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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
14 AA¤ustos -- 220 AA¤ustos

Ümraniye Hapishanesi’nde Ölüm Orucu Direnifli’nin Bi-
rinci Ekibi’nde yer ald›. 19 Aral›k Katliam› sonras›nda
direniflini Kand›ra hücrelerinde sürdürdü. Tahliye edil-
dikten sonra, direnifline kuflatma alt›ndaki Armutlu’da
devam ederek 14 A¤ustos 2001’de flehit düfltü. 
Osman, 1957, Karabük do¤umludur. Aslen Artvin-Ho-

pa’l›d›r. 1976’da mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul Üniversite-
si’nde mücadele içindeydi.
Mahalli alanda görevli iken 1981’de tutsak düfltü. Tahliye oldu¤unda ye-
niden mücadeleye kofltu. Çeflitli görevler üstlendi ve yeniden tutsak düfltü-
¤ünde milis komutan›yd›. Ölüm Orucu direniflçisi olarak flehit düfltü¤ünde
44 yafl›ndayd›. Devrimcili¤i bir ömür boyu sürdürdü, onurlu bir direniflte
ölümsüzleflti.

96 ÖLÜM ORUCU fiEH‹TLER‹
DERS‹M’DE
ANILDI

1996 Ölüm Orucu
flehitleri Dersim’de
Halk Cephesi ve De-
mokratik Haklar Fe-
derasyonu taraf›ndan
yap›lan eylemle an›l-
d›. Anma K›flla Meydan›’nda toplan›lmas›yla bafllad›. Ya-
k›lan 12 meflale ile Munzur kenar›ndaki Mavi Köprü’ye
kadar sloganlar ve alk›fllarla yüründü. Yürüyüflte, önde fle-
hitlerin resimlerinin bulundu¤u bir pankart, arkas›nda da
“Yaflas›n Ölüm Orucu Zaferi” yaz›l› pankart tafl›nd›. Yü-
rüyüfl s›ras›nda ölüm orucu flehitlerinin yaflad›¤›n› ifade
eden sloganlar›n yan›s›ra “Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›. 

Mavi Köprü önünde yap›lan aç›klamada; “Hapishane-
lerdeki tutsaklara sald›r› hiçbir zaman h›z kaybetmedi.
Devrimci tutsaklar› teslim almak için sald›r› üstüne sald›-
r› düzenlendi” denilerek 1984’den 19 Aral›k’a kadar süre-
gelen hapishaneler katliam› hat›rlat›ld›. Aç›klama daha
sonra flöyle devam etti. “Bugün de baflta Güler Zere ol-
mak üzere, Erol Zavar ve daha pek çok hasta tutuklu teda-
vi edilmeyerek ölüme terkedilmifl durumdad›r. Direnenleri
teslim alma politikas› bugün F Tipi hücrelerde sessiz
ölüm ve hasta tutuklular›n ölüme terkedilmesi fleklinde
sürmektedir” 

Anma; okunan fliirin ard›ndan söylenen marfllar ve çe-
kilen halaylarla son buldu.

OOssmmaann
OOSSMMAANNAA⁄⁄AAOO⁄⁄LLUU

A¤ustos
1991’de Yozgat
Akda¤m   ade-
ni’nde geçirdi¤i
bir trafik kaza-
s›nda kaybettik.KKaass››mm YYIILLMMAAZZ

Devrimci bir ö¤ret-
mendi. A¤ustos
1980’de K›rfle-
hir’de polis ve jan-
darman›n açt›¤›
ateflle katledildi. BBaarrbbaarrooss KKAADDIIOO⁄⁄LLUU

A¤ustos
1980’de Kon-
ya’da faflistler
taraf›ndan katle-
dildi.

fifiüükkrraann KKUURRUU

A¤ustos
1980’de
flehit düfltü. 

MMeehhmmeett AAKKfifiEERR

Senem Adal›, infazlara, kaybetmelere karfl›
say›s›z eylemin örgütleyicisiydi. OKM, TA-
YAD ve Özgür-Der çal›flmalar›nda yerald›.
Muhammed mahalli alanda faaliyet sürdü-
rüyordu. Bulunduklar› semtte Kurtulufl da-
¤›t›mc›l›¤›n› yap›yorlard›. 

Senem ve Muhammed 20 A¤ustos 1996’da ‹stanbul Alibeyköy’de kald›klar›
evde silahs›z, savunmas›z durumda, polis taraf›ndan infaz edildiler.

MMuuhheemmmmeedd KKAAYYAASSeenneemm AADDAALLII

Aslen Malatya’l› olan Elif, 1981’de ‹zmit’te
do¤du. ‹zmit Demokratik Lise ‹çin Mücade-
le Komiteleri sorumlusu, ayn› zamanda
Kurtulufl dergisi da¤›t›mc›s›yd›. Ayd›n ise
Karanfiller Kültür Merkezi Müzik Top-
lulu¤u üyesiydi. Gelecek mücadelesin-
de yeralan iki genç devrimciydi onlar.

Onlar›, 17 A¤ustos 1999’da meydana gelen Marmara depreminde kaybet-
tik. 

AAyydd››nn YYIILLDDIIRRIIMMEElliiff KKAARRAAMMAANN

toplat›ld›

Kitapç›larda
Boran 

Yay›nevi’nde
Yürüyüfl bürolar›nda

Ç›kt›!Ç›kt›!

Boran 
Yay›nevi’nden

Yeni Bir 
Kitap

Dev-Gençliler, Semra 
BAfiY‹⁄‹T'i And›

Kütahya Gençlik Derne¤i Giriflimli bir grup ö¤renci, 3
A¤ustos 2009 Pazartesi günü, Kütahya'n›n Domaniç il-
çesine ba¤l› Çokköy Köyü’nde Semra Baflyi¤it'i and›lar.

20 Ekim 2000 tarihinde tecrite karfl› bafllat›lan ve
yedi y›l süren büyük direniflte ölüm orucu savaflç›la-
r›ndan olan Semra Baflyi¤it'i mezar› bafl›nda ziyaret
ettiler.

Ölüm oruçlar› s›ras›nda Bursa da tutsak düflen
Semra Baflyi¤it, daha sonra Kartal Cezaevi’ne götü-
rülmüfl, burada 6. Ekip Direniflçisi olarak ölüm orucu-
na bafllam›flt›. 366 gün boyunca inaçla, kararl›l›kla
can bedeli sürdürdü oligarfliyle savafl›n› ve 29 Tem-
muz 2002 günü bu u¤urda flehit düfltü.

"Bu ziyaret nedeniyle tedirgin olan jandarma flehit-
lerimizin mezarlar›ndan bile ne kadar korkar durum-
da olduklar›n› bizlere gösterdi." diyen gençler flehitle-
rimizi sahiplendiklerini "Nitekim, düflüncelerimizin,
yarat›lan de¤erlerin unutulmayaca¤›, ad›m ad›m bü-
yüyece¤i dün oldu¤u gibi bugün de ortadad›r." sözle-
riyle dile getirdiler.
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Yer: Erzurum 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi



“ Komutan›-
m›z, Önderi-

miz, Day›m›z› Yi-
tirdik”... Dünya
halklar›na bu
sözlerle duyu-
rulmufltu Day›m›z’›n
flehitli¤i. Bir y›l oldu.
Bir y›ld›r onsuz dev-
rimci hareket. ‹lk oluflumundan iti-
baren bütün tarihi boyunca, Da-
y›’n›n önderli¤inde mücadelesini
sürdüren hareket, O’nun yoklu¤un-
da ilk mücadele y›l›n› geride b›rak-
t›. O fiziken yoktu kadrolar›n önün-
de. Ama biliyoruz ki, devrimci ha-
reketin tüm kadrolar›, tüm militan-
lar›, taraftarlar›, hergün her an
O’nunlayd›lar. Bir hareket ve bir
önder, 38 y›ll›k bir tarih içinde böy-
lesine bbüüttüünnlleeflflmmiiflflssee, baflka türlü
de olamaz zaten. Day›’n›n k›lavu-
zumuz olmaya devam etmesi, hare-
ketimiz içinde özel çaba gerektiren
bir durum de¤ildir. Day›, teorimiz-
dedir, prati¤imizdedir, gelenekleri-
mizdedir, kültürümüzdedir; her slo-
gan›m›zda, her eylemimizdedir;
her alanda, her derne¤imizde, her
dergimizdedir; bu sayfalarda, bu sa-
t›rlardad›r. Bu anlamdad›r ki, O’n-
suz geçen bir y›lda da, devrim yürü-
yüflünü O’nunla sürdürmüfl olma-
m›z, bbaaflflkkaa ttüürrllüü oollaammaayyaaccaakk bir
gerçe¤in ifadesinden baflka bir fley
de¤ildir. 

“ Türkiye ve dünya halklar›n›n
bafl› sa¤olsun. Bir büyük dev-

rimciyi yitirdik.” sözlerini okuma-
m›z›n üzerinden bir y›l geçti. O’nu
flehit verdi¤imizde demifltik ki; ““bu
yaln›zca fiziki bir kay›pt›r; fiziki
varl›¤›n›n d›fl›nda her fleyiyle Day›-
m›z yan›m›zda, önümüzdedir ve
hep öyle olacakt›r.” Öyle oldu
ve hep öyle olacak... Geçen bir
y›lda Day› için  “yoklu¤una al›-
flamad›k” türünden bir söz dö-
külmedi a¤z›m›zdan. Çünkü
yoklu¤u söz konusu de¤il bizim
için. O’nu flehit verdi¤imizde
“hep bizimle olacak” dedi¤imiz
gibi, HEP B‹Z‹MLEYD‹. Teori-
siyle, prati¤iyle, ö¤retmenli¤iy-
le, ö¤rencileriyle, k›lavuzlu¤uy-
la bizimleydi hep. Miras› ger-

çekte bizimle, örgütümüzle bütün-
leflmifl bir mirast›... Türkiye ve
Dünya halklar›, Day›’yla bir önder
kazanm›flt›. Fakat Day›’n›n flehit
düflmesiyle bir önder kaybetmedi.
DDeevvrriimmee OO’’nnuunnllaa bbiirrlliikkttee yyüürrüüyyee--
ccee¤¤iizz.. ZZaaffeerrii OO’’nnuunnllaa bbiirrlliikkttee kkaa--
zzaannaaccaa¤¤››zz.. 

“ Komutan›m›z, Önderimiz, Da-
y›m›z’› Yitirdik” diye bafllayan

11 A¤ustos 2008 tarihli bildiri, he-
men bu bafll›¤›n alt›nda “Ö¤rettikle-
ri ‹le Savafl›m›z› Büyüterek O’nu
Selamlamay› Sürdürece¤iz!” diye
devam ediyordu. Yoldafllar›, ö¤ret-
tikleri ile mücadeleyi sürdürüyorlar.
Bu çok aç›k. Fakat bu yerine getiril-
mifl, tamamlanm›fl bir görev midir?
Hay›r. Bu, daimi bir görevdir. Dai-
mi bir selamlamad›r. Ve asla “yeter-
lilik” hali yoktur. Çünkü savafl›n bü-
yütülmesinde de bir s›n›r yoktur;
emperyalizmi kovup, oligarflik ikti-
dar› alafla¤› edinceye kadar. O za-
mana kadar hiçbir fley, yeterlilik
kavram›na denk düflmeyecektir. Fa-
kat flu sözü verebiliyoruz ki; bu sa-
vafl, her geçen gün daha da büyüye-
cek! Day›’n›n ö¤rencileri, bu eme¤i
ve kararl›l›¤› ortaya koyacaklard›r. 

Day› flehit düfltü¤ünde, gazetele-
rinde, ekranlar›nda hemen spe-

külasyonlara bafllayanlara “hiç bo-
fluna sevinmeyin” demifltik. Bofluna

sevinmeyin, hevesiniz kursa¤›n›zda
kal›r demifltik. Dursun Karatafl, on-
lar için emperyalizme ve oligarfliye
karfl› halk›n öfkesiydi, halk›n adale-
tiydi. Bu yüzden, O’nu öldürmek
için M‹T’iyle, itiyle defalarca sefer-
ber olmufllard›. Baflaramam›fllard›.
Bu yüzden Day›’n›n ölümü onlar
için “sevinçli” bir haberdi; hele bir
de örgütü O’nun ard›ndan da¤›lsay-
d›, yok olsayd›... Devrimci hareketi,
Amerika’da, Avrupa Birli¤i s›n›rlar›
içinde, “terör örgütü” listelerine ko-
yup, “yokedilmesi” gereken örgüt-
ler aras›nda sayanlar›n sevincine di-
yecek olmazd› kuflkusuz... Ama
devrimci hareket, tam da Day›’n›n
ard›ndan söyledi¤i gibi, ““OO’’nnssuuzz
aammaa OO’’nnuunnllaa”” sürdürdü kavgas›n›.
O’nun ö¤rencileri olarak bize dev-
retti¤i miras› sürdürmenin onurunu
tafl›yoruz. O’nun yoldafllar› olarak,
s›n›flar mücadelesinin bu zorlu ko-
flullar›nda, savafl›n gerektirdi¤i ira-
deyi gösterme kararl›l›¤› tafl›yoruz. 

Kuflku yok ki, beyinlerini flu ve-
ya bu biçimde, flu veya bu öl-

çüde burjuvazinin yönlendirdi¤i çe-
flitli sol kesimler de, burjuvaziyle
ayn› yorum ve beklentiler içindey-
diler. 12 Temmuzlar’da, 17 Nisan-
lar’da, 19-22 Aral›k’ta  nas›l ki dev-
rimci hareketin bitti¤ini, belini do¤-
rultamayaca¤›n› düflünmüfllerse,

devrimci hareketin önderinin
flehit düflmesinde de benzer yo-
rumlar›n, beklentilerin oluflma-
s›, sürpriz ve ihtimal d›fl› de¤il-
dir. Fakat geçen y›l›n 12 A¤us-
tos’undan itibaren yap›lan tüm
yorum ve spekülasyonlardan
geriye, bir tek iz bile kalmam›fl-
t›r bugün.  

Kuflku yok ki, oligarflinin
psikolojik savafl›n›n bir

parças› olarak ortaya att›¤› ka-
ralamalar›n, spekülasyonlar›n
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Ö¤rettikleriyle Mücadelemizi
Büyüterek Onu Selamlamay›

Sürdürece¤iz...

AAmmaa ddeevvrriimmccii hhaarreekkeett,, ttaamm ddaa
DDaayy››’’nn››nn aarrdd››nnddaann ssööyylleeddii¤¤ii ggiibbii,,
““OO’’nnssuuzz aammaa OO’’nnuunnllaa”” ssüürrddüürrddüü

kkaavvggaass››nn››.. OO’’nnuunn öö¤¤rreenncciilleerrii oollaarraakk
bbiizzee ddeevvrreettttii¤¤ii mmiirraass›› ssüürrddüürrmmeenniinn

oonnuurruunnuu ttaaflfl››yyoorruuzz.. OO’’nnuunn yyoollddaaflflllaarr››
oollaarraakk,, ss››nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinniinn bbuu

zzoorrlluu kkooflfluullllaarr››nnddaa,, ssaavvaaflfl››nn
ggeerreekkttiirrddii¤¤ii iirraaddeeyyii ggöösstteerrmmee
kkaarraarrll››ll››¤¤›› ttaaflfl››yyoorruuzz..



etkisi zaman zaman sola da ulafla-
bilmektedir. Türkiye solu ne yaz›k
ki bu konuda olumsuz bir tarihin de
mirasç›s›d›r. Bu nedenle, kendi be-
yinleriyle düflünmek yerine, bazen
burjuvazinin düflüncelerini ödünç
alabilmekte, burjuvaziyle ayn› spe-
külasyonlar›, dedikodular› yapabil-
mektedirler. Darbe döneminden Bü-
yük Direnifl dönemine kadar, birçok
dönemde bunun çarp›c› ve sola asla
yak›flt›r›lamayacak örneklerine ta-
n›k olduk. Oligarfli hala Day›’ya,
Day› nezdinde devrimci harekete
karfl› psikolojik savafl›n› sürdü-
rüyor, hala her gün yeni karala-
malar sürülüyor piyasaya. 

Bu tür spekülasyonlar›n solu
da etkilemesine yol açan

çarp›kl›klar›n bir nedeni de, so-
lun büyük bölümünün önderlik
konusundaki s›¤ ve çarp›k yak-
lafl›m›d›r. Önderlik olgusunu
“bireysel” ve “subjektif” bir ol-
gu olarak görmüfltür sol. Böyle
oldu¤u için de ne savaflç›lar›n,
kitlelerin, son nefesini veren di-
reniflçilerin “Yaflas›n Önderi-
miz Dursun Karatafl” slogan›n› an-
layabilmifller, ne de belli tarihsel
kesitlerde, o önderlerin oynad›¤› ro-
lü görebilmifllerdir. 

Engels’in bilinen sözüdür: ““HHeerr--
hhaannggii bbiirr bbüüyyüükk aaddaamm››nn,, bbeellllii

bbiirr üüllkkeeddee vvee bbeellllii bbiirr aannddaa oorrttaayyaa
çç››kk››flfl›› rraassttllaanntt››ssaall bbiirr oollgguu ddee¤¤iill--
ddiirr..”” Day›’n›n belli bir ülkede (bi-
zim ülkemizde) ve belli bir anda,
1970’lerde, ortaya ç›k›fl› elbette te-
sadüfi de¤ildi. As›l iiddeeaalliizzmmee dü-
flenler, “Önderlik kültürü” diyerek,
bu tarihsel rolü küçümseyen ve yad-
s›yanlard›r. Önderler, kiflisel tercih-
lerle, zorlamalarla ortaya ç›kmazlar.
Kimse, belli bir tarihselli¤in ve nes-
nelli¤in d›fl›nda herhangi bir örgüte
““öönnddeerr aattaayyaammaazz””. Her devrimci
önder gibi, belli bir tarihselli¤in
ürünüydü Day› da. O tarihsel rolü-
nü, O misyonun içini dolduran bir
emekçilikle, O tarihsel rolüne uy-
gun bir cüret ve fedakarl›kla, O’na
uygun bir ustal›kla yerine getirdi. 

Devrimci önderlik “kurumsal”
bir nitelik tafl›r. Devrimci hare-

kette de öyle olmufltur. O kurumsal
niteli¤in içine teori, politikalar, ge-
lenekler, kadrolar girer. Hayat›n
içinde birçok yönetici kadro, o ön-
derli¤in kurumsal niteli¤ini kendi
alan›na tafl›r. Zaten bu niteliklere ve
misyona sahip önder kadrolar yetifl-
tiremeyen bir halk, devrim yürüyü-
flünü iktidara tafl›yamaz. Lenin’in
dedi¤i gibi: “Tarihte hiçbir s›n›f,
kendi ba¤r›ndan, s›n›fsal hareketi
örgütlemeye ve yönetmeye yeterli
önderler ç›karmad›kça egemenli¤i
eline geçiremez.”

‹flte Lenin’in belirtti¤i gibi, s›n›f-
sal hareketi örgütlemeye ve yö-

netmeye yeterli önderler ç›karmak
için, her Cepheli ““DDaayy›› bbiizziizz”” iddi-
as›n› kendisinde somutlamal›d›r.
““‹‹flflttee DDaayy›› bbuurraaddaa”” sözümüzü, Da-
y›’y› yüre¤imizde ve bilincimizde
yaflatarak, duyguda ve çal›flma tar-
z›nda onu kendimizde somutlaflt›ra-
rak gerçe¤e dönüfltürmeliyiz. Gele-
ne¤imizdir; hiçbir bofl söze yer yok-
tur bizim hareketimizde. Day›’yla
ilgili her sözümüz de hayat›n içinde
karfl›l›¤› olan sözlerdir. E¤er Da-

y›’n›n ard›ndan söyledi¤imiz bir
sözün bugün için henüz karfl›l›¤›
yoksa, bu olmayaca¤› anlam›na
gelmez; mutlaka o sözün, sözle-
rin gere¤i de yerine getirilecektir.
Day›’dan ö¤rendi¤imiz formül-
lerden biri de bu de¤il miydi za-
ten: ““YYaapptt››¤¤››mm››zz›› ssaavvuunnmmaakk vvee
ssaavvuunndduu¤¤uummuuzzuu yyaappmmaakk..””

Day›, bu hareketin her fleyinde
vard›r. Bu sadece bir “örgüt-

sel belirleyicilik” olman›n çok
ötesinde bir fleydir. O’nun varl›-
¤›, mesela kendisini, hareketin

her kadrosunun, militan›n›n att›¤›
her ad›mda “Day› bu konuda ne di-
yor, ne der...” diye düflünmesinde
gösterir. O’nun varl›¤›, her konuda
tüm Cepheliler’e yol gösteren gele-
neklerde ç›kar karfl›m›za. Teoride
ç›kar. Olaylar› kavray›fl ve yorum-
lay›fl yönteminde ç›kar. Cephe’nin
kadrolar›, militanlar›, taraftarlar›
olarak, flimdi teorideki, pratikteki,
geleneklerimizdeki, kültürümüzde-
ki Day›’y›, örgütlenmemizin, mü-
cadelemizin, gelece¤imizin tam or-
tas›na tafl›mal›y›z. Yüzlerce alanda,
Day›’n›n yüzlerce ö¤rencisi olarak
kavgay› büyütmeliyiz. Yüzlerce
alanda yüzlerce Day› olmal›y›z.
Yüzlerce Niyazi, yüzlerce Sinan,
yüzlerce Sabo, yüzlerce Karlan-
gaç... Yoldafllar, Day›’ya verdi¤i-
miz sözleri tutmak için, kavgay› za-
fere ulaflt›rmak için, sömürülen ve
zulmedilenlerin özlemlerini ger-
çeklefltirmek için, halk›n devrimci
iktidar›n› kurmak için her birimiz
onun gibi, ““eenn ssaa¤¤llaamm hhaallkkaass››”” ol-
mal›y›z bu zincirin... Day› bizimle-
dir hep.

Say›: 192 5GÜNDEM

YYoollddaaflflllaarr,, DDaayy››’’yyaa vveerrddii¤¤iimmiizz
ssöözzlleerrii ttuuttmmaakk iiççiinn,, kkaavvggaayy›› zzaaffeerree

uullaaflfltt››rrmmaakk iiççiinn,, ssöömmüürrüülleenn vvee
zzuullmmeeddiilleennlleerriinn öözzlleemmlleerriinnii

ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk iiççiinn,, hhaallkk››nn ddeevvrriimmccii
iikkttiiddaarr››nn›› kkuurrmmaakk iiççiinn hheerr bbiirriimmiizz

oonnuunn ggiibbii,, ““eenn ssaa¤¤llaamm hhaallkkaass››””
oollmmaall››yy››zz bbuu zziinncciirriinn...... DDaayy››

bbiizziimmlleeddiirr hheepp..

YYoollddaaflflllaarr

““BBüüyyüükk zzaaffeerrlleerriinn kkuurrmmaayyllaarr››
vvee kkoommuuttaannllaarr›› oollmmaall››yy››zz.. BBuu ggöö--
rreevv,, bbuu ssoorruummlluulluukk hheeppiinniizziinnddiirr..
BBaaflflaarrmmaammaakk iiççiinn hhiiççbbiirr hhaakkll››
nneeddeenniinniizz yyookkttuurr……AArrtt››kk hheerr flfleeyy
ssiizzlleerriinn iirraaddeessiinnee,, ddaahhaa ççookk ççaa--
bbaass››nnaa vvee iinnaanncc››nnaa kkaallmm››flfltt››rr……

Tüm ülkemiz... savafl alan›m›z-
d›r. Tüm halklar›m›z bu savafl›n
neferleridir. Bu anlay›flla Parti-
’nin gücüne ve zafere olan büyük
inançla, savafl›n bafl›na geçmeli-
siniz. Bu savafl›n gerçek kurmay-
lar› olmal›s›n›z. Yapt›klar›n›z, ya-
pacaklar›n›z›n garantisidir.

YYaapp››llmmaass›› ggeerreekkeennlleerr,, ggöörreevvlleerr
ççookkttuurr.. YYaappmmaann››zz ggeerreekkeenn vvee aass--
llaa ggöözzddeenn kkaaçç››rrmmaayyaaccaa¤¤››nn››zz ttee--
mmeell ggöörreevv,, bbuu kkuurrmmaayyll››kk ssaannaatt››nn››
uussttaall››kkllaa uuyygguullaayyaabbiillmmeenniizzddiirr......
BBaaflflaarraaccaa¤¤››nn››zzaa iinnaann››yyoorruumm..”” 

(Parti Kurulufl Kongresi’nde
yapt›¤› konuflmadan)
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DDeevvrriimmccii ÖÖ¤¤rreettmmeenniinn 3388 yy››llll››kk
ddeevvrriimmccii yyaaflflaamm›› MMaahhiirr ÇÇaayyaann--
llaarr’’ddaann ddeevvrraalldd››¤¤›› mmüüccaaddeellee iillee
bbaaflflllaamm››flfl,, KKuurrttuulluuflfl GGrruubbuu’’nnddaann,,
DDeevvrriimmccii SSooll’’aa,, DDeevvrriimmccii SSooll’’--
ddaann,, DDHHKKPP--CC’’yyee uuzzaannaann bbiirr ttaarrii--
hhii kkaappssaamm››flfltt››rr..

KKaannllaa yyaazz››llaann bbuu oonnuurrlluu ttaarrii--
hhiinn hheerr ddöönneemmiinnddee,, hheerr aaflflaammaass››nn--
ddaa ddeevvrriimmccii öö¤¤rreettmmeenn vvaarrdd››rr..

Devrimci hareketin önderi Dur-
sun Karatafl geride her yan›yla ör-
nek olacak 38 y›ll›k devrimci bir
yaflam b›rakt›.

Gücünü devrimden alan, devri-
me güç veren mücadele dolu 38
y›l... Halktan, mücadeleden ö¤renip
halk›n ö¤retmeni oldu¤u örnek bir
yaflam. 

Devrim içinde 38 y›l... Anadolu
devrimini sürdüren, en zor koflullar-
da devrim umudunu ayakta tutan,
devrimin yolunu açan mücadeleler-
le dolu 38 y›l...

25 Mart 1952’de Elaz›¤’›n mer-
kez köylerinden Kürdemlik (Ceviz-

dere) Köyü’nde do¤du.
Ailesi, emekçi bir Kürt ai-
lesiydi. Elaz›¤’da otur-
maktayd›. ‹lkokulu, orta-
okulu ve liseyi Elaz›¤’da
okudu. Devrimci düflün-

ceye 1970 öncesinde, lise y›llar›nda
sempati duymaya bafllad›. 

38 y›ll›k devrimci yaflam›na s›¤-
d›rd›¤› mücadele dolu y›llar›n, ör-
gütsüz de olsa ilk ad›mlar›n› Ela-
z›¤’da att›. 

Elaz›¤’daki arkadafl çevresi için-
de daha sonra Devrimci Sol Merkez
Komitesi’nde yer alacak Niyazi Ay-
d›n da yer al›yordu. Niyazi Ayd›n
ile bu arkadafll›¤›, uzun y›llar süre-
cek bir yoldafll›k iliflkisine dönüfle-
cek, en zor y›llar› birlikte paylafla-
caklard›.

PPaarrttii--CCeepphhee’’yyii SSaahhiipplleenneenn
GGeennççlliikk ÖÖnnddeerrii:: DDaayy››

1970’de ‹stanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi’ni kazanarak ‹s-
tanbul’a geldi. Devrimci ö¤retmen
Dursun Karatafl’›n 38 y›ll›k örgütlü
mücadele tarihi ‹stanbul’da gençlik
mücadelesi içinde bafllad›. 

Ö¤rencilik yapt›¤› y›llarda Feri-
köy’de bulunan Elaz›¤ Ö¤renci Yur-
du’nda kald›. Ama k›sa sürede ‹s-
tanbul’un, tüm üniversiteleri, yurt-

lar›, sonras›nda gecekondu mahal-
leleri, fabrikalar halk›n ö¤retmeni-
nin mücadeleyi tafl›d›¤› alanlar ola-
cakt›r. 

Devrimci ö¤retmen Dursun Ka-
ratafl, Türkiye devriminin yolunun
çizildi¤i, mücadelede statükolar›n
k›r›ld›¤›, halka ba¤l›l›¤›n en güzel
örneklerinin yarat›ld›¤› o y›llarda,
1970 bafllar›nda tercihini savaflan-
lardan yana yapt›.

1971 silahl› hareketinden, Ma-
hir Çayanlar’›n mücadelesinden et-
kilenip, THKP-C sempatizan› ola-
rak mücadeleye ilk ad›mlar›n› att›.

38 y›la s›¤d›r›lan devrimci ya-
flam THKP-C sempatizanl›¤› ile
bafllam›fl, yeri gelmifl elde silah ça-
t›fl›lm›fl, yeri gelmifl bir yurt kanti-
nindeki tart›flmada THKP-C’yi ka-
ralamaya çal›flanlara karfl› Parti-
Cephe savunulmufltur.

Mücadelede deneyimleri olma-
mas›na, birçok teorik konuda yeter-
siz olmalar›na, önlerine düflüp yol
gösterecek kimse olmamas›na kar-
fl›n, olanca safl›klar›, ba¤l›l›klar› ve
militanl›klar› ile o günün tüm zorlu
görevlerini üstlenmifllerdir.

Devrimci ö¤retmenin deyimiyle
bu y›llar, Parti-Cephe düflüncesini
ö¤rendikleri ve ö¤rettikleri y›llar ol-
mufltur.

Orman Fakültesi’nde ve Elaz›¤
Yurdu’nda kurulan iliflkiler bir süre
sonra devrimci ö¤retmenin, gençlik
içinde önderlik nitelikleri ile öne
ç›kmas›n›, do¤al önder olmas›n› ge-
tirmifltir.

Bu y›llar, onun ye¤enlerinin
“DDaayy››” diye sesleniflinin, yoldaflla-
r›n›n sevgisinin ve sayg›s›n›n bir
ifadesine dönüflüp, DDaayy››’n›n onun
as›l ad›n›n yerini ald›¤› y›llard›r. 38
y›l boyunca halk›n›n, yoldafllar›n›n
“Day›”s› oldu. 

Onun 38 y›ll›k devrimci yafla-
m›nda, “benim yaflam›m” dedi¤i,

Devrim ‹çinde 38 Y›l
HHaallkkttaann,,

mmüüccaaddeelleeddeenn
öö¤¤rreenniipp,, hhaallkkaa

öö¤¤rreetteenn ddeevvrriimmccii
öö¤¤rreettmmeenn



“kendime zaman ay›rmal›y›m” di-
yerek, mücadelenin d›fl›nda düflün-
dü¤ü tek bir gün yoktur. Bu yan›yla
da hep halk›yla ve mücadele ile
dopdolu yaflad›. 38 y›la damgas›n›
vuran devrimci ö¤retmenli¤in harc›
halk ve vatan sevgisi ile kar›lm›flt›r.
Mücadele içinde tüm yoksunluklar›,
tüm zorluklar› yaflam›flt›r. 

30 Mart 1972’de K›z›ldere’de
Mahirler’in yaratt›¤› destan ve yaz-
d›klar› manifesto, THKP-C’yi savu-
nup sahiplenen büyük bir gençlik
potansiyeli ç›karm›flt› ortaya.

THKP-C çizgisini savunan bir
Dev-Genç’li olarak devrimci ö¤ret-
men Dursun Karatafl, Mahirler’in
miras›n› sahiplenerek gerek ‹stan-
bul’da, gerekse de Elaz›¤’da dev-
rimci düflünceleri savunup, bu po-
tansiyeli örgütlemeye çal›flt›.

Halk›n ö¤retmeni ilk kez
1974’te oligarflinin K›br›s’› iflgalini
protesto etmek için Elaz›¤’da yol-
dafl› Niyazi Ayd›n ile duvarlara
““BBaa¤¤››mmss››zz KK››bbrr››ss”” slogan›n› ya-
zarken gözalt›na al›nd›.

38 y›ll›k devrimci yaflam›nda da-
ha sonralar› da pek çok gözalt›lar,
iflkenceli sorgular, uzun tutsakl›klar
yaflad›. Onun devrimci yaflam› bu
yan›yla da ö¤retici ve örnektir. 

‹stanbul ö¤renci gençli¤inin aka-
demik, demokratik ve anti-faflist
mücadelesini örgütlü bir güce dö-
nüfltürecek olan ‹‹YYÖÖKKDD’ün (‹stan-
bul Yüksek Ö¤renim Kültür Derne-
¤i) kurulufl ve mücadele süreci, ay-
n› zamanda devrimci ö¤retmenin ‹s-
tanbul devrimci gençli¤inin önderi
konumuna yükselmesi sürecidir.

Devrimci ö¤retmenin 38 y›ll›k
devrimci yaflam›, bir çok tarihsel
dönüm noktas›nda, onlarca örgüt bi-
çimi yaratarak sürece yön verdi¤ine
tan›kt›r. Nitekim bu 1970’in ilk ya-
r›s›nda onun önderli¤inde ““KKuurrttuu--
lluuflfl GGrruubbuu”” oluflturularak sürece
müdahale edilmifltir.

Onu kavgada ‹stanbul’un dört
bir yan›nda, gençli¤in mücadelesine
önderlik ederken görece¤imiz gibi
Anadolu’daki Dev-Gençliler’le de
ba¤› vard›r. 

