu a¤› da vard›r;
baz›lar›nda belediyelerin bünyesindedir ulaﬂ›m, baz›lar›nda do¤rudan
“özel” kiﬂilerin; ama her halükarda,
kapitalist bir anlay›ﬂla, kâr temelinde ﬂekillenir.

Sosyalizmde ulaﬂ›m bir
h a k t › r v e ü c re t s i z d i r !
Sosyalist ülkelerin hemen hepsinde ulaﬂ›m y a ü c r e t s i z d i r y a
sembolik ücre t l e r vard›r. Bu o kadar yerleﬂmiﬂ bir uygulamad›r ki
karﬂ›-devrimlerden, kapitalizmin
restorasyonundan sonra bile, yeni
iktidarlar y›llarca bu temel hakka
çok dokunamad›lar, kapitalist soygun her alanda al›p baﬂ›n› giderken,
ulaﬂ›m ücretleri y›llarca sembolik
düzeyde kald›. Çünkü ulaﬂ›m, sa¤l›k gibi, e¤itim gibi, bir hak olarak
ele al›nm›ﬂt› ve mesela temel tüketim maddeleri olan et gibi, süt gibi
en ucuz ﬂeylerin baﬂ›nda geliyordu
sosyalist ülkelerde.
K ü b a’da e¤itim, sa¤l›k, bar›nma
ve ulaﬂ›m, ü c retsiz olarak karﬂ›lanmaktad›r. Küba uygulanan ambargonun dezavantajlar›na ra¤men ulaﬂ›m sorununu kendi olanaklar› ölçüsünde çözmüﬂtür. Küba’da turistler
d›ﬂ›nda kimse taksi kullanmamaktad›r. Bisiklet, yayg›n olarak kullan›lan bir ulaﬂ›m arac›d›r. Küba’da hiç
bir arac›n boﬂ gitmesine izin verilmez. Bu konuda görevlendirilmiﬂ
kiﬂiler taraf›ndan, tüm araçlar›n gidecekleri yol güzergah›nda ayn› yöne gidecek insanlar› da götürmesi
sa¤lanmaktad›r. Buna devlete ait
araçlar da dahildir. Havana’da toplu
taﬂ›mac›l›k, 300 kiﬂilik taﬂ›ma kapasitesili araçlarla sa¤lanmaktad›r.
Küba s›n›rl› bütün olanaklar›na ra¤men, yarat›c›l›¤›n› kullanarak halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya çal›ﬂmaktad›r.
Küba’da ulaﬂ›m tamam›yla dev -

l e t i n k o n t rolü alt›ndad›r. ﬁehirler
aras› yolculuklar da yine ücretsiz
yap›lmaktad›r. Bütün araçlar e¤er
yerleri varsa, yolda bekleyen insanlar› arabalar›na almak zorundad›rlar. Bunlar›n hangisi bir kapitalist
ülkede düﬂünülebilir?
Küba halk›n ulaﬂ›m sorununu
çözebilmek için 1980’lerde Çin’den
1 milyon bisiklet sipariﬂ etti. ABD,
bisikletleri taﬂ›yan gemileri Küba
aç›klar›nda durdurdu, ambargonun
delinmesi olarak görüyordu bunu.
Ama sonuçta Kübal›lar gemiyi ald›lar ve 1 milyon bisiklet, h a l k › n i htiyac›na göre paras›z da¤›t›ld›.
Sosyalizmin ulaﬂ›m sorununa
bak›ﬂ aç›s›n›n en somut örneklerinden biri SSCB A n a y a s a s › ’d›r.
SSCB’de 1936 Anayasas› ile taﬂ›ma araçlar› halk›n mal› olarak kabul edilmiﬂtir.
MADDE 6. Toprak, do¤al kay“M
naklar, sular, ormanlar, de¤irmenler,
fabrikalar, madenler, de mi ryol l a r› ,
su ve hava taﬂ›mac›l›¤›, bankalar,
posta, telgraf ve telefon, devletin
büyük tar›m iﬂletmeleri ile belediye
iﬂletmeleri ve kentlerdeki konut iﬂletmeleri ve s›nai bölgeler, devlet
mülkiyetidir ve bundan dolay›
t ü m h a l k a a i t t i r.”
Ülkemizde kurulacak Devrimci Halk ‹ktidar›’nda da ulaﬂ›m
ü c re t s i z o l a c a k t › r
Ülkemizde devrimden sonra kurulacak h a l k › n i k t i d a r › n d a da ulaﬂ›m sorunu sosyalist ülkelerdeki gibi çözülecektir. H a l k C u m h u r i y e t i
halk›n sorunlar›n› çözmek için ekonomik kaynaklar›n› öncelikle halk›n
ihtiyaçlar›na uygun olarak de¤erlendirecektir. Halk Cephesi’nin haz›rlad›¤› H a l k A na ya sa s› Ta s l a ¤›’n›n “Madde 36-Sa¤l›k, konut,
ulaﬂ›m” baﬂl›¤›nda ulaﬂ›mla ilgili
olarak ﬂöyle denilmektedir:
“g-) Ulaﬂ›m, halk›n ihtiyaçlar›n› giderecek bir biçimde, halk yar a r › n a düzenlenir. Ulaﬂ›m›n organizasyonu ve geliﬂtirilmesinde temel
ve öncelikli olan toplu taﬂ›mac›l›kt›r. ﬁehir içi ve ﬂehirleraras› ulaﬂ›mda toplu taﬂ›mac›l›k, öncelikle de
demiryolu taﬂ›mac›l›¤› geliﬂtirile-

Ulaﬂ›m hakk› için
mücadele a yn› z amanda,
kapitalizmin herﬂeyi
para, h erﬂeyi k âr arac›
gören sistemine karﬂ›
mücadeledir. Ulaﬂ›m
hakk› için mücadele,
düzen belediyelerinin
soygun düzenine karﬂ›
mücadeledir.
cek; ulaﬂ›ma yönelik yat›r›mlar›n
ana gövdesi bu alana kayd›r›lacakt›r. Çeﬂitli otoban, köprü benzeri
yerlerde paral› geçiﬂ uygulamas›na, bu alandaki özel ﬂirketlerin
varl›¤›na son verilecek; bu alanlardaki bak›m, onar›m ve hizmet devlet
taraf›ndan üstlenilecektir. ”
Halk Anayasas›’nda ﬂöyle bir
cümle yer almaktad›r: “Sa¤l›k, konut ve ulaﬂ›m sorunu çözülmeksi zin, insanca bir yaﬂamdan sözedilemez.” Buradan da ücretsiz ulaﬂ›ma verilen önem somut olarak görülmektedir: ulaﬂ›m sorunu “insanca yaﬂam” koﬂullar›n›n bir parças›d›r.

Kapitalizmin yoksullara
r eva gördü¤ü...
Ulaﬂ›m›n pahal›l›¤›, “seyahat
hakk›” denilen hakk› yok eder. Yoksul gidemez gitmek istedi¤i yere...
ﬁehiriçinde de öyledir; yoksullar,
yoksullar›n çocuklar›, tasarruf etmek için mecburen onlarca kilometrelik yollar› yayan giderler. Karda
k›ﬂta böyledir bu. Ö¤rencinin baﬂka
alanda harcayaca¤› enerji ve zaman,
yollarda öldürülür. Ayn› ﬂey emekçiler için de geçerlidir. Ulaﬂ›m iﬂte
bu noktada bir soruna dönüﬂür. Yürümek zorunda b›rak›lmak yoksullu¤un bir göstergesi olup ç›kar.
Yoksullar yürür, zenginler yanlar›ndan özel lüks araçlarla geçip gider.
Toplu taﬂ›m araçlar›n› kullanmak da ayr› bir eziyettir. Otobüsler
zaman›nda gelmez, geldi¤inde s›k›ﬂ
t›k›ﬂ binilir. Her yerde, yoksul semtlere giden otobüs say›s› daha azd›r..

öyle s›k aral›klarla otobüs gitmez.
Büyükﬂehirlerde, bir yere gitmek,
bazen iki üç araç de¤iﬂtirmek demektir ki ya gitmekten vazgeçilir,
zorunluysa da yap›lan harcama bütçeye yük oluﬂturur. Bu koﬂularda
y›llarca semtinden d›ﬂar› ç›kmadan
yaﬂar insanlar.
‹ﬂte bütün bu nedenlerden dolay›, ulaﬂ›m hakk› için mücadele, “ i ns a n c a y a ﬂ a m ” için mücadeledir.
Halk Anayasas› Tasla¤›’nda denildi¤i gibi halk›n bu sorunlar› çözülmeksizin insanca bir yaﬂamdan sözedilemez. Ulaﬂ›m hakk› için mücadele ayn› zamanda, k a p i t a l i z m i n
herﬂeyi para, herﬂeyi kâr a r a c ›
g ö re n s i s t e m i n e k a r ﬂ › m ü c a d e l e d i r. Ulaﬂ›m hakk› için mücadele,
düzen belediyelerinin soygun dü z e ni n e k ar ﬂ› mü c ad e l ed i r.
Kapitalist düzen y›k›lmad›¤›, sömürüye son verilmedi¤i sürece halk›n hiçbir sorunu çözülemez. Halk›n en temel ihtiyaçlar› tekeller için
kar ve rant arac› haline getirilmiﬂtir.
IMF programlar› sonucunda, e¤itim, sa¤l›k, ulaﬂ›m hizmetlerinden
yararlanmak halk için gün geçtikçe
daha “ll ü k s ” hale gelmektedir.
Düzenin belediyeleri birer arpal›kt›r. Belediye kaynaklar› halk›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için de¤il,
düzen partilerine, tekelci burjuvalara, tefeci tüccarlara rant sa¤lamak
için harcanmaktad›r. Su, gaz, ulaﬂ›m gibi en temel ihtiyaçlar en pahal› hizmetler haline getirilmektedir.
Sosyalizmin e¤itim, sa¤l›k, bar›nma, ulaﬂ›m sorununa bak›ﬂ aç›s›n›n özünü yukar›da anlatt›k. Dolay›s›yla, iki sistemin bu noktadaki
fark› çok barizdir. Sosyalizm öncelikli olarak halk›n e¤itim, sa¤l›k,
bar›nma, ulaﬂ›m, iﬂ sorunlar›n›n çözülmesidir. Halk için insanca yaﬂam
olanaklar›n›n yarat›lmas›d›r. Ve yukar›da söylendi¤i gibi, ulaﬂ›m da
bunun bir parças›d›r.
Aç›kt›r ki, halka dayanan, halk›n
ihtiyaçlar›n› temel alan, bütün kaynaklar›n›, olanaklar›n› halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için seferber
eden tek sistem SOSYA L ‹ Z M D ‹ R .
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Seherler’i Katlet
Tarikatç›lar›n Önünü Aç!
Üniversitelerde kay›t dönemi
baﬂlad›. Tarikat yurtlar›, özel yurtlar, okul önlerinde çad›rlar kurup
standlar açt›lar. Hepsi ö¤renci kapma yar›ﬂ› içindeydiler. Tarikatlar,
ö¤rencileri kapabilmek için promosyon olarak bedava Kuran-› Kerim da¤›t›yorlard›. Baz› özel yurtlar
ise, da¤›tt›klar› broﬂürlerde “Cemaatlerle ilgimiz yok” diyerek ö¤rencilerin farkl› bir kesimini kapmaya
çal›ﬂ›yorlard›. K›sacas›, okul önleri
adeta pazar yeri gibiydi ve o pazarda kapitalistler, tarikatç›lar istedikleri gibi at koﬂturuyorlard›.
Bu tablo oligarﬂinin nas›l bir
gençlik yaratmak istedi¤inin göstergesidir. Ayn› ﬂeyi devrimci ö¤renciler yapt›¤›nda baﬂlar›na nelerin geldi¤ini ve gelebilece¤ini düﬂünün bir.
Devrimcilerin gerçekleﬂtirdi¤i
en s›radan faaliyetler bile polisin
yasaklar›na, engellemelerine veya
do¤rudan fiziki sald›r›lar›na maruz

Devlet gençlikten,
gençli¤in devrimcileﬂmesinden
k o r k m a k t a d › r. K o r k u s u
temelsiz de¤ildir. Devlet, bu
nedenle gençli¤i tarikatlara
veya düzene zarar
vermeyece¤i baﬂka
a l t e r n a t i f l e re
y ö n l e n d i r m e k t e d i r.
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kalmaktad›r... Bask›lar, gözalt›lar,
iﬂkenceler, katliamlar... bunun yaﬂanm›ﬂ say›s›z örne¤i var. Devrimcilerin halay çekmeleri bile suç say›lm›ﬂ, okul idareleri taraf›ndan soruﬂturma aç›lm›ﬂt›r. Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler Amerika’ya karﬂ› karikatür sergisi açt› diye
tutukland›lar. Birbuçuk y›ld›r hala
tutuklular.
1991-92 e¤itim y›l› kay›t döneminde TÖDEF’in açt›¤› Rehberlik
ve Dayan›ﬂma Masalar›’na polisler
sald›rm›ﬂ ve 3 Eylül’de Mimar Sinan Üniversitesi ö¤rencisi Seher
ﬁahin’i F›nd›kl› Kampüsü’ndeki
Güzel Sanatlar Akademisi’nin
üçüncü kat penceresinden aﬂa¤› atarak katletmiﬂtir. Ondan sonraki y›llarda da devrimci ö¤rencilerin açt›klar› rehberlik ve dayan›ﬂma masalar›na sürekli sald›rd›lar.
Gençlik, politik olmas›n, devrimci olmas›n, düﬂünmesin, sormas›n, sorgulamas›n da ne olursa olsun; okullar›n önündeki belli stand
ve çad›rlar›n “ ö z g ü r l ü ¤ ü ” n ü n ve
belli standlara da sürekli sald›r›l mas›n›n nedeni budur iﬂte. Ö¤renci
ister tarikatç›lar›n içine gitsin, ister
laikçi olsun, ister serseri. Ama asla
devrimci olmas›n. Polis, okula yeni
kay›t yapt›ran ö¤rencileri devrimcilerden uzak tutmak için, tehdit, “nasihat”, özel broﬂürler bast›r›p da¤›t-

mak gibi her türlü yönteme baﬂvurmaktad›r.
Çünkü devlet gençlikten, gençli¤in devrimcileﬂmesinden korkmaktad›r. Korkusu temelsiz de¤ildir.
Devlet, gençli¤i tarikatlara veya düzene zarar vermeyece¤i baﬂka alternatiflere yönlendirmektedir. Bu, bugünün politikas› da de¤il. 12 Eylülden beri bu politika sürmektedir. ‹ktidara hangi parti gelirse gelsin, devletin bu politikas› de¤iﬂmemiﬂtir.
Bu politikaya ra¤men, devrimci
ö¤renciler de zaman zaman standlar
açmakta, Seher ﬁahin Rehberlik ve
Dayan›ﬂma Masalar› örne¤inde oldu¤u gibi, yeni gelen ö¤rencilerle
dayan›ﬂmay›, yol göstericili¤i örgütlemeye çal›ﬂmaktad›rlar. Ama
tarikatç›, Atatürkçü veya sadece kâr
peﬂinde koﬂanlar, bunlar›, oligarﬂinin polisinin izni ve icazeti dahilinde açarken, devrimciler, standlar›n›,
masalar›n› direnerek, bedel ödeyerek aç›yorlar.
Devlet gençlikten korkmaktad›r.
12 Eylül öncesinden toplumsal mücadelenin en dinamik kesimidir
gençlik. Vatan› için, halk› için, hiçbir kiﬂisel ç›kar gözetmeksizin büyük bedelleri göz alm›ﬂ, devrim mücadelesinin ön saflar›nda yer alm›ﬂt›r. Onun için potansiyel tehdit olarak görmektedir devlet gençli¤i. ‹stedi¤i gençlik tipini yaratmak için

faﬂist gerici e¤itim sistemiyle birlikte, gençli¤i, yoz, bireyci örgütlenmelere, apolitikli¤e veya tarikatlara
yönlendirmiﬂtir. Ö¤rencilerin bar›nma sorunu da yoksul halk çocuklar›n›n tarikat yurtlar›na yönelmelerinde önemli bir etken olmaktad›r.
E¤itimin paral› hale getirilmesi ve
bar›nma sorununun çözülmemiﬂ olmas›, yoksul halk çocuklar›n›, tarikatlar›n örgütlenme zemini haline
getirmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle, yoksul halk çocuklar›n›n önemli bir k›sm›, zorunluluktan tarikat yurtlar›na
mahkum olmaktad›rlar.

B a r › n m a H a k t › r, Devlet
Bu Sorunu Çözmek
Zorundad›r!
Yüksek ö¤renim bir hakt›r. Devlet okumak isteyen herkese paras›z
e¤itim imkan› sa¤lamak zorundad›r.
Fakat devlet okuma imkan› sa¤lamak bir yana say›s›z ekonomik, siyasi, idari engeller ç›kartarak özellikle yoksul halk çocuklar›n›n üniversitelere giriﬂini bile engellemektedir. Tüm engellere ra¤men üniversiteye girme imkan› bulanlar› ise

Devlet bar›nma hakk›
k o n u s u n d a ö ¤ re n c i l e re
a d e t a “ b a ﬂ › n › z › n ç a r e s ine
b a k › n ” d i y o r. Soka¤a at›yor.
E ¤ i t i m i t i c a r i l e ﬂ t i ren,
ö ¤ re n c i y i m ü ﬂ t e r i g i b i
g ö re n b i r d e v l e t i n
ö ¤ re n c i l e r i n b a r › n m a
sorununa da farkl›
yaklaﬂmas› beklenemez.
daha kay›t aﬂamas›nda yeni sorunlar
bekler. Ö¤rencilerin bar›nma sorunu da bu sorunlar›n baﬂ›nda gelir.
Devlet ö¤rencilerin bar›nma sorununu adeta yok saymaktad›r. Oysa
bir ö¤rencinin okuyabilmesi için
nas›l ki laboratuvarlar, amfiler,
derslikler, olmazsa olmaz ise ö¤rencinin bar›nma sorunu da çözülmeden okuyabilmesi mümkün de¤ildir.
Bu yan›yla, bar›nma bir hakt›r. Devlet, ihtiyac› olan her ö¤rencinin bar›nma sorununu çözmek zorundad›r.
Fakat, devlet bu konuda ö¤rencilere
adeta “baﬂ›n›z›n çaresine bak›n” diyor. Soka¤a at›yor. E¤itimi ticarileﬂtiren, ö¤renciyi müﬂteri gibi gören
bir devletin ö¤rencilerin bar›nma
sorununa da farkl› yaklaﬂmas› beklenemezdi.
Aﬂa¤›daki rakamlar devletin bu
soruna nas›l yaklaﬂt›¤›n›n somut
göstergesidir.

Yüksekö¤retimde okuyan ö¤renci say›s›n›n toplam› 1 milyon
700 bindir. Bunun sadece 217 bini
devlet yurtlar›ndan yararlanabilmektedir. O bir milyonun üzerinde
ö¤rencinin bar›nma sorunu “özel
y u r t l a r ” gibi bir ticari faaliyet alan›
da ortaya ç›kartm›ﬂt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤› verilerine
göre, toplam 1226 özel yurt var. Bu
yurtlar›n kapasitesi 71 bin 127.
Yurtlar›n yüzde 55'i dernekler, yüzde 4'ü vak›flar, yüzde 11'i ise ﬂah›slar taraf›ndan iﬂletiliyor. Yüzde 55’i
oluﬂturan derneklerin de büyük k›sm› tarikatlara ait.
Devlet ö¤renci gençli¤in en temel sorunlar›ndan biri olan bar›nma
sorununu çözmüyor. Bu sorun ony›llard›r sürüyor. Ve her geçen y›l,
daha büyüyerek halk çocuklar›n›n
okula gitmesinin, e¤itimin önündeki engellerden birisi haline gelmiﬂtir. Ve bu nedenle de, bar›nma hakk›
talebi, üniversite gençli¤inin akademik, demokratik mücadelesinin bir
parças›d›r.
Devrimciler on y›llard›r bu haklar›n mücadelesini vermektedir. Tarikatlar ise bu konuda devletin adeta emniyet sübab› gibidir. Gençli¤i
anti-bilimsel, gerici bir temelde örgütledi¤i gibi, ö¤rencilerin en temel
haklar› için bile mücadele etmesinin
önünde engel oluﬂturmaktad›rlar.

Rehberli¤in ve Dayan›ﬂman›n
Ad› Yine Seher ﬁahin

Üniversitelerde kay›tlar›n baﬂlamas›yla birlikte, Gençlik Federasyonu’ndan ö¤renciler açt›klar› Se h e r ﬁahin Rehberlik ve Dayan›ﬂm a M a s a l a r ›’yla okula yeni gelen
ö¤rencilere okul ve yurtlar hakk›nda bilgiler verip, dayan›ﬂmalar›n›

sunarak kendilerini tan›t›yorlar.
Seher ﬁahin Rehberlik ve Dayan›ﬂma Masas›, ‹stanbul Üniversitesi’nde 2 Eylül tarihinden itibaren
aç›ld›. Kay›tlar›n son günü olan 7
Eylül’e kadar aç›k kalan masada
ö¤renciler Gençlik Federasyonu’nun tan›t›m broﬂürlerini da¤›t›p
yeni gelen ö¤rencilerle tan›ﬂt›lar.
Bu arada sivil polisler ve faﬂistler
de boﬂ durmad›. Masan›n aç›ld›¤›
ilk gün gelen çevik kuvvete ve masadaki ö¤rencilere tehditler yollayan faﬂistlere ra¤men çal›ﬂmalar
sürdürüldü.

‹TÜ’de de Seher ﬁahin Rehberlik
ve Dayan›ﬂma Masas›, bir gün aç›k
kald›, Gençlik Federasyonu’nun tan›t›m broﬂürlerinin da¤›t›m› yap›ld›.
Masa aç›lmas›n›n okul idareleri taraf›ndan engellendi¤i Y›ld›z Teknik
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi
ve ‹stanbul Üniversitesi Avc›lar
Kampüsü’nde ise, haz›rlanan tan›t›m
broﬂürleri elden da¤›t›larak ö¤rencilerle tan›ﬂ›ld›, sohbet edildi.
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde
de okul izin vermedi¤i için önce elden broﬂür da¤›t›ld›, bir gün de masa aç›ld›.
Say›: 13 / 13 Eylül 2009
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Gelenekleriyle

Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

5. B ö l ü m
ev -Genç’in yoksul ge D
cekondu semtleriyle
k u r d u ¤ u b e n z e r s i z b a ¤ . ..
Dev-Genç tarihinin en özgün yanlar›ndan biri de yoksul gecekondu
semtleriyle Dev-Genç örgütlülü¤ü
aras›nda kurulan ba¤d›r. Ülkemizdeki gençlik örgütlerinin hemen
hiçbirinde görülmeyen bir ba¤d›r
bu. Gençli¤in baﬂlang›çta gecekondu direniﬂlerine destek vermesiyle,
okullar›n›n en yak›n çevresindeki
gecekondu semtlerine devrimci düﬂüncelerini taﬂ›malar›yla oluﬂan bu
ba¤, giderek daha sistemli ve iradi
hale gelmiﬂtir.
Dev-Gençliler’in okullar›n›n etraf›ndaki mahallelerde çal›ﬂma yapmas›, o günden sonra bir gelenek olmuﬂtur. Oligarﬂinin, di¤er nedenlerin
yan›s›ra, ö¤renci gençli¤in halk üzerindeki devrimci, ilerici etkisini s›n›rlamak amac›yla kampüsleri bir
çok yerde ﬂehir d›ﬂ›na ç›karmas›, bunu yer yer fiilen imkans›z hale getirse de Dev-Gençliler, yoksul gecekondularla ba¤lar›n› sürdürmüﬂlerdir. Bugün de halâ Dev-Gençliler,
yoksul gecekondu semtlerindeki çal›ﬂmalar›n› kendileri için bir okul
olarak görmeye devam ediyorlar.
Dev-Genç ayn› zamanda yoksul
halk›n yaﬂad›¤› gecekondu semtlerinde kitle çal›ﬂmas› yürüterek, halka anti-faﬂist, anti-emperyalist bilinç taﬂ›nmas›na öncülük etmiﬂtir.
Dev-Gençliler, gecekondu halk›-
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n›n mücadelesine, örgütlenmesine
destek olman›n da ötesinde, bir çok
yerde bizzat o gecekondular›n yap›lmas›na kat›lan bir konumdad›rlar. Dev-Gençliler’in yoksul gecekondulardaki bu çal›ﬂmalar›, s›radan herhangi bir örgütlenme faaliyetinin ötesindedir. Buradaki bir örgünlenmeden çok, bir çok yerde yeni bir semt ve yeni semtle birlikte
yeni bir hayat yaratmakt›r; Anadolu’dan büyük ﬂehirlere savrulan
yoksullarla tüm yaﬂam› yeniden örgütleme faaliyetidir.
Mesela, 1977’de ‹stanbul Nurtepe’de Çayan Mahallesi’nin kurulmas› Day›’n›n da içinde yer ald›¤› Dev-Gençliler’in önderli¤inde
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Semtin yap›m›na baﬂlanmas›ndan itibaren halk›n
örgtülenmesi de baﬂlam›ﬂt›r. Çayan
Mahallesi’nde halk›n tüm sorunlar›
oluﬂturulan “ ha l k k om i t e l e ri ” arac›l›¤›yla çözülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Devrimci hareketin ‹stanbul’un gecekondu mahallelerinde yürüttü¤ü
çal›ﬂma o y›llardan itibaren giderek
büyümüﬂtür. Ve o günden bu yana,
bu çal›ﬂmada Dev-Gençliler’in de
hep özel bir yeri, katk›s› olmuﬂtur.
Dev-Gençliler, 1977’de Ü m r a niye’de de gecekondu yap›m çal›ﬂmalar›na kat›lm›ﬂ, gecekondular›n
y›k›lmas›na karﬂ› da halkla birlikte
direniﬂin içinde olmuﬂlard›r.
Her alanda halk›n sorunlar›na
sahip ç›kan, emekçilerin, yoksullar›n mücadelesinin içinde yeralan
Dev-Genç, bu çal›ﬂmalar içinde halk›n h e m ö ¤ rencisi hem ö¤retmeni

olmuﬂtur.