TTaassffiiyyeecciillii¤¤ee KKaarrflfl›› 
DDeevvrriimmccii ÇÇiizzggiiyyii 
SSaavvuunnaann BBiirr ÖÖnnddeerrlliikk

38 y›ll›k devrimci yaflam›nda
1973-80 döneminin ayr› bir yeri
vard›r. Bu y›llar mücadelede bir ön-
der olarak öne ç›kt›¤› y›llard›r. 1977
y›l›nda Dursun Karatafl ve berabe-
rindeki yoldafllar›n›n da içinde ye-
ralmas›yla DDeevvrriimmccii YYooll hareketi
oluflturuldu. 

Ancak, Parti-Cephe’nin düflün-
celerini ve stratejisini tasfiye etme-
ye çal›flan Ankara hizbine karfl› sür-
dürülen ideolojik mücadele sonu-
cunda, bir süre sonra ayr›l›k kaç›n›l-
maz olmufltu.

THKP-C’yi savunan kadrolar,
O’nun önderli¤inde, 1978’de Dev-
rimci Yol tasfiyecili¤ini mahkum
ederek DDeevvrriimmccii SSooll’’uu kurdular.

Devrimci hareketin önderi bu
süreçte, Parti-Cephe’nin yeniden
yarat›lmas› ve devrimci stratejinin
hayata geçirilmesinin yani devrimin
önderli¤ini ad›m ad›m üstlenirken,
mücadeleye katt›klar› ile yeni gele-
neklerin, de¤erlerin yarat›c›s› oldu.

O’nun önderli¤inde Devrimci
Sol anti-faflist, anti-emperyalist mü-
cadelede örnek bir mücadele hatt›
yaratt›. Solda statükolar›n k›r›ld›¤›
y›llard›r bu y›llar. Parti-Cephe çizgi-
sinin sa¤ ve sol yorumlar›yla, hesap-
lafl›ld›¤›, örgüt anlay›fl›ndan çal›flma
tarz›na kadar her alanda devrimci
bir tarz›n gelifltirildi¤i y›llard›r. 

Mücadelede ›srar ve cüret 38 y›l-
l›k devrimci yaflam›n›n köfle tafllar›
aras›ndad›r. Israr ve cüreti ile solda
kimsenin cesaret edemedi¤i hedef-
ler ile mücadeleyi ileri tafl›m›flt›r.

Yaklafl›k iki y›l gibi k›sa bir süre
içinde Devrimci Sol, ülkemizin sa-
y›l› siyasi hareketlerinden biri hali-
ne gelip kitleler nezdinde bir umut
yaratmaya, prati¤iyle sola yön ver-
meye bafllarken, ülkemiz 12 Eylül
1980 faflist darbesiyle yeni ve zorlu
bir döneme girmifltir.

Herkesin bir kez daha s›nand›¤›
o y›llarda bir operasyon sonucu tut-
sak düflmüfltür. 1989 y›l›nda bir öz-
gürlük eylemiyle yeniden d›flar›da

örgütün önderli¤ini üstlenece¤i y›l-
lara kadar 9 y›l tutsak kalm›flt›r. Tut-
sakl›k cephesinde de öözzggüürr ttuuttssaakk--
ll››¤¤››nn yarat›c›s› olmufltur. Teslim al-
ma politikalar›na karfl›n direniflin
kkuurrmmaayyll››¤¤››nn›› yapm›fl, tarihsel gün-
lerin yafland›¤› o dönem tereddütsüz
ölüm orucu ssaavvaaflflcc››ss›› olmufltur.

38 y›ll›k devrimci yaflam›nda,
oligariflinin en güçlü oldu¤u zemin-
lerde, siyasal olarak önderli¤i ile
onlarca zafer kazan›lm›flt›r. Ölüm
Orucu, Tek Tip Elbise direnifli,
mahkemelerdeki devrimci tav›r ile
kazan›lan siyasal zaferler ve yarat›-
lan de¤erler, d›flardaki mücadeleye
tafl›nm›flt›r.

Özgürlük eylemi sonras› yine
O’nun önderli¤i alt›nda, devrimci
mücadele k›rda, flehirde, fabrikalar-
da, gecekondularda, okullarda k›sa-
ca her yerde at›l›m yaparak sürdü-
rülmüfltür.

AAtteeflfl HHaatttt››nnddaa SS››nnaannaann 
DDeevvrriimmccii ÖÖnnddeerrlliikk

Oligarfli ile difle difl sürdürülen
savafl›n atefl hatt›nda, 12 Temmuz-
lar, 16-17 Nisanlar yaflanm›flt›r. Da-
y›, 38 y›ll›k yaflam›nda, akl›na bile
getirmedi¤i bir ihaneti de yaflam›fl,
devrimci harekette ortaya ç›kan bir
ihanet çetesi taraf›ndan tutsak al›n-
m›flt›r. Ama darbecilik yine O’nun
önderli¤inde altedildi ve devrim yü-
rüyüflü sürdürüldü. 

MMüüccaaddeellee,, 3300 MMaarrtt 11999944 yy››ll››nn--
ddaa OO’’nnuunn öönnddeerrllii¤¤iinnddee öözzlleemmii dduu--
yyuullaann PPaarrttii’’nniinn kkuurruulluuflfluuyyllaa bbiirr--
lliikkttee yyeennii bbiirr ssüürreeccee ggiirrmmiiflflttiirr..
DDHHKKPP--CC kkuurruullmmuuflfl,, ddeevvrriimmccii öö¤¤--
rreettmmeenn PPaarrttii’’nniinn ggeenneell sseekkrreetteerrii
oollaarraakk öönnddeerrllii¤¤ii iillee ssüürreecciinn yyooll
aaçç››cc››ss›› oollmmuuflflttuurr..

fiehit düfltü¤ü, 11 A¤ustos 2008
tarihine kadar, 14 y›l boyunca bu
görevinin bafl›nda olmufltur. O’nun
önderli¤i alt›nda tarih yaz›lmaya
devam edilmifltir. 

38 y›ll›k devrimci yaflam›ndan
bugüne bir tarih yaratm›flt›r. O’nun
önderli¤inde devrim yürüyüflü yüz-
lerce engeli aflarak bugüne gelmifl-
tir. O’NUNLA YÜRÜMEYE DE-
VAM EDECE⁄‹Z... 

Say›: 192 7DAYI
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Bak›n ne diyordu: 

««TTüümm flfleehhiittlleerriimmiizz ggiibbii 3300
MMaarrtt--1177 NNiissaann''ddaa bbiirr ss››rraa nneeffeerrii
ggiibbii aann››llmmaakk bbeenniimm eenn bbüüyyüükk oonnuu--
rruummdduurr..»»

««BBuu zziinncciirrddee hheerr flfleehhiiddiimmiizz ggiibbii
KKOOPPAARRIILLAAMMAAYYAANN BB‹‹RR HHAALL--
KKAA OOLLAABB‹‹LLMMEEKKTT‹‹RR TTÜÜMM DD‹‹--
LLEE⁄⁄‹‹MM..»»

Day›'n›n vasiyeti onun önderlik
anlay›fl›n›n da özeti gibidir. Ö¤retme-
nimiz yaflarken oldu¤u gibi flehitli-
¤iyle de ö¤retiyor. Gerçek önderler
yaln›zca yaflarken de¤il, ölümlerin-
den sonra da ö¤retmeye, yol göster-
meye devam ederler. ÖLÜMSÜZ-
LÜKLER‹nin bir s›rr› da budur.
DDuurrssuunn KKAARRAATTAAfifi ismi de tarihte-
ki ölümsüzler aras›nda yerini ald›. Ve
Day›'n›n bu topraklara att›¤› tohum-
lar büyüyüp yeni önderleri, komuta-
nlar›, savaflç›lar› yaratt›¤›nda, O’nun
önderli¤inin de¤eri, büyüklü¤ü y›llar
geçtikçe daha iyi anlafl›lacak. 

Önderli¤imiz yaflam›n›n her
an›nda kkuurrmmaayyll››kkllaa ss››rraa nneeffeerrii ol-
may›, kkoommuuttaannll››kkllaa ssaavvaaflflçç››ll››¤¤›› bir-
lefltirmesini bilmifltir. Onun vasiyeti
tüm devrimciler için bir derstir. DDeevv--
rriimmcciillii¤¤iinn yyeenniiddeenn bbiirr ttaann››mm›› yyaapp››--
llaaccaakkssaa,, bbuurraaddaann bbaaflflllaannmmaall››dd››rr..
Day›, Kongre konuflmas›nda gerçek
bir komutan›n nas›l olmas› gerekti-
¤ini flöyle anlat›yordu:

“Her komutan, gerek halk kitle-
lerinin, gerekse savaflç›lar›n öö¤¤rreett--
mmeenniiddiirr.. Eylemde yeni komutanlar
yetiflene kadar gerekti¤inde eenn rriisskkllii
yerlerde görev alarak, öözzvveerriinniinn,, ççaa--
ll››flflkkaannll››¤¤››nn,, mmüütteevvaazz››ll››¤¤››nn en büyü-
¤ünü göstererek, ss››rraaddaann ssaavvaaflflçç››nn››nn
görevlerini yapt›¤› gibi, emir ve tali-
matlar›yla, planlamas›yla, savafl
kuurrmmaayyll››¤¤››nn›› da yapar.” 

Gerekti¤inde talimatlar vermifltir,

gerekti¤inde saatlerce, günlerce din-
lemifl, öneriler alm›flt›r. 

Day›'y› tan›yan bütün yoldafllar›-
n›n anlat›¤› özelliklerinden biri
O’nun ne kadar mütevaz› oldu¤udur.

Day› da di¤er önderler gibi bur-
juvazinin karalamalar›na, spekülas-
yonlar›na maruz kalm›flt›r. Burjuvazi
önderleri hep “diktatör” olarak gös-
termek istemifltir. Day›'yla birlikte
kalan bir yoldafl›n›n flehitli¤inden
sonraki anlat›mlar›, burjuvazinin bü-
tün karalamalar›n› yerle bir etmeye
yeter. 

«Ko¤ufltaki nöbetçilerin günlük
olarak ko¤ufl temizli¤i, masa temiz-
leme, bulafl›k gibi ifllerinde, hiçbir
zaman ayr›cal›kl› bir tutum almad›.
Rahatl›kla zorlanmadan yapabilece-
¤imiz ifllerdi. Ama izin vermezdi…
Öyle ayr›cal›k isteyen, tepeden ba-
kan, bürokratik bir yap›s› olan biri
de¤ildi. BBiizzddeenn bbiirriiyyddii.. O’nun için
de kkeennddiissiinnee uullaaflflmmaakk,, kkoonnuuflflmmaakk
ççookk kkoollaayydd››..”

Day› böyle bir mütevaz›l›k içinde
oldu¤u için ‘8844 ÖÖllüümm OOrruuccuu’’nda
bir s›ra neferi gibi yer alabildi.
O’nun a¤z›ndan dökülen bu sözler,
tekrar tekrar kendimizi sorgulama-
m›z gerekti¤ini hat›rlat›yor bizlere.

“... Direniflin kaderini ben belir-
lemiyorum. Direnifli ben yönetmiyo-
rum. Ben sadece bir Ölüm Orucu sa-
vaflç›s›y›m, o kadar... Ölmekten, gö-
revimi yerine getirmekten baflka hiç-
bir yetkim yok… BBeenniimm yyaaflflaamm yyoo--
lluumm bbuu.. BBeenn bbuu yyoolluunn iinnssaann››yy››mm..
Bu yolun, canlar›m›za göz dikmifl
zalimler ve canilerle dolu oldu¤unu
biliyorum. Ölüyoruz, daha da ölece-
¤iz...”

Day›’n›n yyaaflflaamm yyoolluu böyleydi.
O büyük insan ölümü ikinci kez ay-
n› do¤all›kta karfl›larken, flehitleri-
mizi yüceltmeye devam etti. Tek dü-
flündü¤ü yine savafl› büyütebilmek,
sosyalizm hedefine yürünmesini
sa¤lamakt›. 

MMüütteevvaazz››ll››kk her devrimcinin sa-
hip olmas› gereken bir özelliktir.
Mütevaz›l›k kendini hareketle bü-
tünlefltirebilmektir. Mütevaz›l›k, Da-
y› gibi, ““BBeennii bbeenn yyaappaann bbuu öörrggüütt--
ttüürr,, flfleehhiittlleerriimmiizzddiirr..”” diyebilmektir.
Bu öörrggüüttüünn kkuurruuccuussuu e¤er bunu
söylüyorsa, söyleyebiliyorsa, bbuunnuunn
dd››flfl››nnddaakkii hheerr ddüüflflüünnccee ppooppüülliisstt,,
kkaarriiyyeerriisstt,, bbeenncciillccee bbiirr ddüüflflüünnccee--
ddiirr.. Day›’n›n o vasiyeti bize, bütün
bunlar›n, popülizmin, kariyerizmin,
bencilli¤in, ““BBEENN””iinn ttoopprraa¤¤aa ggöö--
mmüüllmmeessiinnii ssööyyllüüyyoorr.. 

Day›’n›n yaflam›n› özümsemek,
gerekti¤inde mücadelenin her ala-
n›ndan en tepeden en alta kadar her
konumda olabilmek, her ifli yapabil-
mektir. Ömür boyu devrimcilik bu
flekilde anlam bulacakt›r. Dava
adaml›¤› budur. Devrim böyle dava
adamlar›n›n omuzlar›nda yüksele-
cektir. 

Day›’n›n vasiyeti bizi en önde bir
s›ra neferi gibi savaflmaya ça¤›r›yor.
Konum, kariyer sorunu yapmadan
her an her yerde olabilmek, her yükü
omuzlayabilmek gerekti¤ini söylü-
yor. Devrimcilik yeri geldi¤inde tek
bafl›na sseessssiizzccee ölüme yürüyebil-
mek, iissiimmssiizz kkaahhrraammaannllaarrddaann biri
olabilmektir. Day› flehitli¤iyle de,
bunu bir yaflam tarz› haline getirme-
mizi ö¤retiyor. 

S›ra neferi olunmadan önder,
kurmay, yönetici de olunamaz. 

Önderimizin, komutan›m›z›n,
ö¤retmenimizin vasiyetini, talimat›-
n› flehitlerimizin açt›¤› bu yoldan
ilerleyerek, geleneklere yenilerini
ekleyece¤iz, yerine getirece¤iz. 

fiehitlerimizden bir ordu olufltu.
Ve daha çok flehit verece¤imizi bili-
yoruz. Bizi birbirimize ba¤layan bu
zincir, bizi sana, bizi flehitlerimize
daha s›k› ba¤layacak. Her flehidimiz
bizi zafere biraz daha yak›nlaflt›ra-
cak. Dün oldu¤u gibi bugün de, ge-
lecekte de flehitlerimiz, siz, hep bi-
zimle olacaks›n›z. 

Bizim komutan›m›z
Devrimin s›ra neferi



Day›, devrimci kadrolara, mili-
tanlara, yöneticilere, savaflç›lara ne
b›rakt›?

Bu soruya verece¤imiz çok dolu
bir cevab›m›z var; Day›, bize her
an› devrime adanm›fl 38 y›ll›k dev-
rimci bir yaflam miras b›rakt›. 

Bu miras› ““DDaayy›› BBiizziizz”” diyerek,
büyük bir iddiayla omuzlad›k. Bu
sözün alt›n› doldurabilmek, bu mi-
ras› lay›k›yla tafl›yabilmemize ba¤-
l›. Bu a¤›r bir sorumluluk ama ön-
derimiz ayn› zamanda yaflam›yla bi-
ze bu sorumlulu¤u nas›l üstlenece-
¤imizi de ö¤retti. Day›’n›n flehitli¤i-
nin ard›ndan yap›lan Parti aç›kla-
mas›nda flöyle denilmiflti:

“Dursun Karatafl, her an›nda
devrim için yaflamakt›r! O’nun flah-
s›nda, O’nun devrimci yaflam›
önünde DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹LL‹‹KK YYEENN‹‹--
DDEENN TTAANNIIMMLLAANNMMAALLIIDDIIRR..
O’nun nezdinde somutlanan dev-
rimcilik anlay›fl›, devrimcilik ve
sosyalistlik anlam›nda bir iddias›
olan herkes için, kendi devrimcili¤i-
nin muhasebesini yapabilece¤i ta-
rihsel bir ölçü ve eflsiz bir örnek
sunmaktad›r.” 

DDaayy››’’nn››nn YYaaflflaamm››nnddaa 
NNaass››ll BBiirr DDeevvrriimmcciilliikk 
AAnnllaayy››flfl›› SSoommuuttllaanndd››??

Day›’n›n devrimcilik anlay›fl›
her fleyden önce ddüüzzeennddeenn kkooppmmuuflfl
bir devrimcilik anlay›fl›d›r. Bu ne-
denle de ““BBiirr tteekk ggüünn ddüüzzeenn iiççii bbiirr

yyaaflflaamm›› oollmmaadd››”” ifadesi içi çok do-
lu bir ifadedir. O, devrimcili¤in bo-
zuldu¤u, içinin boflalt›lmaya çal›-
fl›ld›¤›, kavramlar›n çarp›t›ld›¤› y›l-
larda devrimcili¤in ne demek oldu-
¤unu kendi yaflant›s›yla göstermifl,
bu devrimcilik anlay›fl›n›n yönetici
kadrosundan, militanlar›na, taraf-
tarlar›na varana kadar tüm örgüt ge-
nelinde bir kültür haline gelmesi
için mücadele etmifltir. 

Devrimcilik anlay›fl›n›n eenn ttee--
mmeell kk››ssttaass››nn››nn düzenden tam bir
kopufl oldu¤unu flu sözleriyle anlat›-
yordu: “Düflüncede, dolay›s›yla
davran›flta, her fleyiyle ddüüzzeennddeenn
ttaamm bbiirr kkooppuuflfl sa¤lanamad›¤›nda...
Marksist-Leninist düflünceyi sa¤a-
sola sapmadan, içini boflaltmadan
tafl›mak, çok güç veya imkans›zd›r.” 

Düzenden tam bir kopufl yaflan-
mad›¤›nda savrulmalar, düzene dö-
nüfller kaç›n›lmaz olacakt›r. Düzen-
den kopuflun sa¤lanamamas›n›n bir
devrimcinin yaflam›nda nas›l bir
tehlike oluflturdu¤unu bildi¤i için
de, sürekli olarak içimizdeki düzene
karfl› da amans›z bir mücadele ver-
mifltir. Bu anlam›yla diyebiliriz ki,
ne içimizdeki ne de d›fl›m›zdaki dü-
zenle hiçbir zaman uzlaflmam›flt›r.
Bu konuda hiçbir taviz vermemifltir.
Day› gibi olmak, en baflta ddüüzzeennllee
aarraamm››zzddaakkii ççiizzggiiyyii kkaall››nnllaaflfltt››rr--
mmaakktt››rr.. Bu nedenle de her devrim-
ci, kendisinin çizginin neresine da-
ha yak›n oldu¤una bakmal›d›r. 

Day›, düzeniçi devrimcili¤in,
“ak›ll› solculu¤un” sol saflarda ha-
kim k›l›nmaya çal›fl›ld›¤› y›llarda
savrulmalar›n karfl›s›nda dimdik
durmufltur. 

Statükolar› parçalayan, düzen içi
yaflam› reddeden devrimcilik anla-
y›fl›yla say›s›z direnifl yarat›lm›fl,
gelenekler oluflturulmufl, zaferler
kazan›lm›flt›r. Bu devrimcilik anla-
y›fl› 20-30 y›ll›k devrimcilerle, daha

devrimcili¤e ad›m›n› yeni atm›fl
gencecik insanlar›, ayn› direniflin
içinde buluflturmay› baflarm›flt›r. 

Day›, Parti Kurulufl Kongresi’nde
devrimci olmay›: ““DDeevvrriimmii,, üüllkkeeyyii
vvee hhaallkk››nn kkuurrttuulluuflfluunnuu hheerr aann bbeeyy--
nniinnddee yyaaflflaammaakktt››rr”” diye tan›mla-
m›flt›. Day›’n›n prati¤inde somutla-
nan, 2244 ssaaaatt ddeevvrriimmcciillii¤¤ii bir gerçek-
li¤e dönüfltüren iflte bu anlay›flt›r. 

DDaayy››’’nn››nn DDeevvrriimmcciilliikk 
AAnnllaayy››flfl››nnddaa NNeelleerr VVaarr??

Day›, devrim yürüyüflümüzün
k›lavuzu oldu¤u gibi, devrimcili¤in
öö¤¤rreettmmeenniiddiirr.. Bir devrimci nas›l
yaflamal›, nas›l düflünmeli, nas›l sa-
vaflmal› sorular›na hem teorik ola-
rak, hem kendi prati¤iyle zengin ce-
vaplar vermifltir. Day›’y› tan›mak,
kavramak, onun yaflam›n› ve prati-
¤ini gözden geçirmek, asl›nda her
devrimci için kendi kendine bir mu-
hasebe yapma vesilesidir.

Day›’n›n bize miras b›rakt›¤›
devrimcilik anlay›fl›, 38 y›ll›k bir
deneyim içinde piflmiflti. Mahir-
ler’den devrald›¤› devrimcilik anla-
y›fl›n› ve prati¤ini daha ileriye tafl›-
yarak büyütmüfl, gelifltirmifltir. Na-
s›l bir devrimcilik sorusunun ceva-
b›, Marksist-Leninist teorinin ›fl›-
¤›nda pratikten elde edilen dene-
yimlerle verilmifltir. Bu devrimcilik
anlay›fl› öönnddeerrllii¤¤iimmiizziinn,, yyüüzzlleerrccee
flfleehhiitt yyoollddaaflfl››mm››zz››nn bbiizzee mmiirraass bb››--
rraakktt››kkllaarr›› yaflamlar›n›n üzerine fle-
killenmifltir. Devrimcilik anlay›fl›-
m›z›n oturmufllu¤u, tutarl›l›¤› ve
kendini yenileme gücü buradan gel-
mektedir. 

Bu anlay›fl›n temel noktalar› ne-
lerdir? Bu sorunun cevab›n› yine
Day›’n›n flehitli¤inin ard›ndan yap›-
lan Parti aç›klamas›ndan al›yoruz:

“Önderimiz, 
- devrime inanç ve ba¤l›l›¤›n›,

yaflam›nda, teorisinde, politikala-
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Çarp›tmalara karfl› yeniden 
flekillendirdi¤i devrimcilik tan›m› 

ve yaflam tarz› miras›m›zd›r



r›nda somutlamas›yla, 
- Marksizm-Leninizm’i savun-

maktaki bilimsel ›srar› ve kararl›l›-
¤›yla, 

- düflman karfl›s›nda bafle¤mezli-
¤iyle, 

- kendine, ideolojisine, halk›na
duydu¤u sars›lmaz güveniyle, 

- 24 saatini, kelimenin gerçek
anlam›yla devrime adamas›yla, 

- her tarihsel dönüm noktas›nda
ortaya koydu¤u güçlü iradesiyle, 

tüm devrimciler için, tüm dünya
devrimcileri için örnek al›nmas› ge-
reken bir yaflam›n sahibidir. O’na
önderlik s›fat›n› kazand›ran da bü-
tün bu özellikleridir. O’nun flahs›n-
da devrimcilik yeniden tan›mlanma-
l›d›r derken, iflte bu yaflam› koyuyo-
ruz önümüze.”

Day›, hayat›n hep içindedir, ha-
yat›n her alan›n› örgütleyendir.
““DDeevvrriimm iiççiinn ssaavvaaflflmmaayyaannaa ssoossyyaa--
lliisstt ddeennmmeezz”” anlay›fl›n› kendine
rehber edinmifltir. Hem bir kkoommuu--
ttaann,, hem bir hhaallkk öönnddeerrii hem de
mmiilliittaann ve ssaavvaaflflçç›› olmufltur. Devri-
me yön veren, Türkiye gündemini
belirleyen politikalar›n da yarat›c›-
s›d›r. Onun önderli¤inde örgütlenen
devrimci eylemler, direnifller, halk›-
m›z için bir umut ›fl›¤›, devrim inan-
c› olmufltur. 

Devrimcilik ve önderlik anlay›-
fl›, ddeevvrriimm iiddddiiaass››nnddaann ayr› düflü-
nülemez. Devrimcili¤imizi büyüt-
mek bu iddiay› büyütmekle müm-
kün olabilir. O zaman iddiam›z› bü-

yütece¤iz. ‹ddiam›z›, inanc›m›z› bü-
yütmemiz ddeevvrriimmccii ssttrraatteejjiiyyii do¤-
ru kavramam›za ba¤l›d›r. 

‹‹ddeeoolloojjiikk olarak kendimizi daha
da güçlendirece¤iz. Savrulmamak
sa¤dan soldan esen rüzgarlardan et-
kilenmemek için kendimizi geliflti-
recek, Marksizm-Leninizm’den ve
kendi tarihimizden, Day›’n›n bize
b›rakt›¤› mirastan ö¤renece¤iz. Bu
ö¤renme tüm yaflam›m›za yay›lma-
l›d›r. Bu, sürekli olarak düzenle ve
kendimizle yürütece¤imiz ideolojik
bir savaflt›r. Bunu baflarabildi¤imiz-
de cüretimizi, iddia ve kararl›l›¤›-
m›z› da büyütebiliriz. 

Day›, sars›lmaz bir ssoossyyaalliizzmm
iinnaanncc››dd››rr.. Sosyalist ülkeler y›k›ld›-
¤›nda sosyalizm inanc›n›, halka gü-
venini asla kaybetmemifltir. Pusula-
n›n flaflt›¤›, sosyalizme inançs›zl›k
rüzgarlar›n›n en h›zl› esti¤i günler-
de, sosyalizmin bayra¤›n›n en yük-
seklerde dalgaland›r›ld›¤› direnifller
onun k›lavuzlu¤u sayesinde yaflan-
m›flt›r. “Sosyalizmin sorunlar›, sos-
yalizm içinde çözülür” anlay›fl›yla
inançs›zl›k, y›lg›nl›k, karamsarl›k
tohumlar›n›n hareket içinde yefler-
mesine izin vermemifltir. Sosyaliz-

me karfl› ideolojik, politik sald›r›la-
r›n alabildi¤ine boyutland›¤› bu dö-
nemde, sosyalizmin daha büyük bir
kararl›l›kla sahiplenildi¤i bir tavr›n
önderi olmufltur. 

Devrim, bir öörrggüüttlleennmmee sorunu-
dur. Kitle hareketleri gerilese de,
devrimci harekete her yönden sal-
d›rsalar da O, devrimi örgütleme
kararl›l›¤›ndan vazgeçmemifltir.
“Olmaz”, “yap›lamaz” denilen bir-
çok fley O’nun iradesiyle yap›labilir
hale gelmifltir. KKeennddiillii¤¤iinnddeenncciilliikk,,
oollmmaazzcc››ll››kk eenn ççookk mmüüccaaddeellee etti¤i
konular olmufltur. Bunlar bir dev-
rimci için kkeennddiinnii iinnkkaarr,, ddeevvrriimmii
iinnkkaarr vvee ööllüümm demektir. 

O’nun devrimcili¤i flu flekilde
özetlenebilir: ““bbiillggii vvee ggeerrççeekk,,
iinnaannçç vvee iiddddiiaa,, tteeoorrii vvee pprraattiikk,, ddii--
rreennmmeekk vvee ssaavvaaflflmmaakk,, öörrggüüttlleemmeekk
vvee ssoorruunn ççöözzmmeekk vvee hheeddeefftteenn hhiiçç
flflaaflflmmaammaakk..””

Day›’n›n miras›na sahip ç›kmak,
“Day› Biziz” iddias›n›n alt›n› dol-
durmak Day›’n›n bu devrimcilik an-
lay›fl›na sahip ç›kmaktan geçiyor.
Bu anlay›fl› daha somut kavrayabil-
mek için özetle belirtilenleri, k›sa
k›sa ele alal›m:

BBiillggii ggüüççttüürr, bilgi ve gerçe¤in
gücüyle savaflmas›n› ö¤renece¤iz.
Bu güç bizi bütün sald›r›lar karfl›-
s›nda yenilmez k›lacakt›r. 

Day›, inanc› “bbiillggii vvee ggeerrççee¤¤iinn
bbiirrlleeflflttii¤¤ii bbiirr dduuyygguu yyoo¤¤uunnlluu¤¤uu””
olarak tan›mlam›flt›r. Kal›c› olabil-
mek, inanc›m›z› bilgi ve gerçe¤in
›fl›¤›nda büyütmemize ba¤l›d›r. Bu
bize, ““ddeevvrriimmii öörrggüüttlleeyyeenn iinnssaannllaarr--
ddaann bbiirrii ddee bbeenniimm”” diyebilme iddi-
as›n› kazand›racakt›r. 

TTeeoorrii vvee pprraattiikk, Marksizm-Le-
ninizm’in birbirinden kopar›lamaz
ikilisidir. Okuyaca¤›z, kendimizi
sürekli e¤itece¤iz. Day› bize ayn›
zamanda çok zengin yyaazz››ll›› bbiirr mmii--
rraass b›rakt›. O’ndan ö¤renmeye de-
vam edece¤iz. O’nun bize ö¤rettik-
leriyle  prati¤i örgütleyece¤iz. Pra-
tikten kazand›¤›m›z deneyimleri-
mizle kendimizi, örgütümüzü daha
da ileriye tafl›yaca¤›z. 

Day› hayat›n her alan›nda bir sa-
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MERHABA

Bir y›l önce ölümsüzlü-
¤e u¤urlam›flt›k kavgam›-
z›n ustas› ö¤retmenimizi.
Bir y›ld›r O’nsuz, ama hep
O’nunlay›z. Çünkü O, de-
¤erli an›s› ve b›rakt›¤› eflsiz
mirasla her daim bizimle. Tari-
himizin her an›nda oldu¤u gibi, yi-
ne ““CCeessaarreett,, DDaahhaa FFaazzllaa CCeessaarreett””
diyen davudi sesiyle yol göstermeye
devam ediyor. 

Yüre¤imiz hep O'nunla at›yor.
Ö¤retti¤i gibi yine her fleye ve her-

kese ra¤men cüretle at›yoruz
ad›mlar›m›z›.  

Kararl›l›kla, kuflatmalar›
yara yara büyütüyoruz
umudu. ‹nançla ve sab›rla
yürüyoruz devrimin sarp ve

engebeli yolunda. Ve huzu-
runda bir kez daha and içiyo-

ruz ki, zafere kadar da durmaya-
ca¤›z!  

29 Temmuz 2009

Sincan 1 No'lu F Tipi 

DHKP-C Davas› Tutsaklar› 

O’nun ddevrimcili¤i flflu
flekilde öözetlenebilir:

“bilgi vve ggerçek, iinanç vve
iddia, tteori vve

pratik, ddirenmek vve
savaflmak, öörgütlemek

ve ssorun ççözmek vve
hedeften hhiç flflaaflflmmaammaakk..””



vafl vermifltir. Devrim kavgas›n›n en
önemli yanlar›ndan biri de, sürekli
olarak önüne ç›kan sorunlar› çöz-
mektir. Bu sorunlar, bir eylemin
gerçeklefltirilmesine veya bir kadro-
nun özelliklerine iliflkin olabilir.
Devrimci bir önder, bu sorunlardan
kaçmaz. Sorunlarla savaflmak ve
çözmek onda bir yyaaflflaamm ttaarrzz››dd››rr..
Day›’dan ö¤renmek, sorun çözme-
sini ö¤renmektir. Bu ö¤renildi¤i öl-
çüde, kendimize olan güvenimizi
art›racak, devrimcili¤imizi daha da
büyütecektir. 

Devrimcilik öörrggüüttlleemmeekkttiirr. Ör-
gütlemek, kadrolaflmakt›r. Day›,
kadrolaflma konusunda her dönem,
çok özgün pratiklerin, her dönem
büyük bir ›srar›n ö¤retmeni olmufl-
tur.  Onun yaklafl›m›n›n en bafl›nda
da genç insanlara güven gelir. Bu
güvenin karfl›l›¤›nda, yüzlerce insan
tereddütsüzce yaflam›n› davaya ada-
m›fl, kendini devrimci harekete sun-
mufltur. O, en s›radan olandan en
büyük kahramanlar yaratman›n uuss--
ttaass››dd››rr.. O’nun önderli¤i sayesinde
kahramanl›klar kitleselleflerek, yay-
g›nlaflm›flt›r. Her kadro, örgütlen-
meye, kadrolaflmaya böyle bakabil-
melidir. Kendimize güvenirsek, hal-
k› örgütleyebilir, insanlar› kadrolafl-
t›rabiliriz. Day›’n›n insana güveni-
nin arkas›nda büyük bir kkeennddiinnee
ggüüvveenn vard›r. Her insan› örgütleme,
de¤ifltirme, dönüfltürme ididas›nda
olmufltur. Bu iddiayla yüzlerce kad-
ro, yönetici yetifltirmifltir. Düfleni

aya¤a kald›rm›fl, yeni bir ruh ve he-
yecanla devrimcili¤e sar›lmas›n›
sa¤lam›flt›r. 

Day›’n›n devrimcilik anlay›fl› iill--
kkeellii,, kkuurraallll›› proleter bir devrimci-
liktir. Zaaflarla, eksikliklerle sürek-
li olarak savaflmak, kendimizle ye-
tinmemektir. Kolektif çal›flmakt›r,
komiteleflmektir. Denetimi elden b›-
rakmamakt›r. Bulundu¤umuz her
alanda tteekk bbaaflfl››nnaa öörrggüütt gibi çal›fl-
mas›n› baflarabilmektir. kendimiz-
me savafl›, kendimizi yenilemeyi ve
gelifltirmeyi süreklilefltirmektir. 