G

ençlik örgütsüzlü¤e
mahkum edilemez!

Gençli¤in tarihi, bir bak›ma, örgütlenmede büyük bir ›srar ve kararl›l›k tarihidir. FKF’den bu yana, Devrimci
Gençli¤in kurdu¤u hemen tüm örgütlenmeler, oligarﬂinin bask› ve terörüne, yasaklamalar›na, kapatmalar›na
maruz kalm›ﬂt›r. Ama Devrimci Gençlik, hiçbir dönem örgütsüzlü¤e mahkum edilmeyi kabul etmedi. ‹ﬂte
F K F’den, Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu’ndan bugünkü
Gençlik Federasyonu’na uzanan y›llar boyunca bir çok federasyonun ve
yerel derneklerin kuruldu¤u tarihi, iﬂte
bu nedenle örgütlenmede ›srar ve kararl›l›¤›n tarihi olarak nitelendiriyoruz.
Bu ›srar ve kararl›l›k tarihinin
halkalar›ndan biri de ‹stanbul DevG e n ç ’ i n K u r u l u ﬂ u’dur. 1977 yaz›
sonunda kapat›lan ‹YÖD’ün yerine
‹stanbul Devrimci Gençlik Derne¤i
kuruldu. Bu süreçte iktidarda I I .
M C h ü k ü m e t i vard› ve faﬂist terör
her geçen gün halka daha fazla sald›r›yordu.
1977-1978 y›llar›nda faﬂist iﬂgalleri k›rma kampanyas› da yo¤unlaﬂarak devam etti. Bu do¤rultuda
zorlu mücadeleler verildi, faﬂist teröre karﬂ› eylemler örgütlendi. ‹ﬂgal
alt›ndaki okullara toplu gidiﬂler organize edildi. Ve elbette bunlar›n da
sonuçlar› al›nmaya baﬂland›.
Dev-Genç bu dönemde, bir yanda bu mücadeleyi sürdürürken, iﬂgalin k›r›ld›¤› okullarda da anti-faﬂist bilinci yükselterek, daha örgütlü bir anti-faﬂist hareket yaratmay›
ve akademik-demokratik mücadeleyi yükseltmeyi hedefledi.

ev-Genç, tasf iyecili¤in
k a r ﬂ › s › n d a ... Yaz› dizi-

D

mizin buraya kadarki bölümünü
okuyanlar için san›r›z ﬂu art›k nettir:
Dev-Genç, kendini üniversitelerle,
akademik taleplerle s›n›rlayan bir
örgütlenme de¤ildir. Yine ilk bölümlerden hat›rlayacaks›n›z, onun
belki de ülkemiz tarihi aç›s›ndan

üstlendi¤i en büyük misyonlardan
biri, içinden Türkiye devriminin önderlerini ç›karm›ﬂ olmas›d›r. Her
dönemde halk›n ulusal ve s›n›fsal
kurtuluﬂu konusunda kendisini sorumlu görmüﬂtür. 1977-78’lerde,
Mahir Çayanlar’›n miras b›rakt›¤›
devrimci çizginin tasfiye edilmek
istenmesine karﬂ› tav›r almas› da bu
sorumlulu¤un bir parças›d›r. Mahir
Çayanlar’›n netleﬂtirdi¤i Türkiye
Devriminin Yolu’ndan yürümeye
kararl› Dev-Gençliler, Parti-Cephe’nin stratejisinin tasfiye edilmek
istenmesine karﬂ› devrimci çizgiyi
bilinçle ve militanca sahiplendiler.
Dev-Gençliler, Parti-Cephe’ye
umut ba¤lam›ﬂ tüm Cephe sempatizanlar›n›n birli¤ini savunmuﬂ, bunun için gereken özveriyi defalarca
göstermiﬂlerdi. DGDF’nin kuruluﬂunu, 1975’de Devrimci Gençlik
dergisinin, 1977 Nisan’›nda Devrimci Yol dergisinin ç›kar›lmas›n›
hep bu amaçla ele alm›ﬂlard›. Ama
Ankara’daki tasfiyeci hizibin sa¤
çizgisi sürekli önlerine ç›km›ﬂt›.
Ankara hizbinin savunduklar›n›n ve
yapt›klar›n›n Parti-Cephe çizgisiyle
ba¤daﬂmad›¤›, prati¤in içindeki
Dev-Gençliler için çok aç›kt›.
Bu süreç bilindi¤i gibi, bir ayr›ﬂma ve saflaﬂmayla sonuçland›. Tasfiyecilik bir yanda, devrimci çizgi
bir yandayd›. Devrimci Çizgi,
1978’deki ayr›ﬂma sonucunda Devrimci Sol olarak yeniden örgütlenirken, Dev-Gençliler de saflar›n› devrimci çizgiden yana belirlediler. ‹stanbul, Konya, Bursa, Elaz›¤, Tekirda¤ Dev-Genç örgütlülükleri baﬂta
olmak üzere, onlarca il ve ilçedeki
Dev-Gençliler, tasfiyecili¤e tav›r
al›p, Parti-Cephe’nin yeniden yarat›lmas› mücadelesinde saf tuttular.
Bu geliﬂmeye paralel olarak da elbette gençlik alan›nda yeni bir örgütlenmenin yarat›lmas› ihtiyac›
do¤du. Bu ihtiyac›n sonucunda
Devrimci Gençlik Federasyonu
(DGF) kuruldu.

F adﬂeilzemdee Dkeavr-ﬂG› emnçüca-

anlay›ﬂ›... Üniversitelerdeki fa-

ﬂist iﬂgallere karﬂ› mücadelede
Dev-Genç adeta yaln›zd›. Oportünist, revizyonist gruplar, provakasyon teorileriyle, baﬂka bahanelerle
Dev-Genç'in faﬂist iﬂgalleri birlikte
k›rma ça¤r›lar›na cevap vermeyerek, faﬂistlere karﬂ› mücadelede
Dev-Genç'i tek baﬂ›na b›rakm›ﬂt›r.
Day› solun o zamanki, durumunu Kongre Raporu’nda ﬂöyle dile
getiriyordu:
“‹stanbul Üniversitesi'ndeki 16
Mart katliam›, faﬂizmin ‹stanbul'da
da kitlesel katliamlar düzenleyece¤inin ilk iﬂaretlerindendi. Bu katliam karﬂ›s›nda duyarl›l›k gösteremeyen, faﬂizmin ne yapmak istedi¤ini
ve faﬂizmi yeterince kavrayamayan
solun tav›rs›zl›¤›yla faﬂizmin taktiklerinin önü aç›lm›ﬂ ve giderek Kahramanmaraﬂ vahﬂetine var›lm›ﬂt›r.”
Dev-Genç bütün okullarda gücü
oran›nda faﬂist iﬂgalleri k›rarak, ö¤renci gençli¤in devrimci mücadeleye
daha yo¤un olarak kat›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu direniﬂlerde yer almayan
oportünist ve revizyonistlerin niteli¤i
de kitlenin gözünde iyice aç›¤a ç›km›ﬂ, anti-faﬂist mücadelenin öne ç›kt›¤› bu okullarda bütün inisiyatif
Dev-Gençliler’in eline geçmiﬂtir.
1977-1978 ö¤renim y›l›n›n ikinci yar›s›nda Dev-Genç'in mücadelesi sonucunda ‹stanbul’da faﬂist iﬂgal
alt›nda okul k a l m a m › ﬂ t › r. Ancak
faﬂistler at›ld›klar› okullara d›ﬂar›dan sald›r›lar›n› sürdürmeye çal›ﬂ›rlar bir dönem daha. Bu sald›r›lardan
birinde, 9 May›s 1978'de Y›ld›z
Üniversitesi DMMA’dan ç›kan ö¤renciler kurﬂunland›. Sald›r›da H a s a n O k u t , M ü j d a t Ç e l i k y a y ve
R e n a n E r i ﬂ katledildi. Dev-Genç
onlar›n cenaze törenini, anti-faﬂist
bir kitle gösterisine dönüﬂtürdü.
O dönem aç›s›ndan ﬂunu belirtmek gerekir ki, faﬂist sald›r› ve katliamlarla kitlelerin teslim al›nmas›n›n önüne Dev-Genç'in kararl› ve
militan mücadelesi sayesinde geçilmiﬂtir. Dev-Genç nas›l bir anti-faﬂist mücadele yürütülmesi gerekti¤i
konusunda önemli bir gelenek daha
yaratarak Türkiye soluna örnek olmuﬂtur. ﬁehitler vermeden, militan

ve kitlesel bir mücadele örgütlemeden, ama en önemlisi, faﬂist terörün karﬂ›s›na devrimci ﬂiddeti ç›k a r m a d a n , faﬂizme karﬂ› mücadele
edilemeyece¤i gösterilmiﬂtir.
Gençli¤in can güvenli¤i ve ö¤renim hakk›, bu mücadele içinde savunulmuﬂtur.

Amntüi-ceamdpeelernyianlisbtayrak-

tar› Dev-Genç... Dev-Genç'in

mücadelesi çok yönlüdür. Anti-faﬂist mücadelenin tüm yo¤unlu¤uyla
sürdü¤ü bu y›llarda bile, anti-emperyalist mücadele de sürdürülmüﬂtür. Çünkü Dev-Genç gelene¤inde
anti-emperyalist tav›r, gelenekselleﬂmiﬂ, Dev-Genç ruhu dedi¤imiz
olgunun ayr›lmaz bir parças›na dönüﬂmüﬂtür.
Faﬂist terörün ve anti-faﬂist mücadelenin herﬂeyin önüne geçti¤i
1977-1978 y›llar›nda Dev-Genç önderli¤inde yap›lan anti-emperyalist
ve enternasyonal dayan›ﬂma eylemleri bunun örne¤idir. Duyulan her
emperyalist sald›r›ya tav›r al›n›rken, emperyalizme darbe vuran bütün giriﬂimler, halk kurtuluﬂ savaﬂlar› desteklenmiﬂtir.
Dev-Genç ülkemizde anti-emperyalist mücadele bilincinin geliﬂtirilmesinde her dönem önemli bir
misyona sahip olmuﬂtur.
Özellikle A m e r i k a n e m p e r y alizmine karﬂ› her dönem aktif bir
mücadele yürütülmüﬂtür. E y l ü l
1977’de yap›lan NAT O t a t b i k a t ›
v e b o ¤ a z a d e m i r l e y e n AB D s a v a ﬂ
gemileri Dev-Genç’in anti-emperyalist kampanyas›yla teﬂhir edildi.
Kampanya, bildiriler, el ilanlar›,
afiﬂler, toplant›lar, gösterilerle zenginleﬂtirildi. 28 Eylül 1977’de ‹TÜ
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Dev-Genç’in hemen tüm eylemleri, Devrim
And›’n›n içilmesiyle son bulur... 40 y›ld›r
sürüp gelen bir gelenektir bu: B u a n d › n
1960’lar›n sonunda ﬂekillenen metni ﬂöyle dir:
“ B iz. . . D ev r imc iler Ol ara k !. . Em p e ry a liz me
ve Faﬂizme Kar ﬂ› , Kan› m›z›n S on Damlas› na,
Tüfe¤imizin Son Mermisine Kadar,
B›kmadan!.. Usanmadan!.. Savaﬂaca¤›m›za
And ‹ çeriz!.. And ‹ çeriz!.. And ‹ çeriz!.. Bu
U ¤u rda!. . Ölü m!. . Ne re den ve Na s›l Gelirse
Gelsin, Savaﬂ Sloganlar›m ›z Kul akt an Kula¤a
Yay›lacaksa, Silahlar›m›z Elden Ele
G e ç e c ek s e v e B a ﬂ k a l a r › , M i t r a l y ö z S e s l er i y l e
v e Z a fe r ve Sa v a ﬂ N a ra l a r› yl a C e n a z el e r im iz e
A¤›t Yakacaksa!.. Ölüm!.. Hoﬂ Geldi!..
S e f a G e ld i .. .”

Maçka Maden Fakültesi binas› Dev-Genç taraf›ndan iﬂgal
edildi. Bütün ‹stanbul Devrimci Gençli¤i burada topland›. Binan›n her yeri NATO ve
ABD emperyalizmini lanetleyen pankartlarla donat›ld›. ‹ﬂgal gece 11’de meﬂalelerle
Taksim’e kadar yap›lacak bir
yürüyüﬂle bitirilmek istendi.
Polisin yürüyüﬂe geçen kitlenin önünü kesmesi üzerine
polis ﬂefi ﬁükrü Balc› rehin
al›n›p korteje dahil edilince,
polis yolu açmak zorunda kald›. Yürüyüﬂ Taksim meydan›nda an›ta as›lan Dev-Genç
pankart›n›n alt›nda yap›lan
b i r konuﬂma ve devrim and›yla sona erdirildi.
Anti-emperyalizm, Devrimci Hareketin ve DevGenç’in mücadelesinin ana
halkalar›ndan birini oluﬂturur.
Bu dönemden, 1977-78’den
aktaraca¤›m›z baz› eylemler, bu
prati¤in örneklerindendir:
-1977 Haziran ay›nda Molukal›
gerillalar› katleden Hollanda emperyalizmi, Hollanda Konsoloslu¤u önünde yap›lan bir gösteriyle
protesto edildi.
- 1977 Kas›m ay›nda Mogadiﬂu’da uçak kaç›ran iki Filistinli ge rillay› katleden A l m a n e m p e r y alizmi protesto edildi, Alman Kültür
Merkezi tahrip edildi.
-1978 Haziran’›nda F r a n s › z e m pe rya l iz mi n in Bat› Sahra halk›n›n
üzerine bombalar ya¤d›rmas› Frans›z Konsoloslu¤u’nun önünde protesto edildi.
- 1978 Kas›m ay›nda K a t a n g a l ›
gerillalara sald›ran Belçika devleti, Belçika Konsoloslu¤u önünde
protesto edildi.
- Yine ayn› günlerde, Filistin
mücadelesini bo¤mak için M › s › r‹srail ve ABD aras›nda imzalanan
Ca m p-D a vi d anlaﬂmas›na karﬂ› bir
kampanya düzenlendi. ‹srail, M›s›r,
ABD konsolosluklar› önünde protesto gösterileri yap›ld›,
- 1978 Aral›k ay›nda ABD em pe rya l iz mi n in ülkemizdeki üsleri-
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olaca¤›na ﬂüphe yoktu..
Devrimci Yol içinde
yaﬂanan tasfiyecilik kendini kaç›n›lmaz olarak daha önce birlikte oluﬂturulan Devrimci Gençlik Federasyonu (DGDF) içinde
de gösterdi. DGDF'nin tüzü¤ünün ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
taraf›ndan kabul edilmemesi üzerine yeni bir federasyonun kurulmas› gündeme geldi¤inde, 24 Haziran 1978'de çeﬂitli ﬂehirlerden gelen DEV-GENÇ
kadrolar›n›n kat›ld›¤› bir
toplant› düzenlendi. Bu
Beyaz›t-2004
toplant›da Ankara hizibinin tasfiyeci ayak oyunlar› sonucunda, ‹stanbul
DEV-GENÇ'in devrimci
bir örgütlenmeye yönelik
önerileri reddedildi. Toplant›n›n ard›ndan ‹stanbul'a dönen DEV-GENÇnin tekrar aç›lmas›n› ve yeni asker
liler, gazetelerden Tüm Gençlik
ve teçhizat sevk edilmesini protesto
Dernekleri Federasyonu (Tüm
için ‹stanbul Pan Am (Amerikan
DEV-GENÇ) ad› alt›nda yeni bir feHava Yollar›) önünde gösteri düderasyonun kuruldu¤unu ö¤rendizenlenip büro tahrip edildi. Galataler. Ankara'daki tasfiyeciler bir yansaray’da A B D K ü l t ü r Ataﬂesi’nin
dan yeni federasyonun kuruluﬂunu
yolu Dev-Gençliler taraf›ndan kesi«bir yanl›ﬂl›k olmuﬂ» diye aç›klarlerek, arabas›n›n üzerine boyalarla
ken, di¤er yandan da militan kadro“Kahrolsun ABD Emperyalizmi”
lar› tasfiye etmek için u¤raﬂ›yorlarslogan› yaz›ld› ve araba yak›ld›....
d›, kelimenin tam anlam›yla burjuva ayak oyunlar› içindeydiler.
EV-GENÇ'‹ YAﬁATATüm bu yaﬂananlar devrimci
CA⁄IZ!.. Yukar›da belirt- tarzda yeni bir örgütlenmenin yarati¤imiz gibi, devrimci hareketin yet›lmas›n› zorunlu k›l›yordu. Bunun
niden örgütlenmesi, Dev-Genç’in
üzerine 8 Temmuz 1978'de DEVde yeniden örgütlenmesini berabeG E N Ç K u r u l t a y › topland›. Kurulrinde getirmiﬂti. Militanca bir mütayda ‹stanbul, Elaz›¤, Konya, Tecadeleyle, bedeller ödenerek, ﬂehitk i r d a ¤ , A n k a r a , E s k i ﬂ e h i r, Ç a ler verilerek yarat›lan Dev-Genç,
n a k k a l e , B u r s a , S a m s u n , ‹ z m i r,
ayn› çizgide yoluna devam edecekK › r ﬂ e h i r, M a l a t y a baﬂta olmak
ti. Bu ismi, bu çizgi ve gelene¤i,
üzere bir çok ﬂehirden gelen 1500'e
tasfiyecilerin, inkarc›lar›n, istismaryak›n DEV-GENÇ delegesi ve temc›lar›n yaﬂatmas› mümkün de¤ildi
silcisi taraf›ndan DEV-GENÇ'in yeelbette. Bu çizgiyle ve gelenekle ilniden kurulmas› karar› al›nd›. Böygisi olmayanlar›n bu ismi kullanmalece Devrimci Gençlik Federasyonu
s› da zaten siyasi ve örgütsel olarak
(DGF) kuruldu. Ard›ndan A¤ustos
ay›nda DEV-GENÇ dergisi ç›kart›ldo¤ru olmad›¤› gibi, ahlaki olarak
maya baﬂland›. Derginin ilk say›s›da do¤ru de¤ildi. Zaten tarih, istisn›n kapa¤›nda «DEV-GENÇ'‹ YAmarc›lar›, baﬂkalar›n›n mücadelesi
ﬁATACA⁄IZ!» yaz›yordu.
üzerinden pay kapmaya çal›ﬂan h›r- süreceks›zlar› elemiﬂti hep, bu kez de böyle
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8 Y›lda, 42 Ülkeden 103 Bin Askerle Batakl›ktan Ç›kamad›n›z...

AFGAN‹STAN’DA DA BATACAKSINIZ!
me direnmesinin mümkün olmad›¤›
sonucunu ç›kar›yorlard›. Kabil, tahminlerden de erken düﬂünce, onlar
kendilerinin kan›tland›¤›n› sand›lar.
Ama öyle de¤ildi. Geliﬂmeler, Amerika’n›n gücüne tapanlar› yan›ltacakt›...
Kabil düﬂtü¤ünde ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan› Powell, y›k›lan kerpiç evlerin üzerinde tepinerek “umar›z
Ba¤dat yönetimi Afganistan’dan
gereken dersi alm›ﬂt›r” diyerek tehdit savuruyordu. Bir süre sonra bu
sözler tehdit olmaktan da ç›kt›. Afganistan’da kolay “zafer kazanan”
ABD, Irak’a da sald›rd›. Bir ay içinde Ba¤dat da “düﬂtü”. Amerikanc›lar pervas›zca “S›radaki” deyip imparatorlu¤a boyun e¤meyenleri say›yorlard› bir bir. Fakat, iﬂgalin üzerinden çok geçmedi, ABD’nin imparatorluk hayalleri halk›n direniﬂine çarpt›. Tarih Mao’yu bir kez daha do¤rulad›. ABD’nin “devasa gücü” karﬂ›s›nda gerekti¤inde bedenini silah yapan halk vard›. Halk›n direniﬂi vard›.
Direniﬂler,
Amerikan
KUKLA YÖNET‹M,
pervas›zl›¤›KUKLA ORDU,
n›n önüne barikat oldu.
ABD’Y‹
BAAmerika, “s›TAKLIKTAN KURradaki”ne
TARIR M I?
sald›rmaya
cüret edemeHiç sanm›yoruz.
di. Çünkü,
‹ﬂbirlikçilerin, k ukla y öneIrak’ta
da,
Afganistimlerin i ﬂgalcileri k aç›n›ltan’da da dimaz s onlar›ndan k urtard›kreniﬂe çarplar›na d ünyan›n h içbir ülkem›ﬂt›; ikisi de
sinde tan›k olunmad›. A fganistan’da d a o lunmak›sa sürede
yacak.
birer batakl›‹ﬂte ﬂimdi Afganistan’da hiç de küçük say›lma¤a dönüﬂtü
yacak r akamlarda k ukla b ir ordu v e k ukla b ir
Amerika
polis teﬂkilat› kuruluyor. Emperyalizm, k ukla
için... Direniyönetim, ordu, polis sayesinde sistemini iﬂbirlikﬂi yoketmek,
çilere emanet etmeyi hesapl›yor ki yeni-söbürgene kerpiç evcilik de budur zaten; ama h esab›n t utmas› z or...
leri bombalamaya,
ne
Görünen o ki, k uklalar, iﬂgalcileri batakl›kta boSaddam’›n
¤ulmaktan k urtaramayacak”

Ka¤›ttan kapland›r diyordu Mao,
emperyalizm için. Emperyalist devletlerin devasa askeri, ekonomik,
teknolojik gücüne ra¤men gerçek
bugün de böyledir.
Amerika’n›n Afganistan’› iﬂgalinin üzerinden sekiz y›l geçti. Geriye
dönüp Amerika’n›n Afganistan halk›n›n tepesine ak›ll› bombalar›n›
ya¤d›rd›¤› günleri hat›rlay›n; Amerikan askerleri ak›ll› bombalar›n›n,
hayalet uçaklar›n›n gücüne güvenerek kerpiç evleri bombalarken, tüm
küstahl›klar›yla “kendimi futbol
maç›nda gibi hissediyorum” diyordu. “Bir milyon dolar de¤erinde füzelerin vuraca¤› çapta ve de¤erde
hedefler yok” diyerek Afgan halk›n›, onlar›n yoksullu¤unu küçümsüyorlard›.
“ K e r p i ç e v l e r d e ” yaﬂayan Afganl›lar›n gücü, Amerikayla k›yasland›¤›nda, bunun ne kadar eﬂitsiz
bir savaﬂ oldu¤u aç›kt›. Emperyalizmin gücünü kadr-i mutlak görenler,
bundan Afganistan’›n emperyaliz-

saraylar›n› ya¤malamaya benzemiyordu..

Güçlü olan emperyalizm
d e ¤ i l d i re n e n h a l k l a r d › r
‹ﬂgalden bu yana, Afganistan’›n
da¤lar›, köyleri, ﬂehirleri Amerika’n›n ak›ll› bombalar›yla, yak›l›p
y›k›ld›. Tutsak Afganl› direniﬂçilerin tüm dünyaya ders olsun diye
yüzlercesi birden katledildi... Emperyalizmin gerçek yüzünü yans›tan
toplama kamplar›na koydular. Fakat, iﬂgalcilerin tüm vahﬂetine ra¤men hiçbir ﬂey istedikleri gibi gitmedi, gitmiyor. Kerpiç evler direniyor. Afgan halk› direniyor. Erken
zafer ilan eden emperyalistler yan›ld›lar. ﬁu anda Afganistan topraklar›n›n yüzde 70’den fazlas›n›n Taliban’›n denetiminde oldu¤u belirtiliyor.
Afganistan'daki ABD ve NATO
güçlerinin komutan› Mc Chrystal,
“uygulanan stratejinin baﬂar›s›z
o l d u ¤ u n u ” söylüyor. Son birkaç
y›ld›r emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin Afganistan’la ilgili yapt›¤›
hemen her toplant›da ayn› sonuç ç›k›yor: Daha fazla asker gönderilmeli..
Amerika bunun için NATO üyeleri üzerinde sürekli bir bask› uyguluyor. Emperyalizmin baz› sözcüleri ise, bunun da “tek baﬂ›na” yeterli
olmayaca¤›n› ve “Taliban'la ciddi
müzakerelere girmelerinin kaç›n›lmaz oldu¤u”nu söylüyor.
Sonuçta, Afganistan emperyalizm için, içinden nas›l ç›kaca¤›n›
bilemedi¤i bir batakl›¤a dönüﬂmüﬂtür. Afganistan’da NATO komutas›
alt›nda 63 bini Amerikan askeri olmak üzere 42 ülkenin toplam 103
b i n askeri bulunuyor. Amerika,
Irak’taki askeri gücünün bir k›sm›n›
Afganistan’a naklederek, iﬂgalci asker say›s›n› 103’ten 110 bine ç›kararak en az›ndan bir denge kurma
hesab› yap›yor. Bütün bunlar emperyalistlerin direniﬂ karﬂ›s›ndaki
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çaresizli¤idir. ‹ﬂgal sürdükçe daha
çok askere, daha çok katliama ihtiyaç duyacaklar. Fakat o da yetmeyecek.