SSüüppeerr ‹‹nnssaannllaarr DDee¤¤iill 
DDeevvrriimmccii OOllmmaamm››zz›› ‹‹sstteeddii

“... siyasal de¤erlendirmeler ve
an›larda.. resmedilen bir ‘süper in-
san’ de¤ildir... Day›'y› anlatan o re-
simde ‘süper insan’ yok, ama cüret-
le, emekle, disiplinle, fedakarl›kla,
24 saatini devrim için yaflamakla
anlat›lan, her an›nda devrimin tüm
meselelerini, hareketin tüm insanla-
r›n› düflünmeye yo¤unlaflan bir in-
san vard›r. Ony›llard›r düzen içi
hiçbir yaflam› olmayan bir insan
vard›r.” (Devrimci Sol, say› 20, Ni-
san 2009)

Day›, insan›, her zaman kendi
gerçekli¤i içinde olumlu ve olum-
suz özellikleriyle bbiirrlliikkttee de¤erlen-
dirdi. ‹nsan› gelifltirmeyi, ileriye ta-
fl›may› görevi bildi. Ne örgütlenme,
ne kadrolaflma, ne de devrim kendi-
li¤inden olmayacak. Devrim, kitle-

lerin, ama ondan önce o, kitlelere
önderlik edecek düzenden kopmufl
ve 24 saatini devrime adam›fl insan-
lar›n eseri olacakt›r. 

Demifltik ki; ““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl
oollmmaakk,, bbiirr hhaarreekkeettii ‘‘UUmmuudduunn
AAdd››’’ hhaalliinnee ggeettiirreebbiillmmeekkttiirr..””
1970’lerin ilk yar›s›nda Kurtulufl
Grubu’nun oluflumundan bugüne
kadar uzanan tarih, O’nun önderli-
¤i, yol göstericili¤iyle UUmmuuddaa dö-
nüflmüfltür. Day›, devrimci hareketi
Türkiye halklar›n›n gözünde Umut
haline getiren tarihin mimar›d›r.
fiimdi O’nun bize b›rakt›¤› umudu
daha da büyütme ve en genifl kitle-
lere maletme görevi bizim omuzla-
r›m›zdad›r. 

““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl,, ddeevvrriimm iiççiinn
yyaaflflaannmm››flfl bbiirr hhaayyaatt››nn aadd››dd››rr””.
O’nun ad›n› yaflatmak, devrimcili-
¤imizi, yaflam›m›z›, yaflam ve çal›fl-
ma tarz›m›z›, düflünüfl biçimimizi,
direnifl ve eylemimizi sorgulay›p
yenilemekten, gelifltirmekten geçi-
yor. Day›’n›n talimatlar›, yaflam› ve
ö¤rettikleri ›fl›¤›nda devrimcili¤imi-
zi yeniden flekillendirmeliyiz. 

DDeevvrriimmccii oollmmaakk,, ‘‘DDAAYYII GG‹‹BB‹‹’’
OOLLMMAAKKTTIIRR.. Devrimcili¤in en
özet, en özlü tan›mlar›ndan  biri bu-
dur. Tan›m yal›nd›r. Herkes kendi
devrimcili¤inin muhasebesini bu ta-
n›m ›fl›¤›nda yapabilir. Day›’n›n ne
kadar yak›n›nda ya da uza¤›nda ol-
du¤una bakarak önüne hedefler
koymal›d›r. Day›’n›n yoldafllar›, ö¤-
rencileri olarak görev; umudun ad›
haline gelmifl devrimci hareketin
umut olmas›n› sürdürmek, devrim
yürüyüflümüzü h›zland›rmak, umu-
du zafere, iktidara tafl›makt›r. 

“Yüzlerce, binlerce Parti-Cephe
kadrosunun, militan›n›n Day› gibi
olmaya yöneldi¤i bir hareket, kuflku
yok ki, çok büyük bir dinamizm ka-
zanacak, hayat›n çeflitli alanlar›n-
daki boflluklar, büyük bir h›zla dol-
durulacak, taraftarlar›m›z kadro ol-
ma, kadrolar›m›z yöneticilerimiz ol-
ma yoluna gireceklerdir. ” (Devrim-
ci Sol, say› 20, Nisan 2009)

Bu miras› gelece¤e tafl›ma, dev-
rimi büyütme görevi tüm Parti-Cep-
heliler’in omuzlar›ndad›r... 

Say›: 192 11DAYI

Bir anan›n a¤›d› çal›n›yor
kulaklar›ma

"O¤ul o¤ul yoluna kurban

O¤ul o¤ul hasretine kur-
ban

Hoflgeldin yi¤idim

o¤lum ›fl›¤›m

ferim derman›m 

Meydanlar›m coflkun

Sokaklar›m barikat

da¤lar›m duman duman"

Y›k›l›yor duvar

Bir bir k›r›yorum parmakl›klar›

‹flte s›k›l› yumru¤um

‹flte elimde al sancak

Sesim Gazi'de
yank›lan›yor

Ve duyuyorum

Ak yazmal›

Al bantl› analar›

Vakitlerden bir akflamüstü

hava s›cak

bulutlar yüklü

gözlerim bir avuç 

mavide

‹ndirmiyorum sol yumru¤umu

sayg› nöbetindeyim.
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Önderler atanmazlar, seçilmez-
ler. Önderler zorlu dönemlerde üst-
lendikleri misyonla öne ç›karlar.
Yol göstericilikleriyle, sürecin önü-
nü açmalar›yla do¤al önder olurlar.
Zorlu dönemeçlerde üstlendikleri
misyonla sonraki sürecin de belirle-
yicisi olurlar. Day›’n›n önderli¤i de
Türkiye devrim mücadelesinin zor-
lu dönemeçlerinde üstlendi¤i mis-
yonla ortaya ç›km›flt›r. Ve O’nun
önderli¤inde yürütülen mücadeleyle
Türkiye mücadele tarihine zengin
bir miras kazand›r›lm›flt›r. 

Hiçbir devrimci hareketin redde-
demeyece¤i bir do¤ru vard›r: Her
ülkenin devrim mücadelesi o ülke-
nin özgün koflullar›na göre flekille-
nir. Devrim stratejisi o ülkenin sos-
yo-ekonomik yap›s›na, s›n›flar
mevzilenifline, emperyalizmle olan
iliflkilerine göre belirlenir. Hiç bir
ülkenin devrimi baflka bir ülkenin
devrimine benzemez. 

Fakat ülkemiz soluna bakt›¤›-
m›zda bu konuda ço¤unlukla flab-
loncu ve taklitçi olmufltur. Sovyet-
ler’deki, Çin’deki örgütlenmeler,
taktikler bire bir ülkemiz koflullar›-
na uydurulmaya çal›fl›lm›flt›r.  

Bu anlay›fl ideolojik olarak da,
pratik olarak da Mahirler’le k›r›l-
m›flt›r. Mahirler ile ülke koflullar›na
göre devrimin stratejisini belirleye-
rek Türkiye solunda bir ilk yarat-
m›fllard›r. Fakat flablonculuk, taklit-
çilik solda hakim anlay›fl olmaya
devam etmifltir. Bu nedenle de sol,

kendine özgü gelenekler, de¤erler
yaratamam›flt›r. Geriye dönüp so-
lun tarihine bakt›¤›m›zda mücadele
ad›na, devrimcilik ad›na yarat›lan
gelenekleri, de¤erleri göremezsi-
niz. Tam tersine bu de¤erlerin, ge-
leneklerin hoyratça kullan›ld›¤›n›,
y›prat›ld›¤›n› görürsünüz. 

Fakat Türkiye devrim tarihi
olumsuzluklar›ndan ibaret de¤ildir
ve dünya halklar›na örnek olacak

de¤erler yarat›lm›flt›r. Bu gelenekle-
rin ilk ana halkas› ise, 196O’lar›n
sonu, 70’lerin bafl›nda yarat›lan ge-
leneklerdir. Ki bu gelenekler, en
baflta Mahirler’de somutlan›r. 

Mahirler’in yaratt›¤› devrimci
miras, reformist, revizyonist, opor-
tünist anlay›fllar›n sald›r›lar›na, eski
tüfeklerin tasfiye çabalar›na ra¤men
yok edilememifltir. Bu miras, Da-
y›’n›n önderli¤indeki genç Cepheli-
ler taraf›ndan sahiplenilerek kendi-
lerinden sonraya, bugünlere tafl›n-
m›flt›r. Mahirler’in militan gelene¤i,
Mahirler’in devrimci dayan›flma
anlay›fl›, sol içi çat›flmalara, solun
grupçu, rekabetçi tav›rlar›na ra¤-
men Day›’n›n önderli¤inde Cephe
çizgisiyle yaflat›lm›flt›r. 

Bugün ülkemizin devrim müca-
dele tarihinde bir kesintisizlikten
bahsediliyorsa bu tarih, devrimci
hareketin tarihidir. Bu tarih Cep-
he’nin tarihidir. Bu tarihin her kesi-
tinde Day›’n›n belirleyicili¤i, en
zorlu dönemeçlerinde Day›’n›n yol
göstericili¤i vard›r. 

EEnn öönneemmllii mmiirraassllaarr››nnddaann 
bbiirrii ssoonnssuuzz bbiirr vvaattaann vvee 
hhaallkk sseevvggiissiiddiirr..

Day›, ““GGüüççllüü bbiirr yyuurrttsseevveerrlliikk vvee
hhaallkk sseevvggiissiinnii kkeennddii kkiiflfliillii¤¤iimmiizzddee......
yyaarraattmmaaddaann ddeevvrriimmcciilliikk yyaapp››llaa--
mmaazz.. ”” diyordu. 

Fakat ülkemiz sol hareketlerinin

literatüründe vatan ve halk kavram-
lar› soyuttur. Halk›n de¤erleri, kül-
türü, gelenekleri geri bulunup, kü-
çümsenirken, vatan ve vatan sevgisi
ise, “proletaryan›n vatan› olmaz”
sözünün mekanik ve karikatürize
yorumuyla reddedilmifltir. Vatan
sevgisinden, ba¤›ms›zl›ktan bahset-
mek küçük burjuva ideolojisinden
etkilenmek olarak yorumlanm›flt›r. 

Halka bu gözle bakan, vatandan
bu kadar uzak olan, deyim yerin-
deyse köksüzleflen bir solun, köklü
gelenekler, de¤erler yaratmas›, tari-
hin zorlu dönemeçlerinden geçebil-
mesi mümkün de¤ildir. 12 Eylüller,
1990’lar›n bafllar›, 19-22 Aral›k kat-
liam› gibi dönemler, bunu gösteri-
yor bize. 

Önderli¤in rolü böylesi süreçler-
de öne ç›kar. Day›’n›n önderli¤inde
devrimci hareketin cuntaya karfl›
tavr› örnektir. Mücadele arenas›n›n
terkedildi¤i veya valizlerin toparla-
n›p cuntac›lara teslim olma kuyruk-
lar›na girildi¤i bir süreçte devrimci
hareket, Day›’n›n önderli¤inde cun-
taya karfl› savaflma karar› alm›flt›r.
Bu kararda halka güven vard›r.
Marksizme-Leninizme inanç vard›r,
devrimde ›srar vard›r. Sonsuz bir
halk sevgisi, vatan sevgisi vard›r.
Bu inançla direnilmifl, solun cunta
karfl›s›ndaki teslimiyetçi tablosuna
karfl› tarihe direnifllerle, kahraman-
l›klarla dolu bir direnifl miras› b›ra-
k›lm›flt›r. 

Solun büyük ço¤unlu¤u cunta-
n›n hapishanelerdeki teslim alma
politikalar›na karfl› direnmedi¤i gibi
cuntan›n mahkemelerinde de siyasi
bir tav›r sergileyememifltir. Devri-
min, sosyalizmin meflrulu¤unu sa-
vunamam›flt›r. 

Day›, bu konuda da ilklerin ya-
rat›lmas›n›n öncüsüdür. Cuntan›n
mahkemelerinin kürsülerinde “Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z” diye hayk›r›p,

Halk ve Vatan 
Sevgisi Miras›m›zd›r



siyasi savunmalar gelene¤inde yeni
bir örnek yarat›rken, cuntan›n tes-
lim alma politikalar›n› püskürtmek
için ölüme yatarken, iflte o misyonu
yerine getiriyordu. 

Statükocu, uzlaflmac› sol kesim-
ler, düflmanla cepheden çat›flmaktan
ve bedel ödemekten kaçarken, bunu
hakl› ve mazur göstermek için de
ddiirreennmmeemmeenniinn tteeoorriissiinnii yapm›fl-
lard›r. Bu, solu çürütmüfltür. Diren-
mekten kaçt›¤› her dönem, asl›nda
onun güçsüzleflmesine ve giderek
tasfiyesine aç›lan bir kap› olmufltur.
Fakat, kaçk›nl›k, teslimiyetçilik,
yaln›zca kendilerine örgütsel bir za-
rar vermekle kalmay›p, halkta da
devrime, devrimcilere olan güveni
sarsm›flt›r. 

Day› iflte bu noktada sola, dünya
halklar›na büyük bir miras b›rak-
m›flt›r. Her koflulda direnilmesi ge-
rekti¤ini ve direnilebilece¤ini gös-
termifltir. Direnifli örgütsel bir çizgi,
bir devrimci yaflam biçimi haline
getirmifltir. Bir kültür yaratm›flt›r
adeta Day›. ‹çeride, d›flar›da, kuflat-
ma alt›nda, nas›l ve nerede olunursa
olunsun düflman karfl›s›nda asla tteess--
lliimm oollmmaammaa kültürü. Bu kültür so-
nucudur ki K›z›ldereler’e Çifteha-
vuzlar eklenmifl, 18 yafl›nda Sibel-
ler, son nefesinde duvarlara umu-
dun ad›n› kan›yla yazan Özlemler
yarat›lm›fl, 19 Aral›k’ta kurflunlar›n
üzerine yürüyen feda savaflç›lar›,
hücrelerde bedenini tutuflturan dire-
niflçiler ç›km›flt›r. 

DDüüflflmmaann››nn iiddeeoolloojjiikk,, ffiizziikkii 
ssaalldd››rr››llaarr›› kkaarrflfl››ss››nnddaa 
ssaa¤¤llaamm dduurrmmaa ggeelleennee¤¤ii::

‘70’lerden günümüze ülkemiz
solunda hemen her zaman onlarca
örgüt olmufltur. Solun önemli bir
k›sm› özellikle ‘80 sonlar›na kadar,
kendi özgücüne güvenmekten çok,
çeflitli sosyalist ülkelere bel ba¤la-
yan bir konumdayd›lar. S›rtlar›n›
yaslad›klar› güçlerde yaflanan her
olumsuzluk da do¤al olarak bunlar›
da etkilemekteydi. Sosyalist sistem
y›k›l›rken, bu etki de en uç noktala-
ra vard›, birçok siyasi hareket, ala-

bildi¤ine sa¤a, düzene savruldu. 

90’lar›n bafl›nda sosyalist ülke-
lerde kapitalist restorasyonun ta-
mamlanmas›yla adeta kabesiz kalan
bu güçler, emperyalizmin ideolojik,
askeri kuflatmas› karfl›s›nda genel-
likle direnemediler. 

Devrimci hareket ise bu süreçte
tüm dünya devrimci hareketlerine
örnek tav›rlar sergilemifltir. Tek ba-
fl›na kald›¤› koflullarda bile, emper-
yalizme karfl› sosyalizmin bayra¤›n›
dalgaland›rmaya devam etmifltir. 

Tasfiyenin, silah b›rakman›n
ulusal ve sosyal kurtulufl hareketleri
aras›nda revaçta oldu¤u bu dönem-
de, Day›’n›n önderli¤inde devrimci
hareket AAtt››ll››mm’’›› hayata geçirdi.
Soldaki tabloda, devrimci hareketin
durumu, birbirlerinden böylesine
farkl›yd› ve elbette, bu tutumlardan
yyaallnn››zzccaa bbiirrii devrimciydi.

Solun genifl bir kesimi, geliflme-
ler karfl›s›ndaki ideolojik belirsizlik,
sa¤a sola savrulmalar içinde boca-
larken, devrimci hareket, sosyaliz-
min, devrimin savunucusu oldu.
Emperyalizme karfl› tav›rda her za-
man net olmufltur. Çünkü emperya-
lizme karfl› net olmak, halklar›n
kurtuluflunun emperyalizme karfl›
mücadelede oldu¤u gerçe¤ini gör-
mektir. Bunu net olarak göremeyen-
ler veya görmek istemeyenler, em-
peryalizme karfl› politikalar›nda da
net tav›r belirleyemezler. Gorbaçov
ihaneti karfl›s›ndaki tav›r, sosyalist
ülkelerdeki karfl›-devrimler karfl›-
s›ndaki tav›r, Körfez’deki emperya-
list sald›r› karfl›s›ndaki tav›r, bütün
bunlar, solun oradan oraya savrulan
tablosunu ortaya ç›kar›rken, dev-
rimci hareket, ve onun önderi Day›,
tavr›yla, Marksist-Leninist netli¤iy-
le öne ç›k›yordu. 

Tarihte benzeri birçok örnek var.
Bu örnekler Türkiye ve dünya halk-
lar›n›n mücadele tarihinde onurla
an›lacak örnekler olurken, sol aç›-
s›ndan da ö¤reticidir. Ne kadar ö¤-
renir, örnek al›rlar, farkl› bir konu,
ancak bu örneklerin onlar›n savru-
lufllar›na karfl› izlenmesi gereken
yolu gösterdi¤i aç›kt›r. 

Day›’n›n devrimci hareket için

bir ilkeye, bir siyaset tarz›na dönüfl-
türdü¤ü ““nnee yyaapptt››yyssaa ssaavvuunnmmaa vvee
nnee ssaavvuunndduuyyssaa yyaappmmaa”” anlay›fl›,
Day›’dan kalan miras›n en önemli
yanlar›ndan biridir. Bu miras, Tür-
kiye soluna kitlelerin ggüüvveenniinnii kkaa--
zzaanndd››rraaccaakk bir mirast›r. Oligarflinin
tüm psikolojik savafl amaçl› sald›r›-
lar›na ra¤men halk›n önemli bir bö-
lümü, oligarfliye de¤il, devrimci ha-
rekete inanmaya devam ediyorsa,
bu gelene¤in bundaki rolü büyük-
tür. Devrimci hareketin devrime,
halka zarar verecek hiçbir fleye yap-
mayaca¤› da yine ayn› gelene¤in
sonucunda bilinir. Kontrgerillan›n
psikolojik savafl cephesinden bu te-
melde yapt›¤› birçok sald›r›s› dev-
rimci hareketin yaratt›¤› bu miras-
tan dolay› etkili olmam›flt›r. 

DDaayy›› ddeevvrriimmee aaddaannmm››flfl 3388 
yy››llll››kk yyaaflflaamm››nnddaa TTüürrkkiiyyee 
hhaallkkllaarr››nnaa eenn bbüüyyüükk 
mmiirraass››nn››,, UUMMUUDDUU bb››rraakktt››

Bu miras; Mahirler’den devral›-
n›p, kan-can pahas›na korunup Tür-
kiye halklar›n›n umudu haline getiri-
len devrimci harekettir. Önderli¤in
38 y›ll›k yaflam› boyunca oluflturdu-
¤u gelenekler, çal›flma tarz›, örgüt
kültürü devrimci hareketin en küçük
birimlerine kadar nüfus etmifltir. 

Day›’n›n halk ve vatan sevgisi,
cesareti, cüreti, düflman karfl›s›nda-
ki bafle¤mezli¤ine yönelik sevgi,
sayg› ve güveni, devrimci harekete
gönül vermifl en s›radan insanlar›-
m›zda bile görmek mümkündür.
Day›, halk ve vatan sevgisiyle kah-
ramanl›¤›, feday› devrimci saflarda
kitlesellefltirmifl, halk ve vatan için
yap›lmas› gereken s›radan bir görev
haline getirmifltir. 

Day›, halk ve vatan u¤runa öle-
cek, en önde savaflacak ve tüm be-
delleri göze alarak ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, sosyalizm yolunda yüre-
yecek insanlar›n içinde yerald›¤› bir
öörrggüütt b›rakt›. ‹flte bu onun en büyük
miras›d›r. 

Bu miras Türkiye halklar›n›n
umududur. Bu miras Türkiye halk-
lar›n›n kurtulufludur...

Say›: 192 13DAYI
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TAYAD'l› Aileler ve Güler'in ai-
lesi bir ayd›r, gece gündüz Balcal›
Hastanesi önünde oturma eylemin-
deler. Bir ay boyunca hastane önün-
den hayk›rd› TAYAD’l› Aileler Gü-
ler’i zulmün elinden almak için.
Seslerini duyurabildikleri herkese
zulme sessiz kalmamalar›n› ve Gü-
ler’i özgürlü¤üne kavuflturmak için
mutlak yapacaklar› bir fleylerin ol-
du¤unu anlatt›lar. 

Zulüm uygulay›c›lar› da bofl dur-
mad› bu bir ay içinde: Kimseler
duymas›n, “sessiz” olsun istiyorlar-
d› “imha”n›n. Ve oturma eyleminin
bafllad›¤› ilk günlerde sald›rd›lar.
Hastanenin özel güvenlik görevlile-
ri ile polis TAYAD’l›lar› ve Gü-
ler’in babas›n› yerlerde sürükleye-
rek hastane önünden atmaya çal›flt›-
lar. Afiflleri, pankartlar› söktüler.
Fakat baflaramad›lar. TAYAD’l›lar›
söküp atamad›lar hastane önünden.
Polis sald›r›s›ndan iki saat sonra ye-
niden ast›lar pankartlar›n›. 

Ve bir ay geride kald›, Balcal›
Hastanesi önünde “ Güler Zere Öz-
gür b›rak›lana kadar hastane önün-
den kalkmayaca¤›z” diyorlar.

TAYAD’l› Aileler “Güler için
herkesin yapabilece¤i bir fley var”
diye ça¤r› yaparken ça¤r›lar› da ce-
vaps›z kalm›yor. 

Hastane önünden k›sa k›sa not-
lar:

...

- Bir bayan geldi "Nas›l yard›m-
c› olabilirim" diye sordu. Biz de el
ilan› verdik.

- Geçti¤imiz günlerde kanserden
yaflam›n› yitiren tutuklu ‹smet Ab-
lak'›n ailesi Güler Zere’nin babas›
Haydar amcay› telefonla s›k s›k ara-
yarak deste¤ini sunmaya devam
ediyor, ""BBAAfifiKKAA ‹‹SSMMEETTLLEERR
ÖÖLLMMEESS‹‹NN"" diye.

- Samiye Canik ‹stanbul'dan kal-

k›p gelmiflti Gü-
ler'e destek için. 

- Yine ayn›
gün Barboros
Mahallesi’nde bir eylemde plastik
mermi ile sa¤ gözü kör edilen 14
yafl›ndaki Salih Kayra’n›n yak›nlar›
ziyaret ediyor. Salih Kayra’y› vuran
polisler hastaneye gelip çocuk yo-
¤un bak›mda iken flikayetçi olma-
mas› için tehdit edip parmak izi ve
imza alm›fllar. Arkadafllar› sürekli
hastanede bekliyorlar, s›k s›k yan›-
m›za geliyorlar.

- Geçen hafta içinde SGD'den
Halk Kültür Merkezi'nden, E¤itim-
Sen'den, SES'ten, DTP’den ve Hal-
kevleri'nden, oturma eylemine des-
tek ziyaretine geldiler.

- Ayfle isimli bir hasta yak›n›;
"Güler'e özgürlük, Allah için annesi
babas› için, son günlerinin güzel
geçmesi için, gençli¤i için merha-
met. Evine dönsün, ne olursa olsun,
insanl›k için, sevenler için inflallah
ç›kar" diye duygular›n› ifade ediyor.

- "Güler Abla, sen içerdeyken,
Balcal› Hastanesi’nin bahçesinde,
senin pankart›n›n alt›nda, sana yap›-
lan insanl›k d›fl› iflkenceyi kendi be-
denimizde hissediyoruz!" diye ses-
leniyordu ziyaretçilerden birisi.

- Üç çevik kuvvet polisi Güler
Zere afiflini y›rt›yor, bunu gören bir
kad›n "Serseriler” diye polislere
tepki gösteriyor.

- ‹skenderun’dan oturma eylemi-
ne destek vermek için gelen bir kifli
flöyle diyor; ““flfluunnuu bbiilliiyyoorruumm vvee oo
kkaaddaarr eemmiinniimm kkii mmüüccaaddeelleemmiizz ssoo--
nnuuccuunnddaa AAbbllaa’’yy›› oorraaddaann çç››kkaarraaccaa--
¤¤››zz.. HHeepp bbiirrlliikkttee ""MM››ssrrii KK››zz""›› ssööyy--
lleeyyeeccee¤¤iizz..””

- Babalar›n› tedaviye getiren üç
kiflilik bir aile Güler'i bildiklerini,
TV'lerden haber ald›klar›n›, çok
üzüldüklerini anlat›yor. Ayr›ca Ada-

let Bakanl›¤›'n› arad›klar›n› ve epey
bekletildikten sonra hapishaneye di-
lekçe vermeniz gerekiyor dedikleri-
ni söylüyor. Daha sonra da “GGüülleerr
iiççiinn nnee yyaappmmaamm››zz ggeerreekkiiyyoorrssaa,,
yyaappaall››mm”” diyorlar. TAYAD’l›lar
Sal› günü yap›lacak tabutlu eylem-
den bahsedince kat›lacaklar›n› söy-
lüyorlar.

-‹ki genç yaklaflt›, epey bak›nd›-
lar, biz yanlar›na gittik ve anlatt›k.
""DDeevvrriimmcciiyyddii bbuu aabbllaa ddee¤¤iill mmii""
dediler. Adalet Bakanl›¤›'n› araya-
caklar›n› söylediler.

- Bir hasta yak›n› ve befl hasta
deste¤e geldiklerini söyleyerek
oturdular, ""bbuurraaddaa oolldduu¤¤uunnuuzz ssüü--
rreeccee yyaann››nn››zzddaa oollaaccaa¤¤››zz"" dediler.

““fifiuu aann mmaammaa ddaa yyiiyyeemmii--
yyoorr.. SSaaddeeccee sseerruummllaa bbeesslleennii--
yyoorr..””

Güler Zere’nin yan›nda
refakatçi bulundurulmas›na
izin verilmiyord›. Yap›lan
giriflimler sonucunda 31
Temmuz günü Güler'in ya-
n›na refakatçi al›nmas› ka-
bul edildi. fiimdi Güler’e
ailesi ve arkadafllar›ndan
dört kifli dönüflümlü refa-
katçilik yap›yor. 

GGüülleerr ZZeerree’’nniinn rreeffaakkaattçç››ss›› GGiinnaa
ÖÖzzççeelliikk iillee yyaapptt››¤¤››mm››zz rrööppoorrttaajj::

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler’in sa¤l›¤› nas›l?

GGiinnaa ÖÖzzççeelliikk:: Ben ilk gördü-
¤ümde iyiydi. Radyoterapiye bera-
ber gittik. Dönüflte tedaviden kay-
nakl› rahats›zland›. Halsizleflti. Ya-
ras› a¤r›d›¤› için yemek yiyemedi.

Balcal› HHastanesi 
Önünde 11. AAy



fiu an mama da yiyemiyor. Sadece
serumla besleniyor. Konuflurken k›-
s›k sesle konufluyor. Konufltu¤u za-
man yaras› çok a¤r›yor. Sa¤l›¤›ndan
kaynakl› sadece iki gün sohbet ede-
bildik. Radyoterapinin d›fl›nda difl
doktoruna da gidip geliyor. Yaras›-
n›n oldu¤u taraftaki alt çene diflleri-
nin tamam› al›nm›fl durumda. Serum
tak›l›rken kolu flifliyor. Bu durum
ona rahats›zl›k veriyor. Ifl›n tedavisi-
ne gitti¤i zaman halsiz dönüyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Refakatçilikle ilgili
karfl›laflt›¤›n›z sorunlar neler?

GGiinnaa ÖÖzzççeelliikk:: ‹lk girdi¤im za-
man, 20 dakika görüfltüm. Sonra bir
gardiyan geldi. ““SSaaddeeccee GGüülleerr’’ee
yyeemmeekk yyeeddiirriipp çç››kkaaccaakkss››nn.. 2244 ssaaaatt
kkaallmmaayyaaccaakkss››nn..”” dedi. Ben de avu-
kat ve savc›l›kla görüflece¤imi söy-
ledim. Gardiyan da ka¤›tta 24 saat
yaz›lmad›¤› için b›rakamayaca¤›n›

söyleyince d›flar› ç›kmak zorunda
kald›m. O gün akflam Güler’in ya-
n›nda kalamad›m. Daha sonra sav-
c›l›kla yap›lan görüflmeler sonras›n-
da ertesi gün Güler’in yan›nda 24
saat refakatçilik yapmaya bafllad›m. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Hastanenin koflullar›
nas›l?

GGiinnaa ÖÖzzççeelliikk:: Yata¤› sert oldu-
¤u için kemiklerinin a¤r›mas›na ne-
den oluyor. Yata¤›n›n örtüleri dü-
zenli de¤iflmiyor. Kanser hastas› bu
insan›n kulland›¤› her fleyin steril
olmas› gerekirken, tam tersi oluyor.
Odas› küçük, üç tane yatak var. Ya-
taklar Güler’in rahat hareket etme-
sini zorlaflt›r›yor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Görevli personelin tu-
tumu nas›l?

GGiinnaa ÖÖzzççeelliikk:: Güler ilk hasta-
neye getirildi¤inde hemflireler ona

terörist gözüyle bak›yorlarm›fl. Gü-
ler onlarla konuflmufl. fiu anda dok-
torlar, hemflireler çok iyi davran›-
yorlar. Örne¤in komutanlardan biri
“ Art›k iyilefl de biran önce ç›k. Bü-
tün insanlar seni bekliyor” diyerek
moral vermeye çal›fl›yordu. Gardi-
yanlar da sürekli sa¤l›k durumlar›n›
soruyorlar. Yaln›z iken ço¤u iflini
tek bafl›na yapmak zorunda kalm›fl.
Kimse yard›mc› olmam›fl. Doktor
genelde akflamlar› geliyor. Sa¤l›k
durumunu kontrol ediyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler’in kendisi ve
tüm hasta tutsaklar için sürdürülen
mücadeleden ne kadar haberi var? 

GGiinnaa ÖÖzzççeelliikk:: Ben ilk girdi¤im-
de çok haberi yoktu. Kendisi de bu-
nu merak ediyordu. Kampanya ve
eylemlerin devam etti¤ini, yap›lan
etkinlikleri anlatt›m. Bunlar› anlat-
t›¤›mda morali daha iyi oluyordu. 

Say›: 192 15GÜLER ZERE

Paris'te Güler ‹çin Pankartlar
Paris Özgürlük Komitesi çal›flanlar› taraf›ndan 1 A¤us-

tos 2009 Cumartesi günü Paris'in en kalabal›k olan Gare
de l'Est, Gare du Nord tren istasyonlar› ile Les Halles ve
Republique meydanlar›na ve Strasbourg Saint Denis sem-
tine olmak üzere, toplam 5 adet pankart as›ld›.

Özgürlük Komitesi imzas› ile as›lan pankartlarda Fran-
s›zca "Kanser Hastas› Güler Zere için Özgürlük" yaz›l›y-
d›. Güler Zere'yi AKP hükümetine öldürtmeyeceklerini
aç›klayan Paris Özgürlük Komitesi çal›flanlar›, Güler Zere
serbest b›rak›l›ncaya kadar eylem ve etkinliklerinin devam
edece¤ini aç›klad›.

Saat 11.00 civarlar›nda as›lan pankartlar›n tamam›n›n
17.00 itibariyle hala as›l› olduklar› ve ilgi gördükleri göz-
lendi.

Avrupa’da Güler Zere'ye
Özgürlük Kampanyas› 

Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerinde "Kanser
Hastas› Güler Zere'ye Özgürlük" kampanyas›
devam ediyor. 

Hamburg Halk Cepheliler taraf›ndan 29
Temmuz’da ifllek bir bölge olan
Sternschanze’nin iki ayr› yerinde üzerinde
Güler Zere'nin resimlerinin oldu¤u, Almanca
"Devrimci Tutsak Güler Zere'ye Özgürlük-
Halk Cephesi" yaz›l› pankart-afifller as›ld›. 1
A¤ustos’ta Altona semtinde de Almanca ve
Türkçe bildiriler da¤›t›ld›. 

Hamburg Halk Cepheliler ve Paris
Özgürlük Komitesi, Güler Zere serbest
b›rak›l›ncaya kadar eylem ve etkinliklerine
devam edeceklerini aç›klad›lar. 

‹talyan Heyeti Güler
Zere’ye Özgürlük ‹stedi 

‹talya’dan ülkemizde yaflanan hak
ihlallerini yerinde görmek için gelen
bir heyet 5 A¤ustos günü de Güler Zere
için Adana’ya gitti. 