K u k l a K a r z a i,de iﬂgalcileri
kurtaramayacak
ABD, iﬂgalin baﬂ›ndan beri Karzai, gibi yerli iﬂbirlikçileri kulland›.
‹ﬂbirlikçiler arac›l›¤›yla iﬂgali halka
kabul ettirmeye, direniﬂi zay›flatmaya çal›ﬂt›. Fakat bugüne kadar direniﬂi k›rmakta baﬂar›l› olamad›.
Kukla yönetim ülkenin çok küçük
bir k›sm›n›n ötesinde insiyatif kuramad›. Son seçim oyunu da bu çabalar›n›n iﬂe yaramayaca¤›n› gösterdi.
Fakat bu demek de¤ildir ki Amerika, Afganistan’dan vazgeçecek.
ABD, geçti¤imiz A¤ustos ay›nda, iﬂgalin baﬂ›ndan bu yana bir ay
içindeki en çok asker kayb›n› verdi.
51 Amerikan askeri, iﬂgalcilik suçunun cezas›n› canlar›yla ödediler.
Buna ra¤men ABD Savunma Bakan› Robert Gates, “Afganistan’dan
çekilmenin zaman› olmad›¤›n› ve
savaﬂmaya de¤di¤ini” söylüyordu.

Emperyalizmin aç›k iﬂgalinin
yaratt›¤› de¤iﬂmeyen sonuçtur: ‹ﬂgal sürdükce, iﬂgal alt›ndaki halk
eninde sonunda iﬂgale karﬂ› direniyor. Direniﬂ geliﬂiyor. Halk, ilelebet
esaret alt›nda tutulam›yor. Afgan
halk›n›n direniﬂi de iﬂgal sürdükçe,
büyüyor.
Amerika, direniﬂi k›rmak için
NATO birliklerinin say›s›n› art›rman›n yan›nda esas olarak yerli iﬂbirlikçilerini güçlendirerek iﬂgali sürdürmek istiyor. Bunun için 130 bin
olan iﬂbirlikçi Afgan ordusunun say›s› 240 bine, 82 bin olan polis say›s› da 160 bine ç›kart›lacak. ‹ﬂbirlikçi Afgan ordusu ve polisinin e¤itiminde NATO, TSK’ya da görev
verdi. Afgan halk›n› katletmek ve
halk›n direniﬂini k›rmak için TSK,
iﬂbirlikçi ordu ve polise e¤itim verecek.
ABD ad›na iﬂbirlikçi, kukla ordu
ve polis kendi halk›n› katledecek.
Bu Irakta da ABD’nin yapt›¤› ﬂeydir. Do¤rudan emperyalizmin askeri gücüyle direniﬂi k›ramay›nca buna yöneliyor. Kukla hükümetleri,

ordu ve polis gücü arac›l›¤›yla iﬂgali sürdürmeye ve uzun vadede yenisömürgecili¤i oturtmaya çal›ﬂ›yor.
ABD, yeni sömürgecilik iliﬂkilerini
oturtana kadar da iﬂgale son vermek
istemeyecektir.
Fakat Amerika’n›n plan› ne olursa olsun as›l belirleyici olan Afgan
halk›n›n direniﬂi olacakt›r.
‹ﬂgalciler de¤il, direnen halklar
kazanacakt›r.
Irak ve Afganistan’da emperyalistler ve iﬂbirlikçileri halk›n direniﬂi karﬂ›s›nda çaresiz kalm›ﬂt›r. Bugüne kadar siyasi, askeri, hemen her
yöntemi kulland›lar ancak halk›n
direniﬂini bitiremiyor. Halk, bedenini bomba yap›yor ölümüne vatan›n›
savunuyor. Emperyalizmi devasa
askeri, teknolojik gücüyle çaresiz
b›rak›yor. ‹ﬂgal, sürdürdü¤ü müddetçe, emperyalistleri bekleyen kaç›n›lmaz son batakl›kt›r. O batakl›¤a sadece Amerika de¤il, iﬂgali destekleyen suç ortaklar› da batacakt›r.
O batakl›kta hep birlikte bo¤ulacaklar.

Amerikanc› ve NATO’cu AKP,
Gençlerimizi Afgan Halk›n›
Katletmeye Gönderiyor!
D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, Afganistan’a yeni gönderilecek askerlerin “muharip asker” olarak görev yapmayaca¤›n› aç›klad›
bir kez daha; Davuto¤lu’nun aç›klamas› yeni bir ﬂey de¤il. TSK'ya
ba¤l› birlikler, 8 y›ld›r Afganistan'da bulunuyor ve TSK, 8 y›ld›r
ayn› aç›klamay› yap›yor. “ AFGAN‹STAN’DA MUHAR‹P OLARAK BULUNMUYORUZ”
Bu bir demagojidir. Halk› kand›rmak için söylenen koca bir yaland›r. Peki ne olarak bulunuyorsunuz Afganistan’da? Hangi amaçla?
Afganistan topraklar› 8 y›ld›r
emperyalistlerin iﬂgali alt›nda. 8
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y›ld›r Afgan halk› katlediliyor.
TSK’y› Afgan halk› ça¤›rmad› oraya, iﬂgalci, katliamc› emperyalistler
ad›na orada. Emperyalistlerin Afganistan’› iﬂgal etmekteki amaçlar› ne
ise, TSK’n›n Afganistan’a asker
gönderme amac› da ayn›d›r.

TSK, A f g a n i s t a n ’ d a k i
tüm suçlar›n orta¤›d›r
NATO, gerek Türkiye’den, gerekse de tüm NATO üyesi ülkelerden durmaks›z›n yeni asker istiyor.
Emperyalistler ister de, oligarﬂi hay›r der mi? Türkiye’den Afganistan’a 805 asker daha gönderilecek.
Bu askerlerin gönderilmesiyle Türkiye’nin Afganistan’daki asker sa-

y›s› böylelikle 1600 olacak. Oligarﬂi, 10 Ekim 2001'de TBMM’de al›nan karardan bu yana Afganistan’a
asker gönderiyor.
“Muharip” de¤illermiﬂ!
Özünde ne farkeder? ‹ster bizzat
bombay› ats›n, ister bombay› atanlara korumal›k yaps›n. D›ﬂiﬂleri Bakan› Davuto¤lu’nun “Afganistan’da
muharip olarak bulunmuyoruz” dedi¤i günlerde, NATO’ya ba¤l› Alman birlikleri, Kunduz kentinde,
emperyalistlere ait bir yak›t tankerinden benzin almakta olan halka
karﬂ› gerçekleﬂtirilen hava sald›r›s›nda 90 yoksul Afganl› KAT L ED‹LD‹!
O s›rada, TSK’ya mensup su-

baylar ve askerler ne yap›yordu? Mesela badana yapmak veya patates soymakla
m› meﬂguldüler acaba?
TSK, Afganistan’daki iﬂgalci NATO birliklerinden
biridir. ‹ﬂgali güçlendirmek,
iﬂgale karﬂ› direniﬂi bast›rmak için oradad›r. Bundan
ötesi tamamen ayr›nt›d›r.
Katledilen her Afganl›’dan o da sorumludur. Burada katliam› do¤rudan hangi ülke askerinin yapt›¤›n›n
bir önemi yoktur. TSK, NATO komutas›nda görev yapan 42 ülkenin
a ske ri güçl eri nden biridir.
90 kiﬂinin katledilmesi, Afganistan gerçe¤inde bir istisna de¤ildir.
Bir ülke iﬂgal edilmiﬂ ve halk›na boyun e¤dirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Emperyalistlerin iﬂgalinin oldu¤u
yerde katliamlar baﬂta olmak üzere
iﬂkenceden, tecavüzlere, en aﬂa¤›l›k
uygulamalar›n olmas› kaç›n›lmazd›r. emperyalistler kendi ahlak›na
göre hareket edecektir. Oraya iﬂgalci emperyalist blokun bir parças›
olarak giden TSK, hiç ﬂüphesiz bu
suçlar›n da orta¤›d›r.
“Muharip olarak bulunmuyoruz” demenin tek amac› da, iﬂgal
ortakl›¤›n›, katliamlardaki, tecavüzlerdeki rolünü gizlemeye çal›ﬂmaktan baﬂka birﬂey de¤ildir.
Oligarﬂinin sözcüleri yapt›¤› kimi aç›klamalar›nda TSK’n›n orada
NATO askerleri için bina yapt›klar›n›, sivil halk›n kimi ihtiyaçlar›na
yard›mc› olduklar›n› vb iﬂler yapt›klar›n› aç›kl›yorlar. Bu da, oligarﬂinin iﬂgal ortakl›¤›n›n üstünü örtmek
için yap›l›yor.
Do¤rudan katletmek veya katledenlere lojistik hizmet vermek aras›nda sorumluluk bak›m›ndan, suçun niteli¤i bak›m›ndan bir fark
yoktur.

Kuzu postuna bürünmüﬂ
k u r t ; ‘Din kardeﬂi’
postunda iﬂgalci Yanki...
‹ﬂgal, esas olarak Amerikan iﬂgalidir. NATO, Amerikan iﬂgalinin
meﬂrulaﬂt›r›lmas›n›n bir arac›d›r.

Afganistan’a T SK askerlerini
gönderme t öreninden b ir
kare... ‹ﬂgalci, katliamc›
olmak için gönderilen
askerlerin g örüntüsü, M ustafa
Kemal’in resminin önüne
denk gelmiﬂ; belki de
getirilmiﬂ.
Ama t art›ﬂ›l›r bir slogan da
olsa, “Yurtta s ulh, c ihanda
sulh” demiﬂ önünde poz
verdikleri kiﬂi.. TSK ise,
“Yurtta z ulüm, c ihanda i ﬂgal”
politikas›n› uyguluyor art›k..
Irak’ta, Afganistan’da,
Somali’de, Kosova’da...
nerede emperyalist iﬂgal ve
müdahale v arsa, o rada
ABD’nin ve NATO’nun
emrine a made T ürkiye
ordusu!..
Emperyalizmin o rdusu TSK,
emperyalist iﬂgallerin
emrinde; ü lkemizin
vatanseverleri ise, y›llard›r
ayn› k ararl›l›kla, a yn› t avr›
almaya d evam e diyorlar:
ABD Afganistan’dan Elini
Çek; O rtado¤u’dan E lini Ç ek!
Afganistan, A fgan h alklar›n›n,
Ortado¤u, O rtado¤u
halklar›n›nd›r..
Amerika, 2001’de Afganistan’a sald›rd›¤›nda di¤er ülkelerin askeri gücüne ihtiyac› yoktu. Fakat, “terör”
demagojisi, onbinlerce kilometre
ötedeki bir ülkeyi iﬂgal etmek için
Amerika’ya yeterli meﬂruiyeti sa¤lam›yordu. Amerika iﬂte bu nedenle
iﬂgalini meﬂrulaﬂt›rmak için NATO
ﬂemsiyesi alt›nda az say›da askerle
de olsa di¤er emperyalist ve iﬂbirlikçi ülkelerin kat›l›m›na ihtiyac›

vard›.
Amerika Afganistan’› iﬂgal ettikten sonra iﬂgalini
kal›c›laﬂt›rmak için Türkiye’nin “müslüman bir ülke”
olmas›n› kullanm›ﬂt›r, bugüne kadar do¤rudan cepheye
sürülmemesinin nedeni de
budur. Baﬂka bir deyiﬂle,
TSK’n›n “Muharip” olup
olmamas›, A m e r i k a ’ n › n o n a b i ç t i ¤i rolün gere¤idir.
TSK, bu çerçevede daha çok Kabil’de “güvenlik” almak, devriye
gezmek, NATO ve ABD güçlerinin
lojistik hizmetlerini karﬂ›lamak ve
Afgan halk›na iﬂgalcileri kabul ettirmek için okul, sa¤l›k oca¤› yapmak gibi görevler üslendi. Yani,
orada att›klar› her ad›m, iﬂgalin baﬂar›s›(!) ve güçlenmesi içindi. TSK,
Afgan halk›na iﬂgali benimsetmeye
çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu yan›yla TSK’n›n Afganistan’daki görevi, kuzu postuna
bürünmüﬂ bir kurt gibidir. “Din kardeﬂli¤i” temelinde Afgan halk›n›n
iﬂgale tepkisi yumuﬂat›lmak istenmiﬂtir. Bu özellikle Kabil’deki
“devriye” görevinde çok aç›kt›r.
Amerikan askerleri devriyeye ç›ksa,
do¤rudan sald›r›ya u¤rayacaklard›r
ama “müslüman Türk askeri” bu
tepkiyi yumuﬂatan bir iﬂlev görmekte ve bu yan›yla da kuﬂkusuz Amerika’ya hizmet etmektedir. “Din
kardeﬂli¤i postunda Yanki” de budur.
Oligarﬂinin Afganistan’da ﬂunu
yapar›m, bunu yapmam deme ﬂans›
yoktur. Amerika, oligarﬂiye ne görev verirse onu yapmak zorundad›r.
Bugüne kadar Amerika’n›n TSK’ya
biçti¤i rol budur. Yar›n muharip olmas›n› da isteyebilir, cephenin en
ön saflar›na da sürüp do¤rudan katletmesini, ölmesini ve öldürmesini
isteyebilir. Bunu ne zaman isteyece¤i emperyalizmin ihtiyaçlar›na
ba¤l›d›r.
Bugün ABD, Irak’tan sonra Afganistan’da da bir bata¤›n içine batm›ﬂt›r. Bu bataktan ç›kmak için daha çok askere, daha çok katletmeye
ihtiyaç duyuyor. Oligarﬂiden istedi¤i yeni 805 asker de bunun içindir.
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Anadolu ‹ﬂgalcilerin,
‹ﬂkencecilerin, Katliamc›lar›n

TAT‹L BELDES‹ M‹?
“ I r a k ' t a n ç e k i l e n 1 4 2 b i n A me rikan askeri, önce ‹ncirlik Üssü'ne gelecek. Sonra ailelerini de
y a n l a r › n a a l a c a k C o n i l e r, Beyaz
Saray deste¤iyle T ü r k i y e ' n i n d ö r t
b i r taraf›na tatile gidecek.” (Takvim, 4 Eylül 2009)
Irak iﬂgalinde iﬂkence yapmaktan, katletmekten yorulan(!) Yankiler, Türkiye’de tatil yapacaklar.
Onbinlerce katil, ülkemizin dört bir
taraf›na yay›l›p, güzelliklerimizi
kirletecekler.
AKP iktidar›n›n ülkemizi, Anadolu’yu Yankilere nas›l açt›¤›n› bir
kez daha görüyoruz. Yankilere bu
rahatl›¤› ancak, sonuna kadar Ame r i k a n c › bir iktidar sa¤layabilir. Ülkemizi üsler için peﬂkeﬂ çektikleri,
yetmiyormuﬂ gibi, 142 bin katilin
elini kolunu sallayarak tatil yapmas› için de bir tek k›rm›z› hal› döﬂemedikleri kal›yor... Ki onu yapmalar› da hiç beklenmedik bir ﬂey olmaz.
‹ﬂkenceci, sap›k, tecavüzcü, psikopatl›kta birbirleriyle yar›ﬂ halindeki bu katiller sürüsü, ülkemizde
tatil yapmay› tercih etmiﬂler gü-

Nerede Irak’ta iﬂkence yap›p,
katliam yap›p, ülkemize tatile
gelmiﬂ bir Yanki görürseniz,
surat›na tükürün. Yanki’lere
selam vermeyin, hiçbir ﬂey
vermeyin. Evinize, iﬂyerinize
sokmay›n. Onlara hiçbir ﬂey
satmay›n. Gördü¤ünüz her
yerde kovun onlar›. “Defol
Amerika, Bu Vatan Bizim!” diye
kovun. Gittikleri her yerde
“Yanki Go Home” diyen bir
dille, dilin sustu¤u yerde,
“Yanki Go Home” diyen bir
yüzle karﬂ›laﬂmal›lar...
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ya!... Katiller aras›nda yap›lan ankette, “Tatilinizi hangi ülkede yapmak istersiniz?” sorusuna büyük bir
ço¤unlu¤u "Türkiye" cevab›n› vermiﬂ. En çok da ‹stanbul ve Antalya'ya gitmek istiyorlarm›ﬂ!..
Irak’› iﬂgal ettiler, yüzbinlerce
Irakl›’y› katlettiler, bir o kadar›n› da
iﬂkencelerden geçirdiler, tutsak ettiler, ülkenin bütün zenginliklerini
ya¤malad›lar, ﬂimdi de ödüllendiriliyorlar. Katliam yapmaktan, iﬂkence yapmaktan yorulmuﬂlard›r muhtemelen; keza, yapt›klar› zalimliklerden ötürü ço¤u “travma” geçiriyormuﬂ ve tedaviye muhtaç haldelermiﬂ. Bunun için de en ucuza tatil
yapacaklar› bir ülkeye getirilerek
rehabilite ediliyorlar anlaﬂ›lan...
Böyle bir anket yap›l›p yap›lmad›¤›n› bilmiyoruz ama AKP iktidar›n›n onlar› can-› gönülden istedi¤i
ortada. Kuﬂku yok ki, AKP bir taﬂla
bir kaç kuﬂ vurma hesab›ndad›r? Birincisi, Amerikan yönetimine yaranacakt›r. ‹kincisi, 142 bin Amerikan
askerinden kimbilir kaç milyon dolar kazanma hesab› yap›lm›ﬂt›r ve
elbette bu dolarlar›n büyük k›sm› da
Taminceler’e, Unak›tanlar’a, AKP’nin öteki finansörlerine ak›t›lacakt›r.
Amerikan askerlerinin e¤lence,
tatil ad›na nas›l rezaletler ç›kard›klar›, nas›l sap›kl›klar yapt›klar›, y›llard›r gazetelerin klasik haberleri
aras›ndad›r. Güney Kore’den Almanya’ya, ‹ncirlik’e kadar, Yankilerin cirit att›¤› her yerde, say›s›z rezillikler yaratm›ﬂlard›r. Gittikleri
her yere kendi yoz kültürlerini, ahlaks›zl›klar›n› da götürüyorlar. Emperyalizm böyle insanl›ktan ç›km›ﬂ,
bütün insani de¤erlerini yitirmiﬂ,
paronaya halinde askerler yarat›yor.
Onlar› birer savaﬂ makinesine ve alkol, uyuﬂturucu, her türlü sap›kl›k
içinde insan müsvettelerine çeviri-

Defol Amerika
Bu Vatan
Bizim!
yor. Çocuklar›, kad›nlar› katleden,
tecavüz eden, sokaklarda “ccan s› k › n t › s › n d a n” rastgele insan öldüren
bu katiller ve ahlaks›zlar sürüsü,
ﬂimdi zincirlerinden boﬂanm›ﬂcas›na ülkemize geliyorlar. ‹çecekler,
uyuﬂturucu kullanacaklar, sark›nt›l›k yapacaklar, fuhuﬂ yapacaklar,
sa¤a sola sald›racaklar, zehirlerini,
pisliklerini kusacaklar...
AKP iktidar›, Irak iﬂgalinde
ABD’ye suç ortakl›¤› yapt›¤› gibi,
bugün de hiçbir iste¤ini ikiletmeden
yerine getiriyor. ‹ncirlikten kalkan
uçaklarla, Irak’›n bombalanmas›na,
halk›n katledilmesine ortak olanlar,
bugün’de suç ortaklar›n›n ülkemizde tatil yapmas› için ülkemizin kap›lar›n› sonuna kadar aç›yorlar.
“‹slamc›l›¤›” elden b›rakmayan,
her f›rsatta müslümanl›ktan, ahlaktan, namustan dem vuran, her yeri
haremlik-selaml›¤a dönüﬂtürmeye
çal›ﬂan AKP iktidar›, Irak halk›n›n
katillerine, bu sap›k, iﬂkenceciler,
tecavüzcüler sürüsüne ise davetiye
ç›kar›yor.
Amerika baﬂlar›na çuval da geçirse, aﬂa¤›lasa da emirler ya¤d›rsa
da AKP hepsine raz›d›r. ‹ktidar›n›
güçlendirmek için ne yapmas› gerekiyorsa, onu yapmaya haz›rd›r AKP
ve “yapmas› gerekenlerin” baﬂ›nda
da Amerika’ya hizmet ve sadakat
göstermek gelir. Bunun içindir ki,
142 bin iﬂkenceciyi, ahlaks›z› ülkemize tatil yapmaya ça¤›rmaktan hiç
rahats›zl›k duymuyor.

Vatanseverler!
Türkiye halklar› olarak, Amerikanc› AKP iktidar›n›n ülkemizi
Amerikan emperyalizmine peﬂkeﬂ

çekmesine, ülkemizin kap›lar›n› Yankilere açmas›na karﬂ› sesimizi yükseltelim. Yankiler, gittikleri her yere
pisliklerini taﬂ›yacaklard›r.
Tatillerini halktan, herkesten
uzak, yal›t›lm›ﬂ tatil köylerinde yapacaklar belki. Belki ortal›¤a ç›kmay›
deneyecekler. ‹ﬂte o noktada, Yankiler,
güler bir yüz görmemeliler bu topraklarda.
Irakl› kardeﬂlerimizi katleden, Irak’›
kan gölüne çeviren bu katillere tek bir
hoﬂgeldiniz, içten bir gülümseme bile,
Anadolu için bir utançt›r...
Bu insan görüntüsü alt›ndaki katillerin görünümüne aldanmay›n. “ O n l a r›n elleri el de¤il”. O eller defalarca
Irak’l› kardeﬂlerimizi katletmek için teti¤e bast›. O ellerle nice zorbal›klar
yapt›lar. O ayaklarla, belki yüzlerce
Irakl›’y› tekmelediler, yüzlerce evin kap›s›n› k›rd›lar, kanl› postallar›yla Irakl›
kad›nlar›n, çocuklar›n, erkeklerin baﬂlar›n› ezdiler...
Onlar›n ellerini, ayaklar›n› gördü¤ünüzde bunlar› hat›rlay›n.
Dünya halklar› karﬂ›s›nda suçludurlar. 142 bin katilin ülkemizde elini kolunu sallayarak gezmesine, tatil yapmas›na, izin vermeyelim. Dünyan›n hiçbir yerinde istenmediklerini, gösterelim. Anadolu’ya bu yak›ﬂ›r. Zalimlerin,
öyle kolay tatil yapamayacaklar›n› gösterelim.
Dövizlere kanmay›n asla.
Onlar›n harcayacaklar› her dolar,
Irak halk›n›n kan›, göz yaﬂ› demektir. O
kanl› dolarlar, utanç getirir, onursuzluk
getirir, halklara ihanet getirir... Bir halk›n kan›n› ak›tanlardan para kazanmak,
ﬂerefsizliktir. Hiç kimse bu onursuzlu¤u kabul etmemelidir.
Halk›m›z! Nerede Irak’ta iﬂkence
yap›p, katliam yap›p, ülkemize tatile
gelmiﬂ bir Yanki görürseniz, surat›na
tükürün. Yankilere selam vermeyin,
h i ç b i r ﬂey vermeyin. Evinize, iﬂyerinize sokmay›n. Onlara hiçbir ﬂey s a t m a y›n. Gördü¤ünüz her yerde kovun onlar›. “Defol Amerika, Bu Va t a n B i zim!” diye kovun. Gittikleri her yerde
“Yankee Go Home” diyen bir dille, dilin sustu¤u yerde, “Yankee Go Home”
diyen bir yüzle karﬂ›laﬂmal›lar...

Emperyalizmi Tan›mak m› ‹stiyorsunuz?