Güler Zere ile görüflmek isteyen ancak savc›l›ktan
olumlu sonuç al›namay›nca Balcal› Hastanesi önünde 27
gündür oturma eylemi yapan Güler Zere’nin ailesi ve
TAYAD’l› Aileler’i ziyaret eden heyet  ad›na Antonio
Olivieri (CGIL) bir konuflma yaparak bu kampanyay›
‹talya’da yayg›nlaflt›racaklar›n› belirtti.



Ses verin, sesimiz ço¤als›n... Ses
verin, hasta tutsaklar serbest kal--
s›n... Ses verin, Güler Zere yaflas›n... 

Bu ça¤r›; yüre¤i insanl›ktan ya--
na olan herkesedir. Bu ça¤r›; vicda--
n›n› koruyan, ba¤›ms›zl›k, vatan de--
¤erlerini koruyan herkesedir. Bu
ça¤r› senin için. Bu yaz›y› okuyan
her okurumuz için... 

TMMOB’da Bas›n Toplant›s›
6 A¤ustos günü Güler Zere’ye

özgürlük isteyen siyasi yap›lar ve
demokratik kitle örgütleri ‹stanbul’-
da TMMOB’da bir bas›n toplant›s›
yapt›lar. Güler Zere’nin babas›n›n
da kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda 60’›
aflk›n kurum ad›na aç›klamay› Av.
Behiç Aflc› okuyarak “Güler Zere
Katlediliyor! Güler Zere’nin Katle--
dilmesine ‹zin Vermeyece¤iz” dedi.
Daha sonra Haydar Zere k›z›n›n
gün gün ölüme gitti¤ini, bir an önce
sa¤l›¤›na kavuflmas›n› istedi¤ini be--
lirterek duyarl› olan herkesi Tak--
sim’de yap›lacak olan eyleme ça¤›r--
d›. ÇHD ad›na söz alan Avukat Oya
Aslan, Güler Zere’nin sa¤l›k duru--
mu hakk›nda bilgi verdi. 

KESK fiubeler Platformu’ndan
Hatun ‹ldemir “Bir devletin görevi
vatandafllar›n› yaflatmakt›r” diyerek
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›--
n› istedi. DTP’li Dursun Y›ld›z Gü--
ler  için ellerinden gelen her fleyi ya--
pacaklar›n› dile getirirken Halk
Cephesi ad›na konuflan Eyüp Bafl

“Biz inan›yoruz ki Güler’i onlar›n
elinden kopar›p alaca¤›z” diyerek
Güler için özgürlük istedi.

“Tabutlar›m›za Basarak
Yükselmesine ‹zin Vermeyiz”

7 A¤ustos günü Güler Zere’ye
özgürlük için Taksim Tramvay Du--
ra¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne
iikkiinnccii kkeezz yyüürrüüyyüüflfl düzenlendi. 

“Kanser Hastas› Güler Zere’ye
Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› ey--
leme 22 bbiinn  kkiiflflii kkaatt››lldd››..

Galatasaray Lisesi önünde bir
konuflma yapan ÇHD Baflkan› Av.
Taylan Tanay, TBMM ‹nsan Hakla--
r› ‹nceleme Komisyonu Baflkan›
Zafer Üskül’ün Güler Zere’yi ziya--
ret ettikten sonra, hastanedeki mah--

kum ko¤uflu için “gayet temiz bir
yerdi, orada tedavi yap›labilir” aç›k--
lamas› üzerinde durdu. “Biz o ko--
¤ufllardan 2000 y›l›ndan beri cena--
zeler kald›r›yoruz, daha üç  hafta
önce ‹smet Ablak’›n cenazesi bir
mahkum ko¤uflundan ç›kt›” diyen
Tanay; “Zafer Üskül verdi¤i karar--
larla AKP içinde ilerlemek istiyor
olabilir. Ama bunu bizim tabutlar›--
m›za basarak yapmas›na izin ver--
meyece¤iz” dedi. 

Eylemde Haydar Zere de bir ko--
nuflma yaparak k›z›n›n tabutunu al--
mak istemedi¤ini söyledi. Eyleme
destek veren yazar Cezmi Ersöz
konuflma yapt›, flair Ruhan Mavruk
da bir fliir okudu. ‹talya’dan  Güler
Zere’yi ziyaret etmek için gelen he--
yetten üç kifli de yapt›¤› aç›klamada
“Türkiye hapishanelerindeki duru--
mun çok kötü oldu¤unu gördük.
Umar›m tecrite karfl› vermifl oldu--
¤unuz bu mücadalenizde baflar›l›
olursunuz” dedi. Ortak aç›klamay›
okuyan Av. Behiç Aflc› “Güler Zere,
tüm dünyan›n gözleri önünde ve he--
pimizin tan›kl›¤›nda aç›kça katledil--
mektedir” diye konufltu.

Meclis Önünde Özgürlük
Talebi

Kanser hastas› devrimci tutsak
Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas›
için demokratik kitle örgütü temsil--
cileri, sanatç› ve ayd›nlardan oluflan
bir grup 3 A¤ustos’ta ‹stanbul'dan,
TBMM'ye gitmek üzere yola ç›kt›.

Taksim AKM önünde  "Kanser
Hastas› Güler Zere'ye Özgürlük,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n"
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde ÇHD
Genel Baflkan› Av. Selçuk Koza¤aç--
l› bir konuflma yapt›. 

Amargi, Antikapitalist, Bar›fl Ve
Demokrasi Partisi, BDSP, Ça¤r›,
Ça¤r› Merkezi Çal›flanlar› Derne¤i,
ÇHD, Demokrasi ‹çin Birlik Hare--
keti, Devrimci Alevi Komitesi,
Devrimci Hareket, Devrimci 78'li--
ler, DHF, D‹P Giriflimi, DTP, EHP,
EKD, Emekli-Sen 1-2-3-4 No'lu
fiubeler, EMEP, Erol Zavar'a Yafla--
ma Hakk› Koordinasyonu, ESP, Gü--
lensu-Gülsuyu Derne¤i, Halk Cep--

16 GÜLER ZERE 9 AA¤ustos 22009

Sesimiz Ço¤als›n... Güler Zere Yaflas›n...Sesimiz Ço¤als›n... Güler Zere Yaflas›n...

TAKS‹M



hesi, Halkevleri, ‹HD, Kald›raç, KESK
fiubeler Platformu, Mücadele Birli¤i,
Naz›m Hikmet Marksist Bilimler Aka--
demisi, ÖDP, ÖMP, Özgürlükçü Sol
Hareket, Partizan, PEN, SDP, SODAP,
Sosyalist Feminist Kolektif, Sosyalist
Parti, TAYAD, Tecrite Karfl› Sanatç›--
lar, TKP, TÖP üye ve temsilcileri 4
A¤ustos'ta Ankara’daki kurumlarla bu--
lufltu. TAYAD, ÇHD, EHP, BDSP,
Halk Cephesi ve Tecrite Karfl› Sanatç›--
lar’dan oluflan bir heyet meclise gidip
Zere’nin durumu hakk›nda bilgi verdi.
Görüflmeler yap›l›rken d›flar›da da;
TBMM Dikmen Kap›s› önünde bir ey--
lem yap›ld›. Güler Zere’nin resminin
oldu¤u “Kanser hastas› Güler Zere’ye
Özgürlük Hasta Tutsaklar Serbest B›--
rak›ls›n” yazan pankart aç›ld›, hasta
tutsaklar›n isminin yer ald›¤› ““ÖÖllddüürrtt--
mmeeyyeeccee¤¤iizz!!”” dövizi tafl›nd›. 

Sanatç› Mehmet Özer “Umutsuzluk
Yasak” adl› fliiri okuduktan sonra “Biz
hapishanelerden çok tabut tafl›d›k. Ye--
ni tabutlar tafl›mak, istemiyoruz. Var
olan yasalar›n uygulanmas›n› istiyo--
ruz” dedi. 

Görüflmeleri sürdüren heyet ad›na
Av. Ebru Timtik, görüflmeler hakk›nda
bilgi verdi. Görüfltükleri milletvekille-
ri Ufuk Uras, Ahmet Ersin, Ak›n Bir--
dal, Hasip Kaplan ve Bengi Y›ld›z’›n
da ilgili ve duyarl› davrand›klar›n› ifa--
de etti. Heyet ayr›ca Durdu Özpolat ve
Çetin Soysal ile de görüfltü. Heyetle
birlikte d›flar›ya ç›kan Ak›n Birdal da
Av. Ebru Timtik’ten sonra söz ald› ve
Güler Zere ve hasta tutsaklar için elle--
rinden geleni yapmaya çal›flt›klar›n›
belirtti. Ak›n Birdal’dan sonra Tecrite
Karfl› Sanatç›lar’dan Hasan Sa¤lam ve
Ruhan Mavruk da söz alarak Güler Ze--
re ve hasta tutsaklara özgürlük ça¤r›s›--
n› tekrarlad›lar. Duyguland›¤› için ko--
nuflamayan Haydar Zere ise kitlenin
hep bir a¤›zdan att›¤› “Güler Zere ser--
best b›rak›ls›n, Adalet istiyoruz!” slo--
ganlar› ile selamland›. Eyleme 230 ki--
fli kat›ld›..

Adli T›p ve Adalet Bakanl›¤›
Önünde Protesto

AAnnkkaarr aa’da 1 A¤ustos günü tutsak
yak›nlar›, devrimci yap›lar ve demok--
ratik kitle örgütleri, baflta Güler Zere

Say›: 192 17GÜLER ZERE

Halk Cephesi taraf›ndan yürü-
tülen Güler Zere’ye özgürlük kam-
panyas› ülkenin her yerinde h›zla-
narak sürüyor. Güler Zere’nin afifl-
leri herkese hapishanelerde uygu-
lanan zulmü anlat›yor. Ama bu
afifllerin yerlerini en iyi buldu¤u
yerlerden birisi kuflkusuz AAddllii TT››pp
KKuurr uummuu’’nnuunn dduuvvaarrllaarr››yydd››. Çün-
kü Adli T›p Kurumu,  verdi¤i ra-
porla Güler Zere'nin ölüm ferman›-
na imza att›. 3 A¤ustos’ta afifl asan
Halk Cepheliler Adli T›p Kuru-
mu'nun personel araçlar›n›n girdi¤i
ön duvarlar›na as›lan büyük boy
afiflte zulme dikkat çekildi. 

2 A¤ustos’ta ‹‹ssttaannbbuull OOkkmmeeyy-
ddaann›› sokaklar›nda Piyalepafla Cad-
desi, Yola¤z› bölgesi ve Fatih Sul-
tan Mehmet Caddesi’nde ayn› ta-
leplerin yer ald›¤› afifller as›ld›.
BBeeyyoo¤¤lluu Hac› Ahmet Mahallesi,
Feriköy ve Kurtulufl bölgelerinde 1
A¤ustos günü, Kurtulufl merkez ve
son durakta, Feriköy mezarl›k böl-
gesi, E-5 üzeri ve Hac› Ahmet Ma-
hallesi’nin tamam›na as›ld›. Ayn›
gün Avc›lar Merkez Mahallesi
Marmara Caddesi girifline as›lan
pankart 2 saat as›l› kald›. 31 Tem-
muz günü MMeecciiddiiyyeekkööyy''de, fifiiiflflllii
Abide-‹ Hürriyet Caddesi’nde, Bo-
monti'de fiiflli Meslek Lisesi'nde ve
Osmanbey yolunda toplam 6 bü-
yük boy, SSaarr››ggaazzii duvarlar›na da
10 adet büyük boy afifl as›ld›. 

‹stanbul'un TTaakkssiimm,, ‹‹ssttiikkllaall
CCaaddddeessii''nnddee, Tünel’den Taksim
Meydan›'na kadar, ara sokaklar da
dahil olmak üzere birçok yerde
afifller as›ld›, "Zulmü bilmeyen,
zalimi tan›mayan kalmas›n" denil-
di. CCiihhaannggiirr merkez ve ara sokak-
lar, fiiflhane, Çapa, Bahçelievler E-
5 güzergah› da afifllendi. 3 A¤ustos
günü GGaazzii Mahallesi’nde 3 ayr›
bölgeye 1 A¤ustos’ta KKüüççüükkaarr-
mmuuttlluu’da Güler Zere için pankart-
lar as›ld›. 

5 A¤ustos günü ‹‹ssttaannbbuull,, fifiiiflflllii
EEttffaall girifli, Fulya girifli, Fulya

kavfla¤› ve YY››lldd››zz taraf›nlar›nda
afifller asan Halk Cepheliler, her
koflulda Güler Zere'ye sahip ç›ka-
caklar›n› vurgulad›lar. Ayn› gün
KKaa¤¤››tthhaannee'ye ba¤l› NNuurrtteeppee, Ço-
bançeflme, Güzeltepe ve Osmanpa-
fla mahallelerinde, EEyyüüpp--AAlliibbeeyy-
kkööyy'de de Cengiztopel, Akflemset-
tin, Sayayokuflu ve Karadolap ma-
hallelerine afifller as›ld›. 

EEsskkiiflfleehhiirr'de 5 A¤ustos’ta
Odunpazar›, Tepebafl›, Hamamyo-
lu, Doktorlar, ‹ki Eylül Caddesi,
Viflnelik ve Atatürk Stadyumuna,
Gültepe, Y›ld›ztepe ve Büyükdere
mahallesine de afifller yap›ld›. 

AAddaannaa’da 2 A¤ustos günü Ya-
vuzlar-Sinanpafla'da, 3 A¤ustos gü-
nü Merkez Yüre¤ir ‹lçesinde Sü-
leyman Vahit Caddesi’nde, Yamaç-
l›’da, Akdeniz Caddesi’nde, 4
A¤ustos günü de çarfl› merkezinde
afifller yap›ld›. 

4 A¤ustos günü GGeemmlliikk'te Ha-
midiye, Eflref Dinçer mahallelerine
ve Dereboyu caddesine AAnnkkaarr aa'da
3 A¤ustos günü KK››zz››llaayy'da ‹zmir
caddesi, Kolej, Kurtulufl, Karanfil
sokak, S›hh›ye'de ve Yeniflehir pa-
zar› çevresine afifller yap›ld›. 

BBuurrssaa'da, 4 A¤ustos  günü, Te-
leferik, Kestel'in Kale ve Elmal›k
mahalleleriyle, 1 A¤ustos günü
AAnnttaakkyyaa'n›n Harbiye beldesinde,
Defne mahallesi ve Hürriyet ma-
hallelerinde as›ld›. Sümerler Ma-
hallesi Necmi Asfuro¤lu Lisesi
korkuluklar›na da afifller as›ld›. 

4 A¤ustos’ta ‹‹zzmmiirr’in Yaman-
lar ve Do¤ançay mahallelerinde,
Buca Devlet Hastanesi karfl›s›na,
Dokuz Eylül Üniversitesi Duvar›na
ve Buca Hapishanesi Duvar›na, ay-
r›ca Narl›dere’de 2. ‹nönü Mahalle-
si, Ar›kent Huzur Mahallesi, Narl›-
dere Merkez Balçova as›lan afifller-
de Güler Zere’ye Özgürlük istendi. 

Özgürlük Afiflleri
Her Yerde

AlibeyköyAlibeyköy



olmak üzere hasta tutsaklar› gör--
mezden gelen Adalet Bakanl›¤› ve
Adli T›p Kurumu’nu protesto etti--
ler. K›z›lay Postanesi önünde yap›--
lan eylemde "AKP ve Adli T›p Hu--
kuka, Bilime Göre De¤il; Devrimci
Düflmanl›¤›yla Karar Veriyorlar!"
pankart› aç›ld›. 

Adalet Bakanl›¤› ve Adli T›p
Kurumu’na kefen postalan›rken
"Siyasal iktidar öldürme kararl›l›--
¤›yla adaletsizli¤ini sürdüyor" de--
nildi. 

EHP’li Kad›nlardan Destek 
Emekçi Hareket Partili Kad›nlar

31 Temmuz günü “Darbecilere De--
¤il, Güler Zere’ye Özgürlük” pan--
kart›yla Taksim Tramvay Dura--
¤›’nda Güler Zere’yle dayan›flmak
için eylem yapt›. Yaklafl›k 60 kad›--
n›n kat›ld›¤› eylemde “Yaflas›n Ka--
d›n Dayan›flmas›, Devrimci Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Darbe--
cilere De¤il, Güler Zere’ye Özgür--
lük” sloganlar› at›ld›.  

AKP Adana il Binas›na Tabut 
4 A¤ustos günü Al›nteri, BDSP,

ÇHKM, DHP, ESP, Halk Cephesi,
‹HD, KESK, TAYAD, TÖP, Hal--
kevleri, BDSP, D‹P, ÖDP, TUHAY-
DER, DTP, EMEP, Sosyalist Parti,
78'liler Giriflimi, D‹SK Genel-‹fl,
Sosyalist Feminist Kolektifi, Türki--
ye Gerçe¤i taraf›ndan AKP ‹l
Binas› önüne tabut b›rak›ld›.  Ku--
rum temsilcileri omuzlar›na tabutu
alarak AKP il binas›na gittiler. ‹l bi--
nas›n›n önüne tabut b›rak›ld›ktan
sonra ‹nönü Park›’nda “Güler Ze--

re’ye Özgürlük ve Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n› att›--
lar.  Adana SES fiube Baflkan› Meh--
met Antmen yapt›¤› aç›klamada
“Bugün kanser hastas› Güler Ze--
re’nin tedavisi için tahliye edilme--
mesinin sorumlular›ndan AKP’nin
önündeyiz” dedi. 

‹zin Vermeyece¤iz
AAnnAAnn ttaallttaall yyaayyaa’da Halk Cepheliler 4

A¤ustos günü gerçeklefltirdikleri
eylemle ‹stanbul’dan Güler Zere
için meclise giden heyete destek
verdiler. K›fllahan Meydan›’nda ey--
lem yapan Halk Cepheliler AKP ik--
tidar›n›n katliamc› yüzünü bir kez
daha teflhir ettiler. ESP, BES, Ö¤--
renci Kolektifleri, Halkevi’nin des--
tek verdi¤i eylemde “AKP Halka
Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›. 

En Hakl› Talebimizi ‹stiyoruz
Güler Zere’nin tahliye edilmesi--

ni isteyen eylemlerden birisi de ‹z--
mir’de yap›ld›. Halk Cephesi
taraf›ndan ‹‹zzmmiirr KKeemmeerraalltt›› Giri--
flinde her hafta yap›lan oturma eyle--
minin üçüncüsü 31 Temmuz günü
yap›ld›. “Biz Güler Zere’nin gözgö--
re göre öldürülmesine izin verme--
yece¤iz” denilen aç›klaman›n ard›n--
dan befl dakikal›k oturma eylemi
yap›ld›. 

Halk Cephesi, KKaarrflfl››yyaakkaa Çar--
fl›’da 4 A¤ustos günü bir eylem ger--
çeklefltirdi. Aç›klama yapan Dursun
Göktafl "Ne Güler Zere için ne de
tecrit alt›ndaki di¤er tutsaklar için
merhamet istemiyoruz. Biz en mefl--
ru en insani en hakl› talebimizi isti--

yoruz. Adalet istiyoruz…" dedi. 

Güler Zere ‹çin Adalet
TTrraakkyyaa KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii 4

A¤ustos günü Babaeski’de belediye
önünde düzenlemifl oldu¤u eylemle
kanser hastas› devrimci tutsak Gü--
ler Zere’nin serbest b›rak›lmas›n›
istedi. Eylemde Trakya Kültür Mer--
kezi ad›na Mine Uçar taraf›ndan ya--
p›lan aç›klamada adalet talebi dile
getirildi.  

“Zulmü Duymayan Kalmas›n”
4 A¤ustos günü MMeerrMMeerr ssiinnssiinn’de Tafl

Bina önünde eylem gerçeklefltirildi.
“Zalimin Zulmünü Duymayan, Za--
limi Tan›mayan Kalmas›n!” pankar--
t›n›n aç›ld›¤› eylemde TAYAD’l›
Aileler ad›na Niyazi Harnubo¤lu bir
aç›klama yapt›. Aç›klaman›n ard›n--
dan 5 dakikal›k oturma eylemi ya--
p›ld›. 

Güler Zere ve Tecrit Anlat›ld› 
EE rrEE rr zziinnzziinn ccaannccaann Mollaköy Belediye--

si’nde 29 Temmuz günü Yürüyüfl
Dergisi sat›fl› ve Güler Zere ile ilgi--
li broflür da¤›t›m› yap›ld›. Halkla
Güler Zere ve hapishanelerdeki tec--
ritle ilgili sohbetler yap›ld›. 
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‹‹fifiKKEENNCCEECC‹‹ DDOOKKTTOORR--
LLAARR TTEEfifiHH‹‹RR VVEE TTEECCRR‹‹TT
EEDD‹‹LLMMEELL‹‹,, BBUU MMEESSLLEE⁄⁄‹‹
DDAAHHAA FFAAZZLLAA
KK‹‹RRLLEETTMMEELLEERR‹‹NNEE ‹‹ZZ‹‹NN
VVEERR‹‹LLMMEEMMEELL‹‹DD‹‹RR.. 
GGÖÖRREEVVEE ÇÇAA⁄⁄IIRRIIYYOO--
RRUUZZ:: DDOOKKTTOORRLLAARRIINN
TTUUTTSSAAKKLLAARRAA KKAARRfifiII
DDÜÜfifiMMAANNCCAA TTUUTTUUMMLLAA--
RRAA OORRTTAAKK OOLLMMAALLAARRII--
NNAA SSOONN VVEERR‹‹LLMMEELL‹‹DD‹‹RR!!

Güler Zere, Adli T›p Kuru-
mu’nda nas›l “muayene” edildi¤ini
geçen haftaki Yürüyüfl’te flöyle an-
lat›yordu: “Genç doktorlardan biri-
si nabz›m› kontrol etti, kalp at›fl rit-
mimi dinledi, halsiz olup olmad›¤›-
m› sordu, halsizim dedim. Zaten ye-
ni ameliyat olmuflsun, dedi. fiöyle
usulden yaralar›ma, aa¤¤››zz iiççiimmee
bbaakkmmaadd›› bbiillee.... Odan›n içinde biirr
ççookk ddookkttoorr bulunuyordu. Onlar be-
nimle hhiiçç iillggiilleennmmeeddiilleerr..”

Güler böyle anlat›yordu. Bir
“doktor” sadece 22 ddaakkiikkaa muayene
ediyor. Ve bu kadarc›k bir muaye-
neyle ““oonnuunn kkaattlleeddiillmmeessii”” anlam›-
na gelen bir rapor veriliyor. B›raka-
l›m bir kanser hastas›n›, herhangi
bir hasta bu flekilde muayene edile-
bilir mi? Bunun ad›na herfleyden
önce muayene denilebilir mi? Bir
insan›n, kanser hastas› bir tutuklu-
nun hayat›n› belirleyecek bir karar 2
dakika içinde al›nabilir mi? 

Ad›na “muayene” denilen bu
flflaarrllaattaannll››¤¤››nn t›pla yak›ndan uzak-
tan iliflkisi olamaz. T›p e¤itiminde
bütün doktorlara hastalar›yla nas›l
ilgilenmeleri gerekti¤i ö¤retilir, bu-
nun için hhiippookkrraatt yyeemmiinnii ettirilir.
Bir doktorun en temel görevi insan
hayat›n› kurtarmakt›r. Ama ad›na
“doktor” denilen bu kifliler de¤il iinn--
ssaann hayat›n› kurtarmay› ““ddookkttoorr””
maskesiyle insanlar› ööllüümmee ggöönn--
ddeerrmmeeyyii kendilerine görev edin-
mifller. Bu tav›r sadece bir doktora

da ait de¤ildir. Orada -Adli T›p Ku-
rumu’nun o salonunda, o anda- bir
çok doktor var ve hepsinin de tavr›
ayn›: HHEEPPSS‹‹ ‹‹LLGG‹‹SS‹‹ZZ.. 

Bu doktorun tavr›, mesleki ola-
rak normal mi görülecek? Tabip
Odalar›, Türk Tabipler Birli¤i, Sa¤-
l›k Emekçileri Sendikalar› ‹fiKEN-
CEC‹ DOKTORLAR KARfiISIN-
DA BU KADAR ÇARES‹Z M‹?
Birgenler karfl›s›nda çaresiz mi? 

Tabipler Birli¤i’nin, Tabip Oda-
lar›’n›n verdi¤i uyar›, meslekten
men ya da para cezalar› var. Ancak
Birgen hakk›nda verilmifl meslekten
men cezas› uygulat›lamad›. AKP,
Adalet Bakanl›¤›, yarg› hepsi birden
Birgen’i korudu. Devletin, kontrge-
rillan›n hizmetindeki adamlar›n› ko-
rumas› bilinen bir durum. fiimdi bu
cezalar uygulatt›r›lm›yor diye bir
fley yap›lmayacak m›? “Doktor” gö-
rünümü alt›ndaki bu iflkence aklay›-
c›lar›, ölüm kararlar› veren Mengele
art›klar› görevlerini sürdürmeye,
terfi etmeye, baflka insanlar›n hayat-
lar›n› karartmaya devam ediyorlar.
Bunu yapmalar›na izin mi verile-
cek? “Biz üzerimize düfleni yapt›k
m›” denilecek?

‹flkenceci ddoktorlar›n 
varl›¤› bbir gerçektir!

‹flkenceci doktorlar, ülkemizde
yeni bir olgu de¤ildir. ‹flkence poli-
tikas›n›n bir aya¤›n› da baz› “dok-
torlar” oluflturmaktad›r. Bu klasik
bir tablo haline gelmifltir. Her kara-
kolun, emniyet müdürlü¤ünün düz-
mece raporlar› hangi doktordan,
hastaneden alaca¤› bellidir. Ülke-
mizde binlerce insan gözalt›na al›-
n›yor, iflkence görüyor. Bu insanlar
gözalt›na al›nd›klar›nda  ve gözal-
t›ndan sonra “sa¤l›k muayenesin-
den” geçiriliyorlar. ‹flkence görmüfl
binlerce insan hakk›nda verilen
“sa¤lam” raporlar› var. ‹flkencenin
bu kadar yayg›n oldu¤u ülkemizde,
iflkencenin doktorlar eliyle aklan-
mas› da bir o kadar yayg›nd›r. Polis-
le iflbirli¤i halinde çal›flan “doktor-

lar›n” istihdamlar› buna uygun ola-
rak yap›lmaktad›r. ‹flkencenin bu
kadar yayg›n olarak devam etme-
sinde, meflrulaflt›r›lmas›nda iflkence
aklay›c›s› doktorlar›n da pay› var-
d›r. Bu da iflkencecileri daha da per-
vas›zlaflt›ran etkenlerden biridir.

Bir de do¤rudan polis kadrosun-
da çal›flan, iflkenceye giren, iflken-
cenin dozunu ayarlayan MENGE-
LELER var. Bunlar y›llard›r bu “in-
sanl›k d›fl›” görevi yapmaya devam
ediyorlar. 

Hapishanelerde say›s›z operas-
yon, doktorlar›n rapor vermemesi
nedeniyle örtbas edilebilmifltir.
Metris Hapishanesi'nde iflkencede
katledilen Engin Çeber, ilk iflkence-
lerin ard›ndan revire kald›r›ld›¤›n-
da, revirdeki doktor Engin’e flöyle
bir bak›p, flunu söylemiflti: ““GGöözzllee--
rrii aaçç››ll››yyoorr,, nnaabbzz›› ddaa aatt››yyoorrssaa kkoo--
¤¤uuflflaa ggeerrii ggööttüürrüünn..”” 

F Tipi hapishanelerde, tutuklula-
r›n hastal›klar›n› ciddiye bile alma-
yan, a¤›r hastalar› bile hastaneye
sevk etmeyen doktorlar hakk›nda
y›llard›r say›s›z bilgi ve belge ç›k-
m›flt›r ortaya. Tabibler Birli¤i ve
Odalar, onlar karfl›s›nda da etkisiz-
dir. 

Tutsaklar›n hastaneye sevk edil-
diklerinde karfl›laflt›klar› tav›rlar,
zzuullmmüünn ddookkttoorrllaarr hhaallkkaass››nnddaa
önemli bir yan› oluflturuyor. Bir tut-
sak, doktor taraf›ndan muayene edi-
lirken askerin d›flar›da beklemesi,
kelepçelerin aç›lmas› gereklidir.
Ancak bu yap›lmamakta ve tutsak-
lar buna tav›r ald›¤›nda ise, bir çok
doktor ya sessiz kalmakta ya da as-
kerle birlikte tutsaklara karfl› tav›r
alarak, muayene etmemektedir. 

Tüm bu yaflananlar doktorluk
mesle¤inde de ciddi bir ddeejjeenneerraass--
yyoonn oldu¤unu göstermektedir. Ta-
bipler Odas›, y›llard›r bu konularda,
meflruluk temelinde kararl› bir mü-
cadele gelifltirememifltir. Gelifltire-
medi¤i için de meslek ahlak›na uy-
mayan çok say›da doktor, bu tav›r-
lar›n› devam ettirebilmifllerdir. 

Say›: 192 19TAB‹P ODALARI

TAB‹P ODALARINI VE TÜM SA⁄LIK 
EMEKÇ‹LER‹N‹ GÖREVE ÇA⁄IRIYORUZ: 



Bir baflka olgu, hastanelerde tu-
tuklu ve hükümlülere ayr›lan ko-
¤ufllar›n durumudur. Büyük ço¤un-
lu¤u bodrum katlar›nda, penceresiz,
havaland›rmas›z, rutubetli berbat
yerlerdedir. Hapishane yönetimleri-
nin, oligarflinin Adalet ve Sa¤l›k
Bakanl›klar›’n›n tutuklu ve hüküm-
lüleri böyle yerlerde tutarak “ceza-
y›” katmerlefltirmek istemeleri onla-
r›n faflist mant›¤›na uygundur. Ama
t›p insanlar›n›n, hastalar›n -tutuklu
da olsalar- bu koflullarda tutulmas›-
na sessiz kalmas› kabul edilemez. 

Güler Zere’ye hemflireler günde
bir kez bile u¤ram›yor. Çarflaflar›
de¤ifltirilmiyor. 

TTaabbiipp OOddaallaarr››,, SSaa¤¤ll››kk EEmmeekkççii--
lleerrii SSeennddiikkaallaarr››,, bütün bunlar kar-
fl›s›nda nas›l sessiz kalabilirler? Ne-
den örgütlü güçleriyle iflkenceci
doktorlar›n karfl›s›na ç›kmazlar?
Mesela neden iflkenceye onay veren
doktorlarla birlikte çal›flmay› red-
detmek veya benzeri tav›rlar gelifl-
tirmezler? 

Sa¤l›k alan›ndaki demokratik
kurumlar›n, iflkenceler karfl›s›nda,
mesle¤inin gere¤ini yerine getirme-

yen doktorlar karfl›s›nda tav›rs›z
kalmas› kabul edilemez. Sa¤l›k
emekçilerinin, doktorlar›n bu konu-
da oluflmufl statükolar›n d›fl›na ç›-
k›p, hem mesleki anlamda, hem de-
mokratik anlamda, bu sorunla mmiillii--
ttaann bbiirr kkaavvggaayyaa ggiirriiflflmmeelleerrii, acil
bir zorunluluk haline gelmifltir. 

‹flkenceye karfl› tav›r al›nmas›
hem demokratik mücadelenin, hem
de meslek ahlak›n›n bir gere¤idir.
Bunu yapabilmek, ayn› zamanda
doktorlar ve sa¤l›k emekçileri ara-
s›nda bu konuda yeniden bir bbiilliinnçç
oluflturulmas›ndan geçmektedir. 

‹flkenceye göz yuman, iflkence-

leri örtbas eden, hapishanelerde tut-
saklara kötü muamele yapan, onlar›
tedavi etmeyen doktorlar, teflhir,
tecrit ve Odalardan ihraç edilmeli-
dir. 

Bu kan›ksama, duyars›zlaflma
afl›lmak zorundad›r. Bunun için bafl-
ta TTB, Tabip Odalar›, Sa¤l›k
Emekçileri Sendikalar›’n›n yöne-
timleri bu konudaki pasif çizgilerini
de¤ifltirmek, bu mücadeleye önder-
lik etmek durumundad›rlar. 

Bu ülkede y›llard›r iflkence akla-
y›c›s› doktorlar görevlerini devam
ettiriyor. Adli T›p Kurumu iflkence-
yi akl›yor, Wernicke Korsakoff has-
tas› tutsaklara “sa¤lam” raporlar›
veriyor, tahliye edilmek zorunda
olan kanser ya da baflka hastal›klara
yakalanm›fl tutsaklar hakk›nda “ha-
pishane koflullar›nda tedavi görebi-
lir” raporlar› düzenleniyor. Daha
fazla insan›n ma¤dur edilmemesi,
ölüme sürüklenmemesi için bütün
sa¤l›k örgütleri harekete geçmelidir. 

Hasta haklar›n› savunmak, mes-
lek ahlak›n› savunmak bütün dok-
torlar ve sa¤l›k emekçileri için hem
hakt›r, hem görevdir.

‹‹flflkkeenncceeyyee kkaarrflfl›› ttaavv››rr
aall››nnmmaass›› hheemm ddeemmookkrraattiikk

mmüüccaaddeelleenniinn,, hheemm ddee mmeesslleekk
aahhllaakk››nn››nn bbiirr ggeerree¤¤iiddiirr..