‹ﬁTE BAKIN!
CIA eleman› doktorlardan
Nazi uygulamalar›
‹nsan Haklar› ‹çin Doktorlar
(PHR) adl› örgüt, geçen hafta bas›na yans›yan aç›klamas›nda, CIA’ya ba¤l› olarak çal›ﬂan doktorlar›n, CIA’n›n gizli iﬂkence program›nda do¤rudan yer ald›klar›n›
belirtti... PHR aç›klamas›nda, CIA’n›n sorgulamalar› izlemek için
çal›ﬂt›rd›¤› doktorlar›n insanlar
üzerinde yasa d›ﬂ› deneyler yapt›klar› da vurgulan›yor.
CIA, Guantanamo, Ebu Garib,
Bagram toplama kamplar›nda ve
di¤er gözalt› merkezlerinde Nazi
art›¤› doktor ve psikologlar eﬂli¤inde iﬂkence yap›yor. ‹ﬂkenceyle de
yetinmiyor, tutsaklar üzerinde Naziler gibi deneyler yap›yorlar. Naziler, 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda toplama kamplar›nda tutsaklar› kobay
olarak kullanm›ﬂ, üzerlerinde her
türlü deneyi yapm›ﬂlard›. Bugünün
ABD’sinin de, Nazilerden hiçbir
fark› yoktur. Zaten ﬂunu da hat›rlatal›m ki, Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›
“iﬂsiz” kalan ﬂu veya bu konuda
“uzman” durumundaki hemen tüm
Naziler, CIA ve di¤er Amerikan
kuruluﬂlar› taraf›ndan “iﬂe” al›nd›lar. C‹A Nazilerin “tecrübelerinden” oldukça geniﬂ biçimde yararland›. Muhtemeldir ki sözü edilen
deneyler de o zamanlardan baﬂlayan deneylerin bir devam›d›r.
Doktor görünümü alt›ndaki
Amerikan Mengeleleri, CIA’n›n
sorgulama tekniklerini daha etkili
hale getirmek için çal›ﬂ›yorlar belliki. Hangi iﬂkence yöntemi daha
etkili olur, öldürmeden daha uzun
nas›l iﬂkence yap›labilir, hangi iﬂkencenin insan üzerinde daha a¤›r
fiziki ve psikolojik etkisi oluyor,
bunlar› araﬂt›r›yor olmal›lar.
PHR, “sa¤l›k uzmanlar›n›n,

CIA’n›n gizli iﬂkence program›n›n geliﬂtirilmesi, uygulanmas› ve yasal gerekçelendirilmesinin her aﬂamas›nda yer ald›¤›n›”
aç›kl›yor. Amerikan Tabipler Birli¤i ve Uluslararas› K›z›lhaç Örgütü de CIA’daki doktorlar›n iﬂkencenin her aﬂamas›nda yer ald›¤›n›
onayl›yorlar. Düﬂünün, bu katil
doktorlar iﬂkencenin her aﬂamas›nda yer al›yor ve iﬂkencelere
YASAL KILIF haz›rlanmas› için
çal›ﬂ›yor ve ayn› zamanda insanl›k
d›ﬂ› deneylere imza at›yorlar. Ama
daha vahim olan›, Amerika, bu katil doktorlarca onaylanm›ﬂ iﬂkence

Amerika, katil doktorlarca
onaylanm›ﬂ iﬂkence tekniklerini
kulland›¤›n› dünyaya
duyurmakta sak›nca görmüyor.
Çünkü Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde iﬂkence
m e ﬂ ru ve y a s al .
tekniklerini kulland›¤›n› dünyaya
duyurmakta sak›nca görmüyor.
Çünkü Amerika Birleﬂik Devletleri’nde iﬂkence meﬂru ve yasal.
‹ﬂkence insanl›k suçu. Ama,
Amerika’da iﬂkence YASALLAﬁTIRILDI. Tutsaklar üzerinde t›bbi
deneyler yapmak çok daha büyük
bir ‹NSANLIK SUÇU ve Nazilerden sonra bu da TÜM DÜNYADA
YASAKLANDI. Fakat Amerika
yasa, ahlak tan›m›yor... ‹ﬂte bütün
dünya halklar›n›n, insanl›¤›n baﬂ
düﬂman› ABD’nin gerçek yüzü!
“Uluslararas› toplum”un hukukuna inananlara soruyoruz; Lahey
Adalet Divan› veya Uluslararas›
Savaﬂ Suçlular› Mahkemesi,
ABD’yi iﬂledi¤i bu suçlardan dolay› yarg›layabilir mi dersiniz?
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Emperyalizmi Tan›mak m› ‹stiyorsunuz?

‹ﬁTE BAKIN!

) ‹ﬂgalci bir

1

ordunun a hlak›
olmaz...

Paral› Amerikan askerleri, Afganistan’›n baﬂkenti Kâbil’deki ABD
Büyükelçilik binas›nda bir parti veriyorlar. Partide askerler, fahiﬂelerle
fuhuﬂ yap›yor, birbirlerinin üzerine
iﬂiyorlar, üzerlerine içki döküp her
türlü sap›kl›¤› yap›yorlar... Ahlaks›zl›k öylesine yerleﬂmiﬂ ki, bizim
buraya yazmaktan bile imtina etti¤imiz rezilliklerinin foto¤raflar›n› çekiyorlar bir de...
Bir Amerikan “Gözetim” grubu,
bu ahlaks›zl›klar›n raporunu tutuyor
ve D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton’a gönderdikleri raporda, “ d u r u mun ciddi güvenli k riski oluﬂtur d u ¤ u n u ” belirtiyorlar.
Amerikan mant›¤› ve ahlak› tüm
ç›plakl›¤›yla karﬂ›m›zda. Sözü edilen olaydaki ahlaks›zl›klar›n, yozlu¤un hiç önemi yok raporu haz›rlayanlara göre... Önemli olan tek ﬂey,
iﬂgalcilerin güvenli¤i!!!
ABD Büyükelçili¤i'ni, A r m o rG ro u p N o r t h A m e r i c a adl› özel bir
güvenlik ﬂirketine ba¤l› 450 güvenlik eleman› koruyor. ABD, Afganistan’da, Irak’ta, kendi resmi askeri
gücünün yan›s›ra, bu tip “özel güvenlik ﬂirketi” ﬂeklinde örgütlenmiﬂ
paral› askerleri de yayg›n biçimde
kullan›yor. Tahmin edilece¤i gibi,
hepsi birer katil bunlar›n da. Zaten
önemli bir k›sm› da resmi ordudan
gelme. Bas›na da yans›d› ki, “Kuﬂ
avlar gibi” sokakta çocuk avl›yor-
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lar. ﬁüphelendiklerine kurﬂun ya¤d›r›yorlar. ‹ﬂkence, tecavüz onlar›n
s›radan iﬂleri!
Baﬂka türlü olamaz zaten. ‹ﬂgalci bir ordunun ahlak› olamaz. Her
türlü vahﬂet, her pislik, sap›kl›k onlarda... ‹nsan olmaktan ç›km›ﬂlar ve
zaten insan olmaktan ç›kart›lmadan
böyle bir iﬂgal ve katliam nas›l uygulatt›r›l›r? ‹ﬂte Afganistan’a bu sap›k katillerle “demokrasi” getiriyorlar. Ve Irak’ta, Afganistan’da halklar, iﬂte bu ahlaks›zlar ve katiller sürüsüne karﬂ› direniyor.

) A bir’e tecavüz,
bir Amerikan
askerinin de¤il,
tüm A merika’n›n
suçudur...

2

“Kuﬂat›lm›ﬂ kentin kara gözlü
k› z › a bi r
öldürüldü bir bahar günü
k at i l i i ﬂ g a l c i y a n k e e … .
b oyl u bo yu nca yat›y or su n on
dördünde?
saçlar›n yanm›ﬂ?
bedenin ç›plak her yan›n kan
içinde” (Grup Yorum)
12 Mart 2006’da Amerikan askerleri 14 yaﬂ›nda Irak’l› bir k›za,
Abir Kas›m El Cenabi’ye tecavüz
ettiler. Bir grup Amerikan askeriydi
onlar. Askerlerin ço¤u Abir’e sald›r›rken, içlerinden biri -Steven Green- Abir’in annesini, babas›n› ve alt› yaﬂ›ndaki k›z kardeﬂini öldürdü.
Ard›ndan toplu tecavüze kat›ld›.
Daha sonra Abir’in kafas›na üç kurﬂun s›k›p onu öldürdü. Ama bununla da yetinmeyip yakt› Abir’in vücudunu...
ABD’de bir federal mahkeme,
Irakl› Abir’e tecavüz edip öldürmek
ve ailesini katletmekle suçlanan as-

ker Steven Green’i, beﬂ
kez ömür boyu hapse
mahkûm etti!...
Peki bu askeri Irak’a gönderenler? Onlar›n suçu yok muydu? Ya da
en az›ndan bu askerin komutanlar›n›n bir sorumlulu¤u yok muydu?
Amerika önlemini alm›ﬂt› bu sorulara karﬂ›... Katil asker, önce “kiﬂisel bozukluk” nedeniyle ordudan
at›lm›ﬂ ve sonra sivil mahkemede
yarg›lanm›ﬂt›...
Amerikan ordusuna göre, Steven
Green’in tecavüz etmesi, bir aileyi
toptan katletmesi, tecavüz etti¤ini
öldürüp sonra yakmas›, bunlar sadece “kiﬂisel bozukluk”tu.. Asl›nda iﬂin özü de ﬂuydu ki bunlar,
Amerikan ordusu için normaldi.(!)
‹ﬂkence, katliam, aﬂa¤›lama,
bunlar Amerikan ordusunun e¤itiminin bir parças›d›r. Amerikan askerleri, her türlü insanl›k d›ﬂ› zulmü
yapma “yetkisiyle” donat›lm›ﬂlard›r.
Bir Amerikan mahkemesinin
sözkonusu askere 5 kez müebbet
cezas› vermesi Amerikan adaletini
de¤il, Amerikan sisteminin nas›l bir
ahlaks›zl›k, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulu oldu¤unu
gösterir.
Bu vahﬂeti üreten sistemi ve mekanizmay› tart›ﬂmadan tek bir kiﬂiye verilen cezayla olay› örtbas etmek, yap›lan› meﬂrulaﬂt›rmaktan
baﬂka bir anlama gelmez.
As›l suçlu, askerleri böyle bir
vahﬂeti yapacak hale getiren Amerikan politikalar› ve bu politikalar›
üreten Amerikan yönetimidir.
Böyle yüzlerce suç iﬂlendi Irak
ve Afganistan iﬂgalinde. YA BAﬁKA AB‹RLER? Onlar›n ismini, yaﬂay›p yaﬂamad›¤›n› bilen var m›?
Baﬂka Abirler’e yönelik tecavüzlerin, katliamlar›n hesab› kimden nas›l
sorulacak?
Ba¤dat’›n kara gözlü, kara saçl›
k›z› Abir’e bu vahﬂeti yapanlara 5
de¤il, 5 bin kere müebbet de verseler, ne ac› diner, ne adalet yerine
gelmiﬂ olur..

Adli Y›l ‘Hukuk’la De¤il, Oligarﬂi ‹çi Çat›ﬂmayla Aç›ld›

ADALET OL‹GARﬁ‹N‹N
EL‹NE BIRAKILAMAZ!
u Adli Y›l aç›l›ﬂ›nda
hukuk ve adaletin
sorunlar› yok,
oligarﬂi içi çat›ﬂma vard›!
u ‘Çat›ﬂma’ya ra¤men,
halka karﬂ› her türlü
hukuksuzlukta, bask› ve
cezada yine hemfikirdiler!
Hukuk ve adaletin mumla arand›¤›, adalet özleminin da¤ gibi büyüdü¤ü bir dönemde yeni adli y›l
baﬂlad›.
Adli y›l›n aç›l›ﬂ› nedeniyle 7 Eylül 2009’da Yarg›tay’da düzenlenen
törende, “adet oldu¤u üzere” Yarg›tay Baﬂkan› Hasan Gerçeker de bir
konuﬂma yapt›.
Her y›l yap›lan bu törenler, hemen hemen noktas›, virgülüne kadar ayn›d›r. Kat›lanlar, konuﬂmalar,
tart›ﬂmalar her y›l birbirini tekrar etmektedir. Bu y›lda öyleydi.
Adli y›l aç›l›ﬂ törenlerinde, adalete dair bir gündem bulmak zordur.
Ülkemizdeki hukuksuzluklar› bulmak zordur. Orada, olmayan hukuk
devleti üzerine bolca nutuklar at›l›r.
Ve orada gündemi daha çok oligarﬂi
içi kavgalar belirler. Oligarﬂi içi
kavgaya dair söylenen sözler öne
ç›kar›larak tart›ﬂ›lmas› gerekenler
gizlenmiﬂ olur.
Devletin en yetkili kesimlerinin
kat›ld›¤› bu toplant›larda, yarg›n›n
en üst yöneticileri, bir yandan oligarﬂi içi çat›ﬂmada kendi mevzilerini güçlendirecek ç›k›ﬂlar yaparken,
kendi taleplerini de dile getirirler.
Bu taleplerin en baﬂ›nda da maddi
durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi gelir.
Adettendir; her biri, düﬂünürlerden al›nt›larla “entellektüel” bir hava verilmiﬂ konuﬂmalar yapar, “özeleﬂtiri” havas›nda yarg› kurumuna

dair herkesin bildi¤i ﬂeyleri bir kez
daha dile getirir, mesajlar›n›, taleplerini bunlar›n içine serpiﬂtirirler.
Ne kadar entellektüel bir hava verilmiﬂ olursa olsun, bu metinlerin bilimsel bir de¤eri yoktur. Bu temelsiz “özeleﬂtiri”ler de, entellektüel
çözümlemeler de sabun köpü¤ü gibidir. Ve okundu¤u ile kal›r.

Hakk›, hukuku sadece
kendileri için isteyen yarg›!
Herkes birbirine ne söyleyecekse onu söyledi bugüne kadar. Kim
kimi eleﬂtirecekse k›yas›ya eleﬂtirmekten, çat›ﬂmaktan kaç›nmad›. O
süslü cübbeler içinde milyonlarca
insan›n önünde tart›ﬂmaktan, birbirini itham etmekten geri durmad›lar.
Hasan Gerçeker, en baﬂta Ergenekon davas› nedeniyle, AKP’yi
eleﬂtirerek ﬂunlar› söylüyordu.
Adalet mekanizmas›n›n iyi iﬂ “A
lememesi, vicdanlarda soru iﬂar etleri oluﬂturan yanl›ﬂ uygulam a l a r, usule ayk›r›l›klar, iletiﬂi min dinlenmesindeki yasaya ayk› r› iﬂlemler, dava ve tut uklul uk sür elerinin uzamas› toplumda endiﬂ e v e k u ﬂ k u y a r a t m a k t a d › r.” (Milliyet, 8 Eylül 2009)
Gerçeker’in s›ralad›¤› herﬂey bu
ülkede y›llard›r devrimcilerin ve
halk›n yaﬂad›¤› sorunlard›r. Ama
Gerçeker’in buna itiraz› yoktur.
Onun itiraz› ve eleﬂtirisi bunlar›n
kendilerine karﬂ› kullan›lm›ﬂ olmas›d›r.
Gerçeker, Ergenekon davas›nda
tutukluluk sürelerinin uzad›¤›ndan
da yak›nmaktad›r. Devrimcilere,
ilericilere, yurtseverlere aç›lan davalarda tutuklamalar›n y›llarca sürdü¤ünden habersiz de¤il elbette
Gerçeker. Tersine, bu uzun tutukluluk dönemlerini uygulayan ve onaylayan kendileridir. Yukar›da s›ralanan hukuksuzluklarda oldu¤u gibi,

eleﬂtiri, yine bunun kendilerine karﬂ› uygulanmas›nad›r.

Yarg›; ba¤›ms›zl›¤›,
tarafs›zl›¤› da ancak tasfiye
edilmek istenince hat›rl›yor!
Yarg›tay Baﬂkan› Gerçeker,
AKP’nin yarg›da “ulusalc›” diye bilinen kesimleri tasfiye etmek istemesine karﬂ›, konuﬂmas›nda ﬂunu
söylüyordu:
“Yandaﬂ yarg›y› de¤il tam ba¤ › m s › z v e t a r a f s › z y a r g › y › ol u ﬂ t u r ma k i ç i n ç a ba la m al › y› z . ”
Yarg›, AKP’den önce ba¤›ms›z
ve tarafs›z m›yd›? Elbette hay›r.
Gerçeker de, Özok da bilirler ki,
yarg› hiçbir zaman böyle olmad›.
‹yi bilirler ki oligarﬂik düzenin yarg›s›n›n hakimleri, savc›lar›, devletin
politikalar› ve ç›karlar› söz konusu
oldu¤unda, b›rak›n ba¤›ms›zl›¤›,
tarafs›zl›¤›, alenen hukuku da çi¤neyerek devlet politikalar› do¤rultusunda kararlar verdiler.
MGK kararlar›ndan kendilerine
vazife ç›kard›lar. Oligarﬂik devlete
ba¤›ml›, tekellerin ç›karlar›ndan yanayd›lar hep. Gerçeker ve Özok’un
elbette ba¤›ml›l›¤›n ve tarafl›l›¤›n
bu türünden ﬂikayetleri yoktur.
AKP’yle yarg›ya biçilen “devletin
koruyucusu” rolü konusunda bir anlaﬂmazl›klar› yoktur. Onlar sadece,
kendilerinin tasfiye edilmesine karﬂ›d›r... Kavgalar› da bunun içindir.

Gündemlerinde adalet yok,
hukuk yok
Adli Y›l aç›l›ﬂ törenlerinde bütün devlet erkan›n›n kat›l›m›yla, ﬂaﬂaal› cüppelerini kuﬂan›p sanki bu
ülkede hukuk varm›ﬂ, oligarﬂi kendi
hukukuna uyuyormuﬂ gibi hukuk ve
adalet gösterisi yapanlar, hukukun
ve adaletin yoklu¤unu gizlemeye
çal›ﬂ›yorlar.
Say›: 13 / 13 Eylül 2009
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Oradaki tablo hukuksuzlu¤un ve faﬂizmin resmidir asl›nda. ‹çlerinde hukuka, adalete
inanan bir kiﬂi bile ç›kmaz.
Hepsinin yarg›ya bak›ﬂ aç›s›n›n temeli, halka karﬂ› mücadelede bu mekanizmay› sonuna kadar kullanmaktad›r. Arada da birbirlerine karﬂ› kullan›yorlar. Ama bu talidir.
Adli Y›l aç›l›ﬂ›nda söz konusu tart›ﬂmalar olurken, kendi yaﬂad›klar› sorunlar› bile
tart›ﬂmayacak, görmek istemeyecek kadar gözleri kapal›yd›.
Örne¤in, 2008’den 2009’a
d e v reden dosya say›s› 729
bin 706’ya ulaﬂm›ﬂt›. Tozlu
raflarda biriken dosyalar ile
sözde adalet da¤›t›lacakt›. Y›llar› bulan mahkeme süreleri ile
on binlerce insana hukuk ad›na, adalet ad›na adaletsizlik
yaﬂat›l›yordu.
Yarg›n›n, adaletin gerçek
sorunlar› yoktu gündemlerinde.
En s›radan nedenlerle, tutuklanan insanlar›n hukuksuz,
yarg›s›z bir biçimde mahkemeye ç›kar›lmadan y›llarca tutuklu kalmas› gündemlerinde
yoktu.
Tecrit alt›nda ki keyfilikler,
hukuksuzluklar yoktu onlar›n
gündemlerinde.
Polisin düzene karﬂ› olan
yüzlerce insana komplolar
kurdu¤u, düzmece iddialar ile
davalar aç›ld›¤›ndan da söz etmediler.
Soruﬂturma dosyalar›na
konan ve savunma hakk›n›
baﬂtan gasbeden gizlilik kararlar›, mahkemelerin delil olmadan verdikleri kararlar yoktur
onlar›n gündeminde..
Hapishanelerdeki infaz hakimlerinin ve savc›lar›n, tecritte sorumluluklar› da tart›ﬂ›lmad› bu törenlerde.
K›sacas› adli y›l aç›l›ﬂ›nda
adalet, hukuk yok, iktidar kavgalar› vard›.
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“Halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ
tüm suçlar›n
peﬂindeyiz”
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹s-tanbul ﬁubesi, yeni adli y›l›n baﬂla-mas› üzerine 7 Eylül’de Sultanahmet
Adliyesi önünde bir eylem yapt›.
Eylemde Av. Süleyman Gökten
taraf›ndan yap›lan aç›klamada; kan-ser hastas› Güler Zere, iﬂkenceyle öl-dürülen Engin Çeber, polis taraf›ndan katledilen Feyzullalh Ete,
Ça¤daﬂ Gemik, Festus Okey, 19
Aral›k'›n yarg›lanmayan katilleri,
kafas› dipçikle parçalanan 14 yaﬂ›n-daki Seyfi Turan örnek gösterilerek;
ülkemizde say›s›z faili meçhul, in-faz, isimsiz binlerce ma¤dur, mak-tul; hesab› sorulmam›ﬂ yüzlerce kat-liam›n oldu¤u belirtildi.
Gökten son olarak “Halka karﬂ›
iﬂlenmiﬂ tüm suçlar›n ve suçlular›n
peﬂindeyiz. Adaleti arayanlar›n ara-s›nday›z” dedi.

“Yarg›çlar Darbecileri
Korumay›n, Yarg›lay›n!”
“Ankara Emek ve Demokrasi
Güçleri” 7 Eylül’de; 12 Eylül’ü ve
adaletsizlikleri protesto etmek için
Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›
önünde bir eylem yapt›.
Eylemde; ÇHD Genel Baﬂkan›
Av. Selçuk Koza¤açl› yapt›¤› aç›kla-ma da; “Darbe rejimini içselleﬂtirip,
içtihat haline getirmiﬂ bir yarg› ne
iﬂe yarayacak?” dedi.
Adli Y›l aç›l›ﬂ› yapman›n anlam-s›z oldu¤unu söyleyen Koza¤açl›;
“Egemenlerin hiç bitmeyen ‘ola¤a-nüstü’ halindeyiz. Neredeyse yüzy›l-d›r bizi bizden kurtarmak için öldü-rüyorlar.
Sendikalar›m›z› kapat›p mallar›n›
kayy›mlara devrederken, dernekleri-mizi ve federasyonlar›m›z› suç örgü-tü ilan edip ortadan kald›r›rken, iﬂ-ten, okuldan, ülkeden kovulmam›z-da ‘mevzuata ayk›r›l›k bulmayan’ bu
yarg› ne iﬂe yarar?” diye sordu.

Hukuk, alenen tekellerin ç›karlar›na kurban
edildi ve hiç de ‘SKANDAL’ olmad›!
‹ngiltere Adalet Bakan› Jack
Straw, Lockerbie sald›r›s› nedeniyle
tutuklanm›ﬂ olan Libyal› Abdülbaset
El Megrahi'yi serbest b›rakmalar›n›n
nedeni olarak aç›kça ﬂunu söyledi:
“Bo m bac ›y › ek o n om ik n ed en ler le b›rakt›k”.
Abdülbaset’in suçlu olup olmad›¤›
bir yana ama ‹ngiltere, kendi yasalar›na göre suçludur demiﬂ, tutuklay›p
ceza vermiﬂ. Hapishaneye koymuﬂ.
Sonra, tüm bunlar›, yasalar›n› bir
yana b›rakarak Abdülbaset El Megr a h i'yi tahliye ettiler; Bakan›n deyimiyle “ticari ç›karlar” karﬂ›l›¤›nda.
Aç›kças›, ‹ngiliz tekellerine verilen
rüﬂvetler ve iﬂ’ler karﬂ›l›¤›nda... hukuk rafa kald›r›ld›.
Demokrasi ve hukuk konusunda
dünyaya ders veren ‹ngiltere’de oluyor bu. Herkesin önünde oluyor.
Gizlisi sakl›s› yok.

Adaletlerinin, yasalar›n›n yeri geldi¤inde tekellerin ç›karlar› için kurban edilece¤ini hiç gizlemeye gerek
duymaks›z›n gösterdiler bu kez.
Ve daha da önemlisi, bu durum,
bir tutuklunun tekellerin ç›karlar›
karﬂ›l›¤›nda serbest b›rak›lmas›, ‹ngiltere’de bir “ s k a n d a l ” olmad›. Avrupa hayranl›¤› ile dopdolu ve hemen her ﬂeyde Avrupa’y› örnek alan
yeni-sömürge ayd›nlar› için bu durum oldukça “ﬂaﬂ›rt›c›” olsa gerek
ama durum budur.
Ülkemiz ayd›nlar› böyle ﬂeyler
ülkemizde oldu¤unda, “Avrupa’da
olsa, skandal olurdu, Bakan istifa
ederdi” derler. ‹ﬂte bak›n, bir Adalet
Bakan› ç›k›p, tekellerin ç›karlar›
için, aleni pazarl›klarla “bir tutukluyu serbest b›rakt›k” diye aç›kl›yor ve
ne skandal oluyor, ne bakan istifa
ediyor...

Afetleri Katliama Dönüﬂtüren Sömürü,
Ya¤ma, Talan Düzenidir!

Katilimiz Sel De¤il AKP’dir!
Göz göre göre katledildiler.
Kim felaket diyebilir buna?
Hangi yalanc›, hangi sahtekar
bunun kader oldu¤una inand›rabilir
bizi?
Göz göre göre gelen bir katliamd›r bu.
Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü,
günler öncesinden bilgi vererek
Trakya ve ‹stanbul çevresinde
“kuvvetli ya¤›ﬂ” uyar›s›nda bulundu. Gazeteler yazd›. Televizyonlar
duyurdu.
Meteoroloji hangi bölgeye ne
kadar ﬂiddette ya¤mur düﬂece¤ine
kadar ilgili kurumlar› bilgilendirdi.
Peki ne yapt› bu kurumlar?
AKP’ye sorarsan›z, “ h e r t ü r l ü
önlemi ald›lar”, ama iﬂte “takdir-i
ilahi”ydi; yaz›lan›n önüne geçilemezdi...
‹ﬂte otuzun üzerinde insan›m›z›n
katili bu zihniyettir. “Takdir-i ilahi”
öyle buyurmuﬂsa önlem ne iﬂe yarard›... Yalanc›lar, sahtekarlar, soyguncular, böyle kand›r›yorlar halk›.
32 insan› öldüren sel de¤ildir;
seli, do¤al bir afeti katliama dönüﬂtüren sömürü, ya¤ma ve talan düzenidir.
8 Eylül sabaha karﬂ› ya¤mur

ya¤maya baﬂlad›. Tekirda¤’›n Saray, Çerkezköy, Çorlu ilçeleri, ‹stanbul’un Silivri, Selimpaﬂa, Kumburgaz, K›nal›, Çatalca ve çevresindeki evler, köyler sular alt›nda kald›.
Ya¤murun ilk günü Saray’da 7,
Silivri, Çatalca ve Gönen’de birer
kiﬂi olmak üzere toplam 10 kiﬂi sel
sular›na kap›larak yaﬂam›n› yitirdi.
‹nsanlar feryat içinde yard›m
bekliyor. AKP iktidar› deyim yerindeyse k›l›n› bile k›p›rdatm›yor. Durum tespiti bile yapma gere¤i duymuyor. Ç›km›ﬂlar ekranlar›n karﬂ›s›na kendilerini aklaman›n derdindeler. Suçluyu da bulmuﬂlar: “Felaketin nedeni küresel ›s›nma”. ﬁunu
ﬂunu yapt›k, ﬂu önlemleri ald›k demiyor.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin bir Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) var. Ama sel ‹stanbul’u vururken, merkezde bir çal›ﬂma yok. Merkez’in ‹stanbul’daki
felaketi izleyecek bir donan›m› da
yok; çünkü, ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi’nin afetlerde durum tespiti yapmak için kulland›¤› 3 helikopterin sözleﬂmesi yenilenmemiﬂti. Koskoca “afet m e rk e z i ” bölgedeki durumun vahametini haber

ajanslar›n›n helikopterlerinden çekilen görüntülerden ö¤reniyordu...
Bir felaketin boyutuna bak›n, bir
AKP’li belediyelerin vurdumduymazl›¤›na. Belediyenin Afet birimi
var ama bir iﬂe yaram›yor!
Felaket olan nedir ﬂimdi? Ya¤mur
mu, sel mi? Yoksa selleri felakete,
katliama dönüﬂtüren iktidarlar m›?
Ya¤murun ya¤d›¤› ilk gün 10 kiﬂi öldü. Bir gün sonra da ‹stanbul’a
ﬂiddetli ya¤murlar›n ya¤aca¤› aç›klanm›ﬂt›. Ama hiçbir önlem al›nmad›.
‹stanbul’da 9 Eylül sabah› saat
4.30 s›ralar›nda ﬂiddetli ya¤murlar
baﬂlad›. Yüzlerce ev, araç sel sular›
alt›nda kald›.
‹nsanlar saatlerce yard›m beklediler; ama ulaﬂan yoktu. Ne bir itfaiye, ne helikopter, ne baﬂka bir
ﬂey. Buras› ülkenin, hatta dünyan›n
say›l› büyük ﬂehirlerinden biriydi.
Iss›z, da¤baﬂ›nda bir kasaba ya da
köy de¤il, ‹stanbul’du buras›. Ama
aradan 5,5 saat geçmesine ra¤men,
hala bir yard›m yoktu, kurtarma faaliyetleri baﬂlat›lmam›ﬂt›. ‹nsanlar
17 A¤ustos depreminde oldu¤u gibi
kendi baﬂ›n›n çaresine bakmak zorunda kalm›ﬂlard›...
‹ﬂte böyle bir sabahta, böyle bir
Say›: 13 / 13 Eylül 2009
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kentte, ‹stanbul’un Alt›nﬂehir-‹kitelli bölgesindeki Ayamama ve Tavukçu Deresi’nin taﬂmas› sonucunda 22 kiﬂi daha öldü. Daha do¤rusu
katledildi.