‹‹flflkkeenncceeyyee ggöözz yyuummaann,,
iiflflkkeenncceelleerrii öörrttbbaass eeddeenn,,

hhaappiisshhaanneelleerrddee ttuuttssaakkllaarraa
kkööttüü mmuuaammeellee yyaappaann,, oonnllaarr››

tteeddaavvii eettmmeeyyeenn ddookkttoorrllaarr,,
tteeflflhhiirr,, tteeccrriitt vvee OOddaallaarrddaann

iihhrraaçç eeddiillmmeelliiddiirr.. 
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DR. ZEK‹ SERDAR KAYA
(‹stanbul Tabip Odas› Üyesi)

“Hiç ttan›mad›-
¤›m GGüler Zere
üzerinden, hhiç tta-
n›mad›¤›m NNur
Birgen’i mmahkum
ediyorum.”
““BBiizziimm iiççiinn eenn
öönneemmlliissii hheekkiimm aahh--
llaakk››nnaa kkaarrflfl›› vveerriilleenn

kkaarraarrllaarrdd››rr.. OOnnllaarrccaa,, yyüüzzlleerrccee mmeesslleekk--
ttaaflfl››mm ddaa bbeennllee aayynn›› dduuyygguullaarr›› ppaayyllaaflfl--
mmaakkttaadd››rr.. BBööyyllee bbiirr hheekkiimmllee ddee bbiirr ttaa--
bbiipp ooddaass››nnddaa üüyyeelliikk bbeennii rraahhaattss››zz eett--
mmeekktteeddiirr..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Nur Birgen'le ayn› oda-
n›n üyesi olmay› istememek, hakl›,
meflru bir tav›r. Tabipler Odas›’ndan
istifan›za yol açan etkenler nelerdir?

ZZeekkii SSeerrddaarr KKaayyaa:: Zaten merke-
zinde o vard›. Ben bu giriflimde tatil-
deyken bulundum. Çünkü vicdan›m

böyle istedi. Hekim olacaks›n›z, daha
önceki süreçte de zaten alm›fl oldu¤u
cezalar var. Fakat bakanl›kça bu uygu-
lama hayata geçirilmemekte. Bir hu-
kuktan, bir adaletten bahsediliyor, bu
kiflilere özel midir, nedir? Ö¤reniyorum
ki okuduklar›mdan, malum davadan Al-
bay Ersöz muhtemelen 3. ‹htisastan yi-
ne rapor alacak. Hekim olarak biliyo-
rum ki flu an tahliye edilenlerden flekere
ba¤l› görme bozuklu¤u olan, hiçbir ha-
yati tehlikesi olmayan insanlar çifte
standartla tahliye edildi. Adalette ikir-
ciklik, ona adalet, buna adalet olamaz.
Sadece siyasi tutuklular için de¤il, oku-
du¤umuz onlarca adli tutuklunun da
ölümleri izleniyor, ölümleri bekleniyor.
Nur Birgen ad›ndaki hekimle de biz ay-
n› fakülteden mezunuz. Ama biz hipok-
rat yemininde yaflatmak için yemin et-
tik, öldürmek üzere de¤il. Evre 4 kan-
serde neticede t›p literatürü bütün dün-
yada ayn›d›r; ööllüümmddüürr son aflamada
müdahale edilmedi¤i sürece. Ben acil
hekimli¤i yapt›m yaklafl›k 15 sene bu

evrede gelen hastalar çok iniflli-ç›k›fll›,
belli bir itinal› süreci gerektiren bir te-
davi sürecidir. Yak›nlar› için de. Bu in-
sanlar içinde adaletin, hakk›n uygulan-
mas› gerekir. Bunun ad› da tahliyedir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Tabip Odas› nezdinde
Birgen'in üyelikten at›lmas›   giriflimi-
niz oldu mu? 

ZZeekkii SSeerrddaarr KKaayyaa:: Olmad› kendisi-
ni sadece 90’l› süreçlerden beri isim ola-
rak, bu haks›z raporlara imza atmas›n-
dan biliyorum. Kendilerine göre, karar-
lar ald›¤›n› biliyorum. Bunu meslek eti-
¤iyle, insan vicdan›yla her fleyden önce
ba¤daflt›ram›yorum. 

Odaya severek üye oldum. Kesin-
likle bu yapt›¤›m ifl vicdani bir tepki
ve bütün hekimler için bir örnekleme.
Devlet, hükümet veya bürokrasi me-
kanizmas› ifllerken bu insanlar› göreve
getiriyor. Çünkü adaletsizlik ifllemek
üzere bu tip insanlara ihtiyaç var. Za-
ten vicdanl› hekimler bu görevlere ta-
lip olmazlar. 
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HÜSEY‹N DEM‹RD‹ZEN
(‹stanbul Tabipler Odas› Genel
Sekreteri)
“Doktorlar›n ssa¤l›k hhizmetleri
karfl›s›ndaki ppek ççok yyetersizli¤e
gerekli ttepkiyi vvermedi¤ini bbili-
yoruz”.
““DDoollaayy››ss››yyllaa üüyyeelliikktteenn aattmmaa yyookk
aammaa öörrnnee¤¤iinn ggeeççiiccii ssüürreellii mmeesslleekk--
tteenn uuzzaakkllaaflfltt››rrmmaa cceezzaallaarr›› vvaarr..
NNuurr BBiirrggeenn’’ddee ddee¤¤iiflfliikk bbaaflflvvuurruu--
llaarr nneeddeenniiyyllee bbuunnuunnllaa iillggiillii cceezzaa--
llaarr aallmm››flfltt››rr””.. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Nur Birgen nas›l hala
Oda üyesi olarak kalabiliyor? 

HHüüsseeyyiinn DDeemmiirrddiizzeenn:: Meslek ör-
gütlerinin üyelikten atma gibi yetkile-
ri yok. Ancak kendi iste¤iyle yada ya-
sada tan›mlanm›fl bir tak›m fleylerle
üyelikten -o da bölgesi d›flar›s›na ç›-
karmak fleklinde- ç›kar›labilir. Onun
d›fl›nda oda yönetimlerinin herhangi
bir üyesini üyelikten atmas› yada zor-
la üye tutmas› gibi bir yetkisi yoktur. 

Dolay›s›yla üyelikten atma yok
ama örne¤in geçici süreli meslekten

uzaklaflt›rma cezalar› var. Nur Bir-
gen’de de¤iflik baflvurular nedeniyle
bununla ilgili cezalar alm›flt›r. Bir
k›sm› mahkeme süreçleriyle ilgili ol-
du¤u için devam ediyor. 

YYüürrüüyyüüflfl: Y›llard›r iflkenceleri
onaylayan, infazlarda polisin istedi¤i
türde raporlar veren, hapishanelerde-
ki tutsaklara hastanelerde düflmanca
davranan say›s›z doktor örne¤ine
rastlad›k. Tabipler Odas›, bunlar›n
üzerine gidemez mi?

HHüüsseeyyiinn DDeemmiirrddiizzeenn:: Tabipler
Odas›’n›n mesleki kararlar üzerine in-
celemesi ya ma¤durun bize baflvurma-
s›yla ya idari baflvurular ya da kamu-
oyuna yans›mas›yla oluyor. Ancak tabi
genel olarak çok yayg›n sorunlar› ceza
vererek çözmek mümkün olmad›¤›
için, bizim yüzlerce soruflturma yürüt-
memize ra¤men özellikle idarenin ve
hükümetin bu konuda çal›flanlar üzeri-
ne olumsuz etkileri, bu kötü muamele-
de taraf olan güvenlik güçlerinin he-
kimler ve çal›flanlar üzerindeki psiko-
lojik bask›lar› pek çok olayda, bazen
direnemedi¤i için, bazen sorunu rapor
etmesini bilmedi¤i için, bazen gerçek-
ten uygun koflullarda muayene etmedi-
¤i için, bazen de bilerek ve kas›tla böy-
le davranmaktad›r. Biz pek çok aflama-
da gündeme gelmifl olan bu raporlarla
ilgili soruflturmalar yürütüyoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler Zere'yi sadece 2
dakika muayene eden doktor "Onun
katledilmesi" anlam›na gelen bir ra-
por verdi. Güler Zere'nin Balcal›'daki
odas›na günlerce hemflire bile u¤ra-
m›yor. Bu nas›l olabiliyor? 

HHüüsseeyyiinn DDeemmiirrddiizzeenn:: Biz kararla-
r›n ne kadar sürede verildi¤inden çok o
kararlar›n bilimsel olup olmad›¤›na ba-
k›yoruz. E¤er karar süresinin kendisi
bilimsel bir de¤erlendirme yapmay› or-
tadan kald›racak kadar k›saysa tabiki
bu ayr›. Özensizlik, ihmal ve kiflilerin
ma¤dur olmas›na yol açan bir davran›-
fl›n parças› olarak de¤erlendirilebilir. 

Güler Zere raporunda da Adana’da-
ki T›p Fakültesinin bu hastal›¤›n evresi
ve bu hastal›¤›n tedavisi ile ilgili, has-
tanede yat›rarak, gözlemlerine dayal›
yapm›fl oldu¤u tedaviyi bizde daha bi-
limsel buluyoruz. Bu nedenle bu olay
hakk›nda bir soruflturma bafllataca¤›z. 

Zaten cezaevlerindeki ve buralarda
tedavilerini sürdürüp sürdüremeyece-
¤ine yönelik tart›flma oralardaki koflul-
lardan kaynaklanmaktad›r. Dolay›s›y-
la oraya girifl-ç›k›fllar s›n›rl›d›r. Yani
mahkum ko¤ufllar›na girip-ç›kmak di-
¤er bölümler kadar rahat de¤ildir ve o
s›n›rl›l›k nedeniyle de bu tedavilerin
bu haliyle sürdürülüp sürdürülemeye-
ce¤ine iliflkin kararlar verilmektedir.

YYüürrüüyyüüflfl:: "Mahkum ko¤uflu" de-
nilen yerler, hastanelerin en berbat
bölümlerindendir. Tabipler Odas› bu-
güne kadar herhangi bir giriflimde bu-
lundu mu? 

HHüüsseeyyiinn DDeemmiirrddiizzeenn:: Bizim fli-
kayet olmadan çok rutin olarak bura-
lar› denetleme, belli uyar›lar yapma
gibi bir yasal konumumuz yok. Daha
çok yap›lan baflvurular üzerine, o ola-
ya inceleme yap›yoruz. 

Doktorlar›n sa¤l›k hizmetleri kar-
fl›s›ndaki pek çok yetersizli¤e gerekli
tepkiyi vermedi¤ini biliyoruz. Sa¤l›k
çal›flanlar› ve hekimler daha çok elin-
deki duruma bakarak bir sa¤l›k hiz-
meti sunuyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bildi¤iniz gibi, F Tiple-
rinde de büyük sa¤l›k sorunlar› yaflan›-
yor. Odan›z bu konuda ne düflünüyor?

HHüüsseeyyiinn DDeemmiirrddiizzeenn:: Sorufltur-
malar› bunun için yap›yoruz ve kurul-
lardaki cezalar bunun için veriliyor.
Bize yap›lan baflvurularda gerçekten
sorumluluklar›n›n gere¤ini yerine ge-
tirmedikleri kan›tlanabiliyorsa, kötü
muamele ve iflkence süreçlerinde ge-
rek sa¤l›k hizmetlerinin zaman›nda ve
uygun koflullarda verilmemesi nede-
niyle yap›lan baflvurularda, oda kurul-
lar›n›n yürüttü¤ü soruflturmalar sonu-
cunda de¤iflik cezalar verilmektedir.

Ancak sorunun yayg›nl›¤› nede-
niyle bu cezalardan beklenilen cayd›-
r›c›l›k olmuyor. Ancak çevre koflulla-
r›n düzeltilmesi de gerekir. Sadece
hekimle bitmiyor. Onu hekime zama-
n›nda getirmek gerekir, hekimin ver-
di¤i sevki zaman›nda yapmak gere-
kir, hekimlerin insan onuruna yak›fl›r
ve nitelikli bir sa¤l›k hizmeti sunabi-
lecek koflullar›n sa¤lanmas› gerekir.
Buna ra¤men bu hizmetin gere¤ini
yerine getirmeyen hekimler hakk›nda
ifllem yapaca¤›z.

YYüürrüüyyüüflfl: Doktorlar ve sa¤l›k e-
mekçileri, iflkenceleri onaylayan, akla-
yan, özellikle devrimciler söz konusu
oldu¤unda aç›kça düflmanca davranan
doktorlar karfl›s›nda ne yapmal›lar? 

ZZeekkii SSeerrddaarr KKaayyaa: Ben sesimin
duyulmas›na özenle u¤raflt›m. Bir vic-
dan üzerinden  hareket ediyorum. Bu-
nun için hiç tan›mad›¤›m Güler Zere
üzerinden, hiç tan›mad›¤›m Nur Bir-
gen’i mahkum ediyorum. Yaflatma gö-
revimiz olan bu bayan için de bu çaba-
y› yürekten veriyorum. Ve art›k bir
sembol olmufltur gördü¤üm kadar›yla
Güler Zere. 

YYüürrüüyyüüflfl: Nur Birgenler’i, doktor-
lar ve sa¤l›k emekçileri içinden teflhir
ve tecrit edebilmek için ne yap›lmal›?

ZZeekkii SSeerrddaarr KKaayyaa:: Bence burada
hekim duyarl›l›¤› ve hekimlerin mes-
leki örgütü olan Tabip Odas›’n›n du-
yarl›l›¤› önemli. Neticede bu kurum-
sal olarak dillendirme, bizim kiflisel
de¤erlendirmemizin önüne geçiyor. 
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Belki haberiniz var, belki yok, bir
hastanenin “mahkum ko¤uflu”nda
kabul edilemez bir adaletsizlik, in-
sana yak›flt›r›lamaz bir vicdans›zl›k
cereyan ediyor. AAddaannaa’’ddaa Balcal›
Hastanesi’nin bodrum kat›nda tu-
tuklulara ayr›lm›fl hücrede, GGüülleerr
ZZeerree adl› bir devrimci tutuklu var. 

Güler Zere, 37 yafl›nda. Güler
Zere tam 14 y›ld›r tutsak. Güler Ze-
re, 23 yafl›nda tutukland›¤›nda sapa-
sa¤lamd›. ‹flkenceler alt›nda, tecrit
alt›nda geçirdi¤i y›llar›n sonunda
genç yaflta kansere yakaland›. 

Hastal›¤›, zaman›nda teflhis edil-
medi. Teflhis edildikten sonra, za-
man›nda tedavisine bafllanmad›. fiu
anda, hastal›¤› kanserin son aflama-
s›nda. Çukurova Üniversitesi T›p
Fakültesi Adli T›p Ana Bilim Dal›,
““ttuuttuukklluulluukk kkooflfluullllaarr››nnddaa tteeddaavviissii
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr”” diye rapor ver-
di. Ama AKP yönetimindeki Adli
T›p’›n halk düflman› yöneticileri,
kanserin son aflamas›na gelmifl Gü-
ler Zere için, ““cceezzaass››nn››nn iinnffaazz››nnaa
ddeevvaamm eeddiilleebbiilliirr!!”” raporu verdiler. 

Güler Zere a¤›z kanseri. Dama¤›
tümüyle al›nm›fl durumda. Hapislik
koflullar›nda b›rak›n tedavisini, bes-
lenmesi bile sa¤lanam›yor. 

fiimdi ne dersiniz buna? Adalet-
sizlik mi, vicdans›zl›k m›, insafs›z-
l›k m›?

AKP iktidar›, Güler Zere’yi gün
gün KATLED‹YOR. Her Allah’›n
günü iflkence ediyor Zere’ye. 

BU ZULÜM DE⁄‹L M‹?

AKP iktidar› öncesinde, islamc›
kesimlerin hemen her aç›klamas›n-
da, protestosunda, camilerdeki tür-
ban eylemlerinde de¤iflmeyen bir
slogan vard›: ““ZZuullmmee KKaarrflfl›› DDiirree--
nneeccee¤¤iizz!!””

Zulme karfl› direnmek, dünyan›n
en meflru, en hakl› davran›fl›d›r. Zul-
me direnmek insan olman›n gere¤i-
dir. Fakat zulüm sadece türban ya-
sa¤› m›d›r? 

‹flkenceyse iflkence... Polis terö-
rüyse polis terörü.... Bask›nlar, gö-
zalt›lar, tutuklamalar... K›sacas›
AKP’den önceki iktidar döneminde
ne varsa, AKP iktidar›nda da ayn›s›
var. “Laik” partilerin iktidar›n›n
yapt›¤› zulüm de, islamc› AKP ikti-
dar›n›n yapt›¤› zulüm de¤il mi?

Zulme karfl›y›z deyip, AKP zul-
münü görmezden gelmek, rriiyyaakkaarr--
ll››kk de¤il midir? “‹slami bir parti”
iktidar oldu diye, iktidar nimetleri
karfl›l›¤›nda sistemdeki haks›zl›kla-
r›, hapishanelerdeki zalimlikleri
yok saymak, rriiyyaakkaarrll››kk de¤il mi-
dir? Bu zalime, zulme “çifte stan-
dart” uygulamak de¤il mi? Çifte
standart›n oldu¤u yerde, adil oluna-
bilir mi, temiz kal›nabilir mi? RRiiyyaa,
en büyük günahlardan biri de¤il mi?

‹SLAMDA BU ZULMÜN 
YER‹ VAR MI? 

Bilirsiniz; Mekke’de indirilen

BELED SURESI der ki: 

““BBiillddiinn mmii,, nneeddiirr oo ssaarrpp yyookkuuflfl??....
EEssiirr bbiirr bbooyyuunn kkuurrttaarrmmaakk yyaa ddaa
ssaallgg››nn bbiirr aaççll››kk ggüünnüünnddee yyeemmeekk yyee--
ddiirrmmeekkttiirr.. ‹‹flflttee oonnllaarrdd››rr mmeeyymmeenneett
ssaahhiipplleerrii..””

Güler Zere’ye gün gün iflkence
yapanlarda meymenet var m›?

Bilirsiniz; Medine’de indirilen
N‹SA SURESI der ki: 

““HHaabbeerriinniizz oollssuunn kkii,, AAllllaahh ssiizzee......
iinnssaannllaarr aarraass››nnddaa hhüükkmmeettttii¤¤iinniizz
vvaakkiitt aaddaalleettllee hhüükkmmeettmmeenniizzii eemmrree--
ddiiyyoorr..””

Bir kanser hastas›na karfl› böyle
bir düflmanl›k besleyip, hakk› huku-
ku ayaklar alt›nda çi¤neyen yöneti-
min adaletinden söz edilebilir mi?

Bugün dünyan›n bir çok ülkesin-
de, zulme karfl›, emperyalist iflgalci-
lere karfl› difle difl dövüflen islamc›
örgütler var; onlar, direnenlerin sa-
f›ndad›r. Emperyalizmin zulmüne
karfl› onlarla ayn› saftay›z. Fakat ül-
kemiz islamc›lar› ne yaz›k ki, büyük
ço¤unlu¤u itibar›yla emperyalizm
iflbirlikçisi, zulmün sürdürücüsü
AKP’nin destekçisidir. AKP’yi des-
teklemek, zulmü, adaletsizli¤i,
Amerika’y› desteklemektir. 

‹SLAMCI ÖRGÜTLER; 
CEMAATLAR; MÜSLÜMAN 
HALKIMIZ! 

Zulme karfl›ysan›z, insan›n insa-
na iflkencesine karfl›ysan›z, adalet-
ten yanaysan›z, 

““GGÜÜLLEERR ZZEERREE’’YYEE ÖÖZZGGÜÜRR--
LLÜÜKK”” TTAALLEEBB‹‹NNEE SS‹‹ZZ DDEE KKAA--
TTIILLIINN.. 

‹ster gelin bizimle yan yana hay-
k›r›n bu talebi, ister ayr›... 

Mazlumlar, zalimlere karfl› bir-

hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookk--
rraassiiiicciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoommHHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii

‹slamc›lar! AKP’ye Oy Veren Müslüman Halk›m›z!

GÜLER ZERE’DEN HABER‹N‹Z VAR MI?
GÖZLER‹N‹Z AKP ZULMÜNE KAPALI MI?

“Laik” PPartilerin
iktidar›n›n yyapt›¤› zzulüm dde,
islamc› AAKP iktidar›n›n
yapt›¤› zzulüm dde¤il mmi?

Çifte sstandart›n ooldu¤u
yerde, aadil oolunabilir mi?
Riya, een bbüyük ggünahlardan
biri dde¤il mmi?



leflmelidir. Zalimlerin dini iman› yok-
tur. Sömürücünün dini iman› yoktur.
AKP iktidar›n›n bafl› Tayyip Erdo¤an
“paran›n dini iman› yoktur” demiyor
mu? Müslümanlar›n s›rt›ndan palazla-
nan islamc› patronlar “paran›n rengi
yoktur” demiyorlar m›? Diyorlar ve
do¤ru diyorlar. ‹flte bu ya¤ma ve talan
düzenini sürdürmek için, Güler Zere-
ler’i öldürmek istiyorlar. 

Biz devrimciyiz. Bize dair size söy-
lenen yalanlar›n tersine biz, haks›zl›-
¤a, sömürüye, zorbal›¤a, adaletsizli¤e
karfl› hak için, adalet için, eflitlik için
mücadele edenleriz. Güler de bu mü-
cadelesinden dolay› tutukland›. Bu
mücadelesinden dolay›, kanserken bile
tecrit zulmüyle iflkence sürdürülüyor. 

ZZaalliimmddeenn yyaannaa mm›› oollaaccaakkss››nn››zz,,
mmaazzlluummddaann yyaannaa mm››??

Hiç tart›flma yoktur; zzaalliimm,, AKP ik-
tidar›d›r, mmaazzlluumm,, bir hastanenin mah-
kum ko¤uflunda ölüme mahkum edilen
Güler Zere. KKiimmddeenn yyaannaa oollaaccaakkss››nn??

EELL‹‹NN‹‹ VV‹‹CCDDAANNIINNAA KKOOYY,, AAKK--
LLIINNII ZZUULLÜÜMM ‹‹KKTT‹‹DDAARRIINNIINN VVEE
DD‹‹NN ‹‹SSTT‹‹SSMMAARRCCIILLAARRIINNIINN YYAA--
LLAANNIINNDDAANN KKUURRTTAARR VVEE VVEERR
KKAARRAARRIINNII.. 

lZZuullmmee kkaarrflfl››yyssaann››zz,, GGüülleerr ZZee--
rree’’nniinn tteeddaavviissii iiççiinn ttaahhlliiyyee eeddiillmmeessii--
nnii iissttiiyyoorrssaann››zz,, ça¤r›m›za kat›l›n,
Adalet Bakanl›¤›’na Baflvurun! 

TEL: 90(312) 417 77 70 /  FAKS:
90(312) 419 33 70

lBBiizz,, ttüümm zzaalliimmlleerriinn zzuullmmüünnee
kkaarrflfl››yy››zz ddiiyyoorrssaann››zz;; 

Bulundu¤unuz yere en yak›n
AAKKPP bbiinnaass››nnaa gidin, Güler Zere’yi
ssoorruunn, Zere’ye uygulanan zulmün hhee--
ssaabb››nn›› ssoorruunn..

lHHaakkttaann,, aaddaalleetttteenn yyaannaayyssaann››zz;;
nneerreeddee,, nnaass››ll oolluurrssaa oollssuunn,, aaddaalleett
iiççiinn sseessiinniizzii yyüükksseellttiinn::                    

AAddaalleett iiççiinn ““GGÜÜLLEERR ZZEERREE’’YYEE
ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK!!”” 

HHaallkk CCeepphheessii

Say›: 192 23HALK CEPHES‹

Güler Zere’nin avukatlar›,
“Güler Zere’nin tedavi edilebil-
mesi için serbest b›rak›lmas›n›”
hükümetten istemesi için 15 Hazi-
ran 2009 tarihinde Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’ne (A‹HM)
baflvurdular.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahke-
mesi bu talebi kabul etmedi. K›sa-
ca, A‹HM de, Güler Zere’yi ölü-
me gönderen rapora imza atan
Nur Birgenler gibi düflünüyor. Ad-
li T›p’›n verdi¤i karar› savunuyor.

Güler Zere’nin, hastanenin iz-
be ve sa¤l›ks›z “mahkum ko¤u-
flunda” gün gün ölüme gitmesini
onaylamaktad›r A‹HM.

Güler Zere’nin avukatlar› böy-
le bir talepte bulunurken,
A‹HM’in kendi hukukunu temel
alarak bu baflvuruyu yapt›lar. Zira,
‹çtüzü¤ün 39. maddesinde Güler
Zere gibi ölüm riski tafl›yan her-
kes için, böyle bir hak vard›r. An-
cak, Güler Zereler söz konusu ol-
du mu A‹HM bu hakk›n kullan›l-
mas›n› kabul etmemektedir.

Burjuva hukuku, kendi huku-

kunu uygulamamakta, kendi hu-
kukuna uymamaktad›r.

Sorunun bir yan› budur. Aç›k-
ça, A‹HM kendi hukukuna uyma-
maktad›r.

Di¤er yandan ise A‹HM’in
Güler Zere karar›n›n baflka ve da-
ha önemli bir aç›klamas› vard›r.

F Tipi hapishanelerin ve tecrit
politikas›n›n uygulanmas› karfl›-
s›nda “sessizli¤e gömülenler”,
hücre tipi hapishaneleri savunan-
lar, 19 Aral›k katliam›nda diri diri
yak›lan tutsaklar› görmezden gel-
diler. Bugünde A‹HM Güler Zere
ile ilgili baflvuruda Adli T›p kara-
r›n› desteklemektedir.

Hücre tipi hapishaneleri des-
tekleyen AH‹M’in Güler Zere ka-
rar› bilimsel de¤il, siyasi bir ka-
rard›r.

Katliam sald›r›s› ve tecrit poli-
tikas›n›n destekçisi olanlar, Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas› için
yap›lan baflvuruyu kabul etmezler.
Talebin reddi bu politikan›n deva-
m›, bu politikan›n savunulmas›d›r. 

A‹HM’DE, GÜLER ZERE’Y‹ ÖLÜME
GÖNDEREN ADL‹ TIP G‹B‹ DÜfiÜNÜYOR!

K›r›klar F Tipi’nden
Merhaba... Nihayet geçti¤imiz hafta Yaren’in Temmuz ay› say›s›n› size

yollayabildik. Dergi haftalard›r idarenin elinde bekletiliyordu. ... Yaren ida-
reyi korkutmufl olmal› ki bu kadar uzun bir incelemeye tabi tuttular. Gerek-
çe de 1. Müdür’ün tatilde olmas›. ‹flte burada herfley bu derece keyfi yürü-
yor, onlarca ikinci müdür olmas›na ra¤men böyle keyfi bir gerekçeyle der-
gimiz bekletilebiliyor. 

Di¤er bir keyfilik, tahammülsüzlük de ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGeemmiikk üzerinden göste-
rildi. Yak›n›m›zdaki bir hücrede bulunan iki adli tutuklu, bas›ndan Ça¤dafl
Gemik’in babas› Haflim Gemik’e geçmifl olsun kart› yazmak istediklerini
söyleyip bilgi almak istediler. Biz de kart gönderiyor oldu¤umuz için birlik-
te gönderelim dedik. Lakin idare, o¤lu katledilmifl, kendisi adalet ararken ifl-
kence görmüfl bir babaya bile en insani duygularla yaz›lm›fl bir baflsa¤l›¤› ve
geçmifl olsun kart›n› engelliyor. ... Ça¤dafl Gemik katledildi¤inden bu yana
devletin bütün kurumlar›nca katillere sahip ç›k›lm›flt›r. Hapishane de Haflim
Gemik’e giden bu kartlar› engelleyerek katilleri sahiplenmenin bir örne¤i
daha sergilenmifltir... ‹dare “adli tutuklular ile siyasi tutuklular›n ayn› zarf-
ta kart göndermesi sak›ncal›” diye ucube bir gerekçe sunuyor.... 

Sevgiler, selamlar / 26 Temmuz 2009 / Ümit Çobano¤lu
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29 Temmuz kuruluflunu aç›kla-
yan Tecrite Karfl› Mücadele Platfor-
mu’nun kurulufl aç›klamas›n› k›sal-
tarak yay›nl›yoruz.

Bas›na ve Kamuoyuna
Bir ülkenin gerçek yüzünü gör-

mek istiyorsan›z o ülkenin hapisha-
nelerine bak›n. O ülkedeki insanla-
r›n özgürlüklerinin, haklar›n›n ne
kadar oldu¤unun aynas›d›r hapisha-
neler. Bugün çokca sözü edilen de-
mokratikleflme, AB standartlar›
söylemlerinin arkas›nda kanl› bir
gerçek yatmaktad›r. O gerçek bu ül-
kenin as›l yüzüdür.

Özelikle 12 Eylül faflist cunta-
s›ndan bugüne geliflen süreç devle-
tin hapishanelere nas›l bakt›¤›n›
göstermektedir. Katliamlar, dizgin-
siz iflkenceler, sürgünler ve elbette-
ki tutsaklar›n bu zulme karfl› en
meflru hakk› olan direnifller.

(...) Hücre tipi hapishanelerin ilk
hamlesi olan Eskiflehir tabutlu¤u-
nun kapat›lmas› talebiyle gerçeklefl-
tirilen ‘96 Ölüm Orucu ve Süresiz
Açl›k Grevi’nde 12 tutsa¤›n katle-
dilmesi, 95’de Buca’da 3, 96’da
Ümraniye de 4, 96’da Diyarba-
k›r’da 10, 99’da Ulucanlar’da 10,
19-22 Aral›k 2000’de 28 devrimci
tutsa¤›n katledilmesi.

20 Ekim 2000’de bafllayan ölüm
orucu ve 9 Aral›k 2000 y›l›nda bafl-
layan süresiz açl›k grevi eyleminde
122 tutsa¤›n katledilmesi. En son
yaflanan örnek; Metris Hapishane-
si’nde Engin Çeber’in iflkenceyle
katledilmesi. (..)

Budur bu ülkenin gerçek yüzü.
Demokrasiden, insan haklar›ndan,

Avrupa standartlar›ndan bahseden-
ler yukar›da sayd›klar›m›z› çizilme-
ye çal›fl›lan toz pembe tablonun ne-
resine yerlefltiriyorlar?

Bu ülkede demokrasi yoktur. Bu
ülkede hak ve özgürlüklerimiz üze-
rinde kal›n bir faflizm bulutu vard›r.
Ve hemen her kurumuyla tutsaklara,
onlar›n yak›nlar›na, d›flar›da ise
hakk›n› arayan herkese düflmanca
davranmaktad›r. Adli T›p Kurumu-
nun durumu bugün gündemdeki te-
mel sorunlardan biridir. 

Hapishanelerde onlarca devrim-
ci tutsak ölümle pençeleflti¤i halde
tahliye edilmezken, iflkenceci-katli-
amc› Arif Do¤anlar, ‹brahim fiahin-
ler ve halka karfl› suç ifllemifl gene-
raller sa¤l›k problemleri gerekçe-
siyle birer birer tahliye edilmekte-
dir. ‹flte ‹smet Ablak kanser hasta-
s›yd› , serbest b›rak›lmad› ve hapis-
hanede öldürüldü. Bilimsel bir ku-
rulufl olmas› gereken Adli T›p Ku-
rumu’nun bilimsel bir kurulufl ol-
mad›¤› ve egemen s›n›flar›n ç›kar›
do¤rultusunda bilimsel de¤il politik
kararlar verdi¤i ortaya ç›km›flt›r.
Güler Zere hakk›nda üç ayr› rapor
olmas›na ra¤men, hapishane koflul-
lar›nda tedavisinin mümkün olma-
d›¤› bu raporlarda belirtilmesine
ra¤men tahliye edilmemektedir.
‹çerde tedavi olmay› bekleyen, te-
davisi ancak hapishane duvarlar›n›n
d›fl›nda mümkün olan bir çok tutsak
ölümle burun burunad›r. (...)

Tabi biz bu çifte standart›n nede-
nini bilmekteyiz. Güler Zereler’le
‹smet Ablaklar’la Arif Do¤anlar’›n,
‹brahim fiahinler’in aras›nda önem-
li bir fark vard›r. Çifte standart›n ne-
deni de bu farkt›r. Ölüme terk edilen
devrimci tutsaklar bütün yaflamlar›-
n› bu ülkenin gelece¤ine, halk›na,
iflçi s›n›f›na adayan insanlard›r.
Ama di¤erleri çetecidir, iflkenceci-
dir, katliamc›d›r, tescilli halk düfl-
manlar›d›r. Bu yüzden Nur Birgen-
ler taraf›ndan birer birer tahliye
edilmektedirler.

Tecrit sürüyor. Yukarda anlatt›k-

lar›m›z aysbergin görünen yüzüdür.
Tecrit en büyük iflkencedir. F Tipi
hapishanelerde ›srarla tecrit uygu-
lanmakta, devrimci tutsaklar inanç-
lar›ndan soyundurulup teslim al›n-
mak istenmektedirler. Bu ülkede
devrimcilik yapmak meflrudur.
Bunca zulme, sömürüye dur demek
için yola ç›kanlar elbetteki suçsuz-
durlar. Suç olan devrimci tutsaklar›
siyasi kimliklerinden ar›nd›rmak
için uygulanan tecrit politikas›d›r.

Kuflkusuz hem bizlerin hemde
hapishanelerdeki devrimci tutsakla-
r›n bir direnifl gelene¤i vard›r. Bu
yüzdendir ki 9. y›l›na giren F tipi
tecrit politikas› ne bizleri ne de dev-
rimci tutsaklar› teslim alamam›flt›r.
Alamayacakt›r da.

Tecrit en barbar, en ac›mas›z ifl-
kence yöntemidir. Tecrite karfl› mü-
cadele etmek devrimci-demokrat
kurumlar›n, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n
ve her fleyden önce kendisine insa-
n›m diyen herkesin görevidir. Bu
görev savsaklanmaya gelmez. Biz-
ler görevlerimize s›rt›m›z› döndük-
ce ölümler sürecektir. Buna engel
olmal›y›z. Bizler afla¤›da imzas› bu-
lunan kurumlar olarak tek tek yürüt-
tü¤ümüz tecrit karfl›t› mücadeleyi
birlefltirerek Tecrite Karfl› Mücadele
Platformu’nu kurmufl bulunmakta-
y›z...Kararl›y›z, tecrit zulmüne son
verene kadar mücadelemiz sürecek-
tir. ‹nançl›y›z, tecrit zulmüne son
verece¤iz.

Hapishanelerdeki devrimci tut-
saklar›nda tecrite karfl› ortak bir
platform kurduklar›n› biliyoruz. Ce-
zaevleri Merkezi Platformu’nu bu-
radan coflkuyla selaml›yoruz. Ve ifl-
kenceye, tecrite karfl› olan sendika-
lar›, meslek örgütlerini, devrimci
demokratik kurumlar› tecrite karfl›
mücadelede ortak hareket etmeye
ça¤›r›yoruz.

TTEECCRR‹‹TTEE KKAARRfifiII MMÜÜCCAADDEELLEE
PPLLAATTFFOORRMMUU

((EESSPP,, DDHHFF,, HHAALLKK CCEEPPHHEESS‹‹,,
OODDAAKK,, ÖÖMMPP,, PPAARRTT‹‹ZZAANN))

Tecrite Karfl› Mücadele Platformu’nun 
Kurulufl Aç›klamas›



Çeflitli siyasi hareketlerden dev-
rimci tutsaklar, geçen hafta yapt›k-
lar› bir aç›klamayla Cezaevleri
Merkezi Platformu’nu oluflturduk-
lar›n› aç›klad›lar. Aç›klaman›n al-
t›nda “örgüt”lerin imzas› var. Evet,
örgütler. Hapishanelerde ÖÖRRGGÜÜTT
VAR! 

‹flte bu, zulmün F Tipi hapisha-
nelerinin, tecrit politikas›n›n ‹FLAS
etti¤i noktad›r. 

F Tipi hapishanelerin ve buralar-
da uygulamaya konulan tecrit poli-
tikas›n›n temel amac›, devrimci tut-
saklar› teslim almakt›. Peki bu ama-
ca nas›l var›lacakt›? Bu amaca var-
man›n ilk yolu, hapishanelerde ör-
gütlenmeleri yok etmekti. Tutsaklar
örgütsüzlefltirilmeden, kendi örgüt-
lerinden kopar›lmadan, teslim alma
amac›na ulafl›lamazd›. Tutsa¤›, hüc-
resinde tek bafl›na tutmak önemli
oldu¤u kadar onu beyninde de yal-
n›zlaflt›rmak flartt›.

Direnifl sürecini bilen okurlar›-
m›z hat›rlayacakt›r; 19 Aral›k’›n he-
men ertesinde F Tipi hapishanelerin
hücrelerine at›lan bir tutsak, ilk bir
kaç günkü karmaflan›n ard›ndan
üçüncü gün, havaland›rmadan ken-
disine ulaflan “Tutsaklar Örgütlen-
mesi” imzal› notu ald›¤›nda, “ta-
mam” der, “tamam, bizi kimse alte-
demez...” 

Tutsaklar›n hücrelerde birbirle-
rinden tecrit edildikleri, mektup zi-
yaret yasaklar›yla tutsaklar›n d›flar›-
dan da kopar›lmak istendikleri bu
politikaya karfl›, bireysel olarak di-
renilemezdi. Tecrit sald›r›s›n› fiilen
ve ideolojik olarak püskürtecek tek

güç, örgütlülüktü. 

“Herkes birey olacak”, “örgüt
bask›s› yok olacak” diye F Tipi ha-
pishaneleri savunanlar ad›na üzücü
bir durum. Örgütler yok olsayd›,
onlar, muhtemel ki k›na yakacaklar-
d›. Ama flimdi karalar ba¤lay›p, yas
tutacaklar mecburen. 

Ertosunlar’dan, Sami Türk-
ler’den, generallerden, 19 Aral›k’›
alk›fllayan tekelci burjuvalara, “bi-
rey” ad›na örgütsüzlefltirmeyi, tecri-
ti, F Tipi zulmünü teorilefltiren Gü-
lay Göktürkler’e kadar hepsinin F
Tipleriyle birlikte kurduklar› hayal-
ler çökmüfltür. 19 Aral›k’›n ertesin-
de kameralar›n karfl›s›na geçip
“devlet otoritesi sa¤lanm›flt›r, terör
ülke gündeminden ç›kar›lm›flt›r” di-
ye aç›klamalar yapan generallerin
hayalleri çöktü. 

“Biz, flu flu ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR, bir
araya gelip Cezaevleri Merkezi
Platformu’nu oluflturduk.”

‹flte bu kadar. 

Böyle bir platformun nas›l hangi
koflullarda olufltu¤unu, oluflabildi¤i-
ni düflünün bir. 

Birincisi, F Tiplerindeki her tut-
sak örgütlü. Her hücre örgütlü. Her
hücredeki tutsa¤›n bir “ÖÖRRGGÜÜTTÜÜ”
var. 

Her tutsak, ÖÖRRGGÜÜTT’ünün ald›¤›

kararlar› uyguluyor. 

Her hapishanede tutsaklar›n ken-
di içlerinde bir örgütlenmeleri var. 

Bu kadar da de¤il.

Tutsaklar›n ülke çap›nda, tüm
hapishaneleri kapsayan bir örgütlü-
lükleri de var. Mesela DHKP-C Tut-
sak Örgütlenmesi bir karar ald›¤›n-
da bu karar, Cepheliler’in oldu¤u
bütün hapishanelerde uygulan›r. 

Evet, Cezaevleri Merkezi Plat-
formu, sadece bir hapishanenin
kendi içinde oluflturulmufl bir yap›
da de¤il. O ÖÖRRGGÜÜTT’lerin varoldu-
¤u bütün hapishaneleri kaps›yor.

Hücreler kendi aralar›ndaki ilifl-
kileri nas›l sa¤lad›lar, nas›l tart›flt›-
lar, hapishaneler aras›nda nas›l
oluflturuldu bu yap›? Bunlar› merak
eden de olabilir, ama bu sorulardan
daha önemlisi, bu sonucu yaratan
iradededir. Bu irade olduktan sonra,
tüm teknik ve fiziki engeller bir bi-
çimde afl›lacakt›r. Afl›lm›flt›r da. 

BAfiARAMADILAR. 

Birey ve bireyciler kaybetti. 

Tutsaklara örgütsüzlü¤ü ve ben-
cilli¤i dayatanlar kaybetti. 

Zafer, devrimci ÖÖRRGGÜÜTT--
LLEERR’in, zafer ÖÖRRGGÜÜTTLLÜÜLLÜÜKK
düflüncesinin, zafer ÖÖRRGGÜÜTTLLÜÜ
‹‹NNSSAANN’›nd›r. 

Say›: 192 25CMP

Baflaramad›n›z; CMP bunun kan›t›d›r. 
F Tiplerinde ‘B‹REY’ler yok, ‘ÖRGÜT’ler var!
Birey ve bireyciler kaybetti. 
Tutsaklara örgütsüzlü¤ü ve
bencilli¤i dayatanlar kaybetti. 

Zafer, devrimci ÖRGÜTLER’in,
zafer ÖRGÜTLÜLÜK düflüncesi-
nin, zafer ÖRGÜTLÜ ‹NSAN’›nd›r. 

Cezaevleri Merkezi Platformu’ndan Aç›klama:
Cezaevleri Merkezi Platformu (DDHHKKPP--CC,, DDiirreenniiflfl HHaarreekkeettii,, MMKKPP,,

MMLLKKPP,, TT‹‹KKBB,, TTKKPP//MMLL) 3 A¤ustos 2009 günü bir aç›klama yapt›. Aç›k-
lamada, Güler Zere ve hasta tutsaklar›n durumuna de¤inildi. Aç›klamada
flu görüfllere yer verildi:

“Türkiye’de idam cezas› kald›r›lm›flt›r, ancak idam cezas›n› aratmaya-
cak uygulama ve yapt›r›mlarla yüzlerce tutsak hapishanelerde ölüme mah-
kum edilmifltir. Son olarak Erzurum Hapishanesi’nde bulunan yurtsever
tutsak ‹smet Ablak’›n ölü bedeni ailesine teslim edilmifltir. 

... Son olarak 6 ay içerisinde 7 tutsak öldürülmüfltür... Hasta tutsaklar›n
katledilmesine ve adaletsizli¤e karfl› daha yüksek sesle hayk›ral›m. Yaflam
tehlikesi bulunan tutsaklara özgürlük talebini daha yüksek sesle hayk›ra-
l›m. SSeessiimmiizz yyeetteerriinnccee ggüürr çç››kkaarrssaa mmuuttllaakkaa bbaaflflaarr››rr››zz!!

Güler Zere’ye özgürlük! Hasta tutsaklara özgürlük!”
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Day›m›z Önderimiz  

1990’l› y›llar›n bafl›, dünyadaki
tüm ulusal ve sosyal kurtulufl hare-
ketleri için gerçek bir s›nav döne-
miydi. 

Emperyalizm, bir yandan büyük
bir ideolojik sald›r›ya geçmifl, kav-
ramlar› ters yüz etmifl, ilericileri,
sosyalizmi savunanlar› dünyaya
“tutucu, muhafazakar” diye sunar-
ken, karfl›-devrimcilerin, sömürücü
kapitalizmin restorasyonunu sa-
vunanlar, “ilerici, yenilikçi” diye
pazarlan›yordu. Di¤er yandan,
tüm emperyalistler birleflmifl ve
Körfez’e tarihin en büyük askeri
y›¤›naklar›ndan birini yapm›fl-
lard›. 

Görünürde bu y›¤›nak, Irak’a
karfl›yd›. Elbette fiili olarak böyley-
di de. Fakat tarihin en büyük askeri
y›¤›na¤›, sadece Irak için de de¤ildi.
Y›¤›nak, tüm dünya halklar›na, tüm
ülkelere karfl› bir gözda¤›yd›. S›nav
iflte bu koflullardayd›. ‹deolojisiyle,
örgütlülü¤üyle, önderli¤iyle herkes
bu s›navdan geçecekti. 

“Dünya ve Türkiye solu, emper-
yalizmin vahfleti karfl›s›nda yeni bir
s›nav daha veriyordu. Solun Ro-
manya konusunda emperyalistlerle
ayn› cephede yer almas›n›n herhan-
gi bir gafletin veya yanl›fl bilgilen-
menin sonucu olmad›¤› ortaya ç›ka-

cakt›.” (Kongre Rapo-
ru)

Day›’n›n belirtti¤i
gibi, soldaki tablo iç a-
ç›c› de¤ildi. Sol, politik
olarak da, pratik olarak
da çok büyük bölümü
itibar›yla emperyaliz-
min bu sald›r›s›na karfl›
aç›k bir tav›r almaktan

uzakt›. Day› ortaya ç›kan bu tabloyu
flöyle de¤erlendirecekti daha sonra:
“ ‘‹t dalafl›’, ‘Saddam kötü, emper-
yalistler sald›rgan’ fleklindeki bir
de¤erlendirme ile emperyalizme ta-
v›r almamak, tam da emperyalizmin
istedi¤i bir tav›rd›. Böylece emper-
yalizm kendisine yönelmesi gereken
güçleri etkisizlefltirmifl, safd›fl› et-
miflti. Tarafs›z bir konuma itmiflti.

EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeddee
ttaarraaffss››zzll››kk oollmmaazz.. Bu tav›r, emper-
yalizmi cüretlendiren, halklar›n mü-
cadelesini zay›flatan bir tav›rd›.”

‹flte netlik budur. 

Day›’n›n önderli¤inde, soruna
iliflkin ortaya koydu¤u politikada
somutlaflan bu netlik sonucunda,
Devrimci Sol, emperyalizmin Kör-
fez sald›r›s› karfl›s›nda da çok net
oldu. Görev aç›kt›:

“Emperyalizmin komployla, zor-
bal›kla, propaganda gücüne daya-
narak herkesi teslim almak istedi¤i

ve ço¤unlukla uflaklaflt›rd›¤› bu ko-
kuflmuflluk ortam›nda, bbüüttüünn eemm--
ppeerryyaalliisstt ddüünnyyaann››nn iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinniinn
vvee ssoolluunn ddüüflflmmaannll››¤¤››nn›› kkaazzaannmmaa
ppaahhaass››nnaa özgücümüze dayanarak,
bedellerinin a¤›rl›¤›n› göze alarak,
Ortado¤u halklar›n›n yan›nda yer
almal› ve emperyalizme darbeler
vurmal›yd›k.” (Kongre Raporu)

Emperyalist savafla karfl› çok yo-
¤un bir mücadele süreci bafllat›ld›.
Yaz›m›z›n devam›nda daha somut
s›ralayaca¤›m›z gibi, kitlesel, askeri
eylemler giderek yo¤unlaflt›, sürek-
lileflti. Devrimci hareket, kkeennddii ttaa--
rriihhiinniinn de en kapsaml›, uzun süreli
ve yo¤un kampanyalar›ndan birini
hayata geçiriyordu. 

Day›’n›n dedi¤i gibi ““bbeeddeelllleerrii--
nniinn aa¤¤››rrll››¤¤››nn›› ggöözzee aallaarraakk”” emper-

yalizme darbeler vuruluyordu.
Bu dönemde çok rahatl›kla deni-
lebilir ki Devrimci Sol, anti-em-
peryalist mücadelenin, sadece
ülkemizde de¤il, ddüünnyyaa ççaapp››nnddaa
bayraktarl›¤›n› üstlenmiflti. Kör-
fez’deki emperyalist kuflatman›n
karfl›s›na ç›kan eenn mmiilliittaann vvee eenn

kkiittlleesseell mücadele ülkemizde Dev-
rimci Sol’un önderli¤inde geliflen
mücadeleydi. Day›, devrimci hare-
ketin saflar›ndaki tereddütsüzlü¤ün
ideolojik önderiydi do¤al olarak.
“‹t dalafl›” teorileri, onun taraf›n-
dan çürütülmüfltü, tüm Devrimci
Solcular’›n kafas› netti. 

Soldaki yanl›fll›klar›n, sapmala-
r›n tek nedeni ideolojik bulan›kl›k
de¤ildi. Neyin ne oldu¤unu görüp
de, faydac› hesaplar› nedeniyle do¤-
ru tavr› almaktan kaç›nanlar da var-
d›. Bu faydac›l›k ise, Day›’n›n tüm
önderli¤i boyunca devrimci hare-

Emperyalist Savafla
Karfl› Devrimci Savafl

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn vvee kkaappiittaalliizzmmiinn 
ssöömmüürrüüyyee ddaayyaannaann ssiisstteemmii,, zzuullmmüü 
vvee ssöömmüürrggeecciillii¤¤ii hheerr flfleeyyiiyyllee aayyaakkttaa 

dduurruuyyoorrdduu.. HHaannggii tteeoorriikk kk››ll››ff aalltt››nnddaa ggeelliirrssee
ggeellssiinn bbuu ggeerrççeekklleerrii yyaaddss››yyaann,, tteemmeellddeenn iinnkkâârr

eeddeenn hheerr ggöörrüüflfl,, eemmppeerryyaalliisstt vvee kkaappiittaalliisstt 
ssiisstteemmiinn yyaaflflaamm››nn›› uuzzaattmmaayyaa yyöönneelliikk 

ddüüflflüünncceelleerr oollaarraakk kkaabbuull eeddiilliipp,, 
ttaavv››rr aall››nnmmaall››yydd››.. 
(Dursun KKaratafl)

‘‘

’’Önderli¤imiz Ve
Anti-Emperyalist

Kavgam›z ≠



ketten uzak olmufltu:

“Politik taktik ad›na, diplomasi
ad›na, daha do¤rusu pragmatizm
ad›na emperyalizmin amac› orta-
dayken ‘kendi ç›kar›m› düflüneyim,
sald›r›dan zarar görmeyeyim, hatta
nas›l faydalanabilirim’ diyerek em-
peryalist sald›r›ya sessiz kalmak
emperyalizmin suç ortakl›¤›n› yap-
makt›r. BBuu bbiizzee yyaakk››flflmmaazzdd››.. Bu an-
ti-emperyalistlerin, devrimcilerin,
halklar›n kardeflli¤ini savunanlar›n
tavr› de¤il, burjuva milliyetçileri-
nin, gericilerin, çeflitli orta tabaka-
lar›n tavr› olabilirdi ancak. Bu geri-
ci tav›r ülke ve dünya düzeyin-
de ideolojik ve politik olarak
mahkum edilmedikçe, emper-
yalizm bu zeminde halklar› bir-
birlerine k›rd›rmaya, yönetme-
ye ve teslim almaya devam
edecektir. ”

Devrimci hareket, emper-
yalizme teslimiyeti de, uzlafl-
may› da bafltan kesin biçimde
mahkum ederek, emperyaliz-
min Irak’a sald›r›s›na karfl› an-
ti-emperyalizm bayra¤›n› yük-
seltme ça¤r›s› yapt›. “Türkiye
ve Kürdistan’daki tüm sola ça¤r›
yaparak, emperyalizm gerçe¤i ha-
t›rlat›l›p, ‘‘EEmmppeerryyaalliisstt SSaavvaaflflaa HHaa--
yy››rr KKoommiitteelleerrii’’ çerçevesinde hemen
herkesin kat›labilece¤i bir örgütlen-
meyle tav›r al›nmas› için zorlamaya
çal›flt›k.”

Bu ça¤r›ya sol nezdinde olumlu-
bir cevap al›namad›. Komiteleri de-
¤il güçlendirmek, birçok yerde ifl-
letmemek için çaba gösterildi. Fa-
kat, gerek “it dalafl›” teorileri, ge-
rekse de grupçulu¤u, rekabetçili¤i
nedeniyle gerekli tavr› almaktan
uzak durdu¤u bu dönemde, anti-
emperyalist mücadele devrimci ha-
reketin önderli¤inde geliflti. 

EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› 
TTüürrkkiiyyee’’ddeenn DDaayy››’’nn››nn 
öönnddeerrllii¤¤iinnddee yyüükksseelleenn sseess

Körfez’deki emperyalist askeri
y›¤›na¤›n yap›ld›¤› ve ard›ndan
Irak’a karfl› sald›r›n›n gerçekleflti-
rildi¤i 1990 ve 1991’in büyük bölü-

mü, anti-emperyalist eylemlerle do-
luydu. Emperyalizmin bütün askeri,
ticari, siyasi, ekonomik kurumlar›
hedefteydi. Denilebilir ki, ülkemiz
tarihinde bu kadar yo¤un anti-em-
peryalist eylemlerin oldu¤u baflka
bir dönem yoktur.

Bu sürecin en önemli örgütlen-
melerinden biri EEmmppeerryyaalliisstt SSaavvaa--
flflaa HHaayy››rr KKoommiitteelleerrii idi. 8 Ekim'de
(1990) EEmmppeerryyaalliisstt SSaavvaaflflaa HHaayy››rr
KKoommiitteelleerrii’nin kuruluflu halka
aç›kland›. Bunu izleyen süreçte de
komiteler pek çok anti-emperyalist
eylemin örgütleyicisi oldular. Gös-

teriler giderek kitleselleflti. Mesela,
Amerikan savafl gemisi Sarato-
ga'n›n Türkiye'ye gelifli 500 kiflinin
yapt›¤› açl›k greviyle protesto edili-
yordu. Onlarca ilde, onlarca mahal-
lede ayn› gün, ayn› anda, binlerce
kiflinin kat›l›m›yla eylemler yap›l›-
yordu. 3 fiubat 1991’de devrimci
hareketin önderli¤inde 15 dakika
süreyle gerçeklefltirilen ›fl›k söndür-
me eylemi de, hem biçimi, hem
yayg›n kat›l›m›yla ilklerden biriydi. 

‹ktidar›n savafl› f›rsat bilerek
gerçeklefltirdi¤i ekonomik ve de-
mokratik hak gasplar› mücadelenin
bir di¤er yönünü oluflturuyordu; bu
temelde ""SSaavvaaflflaa vvee ZZaammllaarraa HHaa--
yy››rr"" fliar›yla yürütülen mücadele de
oldukça yayg›nd›. 

Kitlesel eylemlerin yan›s›ra çok
yayg›n biçimde de devrimci fliddet
eylemleri gerçeklefltirildi bu dö-
nemde. Sadece s›ralamas›n›n bile
bu sayfalara s›¤mayaca¤› eylemler-
de, denilebilir ki, özellikle ‹stanbul,
Ankara, Adana, ‹zmir’de yüzlerce

emperyalist kurum, eylemlerin he-
defi oldu. Amerikan Konsoloslu¤u,
Türk-Amerikan Derne¤i, Amerikan
Denizcilik fiirketi ABS, Com-Mer-
cial Union Sigorta fiirketi gibi say›-
s›z flirket, Frans›z, Japonya, Kana-
da, Avusturya Hava Yollar›, Ameri-
kan Tuslog, Frans›z Kültür Merke-
zi, NATO tesisleri, ‹nterbank, Ame-
rikan IMB, Türk-Amerikan Kültür
Merkezi, Amerikan Life Sigorta,
Amerikan Araç Bak›m Merkezi,
General Motors, Cinga-SA, Bank
Of Boston, SKY Courier In-ternati-
nol-INT-BSS, Pepsi Cola, bunlar-

dan baz›lar›yd›. 

Eylemlerin bir üst aflamas›
ise, do¤rudan emperyalizmin
ajanlar›na yönelik eylemlerdi.
‹ncirlik Üssü'nde görevli CIA
ajan› BBoobbiiee EEuuggeennee MMoozzeellllee,
‹zmir'de ABD'li Yarbay AAllvviinn
MMaacckkee (yaral› kurtuldu),
Amerikan VINNEL-BROWN
ROOT (VBR), TUSLOG Ge-
nel Müdürü NATO kuryesi
JJoohhnn GGaannddyy,, Commercial
Union Sigorta Afi. Genel Mü-
dür Yard›mc›s› AAnnddrreevv BBllaakkee,,

bu eylemlerde devrimciler taraf›n-
dan cezaland›r›ld›lar. 

“Devlet prestijini yitirmifl, kendi
kurmaylar›n› koruyamaz hale gel-
miflti. Emperyalizm nezdinde ise,
anti-emperyalist eylemlerimizin ni-
teli¤i dolay›s›yla, oligarflinin uflak-
l›k rolü yara alm›flt›.” (Kongre Ra-
poru)

Day›, bu yo¤un eylem sürecini
flöyle de¤erlendirmifltir:

“Baflta ABD emperyalizmi ol-
mak üzere Irak halk›na sald›ran tüm
emperyalistler ve iflbirlikçileri, bun-
larla ilgili askeri üsler, diplomatik
hedefler, tekeller, yard›m kuruluflla-
r›n›n ard›na gizlenmifl ajan üsleri
hemen hepsi hedefimizdi. Türkiye
ve dünya kamuoyuna bu emperya-
list hedeflere sald›raca¤›m›z› ilan
ederek eemmppeerryyaalliissttlleerriinn,, iiflflbbiirrlliikkççii--
lleerriinniinn vvee ssoolluunn iinnaannaammaadd››¤¤›› vvee
bbeekklleemmeeddii¤¤ii kkooflfluullllaarrddaa,, emperya-
listlerin en gizli hedeflerini bularak
ortadan kald›rd›k, cezaland›rd›k,
tahrip ettik. Art arda ve uzun bir sü-

Say›: 192 27DAYI

 Komutan›m›z K›lavuzumuz B‹Z‹MLE
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rece yay›larak süren eylemlerimiz,
halk›m›z›n ve dünya halklar›n›n em-
peryalizme karfl› olan duygular›n›n
ve düflüncelerinin tercüman› oldu.” 

Pratik sonuçlar›n›n ötesinde, po-
litik anlam›yla, dünya çap›ndaki et-
kileriyle çok önemliydi bu eylem-
ler:

“Bir kez daha ayk›r› olmufl, bafl-
kalar›n›n yapt›klar›n›n tam tersini
yapm›flt›k. Emperyalizmin henüz
her fleyiyle teslim alamad›¤› dünya-
daki bir k›s›m örgütler, tavr›m›za
kat›lmakta gecikmediler, ideolojik
tavr›m›z, eylemlerimizle birleflince,
bu ayn› zamanda uunnuuttuullmmaayyaa yyüüzz
ttuuttmmuuflfl aannttii--eemmppeerryyaalliisstt ttaavv››rr aall››flfl››
yyeenniiddeenn hhaatt››rrllaattaann bbiirr kk››vv››llcc››mm ol-
mufltu.” (Kongre raporu)

Emperyalizme tav›r, yaln›z dün-
ya halklar›yla, ulusal ve devrimci
hareketlerle dayan›flman›n gere¤i
de¤ildi. Yaln›z “enternasyonalist”
dayan›flma amac›yla yap›lmam›flt›
bu eylemler. Emperyalizme tav›r,
do¤rudan bbiizziimm ddeevvrriimmiimmiizziinn
ssttrraatteejjiikk mmeesseelleessiiyyddii.. 

Bu eylemlerde anti-emperyalist
mücadele çizgisinin ana hatlar› var-
d›r. Bunlar, dünyan›n neresinde
olursa olsun emperyalist sald›r›lara
tav›rs›z kalmamak; kampanyalar
halinde emperyalist hedeflere yö-
nelmek, emperyalizmin gizli iflgali-
ni ve iflbirlikçilerini aç›¤a ç›karmak,
emperyalistlerin karfl›s›na hem kit-
lesel, hem devrimci fliddet boyutun-
da mücadeleyle ç›kmak olarak s›ra-
lanabilir. Ve s›ralanan bu özellikler,
1974-75’lerden itibaren Day›’n›n
önderli¤inde flekillenen prati¤in ya-
ratt›¤› özelliklerdir. 1990’lar›n ba-
fl›nda en aç›k biçimde karfl›m›za ç›-
kan bu gelenek, daha 1970’ler-
deki ilk anti-emperyalist ey-
lemlerde az çok flekillenmeye
bafllam›flt›. 

Mahirler’den devral›nan
gelenek, pekifltirilerek, büyütü-
lerek, güçlendirilerek sürdürü-
lüyordu k›sacas›.  

“Birçok örgütün emperya-
lizmle uzlaflmak ve silah b›rak-
mak için kuyru¤a girdi¤i bir
dünyada, ‘M-L’yiz’ diyerek tüm

emperyalistlere ve yerli iflbirlikçile-
rine meydan okuyarak, silahl› mü-
cadele bayra¤›n› kald›rmak, deli
damgas›n› yemekle özdeflti.” (Kon-
gre Raporu)

Üstelik mesele sadece böyle
damgalanmak da de¤ildi. Burada,
yukar›da anlat›lan mücadele geliflti-
rilirken, Day›’y› ve devrimci hare-
keti ay›rdeden noktalardan biri el-
bette, bedelleri göze almakt›. He-
men tüm dünya solunun emperya-
list sald›r› karfl›s›nda sustu¤u, tav›r-
s›zl›¤› seçti¤i bir dünyada, emper-
yalizme karfl› bu aç›k meydan oku-
yuflun elbette bir bedeli olacakt›.  

‘‘EEmmppeerryyaalliizzmm vvee bbiizz’’
Bu üç kelimelik deyifl son dere-

ce tarihseldir. Day›, bu sözü 12
Temmuz’u, savafl gerçekli¤inin tüm
ç›plakl›¤›yla herkesin gözünde ete
kemi¤e büründü¤ü büyük bir katlia-
m› de¤erlendirirken söylemekteydi. 

“Yeni bir sayfa aç›ld›. DEVR‹MC‹
SOL ve EMPERYAL‹ZM... 12 Temmuz
flehitleri ve emperyalizm birlikte an›l-
maya bafllad›. ABD emperyalizmi ve
oligarfli Devrimci Sol’u en tehlikeli
düflman ilan ettiler. Yoldafllar›m›z öl-
müfl, ama yenilmemifllerdi. Emperya-
lizme karfl› savaflmadan devrimci olu-
namayaca¤›n›, devrim yap›lamayaca-
¤›n› bütün dünyaya göstermifl ve tes-
lim olmama, direniflçi tav›rlar›yla sa-
vafl›m›z›n devam edece¤ini göstermifl-
lerdi. Art›k, yeni bir süreç bafll›yordu.
SSaavvaaflfl vvee BBiizz...... EEmmppeerryyaalliizzmm vvee BBiizz......
FFaaflfliizzmm vvee BBiizz...... ZZaaffeerree kkaaddaarr kkaarrflfl››
kkaarrflfl››yyaa oollaaccaakktt››kk..”” (EOK. Kurtulufl,
Say›: 22, 8 Temmuz 1995)

Anti-emperyalist strateji, iflte an-
cak böyle savunulabilecekti. 

Emperyalizmle uzlaflmayan, an-
ti-emperyalist anti-oligarflik devrim
stratejisinden vazgeçmemek, sonra-
ki dönemlerde de devrimci hareke-
tin emperyalizm taraf›ndan haz›rla-
nan “terör örgütü listeleri”nde, “ka-
ra liste”lerde yeralmas›n› ve emper-
yalizmin askeri, siyasi sald›r›lar›na,
engellemelerine maruz kalmas›n›
beraberinde getirecekti.  

Ama böyle olacak diye, emper-
yalizme tav›r al›nmaktan vazgeçile-
mezdi, anti-emperyalist stratejiden
vazgeçilemezdi. Vazgeçilirse... Da-
y› böyle bir tavr›n anlam›n› son de-
rece etrafl› bir flekilde ortaya koyu-
yordu:

“Bu anlay›fl, öylesine gelifltirildi
ki, dost, düflman, ilerici, anti-emper-
yalist ve emperyalizm kavramlar›
unutuldu, unutturulmaya çal›fl›ld›.
Her fley eemmppeerryyaalliizzmmiinn flfliiddddeettiinnii
üüzzeerrlleerriinnee ççeekkmmeemmee aadd››nnaa onlara
yaltaklanmaya kadar vard›. Bu dü-
flünceler, ideolojik, ekonomik, kültü-
rel, askeri hemen her noktada geli-
flerek emperyalistlere büyük bir
özenti hâkim oldu. Ulusal kurtulufl,
ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm, emperya-
lizmin, “yüce” de¤erleriyle ba¤dafl-
t›r›larak, emperyalizmin propagan-
dalar›n› yapar hale geldiler. Emper-
yalizme karfl› olan ve eemmppeerryyaalliizzmmee
kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl››llmmaaddaann bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn
vvee ssoossyyaalliizzmmiinn ssaa¤¤llaannaammaayyaaccaa¤¤››nn››
savunan hemen tüm güçler, terörist
ilan edilerek tecrit edilmeye, hatta
ihbar edilmeye kadar vard›r›l›r. Em-
peryalizmle uzlaflmak için art›k her
fley mubaht›r.” (EOK. Kurtulufl, Sa-
y›: 20, 24 Haziran 1995)

‹flin daha çarp›c›s› fluydu ki, bu
kesimler, emperyalizm konusunda

gerçekleri söylemeye devam
edenleri, ‘‹lkellik, geri kafal›-
l›k, de¤iflen dünyay› anlayama-
mak’ la suçluyorlard›. 

Bu tav›r, emperyalizme ilifl-
kin kitleleri yanl›fl yönlendi-
ren, bilinçlendiren bir tav›rd›:

“ Emperyalizme, halklar›n
sorunlar›n› çözecek misyonlar
yüklemek, emperyalizm ve ifl-
birlikçi egemen güçler iliflkisi-
ni anlamamak bir yana, em-

Day›m›z Önderimiz  



peryalizme manevra alanlar› sa¤la-
yarak, halklar üzerinde yeni oyunlar
oynamas›na ve daha çok terör uygu-
lamas›na yol açmak demektir.”
(EOK. Kurtulufl, Say›: 20, 24 Hazi-
ran 1995)

Bu kuflku yok ki, yaln›zca bir
“sapma” olarak de¤erlendirileme-
yecek kadar vahim bir politikayd›.
Day› bu anlay›fl›n tekabül etti¤i yeri
aç›kça ortaya koymufltu daha o za-
mandan:

“Emperyalizme tutarl› bir flekil-
de karfl› olmayanlar ve savaflmayan-
lar, emperyalizmin terör olgusunu
bilerek görmezden geliyor ve gele-
cekteki iktidarlar›n› da, emperya-
lizmle birlikte oluflturmay› planl›-
yorlar demektir. Bu tarz; bar›fl, de-
mokrasi, terörizme karfl› olma vb.
birçok k›l›fla karfl›m›za ç›kan ve ç›-
kacak olan, düzeni koruyan, ona yö-
nelen devrimci fliddet karfl›s›nda saf
tutan bir geliflmedir.” (EEOOKK.. KKuurr--
ttuulluuflfl,, SSaayy››:: 2200,, 2244 HHaazziirraann 11999955))

Emperyalizmle uzlafl›p, emper-
yalizme böyle misyonlar yüklemek,
““ddeemmookkrraattiikk eemmppeerryyaalliizzmm”” teorile-
ri gelifltirmek, beraberinde elbette
ba¤›ms›zl›¤›n “gündemden ç›kar›l-
mas›n›” getirmiflti. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassii 
mmüüccaaddeelleessiinniinn bbiirrllii¤¤ii

Day›’n›n belli bir süreçten itiba-
ren yaz›lar›n›n, politikalar›n›n en te-
mel vurgular›ndan biri de budur. Ül-
kemiz s›n›flar mücadelesi prati¤in-
de bu çarp›kl›k büyüdükçe, Da-
y›’n›n yaz›lar›nda, konuflmalar›nda
bu konunun tuttu¤u yer de artm›flt›r
do¤al olarak. 