“Bu tablo ‹stanbullu’nun
tedbirsizli¤inin sonucu”
AKP’liler utanm›yorlar, s›k›lm›yorlar. Halk evinde, iﬂyerinde, yolda mahsur kalm›ﬂ, gün boyu yard›m
bekliyor. ‹stanbul Valisi, Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›, Ulaﬂt›rma,
Çevre ve Orman Bakan› ve di¤er
devlet erkan› saatler sonra ekranlardan boy gösterip halk› suçlamaya

baﬂlad›lar.
Suçlu ‹stanbullu’ydu.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ,, “Bu tablo
‹stanbullu’nun tedbirsizli¤inin sonucu” diyordu. Kim alacak tedbiri?
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, piﬂkin piﬂkin diyor ki: “Sorun
Ayamama de¤il, tüm ‹stanbul.” diyordu. Sanki ‹stanbul’u y›llard›r yöneten AKP de¤il.
Utanma, s›k›lma yok, “araﬂt›rd›m, 1920’lerde de Rize’de sel olmuﬂ, 127 kiﬂi ölmüﬂ, o zaman ‘yap›laﬂma’ m› vard›?” diyor. Sözünün

Katliam›n a d› S EL
10-15 dakika ya¤mur ya¤›yor ﬂehirler sele teslim oluyor, en büyük ﬂehirlerde onlarca insan ölüyor. Evler köprüler y›k›l›yor, yollar çöküyor, asfaltlar
savaﬂtan ç›km›ﬂta bombalanm›ﬂ gibi harabeye dönünüyor, Tabi y›k›lan evler
ne Sabanc›lar›n ne de Koçlar›n villalar›. “Felaket” yaln›zca sellede kalm›yor.
Ard›ndan gelen salg›n hastal›klar, içme suyu sorunlar› da halk› vuruyor. Mal
kay›plar›da iﬂi cabas›. Telafisi ise hiç bir zaman yap›lm›yor...
Neden ya¤murda yaln›z halka zarar verir? Bu ya¤mur sadece yoksullar›n
üzerine ya¤muyor ki...
Çünkü ﬂehirlerde alt yap› yoktur, do¤ru düzgün bir kanalizasyon sistemi
bile yoktur. 2001 y›l›nda yap›lan bir incelemede 873 il ve ilçe merkezinden
sadece 166’s›nda kanalizasyon oldu¤u görülmüﬂtür. Var olanlarada yat›r›m
yap›lmaz. Zaten yollar, köprüler, evler, binalar da çürüktür. Kapitalizmin do¤a tahribat› yine en büyük zarar›n› yoksul halk çeker. ‹zmir, Rize, K.Maraﬂ,
Denizli, Trabzon, Antalya, K›r›kkale, Bal›kesir, Bart›n,Bitlis, Sivas, Van Batman, Zonguldak, Ankara en çok sel felaketiyle karﬂ› karﬂ›ya kalan iller aras›ndad›r.
Türkiye’de her y›l ortalama 200 yak›n sel felaketi yaﬂan›yor. 17 A¤ustos
Depremini saymazsak, son 110 y›lda “do¤al afetlerden” ölen 390 B‹N kiﬂinin %58’i sel felaketi sonucunda ölmüﬂtür. Sel felaketleri sonucunda y›lda
ortalama 100 M‹LYON DOLAR maddi kay›p meydana gelmektedir.
1955 ve 2002 y›llar› aras›nda 1.308 sel felaketi meydana geldi.. Bu olaylarda, 1.235 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. 61 bin konut y›k›ld› veya kullan›lamaz hale geldi. Uluslararas› Afet Veri Taban› EM-DAT verilerine göre, 1903 ile
2006'n›n Haziran ay› aras›nda Türkiye'de 32 büyük sel felaketi meydana geldi, sellerin toplam maliyeti de yaklaﬂ›k 2,2 M‹LYAR DOLAR oldu.
Do¤u A n a d o l u b ö l g e s i n d e 1 9 1 8 - 2 0 0 2 y › l l a r › a r a s › n d a 4 2 4 k i ﬂ i s e l d e n
h a y a t › k a y b e t t i . 1 9 9 5 ’ d e ‹ z m i r ’de 61 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi, bin ev y›k›ld›,
3000’den fazla ev ve iﬂyeri zarar g ö r d ü. 19 9 5 S en ir k ent’ te 7 4 k iﬂi h ay at ›
k a y b e t t i , y ü z l e rc e e v s u l ar a l t › n d a k a l d › .
1990-2000 y›llar› aras›nda meydana gelen sellerin say›s› geçmiﬂ y›llara
oranla 7 kat artt›. Do¤an›n dengesini bozan kapitalizm sayesinde ülkemizin
bir yan› kurakl›ktan k›r›l›rken di¤er yan› sellere bo¤uldu. Dere yataklar›n›n
imara aç›lmas›, yetersiz alt yap›, taﬂk›n dönemlerinin bilinmesine ra¤men
önlem al›nmamas›, buna uygun bir planlama yap›lmamas› gibi pek çok neden sayesinde belli bölgelerde sürekli ayn› manzalar yaﬂanmaktad›r.
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sonras› belli: “takdir-i ilahi”!
Halk› suçluyorlar, sorumlulu¤u
‘Allah’a at›yor, kendi sorumluluklar›n› inkar ediyorlar.

Katleden bu zihniyettir.
AKP’nin gerici zihniyetine göre
göre hiçbir önlem almaya gerek
yok. Yani, onlar›n suçu sorumlulu¤u yok: Takdir-i ilahi!..
Çevre ve Orman Bakan› Veysel
Ero¤lu diyor ki: “bu hakikaten bir
tufan belirtisidir. Buna ne Türkiye’de, ne Amerika’da ne de hiçbir
yerde al›nacak önlem yoktur.”
Öyle de yap›yorlar. Hiçbir önlem alm›yorlar.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ; “hiçbir alt
yap› bu ya¤muru kald›ramaz” diyor.
Böyle düﬂünen birisi 15 milyonluk bir ﬂehri yönetiyor. Bizi bunlar
yönetiyor. Kaderimiz, can ve mal
güvenli¤imiz bunlar›n elinde. Ne
zaman ya¤mur ya¤sa halk›m›z› bekleyen son yine ayn› olacakt›r. Durup
dururken de¤ildir, y›llard›r depremlerde, sellerde, karda, tren “kazalar›nda” onlarca ölüﬂümüz.

Takdir-i ilahi de¤il,
felaket de¤il, bu bir
katliamd›r
Ya¤mur da ya¤acak, kar da ya¤acak, kas›rga da olacak tipi de elbette. Do¤al olaylar olacakt›r. Fakat
bunlar önlemi al›nmaz do¤al olaylar
de¤ildir.
Trakya’da, ‹stanbul’da birçok
köprü y›k›ld›, karayollar› çöktü.
Bunlar›n afetle ne ilgisi var? Bir
köprü ya¤murda y›k›lacaksa o köprü ne iﬂe yarar?
Kim bunlar›n sorumlusu? Kim
yap›yor? Kim denetliyor? Kim

onayl›yor y›k›lan binalar›n, köprülerin, yollar›n projesini?
Afet mi? Hay›r! Sorumlu
AKP’dir. Göçen köprülerin, taﬂan
derelerin, ölen insanlar›n sorumlusu
AKP’dir.
Herkes “dere yataklar›ndaki yap›laﬂma”dan sözediyor. Sorumlusu
yine hükümetler ve belediyer de¤il
mi? 15 y›ld›r ‹stanbul’u AKP yönetiyor!
E¤er bir risk vard›ysa, niye önlemini almad›? Dere yataklar›na imar
izni veren de, dere yataklar›n› ›slah
etmeyen de iktidar ve belediyelerdir.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, dere
yataklar›ndaki çarp›k yap›laﬂmadan
bahsediyor ve utanmadan, s›k›lmadan “Vatandaﬂ dere yataklar›na ev
yaparak dereyi k›zd›rm›ﬂ ve dere intikam al›yor.” diye aç›klama yap›yor. Halkla alay ediyorlar. 32 kiﬂinin ölümünden AKP sorumludur.
Tayyip Erdo¤an hem Baﬂbakan,
hem ‹stanbul’un eski belediye baﬂkan› olarak b u k a t l i a m › n b i r i n c i
d e re c e d e n s o r u m l u s u d u r.
Tayyip Erdo¤an 15 y›ldan beri
‹stanbul’un her ﬂeyinden birinci dereceden sorumludur. ‹ki dönem ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r. Çarp›k yap›laﬂmadan da, ›slah edilmeyen derelerden de birinci dereceden sorumludur.
27 Mart 1994’te Tayyip Erdo¤an

‹stanbul’un Belyediye Baﬂkan› oldu. O günden bu yana 15 y›ld›r ‹stanbul’a çak›lan ve çak›lmayan her
çividen AKP sorumludur.
Ayamama deresi ilk kez taﬂm›yor. 14 y›l önce yine taﬂm›ﬂt›. ‹slah
edildi¤ini aç›klam›ﬂlard› o zaman.
Ya l a n c › n › n mu m u , yeni bir sele kadar yand›.
14 y›l boyunca ya¤ma ve talandan baﬂka bir ﬂey yapmam›ﬂt›r AKP
‹stanbul için. Bir ya¤murda çöken
asfaltlar›, köprüleri, yollar› bunun
göstergesidir. Yollar›, meydanlar›
lalelerle donatanlar, as›l gerekenleri
yapmam›ﬂlard›r. Trilyonlarca lira
para ak›t›yorlar müteahhitlerine.
Yapt›klar› yollar, köprüler ortada. O
yollara cesetlerimiz saç›lm›ﬂ.
AKP’nin borazanl›¤›n› yapan
Z a m a n gazetesi manﬂetinden;
“Yüzy›l›n en büyük sel felaketi” diye vermiﬂ katliam›. AKP’nin borazanl›¤›n› yapan Fethullahç› Zaman,
felaketin büyüklü¤üyle güya
AKP’nin sorumlulu¤unu örtecek;
ne yaps›n AKP, felaket yüzy›l›n en
büyük felaketi...
Zaman Gazetesi konuya iliﬂkin
bir baﬂka heberinde “faturay› TIR
garaj› art›rd›” diyerek 32 insan›n
ölümünü basit bir “fatura”ya indirgiyor. Bu da, inançlar›, ahlak› dilinden düﬂürmeyen dinci medyan›n
ahlak›na örnektir.
Asl›nda muhtemeldir ki, “fatura”dan da öte ﬂeyler söylemek geçi-

“Sorumlular Hesap Verecek”
ÇHD, 9 Eylül günü yapt›¤›
yaz›l› aç›klamayla ‹stanbul’daki selin sorumlusunun
iktidar oldu¤unu belirtti.
“Ölülerimizi unutmayaca¤›z” denilen aç›klamada sorumlular›n hesap verece¤i vurguland›.
***
11 Eylül günü ise Sultanahmet
Adlieyesi’nde sorumlular için suç
duyurusunda bulunuldu. Sultanahmet Adliyesi önünde toplanan
ÇHD’li avukatlar “Do¤al Avukat-

lar De¤il Katliam Sorumlular Hesap Versin” pankart›n› açt›lar. Yaklaﬂ›k 50 avukat›n kat›ld›¤› eylemde
aç›klamay› okuyan ÇHD ‹stanbul
ﬁubesi Baﬂkan› Avukat Taylan Tanay, sel felaketinin sorumlusunun
siyasi iktidar oldu¤unu söyledi.
“Halk›m›za bu ac›y› yaﬂatan felaketin sorumlular›n›n› yarg› önüne
ç›kar›lmas›n›n takipçisi olaca¤›m›z› kamuoyuna duyuruyoruz” denilen aç›klaman›n ard›ndan bütün sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.

yordur kafalar›n›n içinden. Mesela
“32 Yetmedi mi?” diye bir manﬂet
atabilirlerdi! “Bunun tanr›n›n bölgedeki aç›k saç›kl›¤a karﬂ› bir uyar›s›” oldu¤u haberini de yapabilirlerdi... Çünkü fatura baﬂl›¤›n› atan
bu zihniyettir.
Burjuva bas›n yay›n›n bir k›sm›
ise, Zaman gibi aç›kça olmasa da,
daha dolayl› yollardan AKP’yi ve
sistemi aklayan yay›nlar yap›yordu.
Bunlar›n baﬂ›nda da “ya¤ma” haberlerini öne ç›kartanlar geliyordu.
Ebette halk›n de¤erlerinin dejenerasyonu aç›s›ndan tart›ﬂ›lmas› gereken baz› ya¤ma olaylar›, televizyonlarda alabildi¤ine öne ç›kart›larak bu seli felakete, felaketi katlia m a d ö n ü ﬂ t ü ren as›l ya¤ma geri
plana itildi. Oysa ya¤man›n büyü¤ü
bizzat o selin vurdu¤u alanlar›n tümündeydi. Ya¤ma, dere yata¤›n›
imara açmaktayd›... S›n›rl› birkaç
eleﬂtiri d›ﬂ›nda hükümetlerden belediyelere, oradan tekelci burjuvaziye
uzanan ya¤ma düzeni ortaya konulmad›.. Oysa sorunun esas› budur.
Selleri felakete, felaketleri katliama
dönüﬂtüren sömürü, ya¤ma ve talan
düzenidir.

“Ölümler Kader
De¤ildir”
TAYAD’l› Aileler,
9
Eylül
günü
yay›nlad›¤›
yaz›l›
aç›klamayla ‹stanbul’daki selin sorumlusunun AKP
iktidar› oldu¤unu belirterek, bu
ya¤murun gelece¤inin günler
öncesinden bilinmesine ra¤men
hiçbir önlem al›nmad›¤›n› söyledi. “30 insan›m›z iktidar›n suçu
nedeniyle ölmüﬂtür” denilen
aç›klamada bütün suçlular›n
yarg›lanmas› istendi.
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‘Hapishanedeki
çocuklar sorunu’ MU!
“Taﬂ atan” tutuklu çocuklar
geniﬂ bir kesim
taraf›ndan sahiplenildi. Gazetelerin köﬂe yaz›lar›nda, televizyon programlar›nda
haklar›nda çok ﬂey söylendi. Bu sahip
ç›kmada, en az›ndan baz›lar› için
olumlu sayaca¤›m›z “demokratik” bir
yan, bir duyarl›l›k var elbette. Ancak
birçok kesimde de, hapishanelerdeki
çocuklar sorunu, bilinçli veya bilinçsiz ç a r p › k bir ﬂekilde ele al›n›yor.
En baﬂta, sorun, “çocuklar yap t›klar›n›n bilincinde de¤il”, “oyun
oynad›klar›n› düﬂünüyorlar” tarz›nda ele al›namaz.
Yapt›¤›n› cüretle savunan çocuklar karﬂ›s›nda, bu sözlerin sahiplerine
kim veriyor çocuklar ad›na konuﬂma
hakk›n›? Merak etmeyin, onlar›n ço¤u neyin oyun, neyin ciddi oldu¤unun fark›ndad›rlar. Çocuklar›n güya
suçsuzlu¤unu kan›tlamak için ileri
sürülen yukar›daki gerekçe, ayd›nlar›n kendi ülkelerine, kendi çocuklar›na yabanc›laﬂmas›n›n ürünüdür.
Ayd›n›n, demokrat›n öncelikle
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yapmas› gereken çocuklar›n yapt›klar›n›n bilincinde olmad›¤›n› kan›tlamak de¤il, bilincinde olarak yapt›klar›n›n -mesela taﬂ atmalar›n›n- hakl›,
meﬂru oldu¤unu, suç olmad›¤›n› savunmakt›r.
Bugün hapishanelerde 3000’e yak›n çocuk oldu¤u tahmin ediliyor.
3000 çocuk neden tutukland›, nas›l
hangi kurumlarda iﬂkencelerden geçirildi, nas›l a¤›r cezalara çarpt›r›ld›?
Eski Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin’in yapt›¤› bir aç›klamaya göre sadece 2006-2007 y›llar› aras›nda 1572
çocuk yarg›land›. Bu çocuklar›n bir
ço¤una 16-25 y›l aras›nda hapis cezalar› verildi. Bunun nedenleri tart›ﬂ›lmak zorundad›r.
“Hapishanedeki çocuklar sorunu” yaln›zca bir sonuçtur. Bu sorunun bir aya¤› K ü r t s o r u n u d u r. Bu
sorunun bir di¤er aya¤› ülkemizdeki
hukuk, a dal et s ist emi, bu sistemin
halka reva gördü¤ü cezalar sorunudur. Bu sorunun bir baﬂka aya¤› da
h a p i s h a n e l e r s o r u n u d u r. Bütün bu
ba¤lar›ndan kopar›lm›ﬂ, bütün bu sebepleri yok sayan bir ele al›ﬂ, sorunun genel boyutlar›n› örtbas etmeye

hizmet etti¤i için demokratik bir tavr›n da
gerisine düﬂer.
Bu çarp›k bak›ﬂ aç›s›, çocuklar için Diyarbak›r’a yeni
hapishane yap›lmas›n› “ m ü j d e ” diye
sunulabilmesinin zeminini yaratan
bak›ﬂ aç›s›d›r. Keza Kürt aç›l›m›n›n
ilk ad›m› olarak “taﬂ atan çocuklar›n”
a¤›r ceza mahkemelerinde de¤il de
çocuk mahkemelerinde yarg›lanmas›
yönünde düzenlemelere gidilece¤ini
aç›kland›. Çocuklara tutukluluk süresince meslek e¤itimi verilerek rehabilite edileceklermiﬂ... Sorun sadece
“çocuklar›n hapsedilmesi” olarak görülünce, iﬂte size “alk›ﬂlanmas›” gereken çözümler.
Bu çocuklar›n yoksulluklar›, yaﬂam ﬂartlar›, Kürt kimlikleri, polise
neden taﬂ att›klar›, nas›l bu kadar a¤›r
cezalara çarpt›r›ld›klar› tart›ﬂ›lmadan, çocuklar savunulamaz, sahiplenilemez.
Hapishaneleri çocuklarla dolduran en baﬂta, Kürt halk› üzerindeki
ulusal ve s›n›fsal bask› ve sömürüdür.
Bunlar yok edilmeden, çocuklar›n ne
bu düzene karﬂ› tepkisi sona erer ne
de düzenin çocuklar üzerindeki faﬂist
bask›lar›. Hapishanedeki çocuklar sorununun tart›ﬂ›lmas› gereken esas› da
bunlard›r zaten.

ESP’ye Gözalt› Terörü

Bursada ve Elaz›¤’da Dergi Da¤›t›m›

‹stanbul, ‹zmir, Ankara,
Diyarbak›r, Bursa, Malatya,
Çanakkale, Dersim’de Terörle Mücadele ﬁubesi ekipleri, 8 Eylül günü sabaha
karﬂ› At›l›m Gazetesi ve Bilim E¤itim Estetik Kültür
Sanat Araﬂt›rmalar› Vakf›
(BEKSAV) çal›ﬂanlar›yla
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) ve Sosyalist
Gençlik Derne¤i (SGD)
üyelerinin bulunan evlerine
ve bu kurumlar›n bürolar›na
bask›n düzenledi. 16 Temmuz 2009’da yaﬂam›n› yitiren yazar Kutsiye Bozoklar’›n 19 Temmuz’da Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda düzenlenen cenaze törenine kat›-

Bursa’da 5-6 Eylül günleri, Teleferik ve Kestel’de
Halk Gerçe¤i dergisinin da¤›t›m› yap›ld›. Megafon eﬂli¤inde sesli duyurularla yap›lan dergi sat›ﬂ›nda Halk
Gerçe¤i okurlar›na Güler Zere’nin durumunu soranlar
oldu. Dergi alan bir abla; “Hala b›rak›lmad› m›? Kendi koyduklar› yasalar› Devrimcilere gelince uygulam›yorlar.” diyerek tepkisini dile getirdi.
Dergi da¤›t›mlar›nda toplam 52 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
***
Elaz›¤ Halk Gerçe¤i okurlar› 4 Eylül günü Hozat
Garaj›nda ve Hastaneler Caddesinde Halk Gerçe¤i
dergisini tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Megafonla
sesli duyurular›n yap›ld›¤› dergi sat›ﬂ›nda insanlar
Güler Zere’nin sa¤l›¤›n› sordular.
Polisin her dergi sat›ﬂ›nda tacizde bulunmas› karﬂ›s›nda, esnaflar okurlar›m›z›n yan›na gelip “gidip baﬂkalar›yla u¤raﬂs›nlar’’ diyerek sahiplendiler ve siviller gidinceye kadar yanlar›n da kald›lar.
Bir buçuk saat süren dergi sat›ﬂ›nda 55 adet dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
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lanlar hakk›nda al›nan
bask›n karar› sonucu 32
kiﬂinin gözalt›na al›nd›.
Gözalt›lar› protesto etmek için 9 Eylül günü K›z›lay Yüksel Caddesi’nde bir
araya gelen ESP ve SGD
üyeleri yapt›klar› eylemle
Kutsiye Bozoklar’›n yasad›ﬂ› ilan edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›
ve bunun üzerine TMY terörüne maruz b›rak›ld›klar›n›
belirttiler.
“Gözalt›lar derhal serbest b›rak›ls›n”, “Kutsiye
Bozoklar
onurumuzdur”
sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya EKD, EHP, SDP, baz›
ayd›n ve sanatç›lar, ‹HD,
‹HD Ankara ﬁubesi, Tüm‹GD Partizan, DHF, SES
Ankara ﬁubesi destek verdi.

Tecrit’ten Haberler...
Buca ve K›r›klar’da
say›m iﬂkencesi ve
yasaklar
Ümit Çobano¤lu’nun
mektubundan;

‘‹kinci bir Engin Çeber
vakas› yaﬂanabilir’
“‹zmir’de dergi da¤›t›m›ndan
dolay› tutuklanan ‹smail Hakverdi,
Ferit Mutlu, Gökhan S›rmac›, Ça¤r›
Çevik, F-2’de kal›yor. Onlardan yeni ald›¤›m›z bir bilgiye göre iﬂkence, tecrit ve hak gasplar› hala en üst
boyutlarda sürmektedir.
Arkadaﬂlar, Buca ve K›r›klar 2
No’lu F-Tipi Hapishanesi’ne ilk giriﬂte yo¤un bir sald›r› ve iﬂkenceye
maruz kalm›ﬂlar. Sonras›nda iﬂkence artarak devam etmiﬂ.
Say›mda aya¤a kalkmad›klar› ve
ayakkab› aramas›n› kabul etmedik-

leri için ilk bir hafta yo¤un bir sald›r› ve iﬂkenceye maruz kal›yorlar.
Ayakkab›lar›n› aratmad›klar›
için avukata ve ziyarete ç›kar›lmam›ﬂlar. ‹dare ﬂu anda ayakkab›lar›n›
zorla kendisi ç›kar›yor. 2 haftad›r
ziyarete ç›kar›lmam›ﬂlar. Hapishane
idaresi, avukat yasa¤›n› sürdüremedi¤i için ﬂu anda avukata ç›kar›yorlar. Ancak avukata gidip gelirken
yine iﬂkence görüyor, ayakkab›lar›
zorla ç›kar›l›yor.
Ziyaret yasa¤› ise ﬂu anda devam
ediyor.
Sald›r›lar sonras› hem arkadaﬂlar
hem de biz buradan suç duyurusunda bulunduk. Lakin buna ra¤men
hala Adli T›p'a gönderilmediler. Talep edilmese dahi böyle durumlarda
savc› suç duyurusuna bak›p Adli
T›p'a göndermek zorundad›r. Ancak
elbirli¤iyle gizleme çabas›ndalar.
Engin Çeber davas›ndaki son geliﬂmeleri gördük. Ve bu konuda s›n›r
tan›mad›klar›na bir kez daha ﬂahit
olduk.

Diyarbak›r E T ipi H apishanesi’nde ç ocuklara
bask› v e yasaklar

“Hepiniz Teröristsiniz!”
Diyarbak›r’da çocuk tutukevi bulunmad›¤› gerekçesiyle 7 ayd›r, yaﬂlar› küçük 16 tutsak Diyarbak›r E Tipi
Hapishanesi ek bina denilen bir yerde tutulmaktad›r.
Çocuk tutsaklar›n böcek ve farelerin cirit att›¤›, temiz olmayan bir ko¤uﬂta kald›¤› avukatlar›nca aç›kland›.
Yine tutsaklar›n infaz koruma memurlar›, askerler taraf›ndan sürekli sözlü ve fiili sald›r›lara u¤rad›¤›, her vesileyle “hhepiniz teröristsiniz!”denerek, aﬂa¤›land›¤›n›
ve hakaret edildi¤ini belirten avukatlar; bunun günlük
yaﬂam›n bir parças› haline getirildi¤ini söylediler,
Ayr›ca çocuk tutsaklar›n ç›kar›ld›klar› revirde, kay›tlara “terörist” olarak yaz›ld›klar›, hapishane psikolo¤unun tutsaklar› “terörist” oldu¤una inand›rmaya (!) çal›ﬂt›¤› ve bunun için bask› yapt›¤› belirtildi.
Tutsaklar›n ziyaretçilerinin de onur k›r›c› aramalara
maruz b›rak›ld›¤› söylenen aç›klamada; ziyaretçilere
hakaret edildi¤i ve zorluk ç›kar›ld›¤› vurguland›.

Asl›nda burada yaﬂananlar da
Engin Çeber'in
yaﬂad›klar›ndan
çokda farkl› de¤il. Yine tutsaklara
ayakta say›m vermeyi dayatmak
devletin otoritesini kabul ettirme
çabas›ndalar anlaﬂ›lan. Lakin bunu
hiçbir zaman baﬂaramad›lar, baﬂaramayacaklar.
Tüm özgür tutsaklar iﬂkenceciler
karﬂ›s›nda Engin gibi dimdik durmaya devam ediyor. Tabi bu sald›r›lardan aileler de endiﬂeli. Tutukland›¤›ndan beri evlatlar›yla görüﬂtürülmediler. Ve ‘ikinci bir Engin Çeber vakas› yaﬂanabilir’ diyorlar.
Her an iﬂkencecilerin vuraca¤›
bir ters darbe, ters bir taraflar›na gelebilir ve ölümcül olabilir. Yani arkadaﬂlar›m›z›n ﬂu anda hiçbir ﬂekilde can güveni¤i yoktur.
Bu fiziki iﬂkencenin yan›nda 4
arkadaﬂ›m›z bilerek ayr› hücrelerde
ve ikisi hapishanenin bir ucunda di¤er ikisi ise öbür ucunda tutuyorlar.
Böylece tecriti bir kat daha a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ hale getiriyorlar.” (‹zmir
K›r›klar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi, 23 A¤ustos 2009)

Ankara TKMP’den
Tedavi Hakk›n›n
Engellenmesine Protesto
Baﬂta Sincan Hapishaneler
Kampüsü olmak üzere hapishanelerde uygulanan tecrit ve tecritin
neden oldu¤u sorunlar Ankara
TKMP taraf›ndan protesto edildi.
8 Eylül günü Ankara Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen yaklaﬂ›k 80 kiﬂi “Tutsaklar›n Tedavi Hakk› Engellenemez, Tecrite Son!” pankart›n› açt›lar.
Platform ad›na yap›lan aç›klamada 10 yaﬂ›ndaki
çocuklara müebbet hapis cezas› verenlerin, Engin Çeber’i iﬂkenceyle katledenlerin; bugün baﬂta Güler Zere ve Erol Zavar olmak üzere hasta tutsaklar› gün gün
öldürdü¤ü söylendi. “Ankara Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformu olarak tutsaklar›m›z›n sesi olmaya, onlar›n
yaﬂad›¤› sorunlar›, sald›r›lar› anlatmaya devam edece¤iz” denilen eylemde “Tutsaklar›n Tedavi Hakk› Engellenemez, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.
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TECR‹TE KARﬁI B‹R ÇA⁄RI:
Tecriti Y ›kmak ‹ çin H aftada Yirmi D akika
Kalem Tutmak Yeter!
"... dava arkadaﬂlar›m da ayn›
hapishanede, ancak ayr› yerlerde
birbirimizle görüﬂemiyoruz. Sadece
mahkemede k›saca görüﬂmek mümkün. Mahkeme aralar›nda dahi ayr›
hücrelerde tutuluyoruz..." (Ahmet
Düzgün Yüksel, Almanya Stammhaim Hapishanesi)
"Bir hücrede yaln›z olarak kal›yorum. ‹ki saatte bir gece gündüz gözetlenme, 4 ayda bir hücre de¤iﬂikli¤i, baz› ortak kullan›m alanlar›ndan
mahrumiyet, hücredeki eﬂyalar›m ve
hareketlerimin izlenmesi ve rapor tutulmas›... gibi uygulamalar var." (‹lker Alcan, Fleury-Merogis Hapishanesi, Fransa)
"Sa¤- sol ve alt hücreler boﬂ, kimseyle görüﬂemiyorum, tam tecritteyim." (Cengiz Oban, Almanya Bochum Hapishanesi)
Nurhan, Cengiz, Ahmet, Avni,
‹ l k e r... Avrupa'da do¤up büyüyenler de, siyasi ya da ekonomik nedenlerle sürgünde olanlar da var
aralar›nda.
Ortak özellikleri Avrupa'da hak ve
özgürlükler mücadelesi vermeleri.
Anti-emperyalist, anti-faﬂist olmalar›.
Ulusal kimliklerine sahip ç›kt›k-

lar› kadar, kendi vatanlar›na yabanc›laﬂmamalar›, vatanlar›ndaki mücadeleye sahip ç›kmalar›...
Vatansever olmalar›... devrimci
olmalar›... sosyalist olmalar›...
Ve ﬂimdi ortak özellikleri T U TSAK olmalar›...
Tutsakl›k ve tecrit, Avrupa'da
emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› olman›n iki temel bedeli. Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› hak ve özgürlükler mücadelesi veren çok say›da
devrimci, a¤›rl›kl› olarak da Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar› Avrupa
hapishanelerinde a¤›r tecrit koﬂullar› alt›nda tutuluyorlar. Yetmiyor, bilinçli olarak dava açma süreleri uzat›l›yor, hatta Almanya'daki gibi bu
süre "yabanc›" olduklar› için yasal
olarak Almanlar'dan daha uzun sürüyor. Yani sadece siyasi olduklar›
için de¤il, göçmen olduklar› için de
ek olarak "cezaland›r›l›yorlar".
Amaç aç›k... Tutsak devrimcileri
düﬂüncelerinden vazgeçirmek. En temel yaﬂamsal ihtiyaçlardan mahrum
b›rak›p yaln›zlaﬂt›rmak ve giderek fiziksel ve ruhsal sa¤l›klar›n› bozmak.
Yani siyasi posalar yaratmak.
Tecritin en önemli boyutu tutsa¤›n d›ﬂar›yla olan ba¤lar›n›n mümkün oldu¤unca s›n›rland›r›lmas›,
hatta ortadan kald›r›lmas›d›r. Ziyaret s›n›rland›rmalar›, hatta yasak-

lanmas›, mektuplaﬂman›n de¤iﬂik
gerekçelerle engellenmesi en s›k
baﬂvurulan tecrit yöntemleridir.
Çünkü ziyaretçi de mektup da
bir tutsa¤›n dünyaya aç›lan kap›s›d›r. Baﬂka bir hapishaneden bir yoldaﬂtan, farkl› bir ﬂehirden bir dost,
arkadaﬂtan, hatta hiç tan›nmayan birinden gelen bir mektup farkl› bir
ses, farkl› bir bak›ﬂt›r. Yeni bir bilgi,
yeni bir düﬂüncedir. Sahiplenilme
duygusu ve paylaﬂ›md›r.
Ve bunlar bir tutsak için vazgeçilmez g›dalard›r. Tutsakl›¤›n boﬂa
ç›kar›ld›¤› yer de buras›d›r. Dünyadan kopmayan, halk›ndan kopmayan, günlük yaﬂam›ndan soyutlanmayan tutsak onlarca gardiyan karﬂ›s›nda,onlarca kap›n›n ard›nda,
metrelerce yüksek duvarlar›n içinde, tutsa¤›n iradesini ezmek için
programlanm›ﬂ mahkemelerde güç l ü d ü r.
Avrupa'da ›rkç›l›¤a ve ayr›mc›l›¤a, Türkiye'de faﬂizme, dünyada
emperyalizme karﬂ› mücadeleye yöneltilmiﬂ bir silaht›r tecrit.
Zalimlerin insana uygulad›klar›
en büyük sald›r›d›r..
Bu sald›r› karﬂ›s›nda çaresiz de¤iliz. Tutsaklar›m›z çaresiz de¤ildir.

Avrupa’da Tecrit Alt›ndaki Özgür Tutsaklara Bu Adreslerden Ulaﬂabilirsiniz
Cengiz Oban
Justizvollzugsanstalt
Bochum,
Krümmede 3,
44791 Bochum
Germany
Nurhan Erdem
JVA Köln
Rochusstraße 350
50827 Köln
Germany
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Ahmet Istanbullu
JVA Wupperal
Simonshöfchen 26,
42327 Wuppertal
Germany

A. Düzgün Yüksel
JVA Stuttgart
Stammheim
Asperger Str. 60
70439 Stuttgart
Germany

M u s t a f a Atalay
JVA Stuttgart
Stammheim
Asperger Str. 60
70439 Stuttgart
Germany

Av n i E r
Casa Circondariale
Via Ermete
Novelli 1
82100 Benevento
‹talia

F a r u k E re re n
JVA Düsseldorf
Ulmenstr. 95h
40476 Düsseldorf
Germany

Devrim Güler
JVA Stuttgart
Stammheim
Asperger Str. 60
70439 Stuttgart
Germany

I l k e r Alcan
N° 367 643 D4
Maison d'Arrêt de
Fleury-Merogis
7, Avenue des
Peupliers
91705 SAINTE
GENEVIEVE DES
BOIS/ PARIS
France

Sadece haftada yirmi dakika ay›rarak tecritin boﬂa ç›kar›lmas›na katk›da bulunabilir i z.
Sadece yirmi dakika, bir f›kra, bir an›, bir haber yazarak tutsaklar›m›z›n çevrili oldu¤u tecrit duvar›nda gedikler açabiliriz.
Günde de¤il, haftada yirmi
dakika-yar›m saat kalem tutarak
yedi-sekiz metrekareye hapsedilmiﬂ tutsaklar›n önüne dünyay› serebiliriz.
Bunun her hafta o n k e re,
y ü z k e re, bin kere oldu¤unu
düﬂünelim. O zaman sadece on
dakikalar›n, yar›m saatlerin bir
araya gelip kartopu gibi büyüyüp tecrit duvar›n› nas›l y›kaca¤›n› hayal edebiliriz.
Küçücük çabalardan çok büyük sonuçlar yarat›labilir. Her
gün yüzlerce mektup, hem tutsa¤›n emperyalizmin hapishaneleri, mahkemeleri karﬂ›s›nda
s›rt›n› dayad›¤› da¤ olur, hem de
mektup engellemeleri ve yasaklar›na karﬂ› verilmiﬂ en uygun
cevap...
‹nsana ve yaﬂama dair diye
düﬂünürsek haftada yirmi dakikaya s›¤mayacakt›r anlat›lacaklar. Ama hiç zaman› olmad›¤›n›
düﬂünenler bile haftada yirmi
dakika ay›rabilir.
Anneyseniz yemek yaparken
anlat›r, o¤lunuza, k›z›n›za yazd›rabilirsiniz...
‹ﬂ yerinde bir çay aras›nda,
bir kahve molas›nda yazabilirsiniz.
Bir otobüs veya tren yolculu¤unda birkaç durak mesafesidir yirmi dakika...
Ama bundan da öte yirmi
dakikan›n yaratabileceklerini
gözden kaç›rmadan, evde, onlar› düﬂünerek ay›r›lacak bir yirmi
dakika m u t l a k a bulunacakt›r.
Haftada yirmi dakika tutsaklar›m›z›n olsun...
Onlar tutsakl›k ve tecrit koﬂullar›nda olsalar da y›llar›n› size veriyorlar çünkü.

ABD Talimat›yla AKP-Ermenistan Protokolü
Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki sorunlar nedeniyle y›llard›r s›n›r
kap›lar› kapal›yd› ve iliﬂkiler yok denecek bir düzeyde tutulmaktayd›.
Türkiye s›n›r kap›lar›n›n aç›lmas›n›, iliﬂkilerin “normalleﬂmesini”,
Ermenistan’›n elinde bulunan “Da¤l›k Karaba¤”›n boﬂalt›larak, Azerbaycan’a geri verilmesi ﬂart›na ba¤lam›ﬂt›.
13 May›s 2009’da Bakü’de bunun için bir aç›klama yapm›ﬂt› Tayyip Erdo¤an: “Yukar› Karaba¤’›n iﬂgali sebeptir, kap›lar›n kapanmas›
neticedir. Oras› iﬂgal edildi¤i için
Türkiye kap›lar› kapatm›ﬂt›r. ‹ﬂgal
ortadan kalkmad›ktan sonra kap›lar›n aç›lmas›da mümkün de¤ildir.”
(Milliyet, 3 Eylül 2009)
Daha bu konuﬂman›n mürekkebi
kurumadan, aradan 3,5 ay geçmiﬂken, 1 Eylül 2009’da Türkiye ile Ermenistan aras›nda bir protokol imzaland›¤›, iliﬂkilerin “normalleﬂtirilece¤i”, s›n›r kap›lar›n›n aç›laca¤› duyuruldu.
Peki ne de¤iﬂmiﬂti? Koﬂul koyduklar› “Da¤l›k Karaba¤” sorunu
mu çözülmüﬂtü? Yoksa “Soyk›r›m”
tart›ﬂmas› m› sonuçlanm›ﬂt›?
Elbette hiçbiri olmam›ﬂt› bunlar›n. Türkiye’nin bu durumunu en
çarp›c› biçimde Azerbaycan’›n Mü-

savat gazetesi verdi.
“Türkiye iktidar›, ‘Ermenistan ile
s›n›rlar›n› Da¤l›k Karaba¤ sorunu
çözülmeden açmayaca¤›na’dair daha iki üç ay önce verdi¤i vaatleri bir
kenara b›rakarak Erivan ile tarihi
anlaﬂmaya karar verdi.” (Milliyet, 3
Eylül 2009)
Müsavat gazetesini ﬂaﬂ›rtan bu
tavr›n arkas›nda Türkiye’nin ba¤›ml› olma gerçe¤i yatmaktad›r.
Tayyip Erdo¤an’lar ç›k›p konuﬂur, mangalda kül b›rakmaz, söz verirler. Bu konuﬂmalar aldat›c›d›r. Ve
ço¤u zaman hükmü yoktur. Onlar›n
konuﬂmas›na bakmay›n siz! Emperyalist efendiler ne isterse o olmaktad›r.
Amerika, Ermenistan ile sorunlar›n “çözülmesi”ni istedi. Ba¤›ml› ülke gerçe¤i budur iﬂte!
“Kardeﬂ Azeri”sözlerinin mürekkebi kurumadan, “kardeﬂlik” unutulmuﬂtur! Ba¤›ml›l›k, iﬂbirlikçilik dün
söylediklerini bugün tekzip ettirir.
“Ba¤›ms›z d›ﬂ politika” laflar›n›n bir
anlam› da yoktur. Elbette bizce de
kap›lar aç›ls›n, ama sorun bu de¤il;
AKP’nini bunu olmas› gerekti¤i için
de¤il, do¤ru oldu¤u için de¤il, Amerikan emperyalizmi istedi¤i için yapmas›d›r. AKP’nin “Ermenistan aç›l›m›” da ABD damgal›d›r.
lam 26 dergi halka
ulaﬂt›r›l›rken, gündemdeki geliﬂmelerle ilgili sohbetler
yap›ld›.Yürüyüﬂ dergimizin yay›n›n›
durdurmakla gerçekleri halka ulaﬂt›rmam›z engellenemeyecek. Berlin’de
Halk Gerçe¤i ile yürüyüﬂümüz sürüyor.

BERL‹N"DE YÜRÜYÜﬁÜMÜZ SÜRÜYOR!
Cumartesi ve Pazar günleri Berlin’de Yürüyüﬂ okurlar› Halk Gerçe¤i ve Yürüyüﬂ dergilerinin tan›t›m ve
sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Gerçekleri insanlar›m›za ulaﬂt›rmak için ç›k›lan dergi sat›ﬂ›nda, top-

gösteri düzenledi. Protesto
gösterisinde, Amerika’n›n
tüm Latin Amerika halklar›na
ve ilerici yönetimlerine karﬂ› geliﬂtirdi¤i bask› ve tehdit politikalar› lanetlendi. " Vene züela ile Daya n›ﬂma, ABD as ke r i ü s ler i K olom biy a ' d a n d › ﬂa r › " pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde Latin Amerika'daki tehditlere karﬂ› sloganlar at›ld›.

Venezüela ile Dayan›ﬂma Eylemi
Viyana'daki Venezüela Büyükelçili¤i önünde, 4 Eylül günü aralar›nda Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu
(UTMP) üyelerinin de bulundu¤u bir
grup, baﬂta Kolombiya olmak üzere
bölgedeki iﬂbirlikçi ve faﬂistler taraf›ndan Venezüela'ya ve baﬂkan› Chavez'e yönelen tehditlere karﬂ› bir
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Oruçlu... Oruçlu...
KATLED‹YORLAR!
Adli T›p’›n kadrolar›na sorsan›z,
oruçludurlar. AKP kadrolar›na, yöneticilerine sorsan›z; dini vecibelerini yerine getirmektedirler, nefislerini terbiye etmektedirler. ﬁu mübarek ay içinde, oruçlu oruçlu, kötü
bir ﬂey yapmazlar!...
‹slam’da oruç, insan›n nefsini
terbiye etmektir; ama onlar, nefislerini terbiye etmek bir yana, her zamanki düﬂmanl›klar›n› sürdürüyorlar. Oruçlu oruçlu, insanlar›n katledilmesine, gün gün öldürülmesine
onay vermekten geri durmuyorlar.
AKP’liler ramazanda yoksullar
için iftar çad›rlar› aç›yor, belediyeler erzak da¤›t›yorlar. Çünkü bu ay
dini en fazla dillerine dolayabilecekleri bir ay. Ama di¤er taraftan da
oruçlu oruçlu halk› sömürmeye,
zulmetmeye devam ediyorlar.
Her gün, mübarak ramazanda
kötülüklerden uzak durmaktan söz
ediyorlar. Ama hasta devrimci tutsaklar› gün gün öldürerek kötülüklerin en büyü¤ünü yap›yorlar. Adli
T›p halen Güler Zere’yle ilgili karar›n› aç›klamad›. Karar› zamana yayarak, Güler’i yavaﬂ yavaﬂ katlediyorlar. O ru ç , r a m a z a n , d i n , v i cd a n bunlar›n devrimci tutsaklar
karﬂ›s›nda hiçbir hükmü yok. Ramazanda, bayramda çok devrimci

katledildi bu ülkede. Buna birde
Güler’in eklenmesi AKP’nin karakterine ayk›r› olmaz.
AKP iktidar›, devrimciler sözkonusu oldu¤unda en zalim politikalar›n uygulay›c›s›d›r. AKP’nin
devrimci düﬂmanl›¤›n›n kökleri derindir. AKP, 6-7 Eylül’den K a n l ›
P a z a r’a, M a r a ﬂ’tan Sivas katli am›na, “Komünizmle Mücadele
D e r n e k l e r i ”nden “ Yeﬂil kuﬂak”a
kadar, varolduklar›ndan bu yana,
devrimcilere, komünizme düﬂman
bir çizginin partisidir. Bu gerici çizgi için kendinden olmayan›n katli
vaciptir. Gülerler’in ölümüne bu kadar rahat karar vermelerinin, Engin
Çeberler’i, Ça¤daﬂ Gemikler’i katleden polis terörünü tevﬂik etmelerinin temeli budur.
Ve iﬂte riyakarl›klar› da tam bu
noktadad›r. Ey AKP’liler, var m› bu
sorulara bir cevab›n›z: Gülerler’i
tecrit iﬂkencesi alt›nda, eziyet ede
ede öldürmek, h a n g i k i t a p t a yaz›yor? Hangi din, hangi inanç onay
verir böyle bir ölüme? ‹nançl›, vicdanl› hangi i nsan böyle bir katliam› savunabilir? ‹nançl›, vicdanl›
hangi insan bu haks›zl›k, bu zulüm
karﬂ›s›nda sessiz kalabilir?
AKP yönetiminin dini, iman›,
müslümanl›¤› riyakarcad›r, yaln›zca

Dursunlu Festivali’nde Güler Zere
4-5 Eylül tarihlerinde Antakya’da Dursunlu Beldesi 5. Kültür
–Sanat Festivali düzenlendi. Dursunlu Belediyesi Kültür Merkezi
Düzenleme Komitesi’nin düzenledi¤i festivale birçok yerel sanatç›
ve Ekrem Ataer ile Ali Ekber Eren
kat›ld›.
Festival alan› giriﬂine Güler Zere’nin pankart›n›n as›ld›¤› festivalde Hatay Özgürlükler Derne¤i de
stand açarak Güler Zere’yi halka
anlatt›.
Dursunlu çocuk tiyatrosu, Dursunlu halk oyunlar›, yerel gruplar-
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dan Grup Diyar, Grup K›z›l, Ses
Müzik Grubu be¤eni ile dinlenirken Epik Sanat Müzik Toplulu¤u
ve Epik Sanat Tiyatro toplulu¤u arka arkaya sahne ald›. Epik sanat tiyatro toplulu¤u oyunlar›n›n içinde
Güler Zere’yi konu almas› alk›ﬂlarla desteklendi.
Ekrem Ataer sahne ald›¤›nda
bir türküsüne baﬂlamadan önce
“ﬂimdi söyleyece¤im türkü, hiç
kimse dar›lmas›n ama tek bir kiﬂiye
gidecek, yaln›z ve yaln›z ona söyleyece¤im ve eminim ki bunu kendisi
de duyacak, bu türküyü Güler Ze-

‘ A m i n ’ de r k e n , a k› l l a r › n da
emper yalistlerle yap›lacak
han gi ikili an laﬂma, h angi
z u lü m p o li ti k as › v e ha n gi
s o y g u n pl an l a r› v a r a c a b a?
Be y i n le ri n d e b u d ü ﬂ ü n c e le r
v ark e n , n as › l ç › ka rla r
in an d › k l ar › n › n h u z u r u n a ? . .
‹ﬂ g a lc i , k at li a mc › , s ö mü r geci Amerika’n›n hizmetinde olanlar›n, kendi vatan›n›
Amerika’ya satanlar›n, ülkesini faﬂizmle yönetip halk›na zulmedenlerin inanc›
da, vicdan› da olamaz.
bir istismar arac›d›r. ‹ﬂgalci, katliamc›, sömürgeci Amerika’n›n hizmetinde olanlar›n, kendi vatan›n›
Amerika’ya satanlar›n, ülkesini faﬂizmle yönetip halk›na zulmedenlerin inanc› da, vicdan› da olamaz.
Olmad›¤› için hem hasta, hem tutsak olmalar›na ald›rmaks›z›n, hasta
tutsaklar› ölüme mahkum ediyorlar.
K a b e s i A B D o l a n l a r, ramazan,
bayram demeden katlemeye devam
ediyorlar.

re’ye söyleyece¤im” demesiyle
uzun süre alk›ﬂland›.
Akﬂamki programda yerel gruplardan Grup Diyar, Dursunlu Halk
Sahnesi ve Epik Sanat Müzik Toplulu¤u’nun sahne almas›ndan sonra
Eli Ekber Eren’in konseriyle festival sona erdi.