Gerçekten de dünya solunda, çe-
flitli ülkelerde oldukça ender rastla-
nacak bir tablo ç›km›flt› karfl›m›za. 

Legal partici reformist sol, çok
›srarl› bir demokrasi savunucusuy-
du. Bütün politikalar›n›n oda¤›na
demokratikleflmeyi oturtmufltu.
Ama iflte gelin görün ki, faflizme
karfl› görünen bu kesimler, emper-
yalizme karfl› de¤illerdi. 

Kürt milliyetçi reformizmi de
ayn› konumdayd›. Faflizme karfl›y-

d›lar, demokrasi istiyorlard› onlar
da, ama emperyalizme karfl› de¤il-
lerdi. 

Karfl› olmak bir yana, demokrasi
ad›na emperyalizmin politikalar›n›n
desteklenebilece¤ini söylüyor ve
destekliyorlard›. Türkiye’deki fa-
flizm sanki emperyalizmden ba¤›m-
s›zd›!

Faflizme karfl› ç›k›fl da çarp›kt›.
Emperyalistler ve iflbirlikçi tekelci
burjuvazi, faflizme karfl› bir demok-
rasi gücü olarak görülüyordu. Day›
tekrar tekrar vurguluyordu ki, eemm--
ppeerryyaalliizzmm,, iiflflbbiirrlliikkççiilleerriiyyllee bbiirr
bbllookkttuurr: “ ‹flbirlikçi tekellere vuru-
lan her darbe emperyalizme vurul-
mufltur. Emperyalizm, iflbirlikçileri
olmadan bir ülkeye yerleflemez ve
orada yaflayamaz. Oligarflinin yöne-
ticileri bu gerçe¤i çok iyi biliyor.
Bunun için devrimci hareketimize
karfl› topyekûn bir savafl açt›lar. ”
(ZY. Kurtulufl, Say›: 28, 20 Ocak
1996)

2008 Yeni Y›l Mesaj›’nda, son
yaz›l› metinlerinden birinde, temel
olarak dikkat çekti¤i konulardan bi-
ri yine buydu: 

“Emperyalist sömürgecili¤in, ifl-
gallerin, zulmün oldu¤u yerde, ba-
¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi
kaç›n›lmaz bir olgudur. Bu olguya
ra¤men direnmeyenler, sözde ‘em-
peryalizme karfl›y›z’ deseler de özde
de¤illerdir. Ba¤›ms›zl›k kavram›n›
unutturarak, demokrasi ve özgürlük
söylemlerini kullanarak, emperya-
list iflgalleri ve sömürüyü gizlerler,
benimserler. Bunun için, bbaa¤¤››mmss››zz--
ll››kk ssaavvuunnuullmmaaddaann bbiirr ddeemmookkrraassii
mmüüccaaddeelleessii oollaammaazz..””

Bu tespitler, emperyalizme karfl›
ç›kmadan demokrasi savunucusu

kesilen Avrupa Birlikçilerini oldu¤u
kadar, Amerika’ya karfl› flu veya bu
biçimde mücadele veren islamc›la-
r›n ideolojik, politik anlamda çö-
zümsüzlüklerini, açmazlar›n› da or-
taya koyuyordu: ““Bugün dünyadaki
Amerika’ya karfl› direnifller, hangi
siyasi motifle, hangi kimlikle yap›-
l›rsa yap›ls›n, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddee--
mmookkrraassiiyyii ssaavvuunnmmuuyyoorrssaa,, bu anla-
y›flla hareket etmiyorsa er geç eemm--
ppeerryyaalliizzmmee tteesslliimm oollmmaakk zorunda-
d›r. ”

Bu devrimci teori ve anti-emper-
yalist pratik, sahte vatanseverlerle,
gerçek vatanseverlerin, sahte de-
mokratl›kla, gerçek demokrasi mü-
cadelesinin ayr›m›d›r.

Bugün art›k aç›kt›r ki, ççaa¤¤››mm››zz››nn
ggeerrççeekk vvee ttuuttaarrll›› aannttii--eemmppeerryyaa--
lliissttlleerrii MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniissttlleerr’’ddiirr..
AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt mmüüccaaddeelleeyyii vvaa--
ttaann››nn bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››,, hhaallkkllaarr››nn kkuurr--
ttuulluuflfluu bbaakk››flfl aaçç››ss››yyllaa ssüürrddüürreenn bbuu--
ggüünn aarrtt››kk ssaaddeeccee MMaarrkkssiisstt--LLeennii--
nniissttlleerr’’ddiirr.. 

Bugün art›k aç›kt›r ki, faflizme
karfl› demokrasi mücadelesi de esas
olarak devrimcilerin önderli¤inde
sürdürülen bir mücadeledir ve
AB’cilerle, tekellerin icazetine s›¤›-
nan ayd›n demokratlarla bu müca-
dele verilemez. 

Bilindi¤i gibi, zaman zaman ya-
p›lan anketlerde, halk›m›zdaki “an-
ti-Amerikan duygular›n”  yüzde bil-
mem kaç oldu¤u aç›klan›r. Aç›kla-
nan rakamlar oldukça büyük oran-
lard›r. Ne var ki bu yüksek oranlar,
bu tepkiler, ülkemizde anti-emper-
yalist mücadeleyi güçlendiren bir
kanala akmam›fl, hatta tersine bu
tepkiler zaman zaman oligarflik
güçler taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Da-
y›’n›n son olarak dikkat çekti¤i
yanlardan biri de buydu. Yukar›daki
tabloyu özetledikten sonra flöyle de-
miflti son yeni y›l mesaj›nda:

“ SSaabb››rrllaa,, bbüüyyüükk eemmeekk vveerreerreekk
halk kitlelerine anti-Amerikanc›l›-
¤›n bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassii mmüü--
ccaaddeelleessii oolldduu¤¤uunnuu,, bu mücadele ol-
madan bir anti-Amerikanc›l›k ola-
mayaca¤›n› anlatmak zorunday›z.”

-- ssüürreecceekk --

Say›: 192 29DAYI

 Komutan›m›z K›lavuzumuz B‹Z‹MLE

BBuuggüünn aarrtt››kk aaçç››kktt››rr kkii,,
ffaaflfliizzmmee  kkaarrflfl›› ddeemmookkrraassii
mmüüccaaddeelleessii ddee eessaass oollaarraakk
ddeevvrriimmcciilleerriinn öönnddeerrllii¤¤iinnddee

ssüürrddüürrüülleenn bbiirr mmüüccaaddeelleeddiirr vvee
AABB’’cciilleerrllee,, tteekkeelllleerriinn iiccaazzeettiinnee
ss››¤¤››nnaann aayydd››nn ddeemmookkrraattllaarrllaa

bbuu mmüüccaaddeellee vveerriilleemmeezz..
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Oligarflinin has bürokrat› AAllii SSuu--
aatt EERRTTOOSSUUNN gözden düfltü. Ha-
kim ve Savc›lar Yüksek Kurulu
(HSYK) ile AKP iktidar› aras›nda
yaflanan çeliflkiler, Ertosun’u bir an-
da hedef haline getirdi. ‹slamc› ba-
s›n sald›r›ya geçti. Ertosun’un ne
kadar suçu, pisli¤i varsa ortaya dö-
küldü. Ertosun’a yönelik yay›nlar
öyle artt› ki, Ertosun bas›n›n karfl›s›-
na ç›k›p kendini savunmak zorunda
kald›. 30 Temmuz’da düzenledi¤i
bas›n toplant›s›, kullan›l›p kurtlar
sofras›na at›lan bir katliamc›n›n res-
mini gösteriyordu bize. 

Devletle veya iktidarlarla ters
düfltü¤ünde iflte böyle kurtlar sofra-
s›n›n ortas›na at›verirler adam›. Gö-
zünün yafl›na bakmazlar. Devlete
yapt›¤›n›z hizmetlerin hiçbir k›yme-
ti harbiyesi kalmaz onlar›n gözün-
de. Sen art›k onlar›n gözünde bir
““hhiiçç””sindir. 

Halbuki daha düne kadar devlete
ne hizmetler vermiflti. AKP, yarg›y-
la çeliflkiye düflünce ilk harcayaca¤›
adam Ertosun oldu. Çünkü HSYK
içindekilerden halka karfl› suçlar› en
çok aç›¤a ç›km›fl olan› oydu. 19-22
Aral›k katliam›n›, o katliamda Erto-
sun’un rolünü hat›rlad› ‹slamc› ba-
s›n... Onunla da yetinmediler. Erto-
sun’a yönelik yay›nlar, Mustafa Du-
yar’› Ertosun’un öldürttü¤ü imala-
r›ndan Ergenekon davas›ndan En-
gin Ayd›n’la iliflkisine, jitemci Al-
bay Cemal Temizöz’ü kurtarmak is-
temesine kadar uzand›. 

Ertosun bugüne kadar hep el üs-
tünde tutulmufl bir bürokratt›. Dev-
lete hizmetini sürdürdü¤ü, iktidarla-
r›n politikalar›n› hayata geçirdi¤i
sürece sürekli ödüllendirilmifl, terfi
ettirilmiflti. Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, 19-

22 Aral›k katliam› sonras›n-
da, ilk olarak YYaarrgg››ttaayy üüyyee--
llii¤¤iinnee getirilmiflti. Ard›ndan

2004’de Adalet Bakan› Cemil Çi-
çek'in önerisiyle, operasyondaki bü-
yük katk›s›ndan ötürü, Bakanlar
Kurulu Karar› ve Cumhurbaflkan›
A. Necdet SEZER'in onay› ile DDeevv--
lleett ÜÜssttüünn HHiizzmmeett MMaaddaallyyaass››'yla
ödüllendirildi. Ama AKP, Ertosun’u
ödüllendirmeye doyamad›. Son ola-
rak yarg›n›n en tepesindeki kurum
olan HHaakkiimmlleerr vvee SSaavvcc››llaarr YYüükksseekk
KKuurruulluu üyeli¤ine atad›.

Ama bugün AKP iktidar›yla bir
çeliflki içine düflünce, iflte o zaman,
onun katliamc›l›¤›n›, bizzat kendi
hizmet ettikleri, bizzat ona ödüller
verenler ortaya döküverdiler. Oli-
garfli içi iliflkiler böyledir. Önce kul-
lan›rlar (zaten Ertosun gibiler de
kullan›lmaya haz›rd›rlar) ödüllendi-
rirler, terfi ettirirler, ama sonra e¤er
hizmette ve sadakatta bir sorun ç›-
karsa yerin dibine de bat›r›rlar. 

Ertosun, AKP’ye ““hhiizzmmeettlleerriimm--
ddeenn ddoollaayy›› ddeevvlleett üüssttüünn hhiizzmmeett
mmaaddaallyyaass›› aalldd››mm”” diye hat›rlat›yor.
““BBuuggüünn oo FF TTiippii cceezzaaeevvlleerrii oollmmaa--
ssaayydd›› TTüürrkkiiyyee''nniinn hhaallii nniiccee oolluurr--
dduu?? NNiiyyee bbuunnuunn üüzzeerriinnddee dduurrmmuu--
yyoorrssuunnuuzz??”” diye soruyor. 

Sisteme hizmetlerini hat›rlata-
rak, kendini kurtarmaya çal›fl›yor. F
Tiplerini devrimcileri teslim almak,
yok etmek için inflaa ettiler. Ama
baflar›s›zl›klar› aç›kt›r. “Terörün ce-
zaevi aya¤›n›n bitti¤ini” iddia eder-
ken, halâ Enginler’i, Gülerler’i kat-
letmekle meflgul olmalar›, tecrit al-
t›nda bile devrimcileri, direnifli yok
edemediklerinin göstergesidir. 

Ortak amaçla, devrimcileri yok
etmek için çal›fl›rken, Ertosun ve
AKP iktidar› gayet iyi anlafl›yorlar-
d›. Kariyerine kariyer eklenirken,
Ertosun’un da AAKKPP’’yyee iittiirraazz›› yyookk--

ttuu.. Bunca hizmetinin karfl›l›¤›nda
kendisine dokunmazlar zannediyor-
du. Ama yan›ld›. Osmanl› devlet ge-
lene¤i böyledir; devletliye, saltana-
ta karfl› ç›kt›n m› kör kuyulara atar-
lar, iplere çekerler.. 

KKaattlliiaammcc››,, hhuukkuukkuunn 
aarrkkaass››nnaa ss››¤¤››nnaammaazz

Ertosun, bas›n toplant›s›nda,
AKP’yle aralar›ndaki sorunun bir
iktidar ve koltuk kavgas› oldu¤unu
örtbas etmek için “hukuku” kendine
siper ediyordu. ““HHuukkuukkuu aaççmmaayyaa
ççaall››flfl››yyoorruuzz.. ‹‹nnssaann hhaakkllaarr››nn››nn üüsstt
nnookkttaayyaa çç››kkaarr››llmmaass››nn›› iissttiiyyoorruuzz””
diyordu mesela. “Hukukçu” kimli-
¤ine sar›l›p, “ben yarg›y›m, yarg›
ba¤›ms›zd›r” diye feryat ediyordu. 

Ama ellerinden halâ kanlar akan
birinin a¤z›nda bu sözler öylesine
ii¤¤rreettii duruyor ki.. 19-22 Aral›k kat-
liam›nda sorumlulu¤u olan hiç kim-
se, ama hiç kimse, hukuk, insan
haklar› laflar›n› a¤z›na alamaz. 

19-22 Aral›k’ta 28 tutsa¤›n kat-
ledilmesinde, Bayrampafla Hapisha-
nesi’nde 6 kad›n›n diri diri yak›lma-
s›nda, 122 insan›m›z›n flehit düflme-
sinde en çok sorumlulu¤u olan-
lardan biri olan Ertosun’un “hukuk-
ta aç›l›m”la kastetti¤i baflka! Oli-
garfli onu topa tutarken bile o dev-
rimcilere olan düflmanl›¤›n› kusma-
ya, tescilli bir halk düflman› oldu¤u-
nu devlete ispat etmeye çal›fl›yor.

Hizmet verdi¤i sistemin onu har-
camas›n›n flaflk›nl›¤› içinde kendini
zavall› bir flekilde savunuyor. Dev-
lete kendini kabul ettirmenin yolu-
nun devrimcilere sald›rmaktan geç-
ti¤ini biliyor. 

Bu yüzden de bas›n toplant›s›n-
da ikide bir, 19-22 Aral›k’la ve F
Tipleriyle devrimcilere karfl› neler
yapt›¤›na getiriyor sözü... 

Ali Suat Ertosun: Oligarflinin bafl katliamc›s›, ödüllü bürokrat›
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YYaa oolliiggaarrflflii yyaarr››nn 
oonnuu kkoorruummaazzssaa!!!!!!

Bir yandan “Ergenekon” sorufl-
turmas›ndaki kiflilerle iliflkileri ko-
nusunda kendisini savunurken, s›k
s›k devrimcilere karfl› yapt›klar›n›
hat›rlatmas›, onun korkusunu da ele
veriyordu. Her katliamc› gibi, koru-
malarla, kabuslarla yafl›yor Ertosun
da. Bir flehre gitti¤inde otelde kala-
m›yor, jandarma k›fllalar›na s›¤›n›-
yor. Bak›n Kayseri’ye gitti¤inde ne-
rede kald›¤›n› nas›l anlat›yor: 

““BBeenn ccaann ggüüvveennllii¤¤ii tteehhlliikkeessii
oollaann bbiirr kkiiflflii oolldduu¤¤uumm iiççiinn 11 ggeeccee
JJaannddaarrmmaa tteessiisslleerriinnddee kkaalldd››mm,, 11
ggeeccee ddee TTaavvaass''ttaakkii JJaannddaarrmmaa ttee--
ssiisslleerriinnddee kkaalldd››mm..”” 

Korumalar› olmadan ad›m ata-
m›yor: ““BBaannaa eemmnniiyyeett mmaakkaammllaarr››
ttaarraaff››nnddaann ggeerreekkllii dduuyyuurruullaarr yyaa--
pp››ll››yyoorr.. ZZaammaann zzaammaann kkoorruummaa ssaa--
yy››mm aarrtt››rr››ll››yyoorr,, ffaarrkk››nnddaa oollmmaaddaann
ddaa kkoorruunndduu¤¤uummuu ddüüflflüünnüüyyoo--
rruumm..””

Bunlar› söyledikten sonra da ek-
liyor: ““BBuu kkoonnuuddaa eennddiiflflee dduuyymmuu--
yyoorruumm..””

Belli oluyor! Madem korkmu-
yorsun, neden jandarma k›fllalar›n-
da kal›yorsun? Neden hiç bir yere
korumalar›n olmadan gidemiyor-
sun? Gerçekte öyle korkuyor ki, 30
Temmuz’daki bas›n toplant›s›nda
bu korkusunu gizleyemiyor bile.
Suçunun büyüklü¤ünün ve bu su-
çun karfl›l›¤›n›n çok iyi fark›nda. Bu
yüzden hükümet onu gözden ç›kar-
t›nca “ben flu kadar hizmet verdim”
deyip s›zlanmaya bafll›yor...

Ertosun gibiler, flunu çok iyi bi-
lirler; bugün koruyanlar, yar›n o ko-
rumalar› da çekip adam› ortada b›-
rak›verirler... Oligarflik devlet, hiz-
metini bir biçimde devam ettirme-
yen, hele ki kendisiyle flu veya bu
biçimde çeliflkiye giren bürokrat›n›,
politikac›s›n›, gerekti¤inde harcar...
Ertosun, Adalet Bakanl›¤›’n›n en
üst düzey bürokratlar›ndan biri ola-
rak, sistemin insanlar› nas›l harcad›-
¤›n› iyi bilir. Dün kendisi harc›yor-
du, bugün harcanan oluyor.. 

SSaaddaakkaattiinnii iissppaattllaarrkkeenn,, 
ssuuççuunnuu iittiirraaff eeddeenn bbiirr
kkaattlliiaammcc››

Ertosun bir kez daha ssuuçç üüssttüü
yakalanm›flt›r. 19 Aral›k katliam›n›
planlad›¤›n› kabul ediyor. Ondan
sonrada hukuktan söz ediyor. Onun
derdi hukuk de¤ildir. O kanl› bir
geçmiflin sahibidir. 19-22 Aral›k
katliam›n›n planlay›c›lar›ndan ve
uygulay›c›lar›ndan biridir. 

O da Kenan Evren gibi, 19 Ara-
l›k nedeniyle sadece kendisinin suç-
lanamayaca¤›n›, karar›n “devletin
karar›” oldu¤unu söyleyerek, sa-
vundu kendini: 

“Özellikle belirtmek gerekir ki
Hayata Dönüfl Operasyonu cezaev-
leri sorununun had safhaya ulaflt›¤›
dönemde Bakanlar Kurulu ve Milli
Güvenlik Kurulu taraf›ndan da de-
¤erlendirilerek al›nan kararlar
do¤rultusunda uygulamaya kon-
mufltur. BBuu kkaarraarr ssaalltt bbeenniimm kkaarraa--
rr››mm ddee¤¤iillddiirr,, HHüükküümmeett''iinn kkaarraarr››dd››rr,,
MMGGKK''nn››nn kkaarraarr››dd››rr,, öözz oollaarraakk ddeevv--
lleettiinn kkaarraarr››dd››rr..”

Do¤rudur; 19 Aral›k katliam›
devletin karar›yla gerçekleflmifl bir
katliamd›r. Ama bu, EErrttoossuunn’’uunn
ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu aazzaallttmmaazz,, küçült-
mez. 

19-22 Aral›k’ta “devlet olarak”,
20 hapishaneyi kuflatt›lar, hapishane-
ler tarihinin en büyük katliam›n›
yapt›lar. Kurflunlarla, bombalarla,
kimyasal silahlarla 28 tutsa¤› katlet-
tiler. Yüzlercesini yaralay›p, iflken-
celerden geçirip F Tipi hapishanele-

rin hücrelerine att›lar... Bu katliam›n,
F Tiplerinin bafl sorumlular›ndan bi-
ri olarak elbette Ertosun da “Hayata
Dönüfl”ün hesab›n› verecek.

Bak›n F Tiplerini hangi mant›kla
savunuyor: ““BBuu ssiisstteemm ççookk uuccuuzz bbiirr
mmaalliiyyeettllee ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii,, 1111 FF TTiippii
cceezzaaeevvii yyaakkllaaflfl››kk 4400 ttrriillyyoonn lliirraayyaa
mmaall eeddiillddii......””

Demek böyle kanl› bir katliam
size ucuza mal oldu öyle mi? Ya
katletti¤iniz, yak›p küle çevirdi¤i-
niz ve halen F Tiplerinde katletme-
ye devam etti¤iniz onca insan›n YA-
fiAMI? 

Oligarfli için bunun önemi yok-
tur. Onlar›n kitab›nda insan, insan-
l›k diye bir fley yazmaz. Kapitalizm
böyledir, att›¤› her ad›m›n maliyeti-
ni hesaplar, kar-zarar hesab› yapar.
Elbette devrimcileri katledeceksiniz
ki, o azg›n sömürü çarklar›n›z daha
kolay ifllesin. Milyonlarca insan›n
kan›n› emmeniz daha kolay olsun!
Bunun için trilyonlar›n laf› m› olur? 

Ertosun ve katliam›n, F Tipleri-
nin sorumlular›, tarihe günümüzün
NNAAZZ‹‹LLEERR‹‹ olarak geçtiler. Naziler
gibi suçludurlar ve Naziler gibi, la-
netlenmifllerdir. F Tiplerinin aç›l-
mas›ndaki “üstün hizmetleri” karfl›-
l›¤›nda gö¤süne tak›lan o madalya,
Ertosun’u korumaya yetmeyecek
elbette. F Tiplerinden ç›kan onlarca
tabutu tafl›yan analara, o¤lu F Tipin-
de intihar etmifl bir babaya ““eevveett
oo¤¤lluunnuu bbeenn ööllddüürrddüümm”” demenin el-
bette tarihi bir hesab› olacak. Bu
halk›n da Ertosun’a arma¤an edece-
¤i madalyalar› var...

Say›: 192 31ERTOSUN

ÇHD ve TKMP’den Ertosun’a: Yeri San›k Sandalyesidir
Ali Suat Ertosun’un aç›klamalar› ile ilgili olarak, Ça¤dafl Hukukçular Der-

ne¤i ve Tecrite Karfl› Mücadele Platformu ayr› ayr› aç›klamalar yapt›lar.

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i, 31 Temmuz 2009 tarihli ve ““AAllii SSuuaatt EErrttoo--
ssuunn’’uunn YYeerrii HHSSYYKK KKoollttuu¤¤uu DDee¤¤iill SSaann››kk SSaannddaallyyeessiiddiirr”” bafll›kl› aç›klama-
s›nda, Ertosun’un yarg›lanmas› talebini dile getirdi. 

Tecrite Karfl› Mücadele Platformu da, 31 Temmuz 2009 tarihli aç›klamasi
ile Ali Suat Ertosun'un 30 Temmuz 2009’da yapt›¤› aç›klamada, 19 Aral›k’a
iliflkin yalanlar›n› ortaya koyarak, katliamc›lar›n amaçlar›na ulaflamad›klar›n›
vurgulad›. ““DDeevvlleett ÜÜssttüünn HHiizzmmeett MMaaddaallyyaall›› KKaattiill,, SSeennii UUnnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz!!””
bafll›kl› aç›klaman›n sonunda, hapishanelerde tecrit ve katliam› uygulayan
suçlular›n belli oldu¤u belirtilerek tecride karfl› mücadeleyi büyütme ça¤r›s›
yap›ld›. 
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Ölen hep biziz. Ölüm önce bi-
zim kap›m›z› çalar. Depremlerde
evi bafl›na y›k›lan, enkaz alt›nda ka-
lan biziz. Sel sular›na kap›l›p bo¤u-
lan,  kömür madenlerinde grizu pat-
lamalar›nda, göçüklerde ölen biziz.
Trafik kazalar› da bizim can›m›z›
al›r yollarda. ‹fl kazalar›nda ölen,
sakat kalan yine biziz. HEP B‹Z
ÖLDÜK! Türlü türlü isimler takt›-
lar ölümüz üzerine. Ad›na do¤al
afet, trafik canavar›, ifl kazas› dedi-
ler, fay hatt›n› veya yollardaki “m›-
c›r”› suçlu ilan ettiler, hiçbiri ol-
mazsa, “takdiri ilahi” dediler. Hay›r,
bunlar›n ad› ne afet, ne canavar, ne
kaza. Bunlar›n ad› KKAATTLL‹‹AAMMd›r.
Ve bu katliam y›llard›r devlet eliyle
sürdürülüyor bizim ülkemizde...

1177 AA¤¤uussttooss 11999999... Marmara
bölgesinde OONN YYIILL ÖÖNNCCEE yaflad›-
¤›m›z büyük felaketin tarihiydi o
gün. Türkiye halk›, yaln›zca 4455 ssaa--
nniiyyee süren 7.4’lük bir deepprreemmiinn ar-
d›ndan büyük bir ac›yla sars›ld›. 4400
BB‹‹NN insan yaflam›n› kaybetti, on-
binlerce ev y›k›ld›, onbinlerce insan
göçük alt›nda kald›. 285 bin 211 ko-
nut, 42 bin 902 iflyeri hasar gördü.  

‹zmit, Adapazar›, Gölcük, Yalo-
va, Gebze, Bolu, ‹stanbul baflta ol-
mak üzere Marmara bölgesinin çev-
re il ve ilçelerinde y›k›mlar yafland›. 

Böyle bir felaket üzerinden saat-

ler geçmesine ra¤-
men ortal›kta ne bir
kurtarma ekibi ne de
bir yetkili göründü.
Bakanlar Kurulu an-
cak akflama toplana-
bildi. Her tafl›n alt›n-
dan bir inleme, bir
ç›¤l›k yükseliyordu.
“SSeessiimmii dduuyyaann yyookk
mmuu??”” hayk›r›fllar›

yank›lan›yordu enkazlarda. Ve ne
yaz›k ki, o hayk›r›fllar› ayn› kaderi
paylaflan halk›n d›fl›nda duyan yok-
tu. 

Halka karfl› savaflta milyonlarca
dolar harcayan devlet, halk›n can›n›
kurtarmaya gelince ortal›kta yoktu.
DDeemmiirreell;;““AAllllaahh››nn ttaakkddiirrii... Devlet
bu felaketin açt›¤› yaray› da sarar”
diyerek, k›rk y›ll›k nakarat› tekrarl›-
yordu ama kurtarma ekipleri yoktu,
sivil savunma yok, ilk yard›m yok,
K›z›lay yoktu... Devletin valileri,
komutanlar›, belediye baflkanlar› da
ortal›kta yoktu...

Y›k›lan yaln›zca çimentosu ça-
l›nm›fl binalar de¤il, y›k›lan düzendi
ve alt›nda kalan halk olmufltu. Dü-
zenin bozuklu¤unun faturas› halka
ç›km›flt›. Halk can›n› difline tak›p
ölülerini ç›kart›p, yaral›lar›n› bina-
lar›n alt›ndan kurtarmaya çal›fl›rken
TBMM, emperyalist tekellerin iste-
¤i üzerine ““UUlluussllaarraarraass›› TTaahhkkiimm
YYaassaass››””n› ç›kartmakla meflguldü.
Depremin üzerinden 20 saat geç-
miflti, hiçbir ciddi kurtarma faaliye-
ti yoktu, ““nneerrddee bbuu ddeevvlleett??”” sesleri
yank›lan›yordu enkaz alanlar›nda.
Hükümet, 2200 ssaaaatt geçmifl, halâ Ba-
kanlar Kurulu’nu toplayamam›flt›.
Devlete öfke ve tepki büyüyordu.
Devlet ise, en iyi bildi¤i fleyi yap›p,
yine halk› tehdit etmeye bafllad›.

Cumhurbaflkan› DDeemmiirreell devlet
ad›na konufluyordu: ““KKiimmddeenn ddaavvaa--
cc›› oolluunnaaccaakktt››rr?? SSaannkkii ddeepprreemm bbiirr
kkeennaarraa bb››rraakk››ll››pp...... DDeevvlleetttteenn flfliikkaa--
yyeettççii oollmmaann››nn,, ddeevvlleettii vvaattaannddaaflfl››nn
ggöözzüünnddee kküüççüüllttmmeenniinn kkiimmsseeyyee bbiirr
ffaayyddaass›› yyookkttuurr..””

Baflbakan EEcceevviitt’in flu flöyledik-
leri de Demirel’in sözlerinden fark-
s›zd›: ““DDeevvlleettiinn aacczz iiççiinnddee ggöösstteerriill--
mmeessii,, ddeevvlleett ggöörreevvlliilleerriinniinn mmoorraalliinnii
bboozzdduu.. OOnnllaarr››nn mmoorraalliinnii bboozzmmaayyaa
kkiimmsseenniinn hhaakkkk›› yyookkttuurr..””

Devletin ‹‹ssttaannbbuull VVaalliissii EE rrooll
ÇÇaakk››rr da halk› tehdit ediyordu: ““‹‹flfl--
ttee ddeevvlleett ssiizzee yyaarrdd››mm eettmmeeddii...... ssiizzii
kkuurrttaarrmmaadd›› ggiibbii ...... bbuu ffeellaakkeettii iissttiiss--
mmaarr eeddeerreekk bbuunnuu kkeennddii aammaaççllaarr››
ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa,, yyaannii BBÖÖLLÜÜCCÜÜ--
LLÜÜKK ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa,, yyaannii ‹‹DDEEOO--
LLOOJJ‹‹KK AAfifiIIRRII SSOOLL AAMMAAÇÇLLAARR
ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa kkuullllaannmmaakk iiççiinn ççaa--
bbaallaarr vvaarr...... aammaa bbuunnllaarraa iissttiissmmaarraa
ddeevvlleett EENN SSEERRTT fifiEEKK‹‹LLDDEE cceevvaapp
vveerreecceekkttiirr..””

Devrimciler devletten önce hal-
k›n yard›m›na koflmufllard›. Halk›n
can güvenli¤i için hiçbir önlem al-
mayan devlet, devrimcilerin halk›
sahiplenmesi karfl›s›nda tahammül-
süzdü. 

“‹flbafl›nda” oldu¤u söylenen
““KKrriizz MMaassaass››”” halk› oyalamak ve
bast›rmak için vard›, çünkü baflka
bir fley yapt›¤› görülmüyordu. De-
mirel “15 bin askerimiz görev ba-
fl›ndad›r” diyordu. Peki geri kalan
“NNAATTOO’’nnuunn iikkiinnccii bbüüyyüükk oorrdduu--
ssuu””nnuunn yyüüzzbbiinnlleerrccee aasskkeerrii nneerree--
ddeeyyddii? Küçük bir gerilla grubunun
pefline 4400--5500 bbiinn askeri seferber
edenler halk› kurtarmak için ancak
bu kadar›n› sevkediyorlard›. Çünkü
ordu halk› kurtarmak için de¤il,
kkaattlleettmmeekk iiççiinn oorrggaanniizzee oollmmuuflflttuu.. 
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On Y›l Oldu!
Unutmayal›m!

FELAKET‹N
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Afetleri Felakete Çeviren
Oligarflik Düzendir



Depremin hemen ard›ndan, bafl-
ka illerden yüzlerce insan enkaz al-
t›nda kalanlar›n yard›m›na kofltu.
Yiyecek, çad›r, ilaç, battaniye gibi
zorunlu ihtiyaç maddelerini ilk kar-
fl›layan da hhaallkk oldu. Ony›llard›r
sürdürülen yozlaflt›rma, bireycilefl-
tirme, bencillefltirme politikalar›n›
bofla ç›kar›rcas›na, halk›m›z payla-
fl›m›n, dayan›flman›n en güzel ör-
neklerini gösterdi. Devlet Malzeme
Ofisi’nin, K›z›lay’›n depolar› bom-
bofltu; ya¤ma, talan, arpal›k sistemi,
zor günler için depolara bir fley koy-
mam›fl, koyulan› ya¤malam›flt›.
Devletin yapt›¤› tek fley 44--55 BB‹‹NN
CESET TORBASI siparifl etmek ol-
du. Da¤›t›lan K›z›lay çad›rlar› ise
ayr› bir eziyetti. Depremzedeleri ne
so¤uktan, ne ya¤murdan koruma-
yan çad›rlar getirilmiflti, halkla alay
edercesine iflkenceye dönüfltü, ya-
¤an ya¤murda sular alt›nda kald›. 