PETROL–‹ﬁ SEND‹KASI T‹S ‹Ç‹N AÇLIK
GREV‹ YAPTI.
Hükümetle sendikalar aras›nda
süren görüﬂmelerden sonuç al›namamas› binlerce çal›ﬂan› ve ailelerini her geçen gün daha a¤›r koﬂullarda yaﬂamak zorunda b›rak›yor. Giderek yoksullaﬂan binlerin
açl›k sorunu, taleplerimizin yerine
getirilmesi ancak s›n›f ve kitle sendikac›l›¤› yaparak kazanabiliriz.
Sendikalar›n hükümet ile Toplu
‹ﬂ Sözleﬂmeleri devam ediyor. Petrol-‹ﬂ Sendikas›, Türkiye Petrolleri
Anomin Ortakl›¤› (TPAO) binas›
önünde taleplerine dikkat çekmek
için üç gün açl›k grevi yapt›.
Petrol-‹ﬂ Sendikas› Ankara ﬂubesi baﬂkan› Mustafa Özgen ile görüﬂmemizden:
Y ü r ü y ü ﬂ : Petrol-‹ﬂ Sendikas›n›n tüzü¤ünde grev hakk› nas›l yer
al›yor?
M u s t a fa Ö z g e n : 12 Eylül'den
sonra ülkemizde birçok iﬂyerinde
grev yasaklar› söz konusu oldu. 12
Eylül'den bu yana bu iﬂyerinde grev
yapam›yoruz.
Y ü r ü y ü ﬂ : Grev yasa¤›n›n 12
Eylül faﬂist darbesinden sonra getirilmesine ne diyorsunuz?
M u s t a f a Ö z g e n : Grev yasa¤›
iﬂçilerin mücadelesinin önünü kesmek, iﬂçi emekçi mücadelesini geri

Havaalan› iﬂçileri sendika
hakk› için eylem yapt›
8 Eylül günü ‹stanbul Sabiha
Gökçen Havaalan› (‹SG) yer hizmetleri iﬂçileri, iﬂverenin sendika karﬂ›t›
tutumuna iﬂ b›rakma, iﬂ yerini terketmeme eylemiyle yan›t verdi. Sendikan›n toplu sözleﬂme yetkisi alacak
ço¤unlu¤u sa¤lamas›n›n ard›ndan
patronun “‹ﬂyeri havac›l›k iﬂkoluna
girmiyor” iddias›yla yetkiye itiraz etmesi iﬂçileri harekete geçirdi. ‹ﬂçilerin kararl› tutumu karﬂ›s›nda Vali
Yard›mc›s› havaalan›na geldi. Bu eylemin bir uyar› oldu¤unu belirten iﬂçiler, Vali Yard›mc›s›yla yapt›klar›
görüﬂmenin ard›ndan iﬂyerini terketmeme eylemine son verdiler.

götürmek amac›yla getirilmiﬂtir.
Y ü r ü y ü ﬂ: Sizin Hükümetten talepleriniz nedir? Hükümet bu talepler karﬂ›s›nda ne tav›r sergiledi?
M u s t a fa Ö z g e n : Toplu sözleﬂmedeki taleplerimiz asl›nda üç
maddeyle s›n›rl›. Ücret zamlar› konusu görüﬂülsün istiyoruz. ‹kinci
talebimiz sondaj primlerine iliﬂkin.
Sondaj primleri çok yeterli de¤il.
Üçüncü talebimiz ise bizde çal›ﬂma
süreleri haftada 40 saattir. Yasal olarak mazeret iznine, do¤um iznine
ç›kan arkadaﬂlar›m›z›n, bu izinlerinin mesailerinden kesilmesinden
vazgeçilmeli.
Y ü r ü y ü ﬂ: Bugüne kadar hangi
eylem ve etkinlikler yapt›n›z?
M u s t a fa Ö z g e n : Taleplerimizin
gerçekleﬂmesi için her gün Türkiye
Petrolleri kap›s›n›n önünde iﬂçiler
iniyor ve protesto eylemi gerçekleﬂtiriyorlar. 400-450 iﬂçi protesto ile toplu halde iﬂbaﬂ› yap›yorlar.‹ﬂyerini terketmeme eylemleri gerçekleﬂtirildi. 2
gün iﬂyerimizi terketmedik. Ard›ndan
1 gün çal›ﬂmama hakk›m›z› kulland›k ve iﬂbaﬂ› yapmad›k. 3450 iﬂçi üç
günlük genel müdürlük önünde hem
oturma hem de açl›k grevi yapt›k. Bu
eylem çok güzeldi. E¤er taleplerimiz
gerçekleﬂmez ise bundan sonraki ya-

p›lacak eylem ve etkinlikler için bir
direnç kayna¤› oldu.
Y ü r ü y ü ﬂ : Türk-‹ﬂ'in uzlaﬂmac›,
teslimiyetçi politikalar› biliniyor.
Siz bu politikalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
M u s t a fa Ö z g e n : Türk-‹ﬂ ne yaz›k ki ﬂu anda Türkiye'de ki emek
hareketinin ihtiyaçlar›na yan›t verecek stratejiyi çok çizemiyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Konfederasyon seçme hakk›n›z var m›? Varsa baﬂka bir
konfederasyona geçmeyi düﬂünüyor
musunuz?
M u s t a fa Ö z g e n : Bizce bulundu¤umuz konfederasyonlar›n düzeltilmesi veya onlar›n yap›lar›n›n iyileﬂtirilmesi konusunda çaba harcanmas› do¤ru bir tutumdur.
Y ü r ü y ü ﬂ : Di¤er sendikalar›n
toplu iﬂ sözleﬂmesi sürecinde ald›klar› tav›rlar› ve izledikleri politikalar› nas›l buluyorsunuz?
M u s t a fa Ö z g e n : Di¤er sendikalar için de¤erlendirme yapmam ne
kadar do¤ru olur bilmiyorum ama bir
örgüt karar›d›r. Sayg› duymak gerekir. Ancak ﬂunu söylemek gerekir ki
uzunca süredir tiyatroya dönüﬂen bir
toplu görüﬂme süreci var. Bütün konfederasyonlar her ﬂeylerini bir kenara
b›rakarak Hükümetin karﬂ›s›nda ortak bir tutum içerisinde olmal›yd›lar.
Taleplerin hayata geçmesi için ortak
bir tav›r sergilenmeliydi.

Hastane çal›ﬂanlar› iﬂ b›rakt›
7 Eylül günü Okmeydan› E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi'nde taﬂeron firmaya
ba¤l› çal›ﬂan sa¤l›k emekçileri iﬂ b›rakt›.
Bir süredir D‹SK’e ba¤l› Dev Sa¤l›k-‹ﬂ
sendikas› bünyesinde örgütlenen 308 iﬂçi
2,5 ayd›r ödenmeyen ücretleri için sabahtan iﬂ b›rak›p Baﬂhekimlik önünde
oturmaya eylemine baﬂlad›. Baﬂhekimlik
binas› önünde toplanan yaklaﬂ›k 500 kiﬂi
“Köle De¤il ‹ﬂçiyiz, Örgütlüyüz, Güçlüyüz”, “Sadaka De¤il Hakk›m›z› ‹stiyoruz”, “‹ﬂçiler Burada Yönetim Nerede”
sloganlar› att›. ‹ﬂçilerle görüﬂen hastane
yönetiminin iki ayl›k maaﬂ alacaklar›n›n
bir ayl›¤›n›n elden, bir ayl›¤›n›n ise bankaya yat›r›laca¤› sözünü vermesiyle, iﬂçiler eylemlerine son verdi.

BES: “Yarg›da Adalet
‹stiyoruz”
Büro Emekçileri Sendikas› üyesi emekçiler, yeni
yarg› y›l›n›n aç›l›ﬂ›n› eylemlerle karﬂ›lad›. 7 Eylül günü
“Yarg›da Adalet” talebiyle
Ankara, ‹stanbul, ‹zmir,
Adana, Samsun gibi bir çok
ilde eylem yapan emekçiler,
sorunlar›n›n çözülmesini,
taleplerinin karﬂ›lanmas›n›
istediler. Eylemlerde yap›lan aç›klamalarda, yap›laca¤› belirtilen “yarg› reformunun” sorunlar›n›n çözümünü de kapsamas› talebi ifade
edildi.
Say›: 13 / 13 Eylül 2009
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EMPERYAL‹STLER‹N GÖSTERMEL‹K
‘ÖZÜR’LER‹ NEY‹ DE⁄‹ﬁT‹R‹R?
“1 Eylül, ac› ve kederin yan›s›ra
Almanya’n›n II. Dünya Savaﬂ›’n›
baﬂlatmakla üstlendi¤i suçun hat›rland›¤› bir gündür. ”
Almanya Baﬂbakan› Merkel, iﬂte bu sözlerle, II. Emperyalistleraras› Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda ülkesinin
yol açt›¤› ac›lardan(!) dolay› özür
diledi.
2. Emperyalistleraras› Paylaﬂ›m
Savaﬂ›n›, Alman tekellerinin yeni
pazarlar elde etme ve sömürü h›rs›
baﬂlatt›. Tekeller, bu amaca ulaﬂabilmek için Alman ›rkç›l›¤›n› k›ﬂk›rtarak kulland›lar. Sonuçta, Alman
tekellerinin ›rkç›, faﬂist politikalar›
yüzünden 50 milyonu aﬂk›n insan
katledildi, 35 milyon insan sakat
kald›, gaz odalar›nda 6 milyondan
fazla Yahudi ve sosyalist vahﬂice
katledildi.
Emperyalistler, özürle, kendi
geçmiﬂlerindeki bu suçun yükünden
k›smen de olsa kurtulmay›, suçlar›n› “kabul edilebilir” hale getirmeyi
umuyorlar. 64 y›l önce katlettikleri
için özür dilerken, ayn› suçu iﬂlemeye devam eden bir burjuva politikac›n›n özrü, neye yarar?
Almanya, faﬂist geçmiﬂiyle ve

Naziler’in hayat›n her alan›nda uygulad›klar› politikalar›yla hiçbir zaman hesaplaﬂmam›ﬂt›r. Tam tersine,
“uyum-entegrasyon” ad› alt›nda yabanc›lara karﬂ› her türlü ›rkç› bask›y›, ulusal ve s›n›fsal aﬂa¤›lamay› yasallaﬂt›r›p meﬂrulaﬂt›rd›. 11 Eylül’ün ard›ndan terör demagojisine
paralel olarak, bütün yabanc›lar›
potansiyel terörist ve düﬂman ilan
etti.
Almanya yükselen ›rkç› politikalar›yla, “teröre karﬂ› mücadele” ad›na, do¤rudan yabanc›lar› hedef alan
yasalar›yla her geçen gün Nazi geçmiﬂine biraz daha yak›nlaﬂmaktad›r.
Bugün 129a-b ad› alt›nda ç›kart›lan
“anti-terör” yasalar›, Hitler Almanyas›’n›n faﬂist yasalar›n› aratmamaktad›r. ‹nsanlar›n sorgusuz sualsiz tutuklanmalar›n›, aylarca mahkemeye bile ç›kart›lmadan tutuklu
kalmalar›n›, evlerinin, iﬂyerlerinin
bas›lmas›n›, iﬂten, okuldan at›lmalar›n›, s›n›rd›ﬂ› edilmelerini kolaylaﬂt›ran yasalar›n ç›kart›ld›¤› bir ülkede Merkel’in geçmiﬂe dair özür dilemesi neyi de¤iﬂtirir?
Bugün Almanya’da NPD gibi
faﬂist partilerin, Neo Nazi örgütlerin faaliyetlerine izin verilip, ›rkç›-

ALMAN DEVLET‹ NAZ‹LERE
SAH‹P ÇIKIYOR
Dortmund ﬂehirin'de 5 eylül
2009 da olacak Neo-Nazilerin yürüyüﬂü sol gruplar taraf›ndan haftalar önce mahkemeye yap›lan baﬂvurlar sonucu yasaklanm›ﬂt›. Bir
gün öncesinden, 4 eylül akﬂam› Almanya Anayasa Koruma Örgütü taraf›ndan al›nan jet karar ile NeoNazilerin yürüyüﬂüne izin verildi.
Cumartesi günü Dortmund'da
sol grublar ve otonomcular taraf›nan Saat 10'da Neo-Nazilere karﬂ›,
Dortmund ana istasyon önünde
karﬂ›t bir gösteri düzenlendi.
Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› karﬂ›t
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gösteriye alman polisi sol
gruplar› tamamen ablukaya
ald›. Zaman zaman sol gruplar
ve polis aras›nda çat›ﬂmalar
yaﬂand›, yaklaﬂ›k 200 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar daha
halen b›rak›lm›ﬂ de¤iler, haklar›nda
devlet mal›na zarar vermekten dava aç›laca¤› ö¤renildi.
Almanya'da yaﬂayan Türkiyeli
gençler Dortmund'da gerçekleﬂen
›rkç› ve faﬂist örgütlenmeye karﬂ›
'IRKKÇILI⁄A HAYIR' 'Gençlik
Derne¤i' imzal› pankartla kat›ld›lar.
Sabah 10.00'dan ö¤len 16.00'ya
kadar Dortmund sokaklar›nda
almanca 'Naziler D›ﬂar›', 'Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma', 'Her Yerde
Faﬂizme Ölüm' sloganlar› at›ld›.

l›k, adeta bir devlet politikas› olarak körükleniyor.
Onlarca yabanc›
katledildi, evi yak›ld›.
Almanya, savaﬂtan sonra da
kendi ülkesindeki
devrimcileri katletti. Hapishanelerinde son 10 y›ld›r Türkiyeli devrimciler hiç eksik olmad›.
Almanya, bugün d ü n y a d a k i
ü ç ü n c ü b ü y ü k silah üreticisidir.
126 ülkeye yapt›¤› silah sat›ﬂlar›
son 5 y›l içinde % 7 0 artm›ﬂt›r. Avrupa’n›n jandarmas›, ABD’nin “terörle mücadele” politikas›n›n en büyük destekçisidir. Dünya halklar›n›
kana bo¤mak isteyen emperyalist
katillerin, dünya halklar›n›n ac›lar›n› anlamas› mümkün olabilir mi?
Özürleri samimi olabilir mi?
Faﬂizmi yaratan, Hitler’i iktidara
taﬂ›yan, 60 milyon insan› katleden
Alman tekelleri bugün de kendi ç›karlar› için Merkel’i iktidara taﬂ›d›.
Baﬂka deyiﬂle, gerçek ﬂu ki Nazi l e r de Merkel de ayn› güçler a d ›n a i k t i d a r d › r.

Küba’ya ABD Bask›s› ve
Ambargosu Sürüyor
21-26 Eylül 2009 tarihlerinde Küba'da düzenlenecek olan Ortopedi ve
Travmatoloji 20. Uluslararas› Kongresi’ne davet edilen ABD Delegasyonu’na Amerikan yönetimi izin vermedi.
Amerikan yönetimi bir baﬂka vize
engelini de Kübal› Beﬂli’den Gerardo
Hernandez’in eﬂine uygulad›. Amerika, kendi anayasas›n› da çi¤neyerek
Hernandez’in eﬂi Adriana Perez’e eﬂini görmesi için vize vermedi.
Bu engellemeler, Obama’n›n çeﬂitli demagojik söylemlerine ra¤men
ABD'nin Küba’ya karﬂ› ekonomik,
siyasi, ticari ablukas›n›n halen yürürlükte oldu¤unu gösteriyor.

Devrimci: “‹stiyoruz, Alaca¤›z!”
iradesinin yorulmak bilmez emekçisi
Ö¤rencilerin “ücretsiz ulaﬂ›m”
talebiyle sürdürdükleri kampanyada, imza almak için bir evin kap›s›
çal›n›r. Kap› önünde konu anlat›l›r,
sohbet ilerler, derken eve konuk
olunur. Ev sahipleri çay ikram ederler. Bu sohbet içinde, evin han›m›,
yoksul halk›m›z›n düﬂünce tarz›n›
somutlayabilecek bir örnek anlat›r.
Der ki: “‹ﬂe gelip giderken bir ma¤azada kürkler görüyorum. Fiyatlar› ateﬂ pahas›. Onlardan birini al›p
sadece kendim ›s›naca¤›ma, birinin
fiyat›yla odun, kömür al›r›m, çoluk
çocuk hepimiz ›s›n›r›z.”
Kad›n›n verdi¤i örnek, ö¤reticidir. Halk neyi nas›l düﬂünür, nas›l
nelerle k›yaslar, ne tür sonuçlar ç›kar›r? Bunlar› ö¤retir. Bunlar› bilmeyen ve ö¤renme çabas› da göstermeyenler halka bir ﬂey ö¤retemezler. Herhangi bir konuda halk›
ikna da edemezler.
Halka gerçekleri anlatmak ve
halk›n gerçe¤ini kendi dilinden dinlemek, kitle çal›ﬂmas›n›n iki yan› d › r. Tecrübelerle sabittir; halk›n
gündelik gerçe¤ini, düﬂünme biçimini, ruh halini bilmeyenler, halka
gerçekleri anlatamazlar.
Halka, ö¤renciler için ücretsiz
ulaﬂ›m sa¤lans›n m›, sa¤lanmas›n
m› diye sordu¤umuzda, “Bir kürk
fiyat›na odun, kömür al›r ve çoluk
çocuk hep beraber ›s›n›r›z” diye
düﬂünen yoksullar›n buna cevab›
bellidir: Elbette sa¤lans›n!
Demek ki bu talep, asl›nda halk›n hayata dair gündeminin içinde
zaten vard›r. Talep netli¤inde örgütlenmemiﬂ, ifade edilmemiﬂ olsa da,
halk›n yaﬂad›¤› sorundur bu. Yoksulluk kuﬂatmas›nda yaﬂayan hiç
kimse “ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m
sa¤lanmas›n” demeyece¤i gibi,
“ ulaﬂ›m fiyat› daha da artt›r›ls›n”
diyen bir kiﬂi ç›kmaz.
Gündelik hayata iliﬂkin neyin,
nas›l olmas› ya da olmamas› gerekti¤ine dair kendisine soruldu¤unda,
halk sorunlar›n› dile getirir.
Günlük sorunlar mahallede, iﬂ

yerinde, okulda, yolda sokakta, çarﬂ›da pazarda konuﬂulur. “ Bir dokun
bin ah iﬂit” misali, kimi zaman kahrederek kimi zaman küfrederek konuﬂulur bunlar. Ve fakat, homurdanma düzeyinde, yani örgütsüz ifade
edilen ﬂikayetlerin sonuç al›c›l›¤›
olmaz. Bu türden homurdanmalar›n
varaca¤› yer, ya “ böyle gelmiﬂ böyle gider” kadercili¤i ya da “ bu halk
adam olmaz” güvensizli¤idir. Süregiden sorunlar karﬂ›s›nda yaﬂanan
çaresizli¤in yans›mas›d›r bunlar da.
Çaresizli¤in çaresi de yine halktad›r. Bir alan, bölge ya da mahalle
de yaﬂanan sorunlar nelerdir mesela? Bu sorunun cevab› hayat›n içinde, halk›n dilindedir.
Sözlüklerdeki anlam›na bakarsak, “ s o r u n ” kelimesi; “Araﬂt›r›l›p
ö¤renil mesi, düﬂünülüp çözümlen mesi, bir sonuca ba¤lanmas› gere ken durum, mesele, problem” olarak tan›mlanmaktad›r.
Devrimcilerin yapmas› gerekeni
de tarif ediyor bu tan›m. Halk›n sorunlar›n› bizzat hayat›n içinde a r a ﬂt›r›p ö¤renmek, bu sorunlar›n üzerine düﬂünüp onlar›n çözülmesi için
gereken faaliyetleri organize etmektir devrimcinin görevi. Tüm yak›c›l›¤›yla halk›n yaﬂad›¤› sorunlar bu faaliyetler içinde devrimcilerin müdahalesiyle talep haline getirilecektir.
Baﬂka bir deyiﬂle, halk›n yaﬂad›¤› sorunlar›n bir talep olarak formüle edimesine arac› ve öncü olur devrimciler. Che’nin deyimiyle söylersek, “Devrimciler halka tercüman
olmay› bilmelidirler.” Ve zaten devrimciler, bunun gere¤ini yapabildikleri oranda iyi devrimcidirler.
Hayat›n içinde olmayanlar, halkla canl› bir iliﬂki yürütmeyenler, çal›ﬂt›klar› alan› tan›mazlar, halk›n irili ufakl› sorunlar›n› bilmezler. Halka
tercüman olmak isteyen devrimcinin
halkla kurdu¤u iliﬂkide, Che’nin
söyledikleri esas olmal›d›r: “Halka
ﬂunu demek için yaklaﬂmamal›y›z:
‘‹ﬂte geldik, sana yard›mc› olaca¤›z,
bilimimiz sayesinde seni e¤itece¤iz,
sana yanl›ﬂlar›n›, kültürsüzlü¤ünü,

bilgisizli¤ini gösterece¤iz.”
Halka böyle gitmeyin diyor
Che. Peki nas›l gitmeliyiz sorusuna da ﬂu cevab› veriyor: “ Biz, halka
bir araﬂt›r›c› ruhuyla, alçak gönüllülükle gitmeli, halk›n büyük bilgelik kayna¤›ndan feyz almal›y›z.”
‹çinden ç›kt›¤› halk› be¤enmeyenlerin, küçümseyenlerin, ona
ukalal›k taslayanlar›n, halk›n derdini anlay›p derman›n› bulmas› mümkün de¤il. Devrimci önce, halka kulak vermelidir. Sorunlar kavrand›ktan sonra, bu sorunlar›n “istiyoruz!”
kararl›l›¤›nda ifade edilen taleplere
dönüﬂtürülmesi örgütlenmelidir.
Bu dönüﬂtürmeyi baﬂarabilmek
için, girilmedik sokak, çal›nmad›k
kap›, görüﬂülmedik insan b›rak›lmayacakt›r. Kitle çal›ﬂmas›n›n bu
süreklili¤i içinde, en “ k ü ç ü k ” sorunlar için bile ne denli “ b ü y ü k ”
bir emekle u¤raﬂt›¤›m›z› görecektir
insanlar.
Elbette halk deryas› içinde, gerici, bencil, yozlaﬂm›ﬂ yaklaﬂ›mlarla
da karﬂ›laﬂ›lacakt›r. Ama bunlara
ra¤men derviﬂ misali “Ben dönmezem yolumdan” kararl›l›¤›yla yürümesini bilen devrimci, her ad›m›nda
devrimcili¤ini de büyütmüﬂ olacakt›r. Bir di¤er ifadeyle, kitle çal›ﬂmas›, devrimcinin kendisini devrimcileﬂtirme çabas›d›r ayn› zamanda.
“‹stiyoruz” dedi¤imiz taleplerin
bugünden yar›na karﬂ›lanmayaca¤›,
sab›rl› bir mücadele gerektirdi¤i
aç›kt›r. Bu mücadele içinde as›l
kazan›m, kitlelerin homurdanman›n
ötesine geçmesi, hayat›na sahip ç›kmas›, haklar›n› talep etmeye baﬂlamas› ve bu u¤urda harekete geçme
deneyimi kazanmas›d›r. ‹s teme yi
ö ¤ r e n e n , a l m a y › d a b i l e c e k t i r.
Devrimci, bu anlamda “‹stiyoruz,
Alaca¤›z!” iradesinin yorulmak bilmez emekçisidir.
Yorulmak bilmez bu emekçili¤in
esas›, “ devrim kitlelerin eseri” ise
(ki öyledir), eseri devrim olacak kitleye o eseri yaratma bilincini, hedefini, gayretini, coﬂkusunu kazand›rmakt›r. ‹ﬂte, günlük sorunlar etraf›nda sürdürülen kitle çal›ﬂmas›n›n özü
de budur.
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AYNI GÖ⁄ÜN ALTINDA
B‹NLERLE B‹RL‹KTE...
Harbiye Konseri yaln›zca Grup
Yorum için de¤il onu sevenler, dinleyenler için de ayr› bir yerdedir. ‹stanbul d›ﬂ›ndan özel olarak konser
için gelenler, saatler öncesinden gelip yer bulamama telaﬂ›yla koltuklarda yerlerini alanlar, giriﬂlerde
oluﬂan uzun kuyruklar... Harbiye’nin tatl› heyecan›d›r.
Bugün ayn› anda ‹stanbul’da üç
ayr› yerde konser olmas›na ra¤men
vazgeçilmez bir heyecan Harbiye
Konseri.
Grup Yorum’un dinleyicisiyle
buluﬂmas›nda iyi bir konser sunma
telaﬂ›, izleyicinin ise tad›na vara vara direniﬂ ve kavga ezgilerini hep
bir a¤›zdan söyleme iste¤i buluﬂur
Harbiye sahnesi’nde.
Uzun y›llar Grup Yorum’a yasakl›yd› Harbiye...
Bu akﬂam o yasakl› y›llar›n intikam›n› al›rcas›na h›nca h›nç bir kalabal›k dolduruyor Harbiye’yi.
6600 kiﬂi...
Birazdan, hep bir a¤›zdan, y›llar›n kavga y›llar›ndan süzülüp gelen
türküler, marﬂlar yükselecek buradan.
Bu sab›rs›zl›k sloganlarda gösteriyor kendini. Harbiye’nin bir çok
yerinden sloganlar birbirini koval›yor.
“Güler Zere” diyor sloganlar,
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“özgürlük” istiyorlar. Umudun ad›n› kulaklara yerleﬂtiriyor bir baﬂka
yerden yükselen ahenkli sesler.
Tan›d›k yüzler, hiç tan›nmayan
simalar, gencecik insanlar t›kl›m
t›kl›m dolduruyor s›ralar›. Çocuklar
var bu konserde bir sürü. Zafer iﬂareti yapmaya çal›ﬂan parmaklar›yla
poz veren halleri... Sonra yaﬂl›lar;
anneler, babalar... Çocuklar›n›n sevdas›n› evlat kokusu diye ba¤›rlar›nda taﬂ›yanlar...
Genciyle kad›n› erke¤iyle ak›yorlar mahallelerden Harbiye’ye.
Yer bulma, ayakta kalmama telaﬂ›
kapl›yor ortal›¤›.
Ve saat 21.00 oldu¤unda kopan
alk›ﬂlara karﬂ›l›k yaln›zca dostun
karﬂ›s›nda e¤ilen baﬂla selaml›yorlar
izleyenleri Grup Yorum ve korosu.
“...Yine ayn› gö¤ün alt›nday›z,
biraraday›z, güneﬂin ortas›nday›z
yine...
S›ms›ca¤›z, ac›l›y›z, mutluyuz,
umutluyuz, coﬂkuluyuz, hüzünlüyüz kimi zaman...
Ama iﬂte yine buraday›z ve biraday›z...” diyorlar “...bugün de öyle
bir söyleyelim ki ﬂark›lar›m›z›,
umutsuzlu¤u avutmayanlar, su diyene vermeyenler, taﬂ k›ran iﬂçilere
kolay gelsin demeyenler, o güzelim
pankartl› yürüyüﬂlere, halayl› grevlere bir aﬂk gibi ta ﬂuras›nda duymayanlar utans›n.

Bugün burada öyle söyleyelim
ki yine, ç›kt›¤›m›zda o hiç yüzünü
bile görmedi¤imiz, ad›n› bile bilmedi¤imiz ama ayn› ﬂeylere gülüp, ayn› ﬂeylere a¤lad›¤›m›z, ayn› umutlar› taﬂ›d›¤›m›z en yak›n dostumuza
a¤r›n a¤r›m, ac›n ac›md›r diyelim,
Deyyuslar›n saltanat›na dilimizin en görkemli, bando-davul sövgülerini f›rlat›p atal›m...”
Halk korosudur Harbiye’deki ve
binlerce a¤z›n birarada söylenmiﬂ
türküsüdür Grup Yorum’un türküleri. Bu nedenle birlikte söyleniyor
“Halk›z biz yeniden do¤ar›z ölümlerde” parças›. Halka va savaﬂanlara
vefa duygusu olmayanlar bilmiyorlar tek a¤›zdan söylemeyi, bilmezler de!
‹nsan›n yüre¤ine çarp›yor Boran
Frt›nas›’n›n ezgileri, coﬂkusu. “Sende iﬂ yok be kardeﬂim” diyorlar sonra yaﬂama borçlu olup da bu borcu
ödemeyenlere seslenerek.
“En içerideki” ve en d›ﬂar›daki
yerleri dolaﬂt›r›yor Grup Yorum izleyenlere. Adeta notalar›n üstüne
basa basa ad›mlan›yor gezdirilen
yerler. Tecritin en koyu hücrelerini
ve o en koyu karanl›klarda yak›lan
ateﬂleri “Eylül”, “Bir Görüﬂ Günü”,
“Vasiyet”le yeniden canland›r›yor
haf›zalarda.
“O duvar›n›z v›z gelir” diyorlar
ard›ndan, Güler’i içimizde taﬂ›yarak
ve onu mutlaka alaca¤›m›za inanarak. Güler dev ekranda binlerce kiﬂiye gülüyor ac›lar içinde. Biz bu
hali tan›yoruz. Ac›lar içindeki bu
gülüﬂü tarihten biliyoruz ve bir kez
daha “seni mutlaka o cehennemden
alaca¤›z” diyoruz.
Güler’in d›ﬂar›dakilere yazd›¤›
mektubun sahnede okunan sat›rlar›

öfkeyle at›lan sloganlara kar›ﬂ›yor,
alk›ﬂlar kopuyor.
Yan›k, kavruk insan yüzleri, çatlam›ﬂ, irileﬂmiﬂ ve kad›n eli oldu¤unu çoktan unutmuﬂ kocaman eller
beliriyor sinevizyonda. Süt sa¤an,
pamuk toplayan, a¤ çeken, s›rta
yüklenmiﬂ odunu yük eyleyen hallerimizle memleketi dolaﬂ›yoruz bir
aﬂa¤› bir yukar›. Bizim hallerimiz;
halk›n yoksul halleri, gerçeklerimiz,
sebeplerimiz. “Deveyi deveye çat›yorlar” ezgileriyle, “baﬂ›na döndü¤üm, kurban oldu¤um” diyorlar
sonras›nda da. Ekmeksiz kalabal›k
ilgiyle bak›yor kendi görüntüsünün
ekranda yans›yan hallerine.
Sonra Arapça söylenen parçayla
ayaklar›m›z Ortado¤u topraklar›na
bas›yor. Oradan kalk›p y›llard›r
düﬂman belletilen ama kardeﬂ oldu¤umuzu bildi¤imiz Yunanistan’a gi-

diyoruz. Ve s›ms›cak ve hareketli
müzi¤iyle ‹spanyolca geliyor ard›ndan. Lazca ise Karadeniz h›rç›nl›¤›n› taﬂ›m›yor, sakin bir parçayla yer
al›yor Yorum’un dilinde bu akﬂam.
“Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” slogan› Grup Yorum dinleyicisinin nerede hangi slogan› ataca¤›n› bildi¤ine de iﬂaret.
Halk›n kan›n› döküp bu kanla abdest alanlar›n “Kürt Aç›l›m” yalanlar›na karﬂ›l›k Türkçe-Kürtçe halaylar
birarada söyleniyor. Bulunduklar›
yerde halay çekenler, z›lg›t çekenler,
mendil sallayanlar. Coﬂkunun doru¤a ç›kt›¤› anlard›r bu anlar.
Son albümün en çok dinlenen
parçalar› Sen olaca¤›z, Abir’e A¤›t,
Biz sevdik ve Defol Amerika parçalar› hep birlikte söyleniyor. Sen olaca¤›z parças› izleyiciler taraf›ndan
ayakta dinlenirken, Defol Amerika

6. Armutlu Güz ﬁenli¤i
Baﬂl›yor!
Armutlu’da alt›nc›s› düzenlenen
güz ﬂenli¤i bu y›l y›k›mlara karﬂ›
yap›l›yor. Büyük zorluklarla ve yo¤un emekle, ›srar ve kararl›l›¤›n sonucu bir süreklilik, geleneksellik
kazanan ﬂenlik mahalle halk› taraf›ndan her y›l heyecanla bekleniyor. Elbette ﬂenli¤in kitlesi sadece
mahalleyle s›n›rl› de¤il. Küçükarmutlu devrimciler ve mahalle halk›n›n mücadelesiyle, çabas›yla kurulan, direniﬂleriyle tan›nan bir gecekondu mahallesi. Bo¤az›n serin
sular›na bak›yor Küçükarmutlu
emekçilerinin evleri. Böyle olunca
topraklar›nda gözü olan, bu küçük
mahalleyi rant kap›s› olarak gören
düﬂmanlar› oldu¤u gibi sevenleri,
sahiplenenleri de çok oluyor mahallenin. Bu yüzden mahalle halk›n›n yan› s›ra mahallenin tarihini sahiplenen, bu onurlu geçmiﬂe sayg›
duyan, bu onurun, coﬂkunun bir
parças› olmak isteyenler de ﬂenli¤e
kat›l›yor.
Armutlu’nun kuruldu¤undan bu
yana en büyük sorunu y›k›mlar.
Egemenler, tekeller buradaki yok-

sul gecekondu
halk›na
lay›k
görmüyor bo¤aza bakan topraklar›. Halk›n evlerini
y›kmak, topraklar›ndan atmak, yerlerine tekellerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda binalar yapmak için sürekli planlar, projeler üretiyorlar. Ürettikleri y›k›m projelerinin hepsi halk›n direniﬂ duvar›na çarparak parçalan›yor. Bugünlerde yine bir y›k›m projesi var Armutlu’nun ve tabi ki burada gözü olanlar›n gündeminde. ‹stanbul Valili¤i’nin yürüttü¤ü “‹stanbul Finans Merkezi”
projesiyle sanki burada kimse yaﬂam›yor gibi binalar, finans merkezleri inﬂaas› planlar› yap›l›yor. Binlerce kiﬂi kendi topraklar› üzerinde
iﬂgalci olarak görülüp, defedilmeye
çal›ﬂ›l›yor.
Tüm bunlara bir tepkisi, bir sesi
olmal› Armutlu halk›n›n. Y›k›mlara
karﬂ› yap›lan Güz ﬁenli¤i bu tepkinin bir yans›mas› olacak. Çünkü
ezilen, yok say›lan halklar›n notalar›, türküleri de muhaliftir. Yaﬂad›¤›
haks›zl›klar›, ac›lar› çalar sazlar›…
Mücadeleye, kavgaya ça¤›r›r türküleri, marﬂlar›… Umutludurlar, coﬂkuludurlar…

parças›nda güçlü bir sesle hep bir
a¤›zdan Amerika’ya “Defol” deniliyor.
Konserin sonuna do¤ru izleyicinin de¤iﬂmez iste¤i Cemo, Grup
Yorum’un tutsak eleman› Muharrem Cengiz için seslendiriliyor. Kuruldu¤u günden bugüne hep badirelerle, bedellerle yürütülen bu mücadelede tutsakl›¤› bir kez daha yaﬂayan Muharrem Cengiz’e alk›ﬂlarla
selam gönderiliyor.
Seneye 25. Y›l etkinli¤i duyurusunu yap›yor Grup Yorum ve izleyiciden yeniden buluﬂmak üzere söz
al›yor.
Ve tüm tarihin belki de en özet
haliyle anlat›ld›¤› bir parçayla “Direniﬂçilerin Cevab›”yla izleyiciye
veda ediliyor. Binlerce kiﬂinin doyumsuz bir tadla izledi¤i konser gece yar›s›n› geçerken sona eriyor.
Y›k›mlara karﬂ› halk ﬂenli¤i 1819 Eylül’de yap›lacak. 18 Eylül
Cuma günü saat
16.00’da “y›k›m
ve sürgün” konulu panelin ard›ndan yönetmeni
S›rr› Süreyya Önder’in kat›l›m›yla
“Beynelmilel”
filmi gösterilecek. 19 Eylül Cumartesi günü ise
saat 13.00’de baﬂlayacak programda birçok sanatç› yer al›yor. Nes r i n
AK SU’nun sunuculu¤unu yapaca¤› ﬂenli¤e Ala a d d i n U S , G r u p
YO RUM, Sevc a n O R HAN, Seyfi
Y E R L ‹KA YA , K a rm a te, Duygu
K OÇ A K , M u r a t K EK ‹ LL‹, Ya se m i n G Ö K SU, Ya vuz B‹NG Ö L
ve Ce sim BA G E R kat›lacak.
Armutlu’nun sesine ses katmak,
y›k›mlar›n karﬂ›s›nda gücünü büyütmek, türkülerine eﬂlik etmek,
omuz omuza halaya durmak için
herkesi Y›k›mlara Karﬂ› 6. Armutlu
Güz ﬁenli¤i’ne bekliyor Armutlulular…
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En h›zl› aç›l›p en
h ›z l› k a p a n a n la r
AKP’nin Kürt aç›l›m› manevras› ortaya at›ld›¤›nda,
YÖK de aç›l›m›n gerisinde
kalmamak için, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürt Dili
Ve Edebiyat› Ana Bilim Dal›’n›n aç›laca¤›n› duyurdu.
Sonra, AKP “Kürt aç›l›m›”ndan çark etmeye baﬂlay›nça, YÖK, bu Kürtçe kürsü
talebini “daha iyi irdelemek'
ve 'zamanlama' için” sonraya
erteledi.
Evet erteleme gerekçesi aynen böyleydi YÖK’ün: “talebi
d ah a iy i i rd e l em e k v e za m an -
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lama”..
Ve elbette,
bütün sihir ve
s›r, ikinci kelimede: Z a m a n lam a.
Tüm düzen politikac›lar›,
düzenin bilim adamlar›, düzenin bürokratlar› için bu kelime
hayatidir. Bunlar böyledir; aç›l›m var denilince herkesten
çok ‘demokrat’ kesilirler. Ama
rüzgar tersine dönünce de yine
en baﬂta herkesten çok ﬂovenisttirler... ‹ktidara yaranmak,
koltuklar›n› korumak için bir
konuda bir gün en demokrat,
ertesi gün en faﬂist kesilirler;
birini bir gün omuzlar›na al›r,
ertesi gün linç ederler. Her ﬂey
iktidardan gelecek “iﬂarete” ve
“zamanlama”ya ba¤l›d›r..
Kürtçe Kürsüsü de ﬂimdi
bunlar›n eline kalm›ﬂ durumda
yani.

Diktatörün beyninin
k›vr›mlar›...
Sunucu Aziz Üstel, TRT’te çal›ﬂt›¤›
y›llarda bir gün Kenan Evren’le karﬂ›laﬂ›yorlar ve Evren ona “Sen her akﬂam
benim karﬂ›ma geçip, elin cebinde bacak bacak üstüne at›yorsun. Benim seni
izledi¤imi düﬂünerek hareket etmen gerekiyor” diyor
ve hemen ard›ndan da Üstel TRT’den kovuluyor. Bir
faﬂist diktatörün kafa yap›s›n› son derece veciz bir ﬂekilde ortaya koyuyor Evren. Her koﬂulda, her yerde
tüm halktan, toplumdan m u t l a k i t a a t bekliyorlar..
Tayyip Erdo¤anlar, Demireller de hiç farkl› de¤ildi.
Çünkü kimileri onlar› “demokratikleﬂme”; “aç›l›m”
gibi misyonlar yükleseler de onlar da birer faﬂist diktatördü...

N‹YET
D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, Balkanlar, Kafkaslar’la ilgili politikalar›nda “emperyal
bir niyetimiz yok” demiﬂ.
Olsa ne olur?

Yeni-sömürgenin, bizi
masan› alt›na süpürmeyin diye yalvar yakan
olanlar›n emperyal niyetleri olsa ne olur?
Komik olurlar!
Emperyalizmin u ﬂ a ¤›yken emperyalizmin
soytar›s›na dönüﬂürler...

U m re de yetmedi
AKP’nin Maliye Bakanl›¤›, Do¤an Yay›n Holding’e 376
milyar lira vergi cezas› vermiﬂ.
Ertu¤rul Özkök’ün “Umre” yapmas› Do¤an Holding’i
kurtarmaya yetmedi anlaﬂ›lan.
Hacca gitsin, belki o zaman kurtar›r..
O da yetmezse, hidayete erip, “ C ü p p e l i E r t u ¤ r u l
Ö z k ö k ” olur art›k...
Dönekler için mesele olmasa gerek!

Sözün Özü: Aç›k düﬂünceye kavuﬂan insan›n

tutsakl›¤› yok olur. ‹nsanlar bilmediklerinin
tutsa¤›d›rlar. Bilgilenince özgürleﬂirler.
Spinoza

Do¤an Medya yazarlar›n›n islamc› yalakal›¤›
Milliyet gazetesi yazar› Güneri Civao¤lu, islamc› Sami Yusuf’un konserini izlemiﬂ ve ﬂunlar› yazd›:
“Cuma gecesi Aç›khava’daki konserdeydim. Niﬂantaﬂ›’n›n caddelerinde görülmemiﬂ yo¤unlukta baﬂörtülü k›zlar ak›yordu aﬂa¤›lara... Tribünlerde samimiyet ve coﬂku
vard›. Bu tabloyu ‹slam dünyas›nda modernleﬂmenin iﬂareti olarak gördüm.”
Hürriyet gazetesi yazar› Va h a p M u n y a r da,, Cumhurbaﬂkan› Gül’ün ﬁubat baﬂ›nda gerçekleﬂen Suudi Arabistan gezisi s›ras›nda Milliyet gazetesi yazar› Güngör Uras
ile umre yapm›ﬂlar. Uras, Ertu¤rul Özkök ve Ahmet Hakan
diziye baﬂlay›nca, Munyar’a “biz ne zaman diziye baﬂl›yoruz” diye soruyordu. Munyar da ﬂöyle yazm›ﬂ umre için:
“Baﬂta Kabe ve çevresi olmak üzere kutsal mekanlar insana inan›lmaz duygular yaﬂat›yor...”
Do¤an medya’n›n yazarlar›, bir Umre, bir islamc›l›k
sevgisi tutturmuﬂ gidiyorlar...
Burjuva ç›karc›l›k böyle bir ﬂey iﬂte; adam› ﬂ a r a p ç › da
yapar, islamc› da..

Celalettin Cerrah Elektrik Uzman›ym›ﬂ!
‹stanbul eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Trakya Elektrik’te 2 bin lira maaﬂla yöneticilik yap›yormuﬂ.
ﬁimdi elektrik uzmanl›¤› ile polislik aras›nda nas›l bir
ba¤ var diye soracaks›n›z belki. Bizim bildi¤imiz bir ba¤
yok... Ama belki vard›r. Mesela,
Trakya Elektrik’in yönetim toplant›lar›nda uzmanlar
taraf›ndan haz›rlanan raporlar› inceleyen Cerrah, kay›p ve
kaçaklar›n önlenmesi, ödeme yapmayanlar hakk›nda verilecek icra kararlar› ve projeler için oy kullan›yordu.
Peki ödeme yapmayanlar için Cerrah nas›l bir formül
bulmuﬂtu dersiniz?
Polislere çelik yelek giydirip, yüzlerine kar maskesi
geçirerek, ellerinde a¤›r silahlarla alacaklar›n› toplamay›
önermiﬂ olmas›n! ‹ﬂte size ba¤...

TMMOB VE ‹MO, ‘Demokratik’
SIFATINA NE KADAR LAYIK?
Devrimci, demokrat mimarlar mühendisler, haftalard›r ‹MO (‹nﬂaat Mühendisleri Odas›) ve TMMOB (Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i) önünde “demokrasi nöbeti” tutuyorlar. ‹MO ve TMMOB yönetimleri ise,
bu demokratik eylemi, eylemin hakl› meﬂru taleplerini
görmezden geliyorlar. T›pk› d ü z e n gibi davran›yorlar.
Hat›rlay›n, devrimci, ilerici mühendisler, hakk›nda
‹MO’nun (‹nﬂaat Mühendisleri Odas›) açt›¤› soruﬂturman›n sorular› da t›pk› düzenin savc›lar›n›n sorular› gibiydi. ﬁimdi de demokratik bir eylem karﬂ›s›nda ayn› tepkiyi gösteriyorlar.
Bir demokratik kitle örgütü kendi üyeleri taraf›ndan,
devrimci, demokrat, ilerici insanlar taraf›ndan protesto
ediliyor. Üstelik de bu örgütün yönetiminde kendini devrimci, ilerici olarak tan›mlayan insanlar var. Ama böyle
bir yönetim haftalard›r süren bu protestoyu yok say›yor.
Aynen düzenin savunucular› gibi “yok sayarsan yok
olur” politikas› izleniyor.
Sorunu konuﬂal›m, talepler nedir onlar› tart›ﬂal›m diyemiyorlar. Bütün üyelerimizi toplay›p bu sorunu ele
alal›m, konuyu tabana açal›m diyemiyorlar. TMMOB
neden bunlar› söyleyemiyor?
“Böyle bir durumda yap›lacak iki ﬂey vard›r” demiﬂtik daha Temmuz ay›nda (Yürüyüﬂ, say›: 188). Ya "kaale almaz" görünülüp, "hem suçlu hem güçlü" olarak...
protesto edenler susturulmaya çal›ﬂ›lacak ya da “ bizi,
kendi taban›m›z, üyelerimiz... devrimciler, demokratlar,
ilericiler protesto ediyorsa, oturup düﬂünmeli, kendimizi
gözden geçirmeliyiz” denilecekti.
TMMOB ve ‹MO birinci yolu tercih etmiﬂ görünüyorlar. Bu ise, onlar›n sahip olduklar› demokrasi anlay›ﬂ›n›n sorgulanmaya muhtaç oldu¤unu gösteriyor.
Devrimci, demokrat, mühendisler ve mimarlar, Odalar›n önünde “TMMOB'da ADALET ‹stiyoruz”
“TMMOB GERÇEKLER‹ Aç›klas›n” diyorlar.
TMMOB, bir cevap vermiyor, sorunu konuﬂmaya yanaﬂm›yor? TMMOB’un, demokrasi anlay›ﬂ› bu mudur?
+‹VME okuru mühendis ve mimarlar bu sorunu ve
odalar›n örgüt içi demokrasi anlay›ﬂ›n› tart›ﬂmak istiyorlar. “Gerçekler aç›klanana ve adalet yerini bulana kadar”
eylemlerini sürdüreceklerini söylüyorlar.
Sab›r s›namas› yap›l›yorsa, unutturulmaya, yok say›lmaya çal›ﬂ›l›yorsa bu aç›kça “düzen” tutumudur. Bu anlay›ﬂ ciddi bir biçimde sorgulanmak zorundad›r.
TMMOB düzen tutumundan vazgeçerek, gerçekleri
aç›klamal›, örgüt içi demokrasiyi iﬂletmelidir.
TMMOB'un mücadelede olmas› gereken yerde bulunmas›n›, demokratik bir iﬂleyiﬂe sahip olmas›n› ve
TMMOB’un yanl›ﬂ›n› görmesini sa¤lamak, tüm devrimci, demokrat mimar ve mühendislerin görevidir.
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Ba¤›ms›zl›k ‹stemek Suç De¤ildir
Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›
için mücadele ederken
komplolarla tutuklanan Tekin Tangün ve Aysun Akda¤'›n duruﬂmas› 10 Eylül
günü Beﬂiktaﬂ 10. ACM'de
görüldü.
Mahkemede Av. Taylan
Tanay yapt›¤› savunmada
müvekkilleri için komplo
kuruldu¤una ve delil diye
gösterilenin sadece kulaktan duyma bilgiler oldu¤una, delil niteli¤i taﬂ›mad›¤›na, ﬂahitlik yapan kiﬂinin dört celsedir mahkeme karar›yla arama izni ç›kar›lmas›na karﬂ›n
mahkemeye getirilmedi¤ine de¤inerek müvekkillerinin
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Mahkeme heyeti ﬂahit olan kiﬂinin hakk›nda iﬂlem yap›lmas›na karar vererek mahkemeyi 26 Ocak 2010 tarihine erteledi.
Mahkeme öncesinde Halk Cepheliler Beﬂiktaﬂ Köprü
Alt›'nda bir araya gelerek eylem yapt›lar. Eylemde;
"Komplo ‹le Tutuklanan Tekin Tangün ve Aysun Akda¤
Serbest B›rak›ls›n" pankart› açarak "Tekin Tangün'e Özgürlük, Aysun Akda¤'a Özgürlük, Komplolar› Boﬂa Ç›karaca¤›z, Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› att›ld›.
Halk Cephesi ad›na aç›klama yapan Mehmet Güvel;
"Söyleyin, ‹tiraf edin, Tekin Tangün ve Aysun Akda¤'›n
suçu nedir? Niye onlar› F tipi hücrelerine kapatt›n›z? Niye
tecrit hücrelerinde çürütmeye çal›ﬂ›yorsunuz? Ülkemizde
ve dünyada ba¤›ms›zl›k ve demokrasi istemek suç de¤ildir. Tekin Tangün ve Aysun Akda¤'da suçlu de¤ildir. As›l
suçlular ülkemizi kar›ﬂ kar›ﬂ satanlard›r. Onlar cezaland›r›lmal›d›r" dedi.

Ferhat’› Vuranlar Engin’i
Katledenler Cezaland›r›ls›n
9 Eylül günü Alibeyköy Cengiztopel Caddesinde biraraya gelen Halk Cepheliler, "Ferhat'› Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r" yaz›l›
bir pankart açarak eylem yapt›lar.
8 Eylül günü, ESP'ye yönelik polis bask›nlar›n›n
da protesto edildi¤i eylemde, Halk Cephesi ad›na
aç›klamay› okuyan Tayfun Sertbaﬂ; "Türkiye'de sömürücülerin, soyguncular›n, h›rs›zlar›n düzeninin
sürmesi için Ferhat'› vurarak sakat b›rakt›, Engin'i
iﬂkenceyle katlettiler. ﬁimdi de kanser hastas› Güler
Zere'yi tedavisi mümkün olmad›¤›na dair adli t›p raporu olmas›na ra¤men, kendi yasalar›n› çi¤neyerek
ölüme terk etmiﬂtir." dedi.
Eylemde; "Ferhat'› Vuranlar, Engin'i Katledenler
Cezaland›r›ls›n, Güler Zere Serbest B›rak›ls›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.

Antakya’da Dolmuﬂ ﬁöförleri
Ayakland›
Antakya Belediyesi’nin, Belde minibüslerinin
ﬂehir d›ﬂ›ndan dolaﬂarak gitmelerini öngören yeni
düzenleme tepkilere neden oldu. Antakya merkeze
ba¤l› Harbiye, Çekmece, Samanda¤ ve Özat kooperatiflerine ait binlerce minibüs, ﬂehrin muhtelif yerlerinde yollar› trafi¤e kapatarak eylemler yapt›lar.
Minibüsçüler, AKP’li Antakya Belediyesinin, Halk
Otobüslerine hatlar› peﬂkeﬂ çekti¤ini söylediler.
Antakya Belediyesinin ayr›m yapt›¤›n› ifade
eden Kooperatif üyeleri, Antakya Belediyesi’nin
rant için bu iﬂe baﬂvurdu¤unu söyleyerek “Bu oyuna izin vermeyece¤iz. Eylemlerimizi sonuna kadar
sürdürece¤iz” dediler.
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Bursa’da bir kad›na taciz iddias› ile 7 Eylül günü polis
taraf›ndan vurulan Coﬂkun Do¤an için aralar›nda Halk
Cephesi'nin de bulundu¤u demokratik kitle örgütleri, 9
Eylül günü Mesken Meydan›'nda bir eylem yapt›lar.
"POL‹S ﬁ‹DDET‹NE SON!" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde; Do¤an'›n aileside, medyada ç›kan ve polisi aklayan
taciz iddialar›n›n as›ls›z oldu¤unu belirten bir konuﬂma
yapt›.
Ertu¤rulgazi Polis Karakolu'nun önüne yürümek isteyen kitlenin önüne barikat yapan polis, yürümelerine izin
vermedi.
Katliamc› yüzü teﬂhir olan polis ile k›sa bir gerginlik yaﬂand›ktan sonra, ÇHD baﬂkan›, ‹HD baﬂkan› ve Do¤an'›n
ailesinden oluﬂan heyet bilgi almak için polis karakoluna
gitti. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem sloganlarla bitirildi.

ÇIKTI!

Bursa'da Polis Terörü