‹slamc›lar halk›n ac›lar›na ald›r-
maks›z›n depremin ““aallllaahh››nn uuyyaarr››--
ss››,, yyoollddaann çç››kkaann mmiilllleettee vveerrddii¤¤ii bbiirr
cceezzaa”” oldu¤unu söylüyorlard›. O
zaman Fazilet Partisi Grup Baflkan
Vekili olan BBüülleenntt AArr››nnçç ““DDeepprreemm
iillaahhii bbiirr iikkaazzdd››rr”” diyordu. MHP
Grup Baflkan Vekili ‹smail Kö-
se’nin ondan bir fark› yoktu; ““OOllaayy
iillaahhii bbooyyuuttttaadd››rr.. CCeennaabb›› aallllaahh››nn
ttaakkddiirriiddiirr...... Fethullahç› Zamanc›lar;
““AAllllaahh’’››nn iikkaazz››.. MMiilllleett oollaarraakk ççookk
aazzdd››kk..”” diye ayn› nakarat› tekrarl›-
yorlard›. ‹slamc›s› da, faflisti de
“azan” halk› suçluyorlard›. Ama ne-
den bu cezay› yaln›zca yyookkssuull hhaallkk
çekiyordu? Zenginler bu cezadan
neden hiç pay alm›yordu?

Düzenin yöneticileri ise kendile-
rini sorumluluktan kurtarmak için
“takdir-i ilahi” izah›na s›¤›n›yorlar-
d›. Oysa bilim insanlar› deprem teh-
likesi konusunda devleti sürekli
uyarm›flt›. Devlet ne bir haz›rl›k
yapm›fl, önlem alm›fl ne de halk›
uyarm›flt›. 

Depremin üzerinden günler geç-
ti... Ölülerimizin kokusu her yan›
sard›. Ama devletin cenazeleri gö-
mecek bir organizasyonu bile yok-
tu. Yang›n uçaklar› BBeellççiikkaa’’ddaann,,
uça¤›n köpüklü sular› HHoollllaann--

ddaa’’ddaann,, kurtarma ekipleri FFrraann--
ssaa’’ddaann,, kokuya duyarl› köpekler
AAllmmaannyyaa’’ddaann geliyordu...

Katliam›n SSorumlusu 
Kim, SSuçlu KKimdi?

Suçlu devletin d›fl›nda aranma-
l›yd›. Devlet de depremin ard›ndan
müteahhitleri suçlad›. Birkaç müte-
ahhit, günah keçisi yap›ld›. 40 bin
insan›n ölümünden üç dört müteah-
hit sorumluydu! Tablo bu kadar mi-
zahiydi.. 

Oysa tek sorumlu vard›: Sömürü
düzeni. Deniz kumuyla binalar ya-
pan, deprem bölgesine fazladan kat
izni veren, yap›lan binalar› denetle-
meyen, afetlere göre hiçbir organi-
zasyon oluflturmayan, O’ydu!

Bu düzenin sahipleri ve yöneti-
cileri, suçlu ve sorumluydu. Suçlu-
lar listesi uzundu; CCuummhhuurrbbaaflflkkaa--
nn››’’nnddaann MGK’ya, Baflbakan› ve
Bakanlar Kurulu’yla tüm hhüükküümmeett--
lleerrddeenn,, GGeenneellkkuurrmmaayy’’aa,, VVaallii--
lleerr’’ddeenn BBeelleeddiiyyee bbaaflflkkaannllaarr››nnaa,, SSii--
vviill SSaavvuunnmmaa,, KK››zz››llaayy,, KKrriizz MMeerr--
kkeezzii ggiibbii kkuurruummllaarrddaann,, yyaa¤¤mmaacc››,,
hh››rrss››zz mmiimmaarr vvee mmüühheennddiisslleerree,, bbuu
ssooyygguunnaa sseeyyiirrccii kkaallaann mmeeddyyaaddaann
yyaarrgg››yyaa kkaaddaarr...... uuzzaayy››pp ggiittmmeekkttee--
ddiirr lliissttee.. 

Ölümü BBeklemek
Zorunda BB›rak›lan BBir
Kent

12 Kas›m’da Düzce’de bir dep-
rem daha yafland› ve 776633 kkiiflflii ÖÖLL--
DDÜÜ.. Devlet, yaflananlardan ne ders
ç›kartm›flt› ne de en az›ndan dep-
remden sonras› için organize ol-
mufltu. Düzce depremi devletin hal-

k›n can güvenli¤ini ortadan kald›ran
zihniyetinin de¤iflmedi¤inin en bü-
yük kan›t› oldu. Binlerce insan› ça-
d›rkentlerde yaflamaya mahkum et-
tiler. Çad›rkentlerde de ölümler de-
vam etti. Yüzlerce insan kay›pt›.
Halk haftalarca yak›nlar›n›n enka-
z›n alt›ndan ç›kart›lmas›n› bekledi.
Ama bir mezar› bile çok gördüler
halka. Deprem de¤il yoksulluktu
canevinden vuran onlard› asl›nda... 

Bilim, çok uzak olmayan bir ge-
lecekte, ‹stanbul’da büyük bir dep-
remin olaca¤›n› söylüyordu. Ancak
oligarflik yönetim göz göre göre ge-
len bu afetin bir felakete dönüflme-
sini önlemek için k›l›n› bile k›p›r-
datm›yordu. Oysa mevcut koflullar,
felaketi flimdiden haber veriyordu. 

‹stanbul’da yap›lan incelemeler
göstermiflti ki incelenen binalar›n
%% 8800’’ii yy››kk››llmmaa rriisskkii ttaaflfl››yyoorrdduu.. Je-
oloji Mühendisleri Odas› haz›rlad›-
¤› bir raporda olas› bir ‹stanbul dep-
reminde “70 bin binan›n 30 bin ka-
dar›n›n yass› kaday›f gibi kat kat üst
üste y›¤›laca¤›... 5500 bbiinn insan›m›z›n
ölece¤i, 300 bin kiflinin yaralanaca-
¤›, 250 bin kiflinin iflsiz kalaca¤›,
400 bin ailenin evsiz kalaca¤›n›”
belirtiyordu. 

‹ktidara AKP’nin gelmesiyle de
de¤iflen birfley olmad›. Önlem al›n-
mad›. Bugün ‹stanbul’un 1100 iillççeessii
yüksek deprem riski alt›nda yafl›yor.
182 bin 527 bina deprem riski tafl›-
yor. Bu binalarda 665588 bbiinn 112255 kkiiflflii
yafl›yor. ‹stanbul’da bulunan 1.6
milyon binan›n 880000 bbiinnii kkaaççaakk. 

Kocaeli’de 22 bin hasarl› bina
var hala. Adapazar›’nda 18600 ha-
sarl› konutun 3600’ünün onar›m›
yap›ld›. Adapazar›'nda 24 bin 622
konut kullan›lamaz hale gelirken,
sadece 6 bin 300 konut yap›ld›. Ko-
caeli'de de durum farkl› de¤ildi. 35
bin konutun kullan›lamaz hale gel-
mesine karfl›l›k 15 bin 834 konut
yap›ld›. 

Yap›lan hesaplamalara göre, iç
ve d›fl yard›mlarla birlikte deprem
bölgesinin iyilefltirilmesi için 2004
y›l› Ocak ay›na kadar tam 7.3 katril-
yon lira topland›. Fakat bu paran›n
sadece 2.8 katrilyon liras› deprem
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Üzerimize çöken, tu¤lalar,
kerpiçler de¤il, düzendi!
40 bin kiflinin hesab›n›

düzenden soral›m!
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bölgesine harcand›. Geri kalan ne
oldu diyeceksiniz? Kalan k›s›m,
bütçeye ““ggeelliirr”” diye kaydedildi.
Halktan “deprem vergisi” ad› alt›n-
da toplay›p aammaaçç dd››flfl›› kulland›lar. 

Yaln›z Kocaeli'de 48 trilyonluk
zarara karfl›n Afet Fonu'nun verdi¤i
kredi 8 trilyon lira oldu. 

Nas›l olsa tekelci burjuvalara
birfley olmayaca¤› için halk›n yafla-
d›¤› evlerde hiçbir önlem al›nma-
maya devam edildi. Halk ayn› çürük
evlerde yaflama devam ediyor. Y›l-
larca oldu¤u gibi depreme karfl› da
halen “allaha emanet” bir flekilde
yafl›yor. fiimdi bir deprem yaflansa
bunun ad› do¤al afet mi olacak? 17
A¤ustos depreminden önceki dep-
remlerde de ayn› fleyler yafland›¤›
için 17 A¤ustos depreminde 40 bin
insan›m›z› kaybetmedik mi? ‹flte bu
katliam tablosu halka “kader”, “tak-
dir-i ilahi” olarak yutturulmaya ça-
l›fl›l›yor. Hay›r ortada al›n yaz›s› di-
ye bir fley yok. OO ööllüümm kkuussaann flflee--
hhiirrlleerrii yaratanlar bellidir. Halka
böyle bir “kader” yazanlar bellidir.
Bu suç oligarflik düzene aittir. 

Bizim ülkemizde insan yaflam›n›
bu kadar ucuz k›lan, göz göre göre
do¤al afetleri katliama dönüfltüren
devlettir. Çünkü yoksullar›n can›n›n
bu düzen için hiçbir de¤eri yoktur.
Yoksullar trafik kazas›nda ölmüfl,
selde depremde ölmüfl, ne farkeder
devlet için. Ya da copla, bombayla,
kurflunla katledilmifl ne farkeder!
Kapitalizmin s›n›rs›z kâr h›rs› sonu-
cunda afet, kaza ad› alt›nda büyük
bir katliam sürüyor. “Yaflam›n kut-
sall›¤›”ndan söz edip halk›n yaflam
hakk›n› gasbetmede bir o kadar per-
vas›zlar. 

1998'deki Adana depreminden
sonra BBaayy››nndd››rrll››kk BBaakkaann›› YYaaflflaarr
TTooppççuu, TBMM'deki konuflmas›nda;
““TTüürrkkiiyyee''nniinn ddeepprreemm hhaarriittaass›› vvaarr--
dd››rr.. BBüüttüünn jjeeoolloojjiikk vvee mmaatteemmaattiikksseell
bbiillggiilleerr mmeettrreekkaarree hheessaabb››yyllaa,, AAffeett
‹‹flfllleerrii GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üü''nnüünn bbiillggii--
ssaayyaarr››nnddaadd››rr.. DDeepprreemm kkoonnuussuunnddaa
ddaa JJaappoonnyyaa''yyaa ffaallaann ddaa mmuuhhttaaçç ddee--
¤¤iilliizz"" diyordu. Bu yalan tam bir y›l
sonra 40 bin insan›n yaflam›na mal
oldu. ‹flte devlet böyledir bizim ül-

kemizde. Halka karfl› sorumsuzdur.
Devlet için halk›n de¤il, oligarflinin
ç›karlar›n›n korunmas› esast›r. Bu-
nun için halk›n talep ve ihtiyaçlar›-
na yönelik hiçbir yat›r›m yap›lmaz.
Hiçbir konuda önlem al›nmaz.
Halk, bile bile ölüme terkedilir.
Çünkü kapitalist sistem, insana göre
de¤il, tekellerin ç›karlar›na ve ihti-
yaçlar›na göre flekillenmifltir. 

Yarg› SSuçlular› NNas›l
Aklad›

Marmara depreminde y›k›lan 16
bin 649 binada 40 bin kiflinin yafla-
m›n› yitirmesiyle bafllayan dava sü-
reci 7.5 y›l sonra ZZAAMMAANN AAfifiIIMMII--
NNAA u¤rad›. 

Konya 2. A¤›r Ceza Mahkemesi,
Yalova'da 5 bloktan oluflan sitede
oturan 195 kiflinin ölümüne neden
oldu¤u gerekçesiyle mmüütteeaahhhhiitt VVee--
llii GGööççeerr'i 18 y›l 9 ay hapse mah-
kûm etti. Deprem davalar›nda veri-
len en yüksek ceza buydu; ama bu
da zaman afl›m› nedeniyle di¤er da-
valar için emsal oluflturamad›. 

Depremin ard›ndan aç›lan yakla-
fl›k 22110000 ddaavvaaddaann 11880000''üü,, çeflitli
nedenlerle cceezzaass››zz kald›. Geriye ka-
lan 300 davan›n 150'sinde yarg›la-
ma süreci tamamland›, bu dosyalar-
dan 120'sinde san›klara verilen ce-
zalar ertelendi. 3300 kkaaddaarr ddaavvaa ddooss--
yyaass›› ““cceezzaa””yyllaa ssoonnuuççllaanndd››.. Kocae-
li, Sakarya, Yalova ve Düzce’de,
150'ye yak›n dosya da zaman afl›m›-
na u¤rad›. ‹flte baz› örnekler:

“ DDüüzzccee EErrssooyy AAppaarrttmmaann››:: 36
kifli öldü. Dava zaman afl›m›na gir-
di. DDüüzzccee ÖÖmmüürr HHaassttaanneessii:: 11 kifli
öldü. Dava zaman afl›m›na girdi.

Yaalloovvaa CCeeyyllaannkkeenntt SSiitteessii:: 98 kifli
öldü. 2 san›¤a verilen hapis cezala-
r› ertelendi. KKooccaaeellii UUbbaayy AAppaarrtt--
mmaann››: 58 kifli öldü. Müteahhit hak-
k›nda verilen ceza ertelendi. YYüükksseell
SSiitteessii:: 316 kifli öldü. 5 san›¤a çeflit-
li hapis cezalar› verildi, cezalar er-
telendi, karar onand›. CCaann GGööççeerr
vvee ZZaaffeerr CCooflflkkuunn:: Veli Göçer'in o¤-
luyla orta¤›, yakalanamad›klar›
için haklar›ndaki dava zaman afl›-
m›na girdi.

SSaakkaarryyaa: 695 davadan sadece 5
kifliye ceza ç›kt›. Di¤er davalar›n
tamam› zzaammaann aaflfl››mm››nnaa girdi. 

KKooccaaeellii:: 600 dava aç›ld›. 12 kifli
10'ar ay hapis cezas› ald›. Onlarca
kiflinin öldürülmesinin karfl›l›¤› bir-
kaç ayl›k cezalard›... YYaalloovvaa:: 173
dava aç›ld›. Ceza ald›¤› bilinen tek
isim Veli Göçer. DDüüzzccee:: Yaklafl›k
220 dava aç›ld›. Ancak yarg›lama
sonucu hapishaneye hhiiçç kkiimmssee ggiirr--
mmeeddii!!!!

Halk›n can›n› korumayanlar,
mal›n› da koruyamam›flt› ama so-
rumluluk kabul etmiyorlard›. Zarar-
lar›n›n karfl›lanmas› için yetkililere
baflvuranlar, hep olumsuz cevap al-
d›lar. Mesela, YYaalloovvaa VVaalliillii¤¤i, bafl-
vurulara, ''Dilekçenizin valili¤imiz-
le ilgisi bulunmamaktad›r, konu ile
ilgili olarak mahkemeye müracaat
etmeniz gerekir..” diye cevap veri-
yordu. YYaalloovvaa BBeelleeddiiyyeessii ddee,, “Son
yüzy›l›n en büyük deprem felaketin-
de belediyemizin mevcut yasa ve yö-
netmelikler gere¤ince hheerrhhaannggii bbiirr
iiddaarrii kkuussuurruu bbuulluunnmmaammaakkttaadd››rr.. Bu
nedenle talebinizin kabul edilmesi
mümkün de¤ildir.'' diyordu. 

Ad› do¤al afet ya da kaza olsun,
yarg› hiçbir zaman gerçek sorumlu-
lar› yarg›lamam›flt›r. Yaratt›klar› gü-
nah keçilerine bile verdikleri ceza-
lar ortadad›r. Bütün infaz, katliam
davalar›nda sorumlular, flu veya bu
biçimde kurtar›lm›fllard›r. “Zaman
afl›m›” katliam hukukunun en
büyük s›¤›na¤›d›r. Bu konuda
yaflanan örnekler, devrim sonras›n-
da hukuk kitaplar›nda devlet eliyle
nas›l bir adaletsizlik sürdürüldü¤ü-
nü anlatmak için ciltler dolusu yer
alacak kadar çoktur. 

40 bin can› unutmay›n!
Can güvenli¤imizi ancak
kendimiz, örgütlenmemiz

ve mücadelemizle
sa¤layabiliriz!



Say›: 192 35Ö⁄RETMEN

Daha önceden herhangi bir ör-
gütlenmenin, kurumlaflman›n ol-
mad›¤›n› varsayal›m. Nas›l örgüt-
lenece¤iz? Nas›l bir örgütsel yap›,
nas›l bir iflleyifl kuraca¤›z?

Bir sempatizan ya da taraftar
olarak bir örgütlülü¤ü nas›l yara-
tabiliriz?

Bu durumda diyelim ki; her-
hangi bir mahallede, iflyerinde bu-
lunan bir taraftar ya da sempati-
zan›z ve orada bir örgütlenmemiz
yok. Nas›l yarat›r›z böyle bir ör-
gütlülü¤ü?

fiu ya da bu biçim-
de o alanda bulunan
herhangi bir insan›m›-
z›n cevaplayaca¤› ilk
pratik soru fludur:
""NNeerreeddeenn bbaaflflllaammaa--
ll››??"". Bu sorunun ce-
vab›, ona pratik olarak ataca¤› ilk
ad›m›n ne olaca¤›n› gösterecektir. 

Ancak, bu ilk cevaba ulaflmak
için bakmam›z gereken baflka
fleyler de vard›r. Önce çevremiz-
de, ""nnee vvaarr,, nnee yyookk"" diye bakaca-
¤›z. 

Kendili¤inden, örgütlü, örgüt-
süz, uzaktan-yak›ndan kaç sem-
patizan›m›z var?

Kaç dergi okuru var?
Bunlar›n meslekleri, yafllar›, o

alan içinde oturduklar›, çal›flt›klar›
yerler? bunlar› ö¤reniriz. 

AYRICA; 
Bu çal›flmada da EN BÜYÜK

GÜCÜMÜZ fiEH‹TLER‹M‹ZD‹R,
TUTSAKLARIMIZDIR. 

fiEH‹TLER‹M‹Z VE TUTSAK-
LARIMIZ HALA B‹Z‹MLE K‹TLE
ÇALIfiMASI ‹Ç‹NDED‹RLER, FA-
AL‹YET ‹Ç‹NDED‹RLER. 

Onlar, bu topraklar›n çocukla-
r›d›r. Onlar, bu halk›n en de¤erli
evlatlar›d›r. 

Kök salm›fllard›r bu topraklara. 
Her bir mahallede, Anado-

lu’nun her bir köyünde; bir akra-
balar›, yak›nlar›, tan›d›klar› vard›r.
ONLAR ÖRGÜTLÜLÜ⁄E ‹LK

ADIM ATACA⁄IMIZ YERDE,
ARAYACA⁄IMIZ EN BÜYÜK
GÜÇ KAYNA⁄IMIZDIR.

Diyelim bunlar› cevap-
land›rd›k. Yeni, henüz ku-
rumlaflmad›¤›m›z bir yer ol-

du¤una göre sempatizanlar›m›z›n,
okurlar›m›z›n say›s›n›n az olaca¤›
aç›kt›r. Say›s› ister on olsun, ister
üç-dört; bu iliflkiler oradaki ç›k›fl
noktam›z› oluflturacakt›r.

ÖÖrrggüüttllüü OOllmmaann››nn ÖÖllççüülleerrii
NNeeleerrddiirr??

Örgütlenmek, organize olmak-
t›r. Örgütlenmek, kolektivizmdir. 

Ve örgütlenmek plan, program

demektir. 
Var olan iliflkiler aras›nda, ka-

ba bir organizasyon ilk iflimiz ol-
mal›d›r. S›k s›k verilen bir örne¤i
hat›rlatacak olursak; bir bakkal
dükkân›nda bile asgari bir organi-
zasyon, bir örgütlülük vard›r. 

Peki, ilk kaba organizasyonu-
muzun geliflme zemini ne olacak? 

Bu zemin, o birime iliflkin elde
edece¤imiz ilk bilgilerle haz›rlaya-
ca¤›m›z bir plan ve programd›r.
Bunun için örgütlenme görevini
önümüze koydu¤umuz birimde,
mahalleyse en az›ndan bir soka¤›,
iflyeriyse bir oday›, fabrikaysa bir
atölyeyi tan›yarak ifle bafllar›z.

Birimin ekonomik durumu, si-
yasal geçmifli ve gelenekleri, kül-
türel, ulusal, dinsel yap›s› gibi
ÇOK UZUN BOYLU ARAfiTIRMA-
LAR GEREKT‹RMEYEN bilgileri
toparlamal›, bu bilgileri örgütlen-
me ve mücadele perspektiflerimiz
aç›s›ndan de¤erlendirmeliyiz. 

Elimizdeki bilgilerin; mücadele
aç›s›ndan avantajlar›n›-dezavan-
tajlar›n› yan yana getirmeli, haya-
li, yald›zl› olmayan mütevaz› he-
defler tespit edip; küçük, basit or-
ganizasyonumuzu bu hedeflere

yo¤unlaflt›rmal›y›z. 
Bunu yaparken bafl›ndan so-

nuna, ilk kaba örgütlenmemiz
içinde yer alan insanlarla ve daha
ötesinde çevre iliflkileriyle s›k› bir
kolektivizm içinde olmal›y›z. Ne
demek bu? Düzenli ve sürekli ilifl-
ki kurmak demektir. 

""NNaass››ll ÖÖrrggüüttlleennmmeelliiyyiizz??""
SSoorruussuunnuunn SSoommuutt CCeevvaabb››nn››
KKiittlleelleerrllee BBiirrlliikkttee VVeerrmmeelliiyyiizz

O halde ilk yapaca¤›m›z ifl, var
olan tüm iliflkiler aras›nda bir or-
ganizasyon sa¤lamak ve kolektif-
li¤in ilk ad›m› olarak da nas›l ör-
gütlenece¤iz, nereden bafllayaca-
¤›z sorusunun cevab›n› bu iliflki-

lerle tart›flarak bulmakt›r.
Bu iliflkilerin niteli¤i, dü-
zeyi alabildi¤ine ggeerrii bbiillee
oollssaa bbööyyllee yyaapp››llmmaall››dd›r.. 

S›radan görünen pek
çok insan, o bölgedeki
sorunlar›n neler oldu¤u-
nu, halk›n nabz›n›n nere-

de att›¤›n› bize en ç›plak haliyle
gösterecektir. 

Biz örgütlenme anlay›fl›, biçim-
leri gibi konularda teorik olarak
çok fley biliyor da olabiliriz. 

Ama oorraann››nn ggeerrççee¤¤iinnii,, oorraann››nn
ssoorruunnuunnuu bize yine de onlar vere-
cektir. 

‹fle halk›m›z›n bilgeli¤ini, tecrü-
belerini, sezgilerini mutlaka yan›-
m›za alarak bafllamal›y›z. Bir es-
naf, bir ev kad›n›, semtteki bir
yafll›, bize oradaki halk›n devrim-
cilerden ne bekledi¤ini, ne bekle-
yece¤ini hatta olmuflsa devrimci-
lerin o güne kadar yapt›klar› çal›fl-
malarda hangi hatalara düfltükle-
rini, hangi davran›fl biçimleriyle
kitle ile aralar›na mesafeler girdi-
¤ini de anlatacaklard›r bize. 

Bu incelemeleri, tart›flmalar›,
görüfl al›flverifllerini yapt›ktan
sonra ya da bu tart›flma sürecine
paralel olarak örgütlenmenin ilk
somut, basit ad›m›n› da atabiliriz.

Ad› komite olsun ya da olma-
s›n, ama kkoommiittee oollmmaayyaa aaddaayy bir
yap› oluflturabiliriz. Birimde otuz
kifli de olabilir, üç kifli de; her du-
rumda art›k flekilli, sistemli bir
iliflki biçimine ad›m atabiliriz...

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

ÖRGÜTLENMEK ‹ST‹YORUZ 
NEREDEN BAfiLAYACA⁄IZ?



Güler Zere’nin özgürlü¤ü için
babas›, avukatlar› ve demokratik
kitle örgütü temsilcilerinden oluflan
bir heyet, geçen hafta baz› milletve-
killeri ile görüfltü. 

Heyet, ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu Baflkan› Zafer Üs-
kül’den ise görüflmek için randevu
alamad›. Üskül, heyet ile görüflme-
di. Ülkenin durumuna bak›n; insan
haklar›n› savunmak, k›z›n›n duru-
munu anlatmak isteyen bir babay›
dinleme ahlak› ve kültüründen uzak
bir adam›n eline kalm›fl!

Üskül’ün heyetle görüflmedi¤i
gün, bafl›nda oldu¤u komisyon, Mü-
nevver Karabulut isimli bir genç k›-
z›n öldürülmesi ile ilgili giriflimler-
de bulunma karar› al›yordu.

Peki, Zere’nin avukat› ve yak›n-
lar›yla neden görüflmemiflti acaba

Üskül?

Tedavi edilmedi¤i için hastal›¤›
h›zla  ilerleyen, 3 ameliyat geçiren,
“mahkum ko¤uflu”nda tecrit alt›nda
tutulan Güler Zere’nin yaflad›klar›
Üskül’ün “ilgisi”ni mi çekmemiflti?

Güler Zere gün gün ölüme gider-
ken  Zafer Üskül,  Güler Zere’nin
tek hasta olmad›¤›n› söyleyip,”Ze-
re’nin doktoru ile görüfltüm. 24 saat
doktor kontrolünde.” diyebilecek
kadar pervas›z ve sayg›s›zd›. Aç›k
ki, Güler Zereler’e düflmand›; bir
parças› oldu¤u AKP iktidar› gibi.
Üskül’ün heyetle görüflmeme nede-
ni de zaten bu düflmanl›¤›n bir
uzant›s›yd›. Ayn› gün yapt›¤› aç›kla-
mada o “neden” flöyle ortaya ç›k›-
yordu:

Üskül, Güler Zere’nin ve yak›n-
lar›n›n herhangi bir “af” baflvurusu
olmad›¤›n› söylüyordu. 

Onun as›l sorunu, karfl›s›ndaki-
lerin kendilerinden af ya da merha-

met dilenmemifl ve dilenmi-
yor olmas›yd›. Üskül, Ze-
re’nin karfl›lar›nda dimdik
durmas›, merhamet de¤il ada-
let istenmesi nedeniyle böy-
lesine h›rç›n ve düflmand›. 

“Merhametimize s›¤›nmad›¤›n›z
için, af istemedi¤iniz için size ran-
devu da yok, tahliye de” diyor dü-
zen. 

Güler Zere’nin avukatlar›, bafl-
vurulmas› gereken yerlere baflvur-
mufllard›r. 

Güler Zere’nin, avukatlar›n›n,
yoldafllar›n›n talebi aç›kt›r: Gü-
ler’in d›flarda tedavi olabilmesi için
infaz›n›n bir süreli¤ine ertelenmesi.
Bunun için baflvurulmas› gereken
yer savc›l›kt›r ve o baflvuru da ya-
p›lm›flt›r. 

Üsküller ise, baflka bir “baflvu-
ru”yu dayat›yorlar; af, merhamet!

Üsküller bofluna bekleyecek. Bu
düzenin Üskül gibi zavall› savunu-
cular› yaflam› flantaj haline getire-
rek, onu bir kanser hastas›na karfl›
kullanarak hiçbir devrimci tutsa¤a
diz çöktüremeyecektir.

Merhametinize S›¤›nmam›z› 
Bofluna Bekleyeceksiniz!

‘GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK’ ÇA⁄RISI HER D‹LDE 
““GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk”” ççaa¤¤rr››ss›› aarrtt››kk ssaaddeeccee AAnnaaddoolluu’’nnuunn flfleehhiirrlleerriinnddee

yyaannkk››llaannmm››yyoorr.. OO ççaa¤¤rr›› flfliimmddii ddaahhaa ggüüççllüü bbiirr bbiiççiimmddee hhaayykk››rr››ll››yyoorr.. YYuunnaannccaa,,
BBuullggaarrccaa,, AArraappccaa,, FFllaammaannccaa...... GGüülleerr ZZeerree iiççiinn öözzggüürrllüükk ççaa¤¤rr››mm››zz hheerr ddiillddee,,
hheerr yyeerrddee hhaallkkllaarr››nn ddiilllleerriinnddee yyaannkk››llaannmmaayyaa ddeevvaamm eeddeecceekk......
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Hikmet Sami Türk’e yönelik fe-
da eylemi girifliminin oligarflinin
saflar›nda ve poliste yaratt›¤› sar-
s›nt› sürüyor. Cepheliler’in katliam-
c› bakan›n burnunun dibine kadar
sokulmas›, oligarflinin polisinin,
M‹T’inin jandarmas›n›n aczini tüm
ç›plakl›¤›yla ortaya ç›karm›flt›.
Devrimci irade ve yarat›c›l›¤›n kar-
fl›s›nda hiçbir önlemlerinin ifle yara-
mayaca¤›n› göstermiflti yar›m kalan
bu eylem. ‹flte o günden bu yana, bu
acizliklerini örtbas etme peflindeler. 

Geçen hafta burjuva bas›na ser-
vis ettikleri yeni bir resim de bunun
ürünüydü. 5 A¤ustos tarihli Milliyet
Gazetesi’nde yay›nlanan ““iikkii ccaannll››
bboommbbaa kkaammeerraayyaa yyaakkaallaanndd››”” bafl-
l›kl› haber, öncekilerin bir benzeri
ve tekrar›yd›. 

Polise bak›l›rsa, Sami Türk’e yö-
nelik feda eylemi giriflimini gerçek-
lefltiren savaflç› güya takiplerindey-
mifl. Burjuva bas›na flu ana kadar
dikte ettirilen haberlere bak›l›rsa,
“eylemciler” bir gün EEddiirrnnee Kap›-
kule S›n›r Kap›s›ndan girerken ka-
meralara yakalanm›fl, bir baflka gün
‹‹ppssaallaa S›n›r kap›s›nda. Bir baflka-

gün ise, KKooss AAddaass››’ndan girifl ya-
p›p, girer girmez de “M‹T’in dene-
timi alt›na girdikleri” yaz›yordu.
Senaryo bol. 

Tek bir soru bütün yalanlar› aç›-
¤a ç›kartmaya, bütün senaryolar›
çökertmeye yeter:

MMaaddeemm hheerr flfleeyyii bbiilliiyyoorrdduunnuuzz,,
ttaakkiibbiinniizz aalltt››nnddaayydd››,, eeyylleemmddeenn
öönnccee nneeddeenn yyaakkaallaammaadd››nn››zz??

Ama bofluna; oligarflinin korku-
su daha da büyüyecek. Ülkenin
dört-bir yan›n› mobeselerle, kame-
ralarla donatabilirsiniz. Hikmet Sa-
mi gibi halk düflman›, katillerinize
özel korumalar tahsis edebilir, z›rh-
l› araçlar verebilirsiniz. 

Hiçbir önleminiz halk›n adaleti-
nin temsilcilerinin, katliamc›lar›n
burnunun dibine kadar girmesini
engelleyemedi. Gerçek budur. 

Geriye dönük kamera kay›tlar›n›
araflt›r›p, birkaç görüntü bularak,
“her fleyi biliyorduk”, “s›n›r› geç-
tikleri andan itibaren denetimimiz
alt›ndayd›”, “flurda göründüler,
burda göründüler” safsatalar›n› ge-
çin. Bir fley bildi¤iniz yoktu! Gayet
aç›k de¤il mi? 

En iyi korunan, en gü-
venlikli dedi¤iniz yerlere
ruhunuz bile duymadan
girdiler. Bunu en iyi yine oligarflinin
M‹T’i, polisi bilir. Hikmet Sami,
““iillkk kkeezz bbuu kkaaddaarr yyaakk››nn››mmaa kkaaddaarr
ggeellddiilleerr”” diyor. 

Evet, koruyamad›lar bafl katli-
amc›lar›ndan birini. Burnunun dibi-
ne kadar girdi Cepheliler. Yine gire-
ce¤iz diyorlar. 

Bu kez katliamc›lar› hiçbir fley
kurtaramayacak. Siz o zaman da ge-
riye dönüp istedi¤iniz kadar kamera
görüntüleri ç›kartabilirsiniz. 

Dönüp bak›n mobeselerinize,
ayak izlerimizi aray›n. Halk›n ada-
letinin temsilcileri, her an, her yer-
dedirler zaten. fiu anda hangi mobe-
senin alt›ndan geçti¤ini bilmiyorsu-
nuz, bilemeyeceksiniz. 

Sami Türk eyleminde devrimci
irade karfl›s›ndaki çaresizli¤iniz tar-
t›flma götürmez biçimde aç›¤a ç›k-
m›flt›r. De¤il üç-befl, üçyüz, beflyüz
foto¤raf karesi de ç›kartsan›z, ger-
çek budur. 

Her fley denetimimizdeydi yalan›,
aczinizin ve korkunuzun ifadesidir.

BASINDAN
Zülfü LLivaneli
“ Güler Zere’yi kim öldürüyor?

Güler Zere hapiste. Güler Zere ileri
derecede kanser. Güler Zere demir par-
makl›klar ard›nda ölüyor. Ve ddeevvlleett
bunu seyrediyor. ...Bu ac›mas›z ça¤ he-
nüz bütün insanl›k de¤erlerini öldür-
mediyse, devletin yetkili kifli ve ku-
rumlar›n›n Zere cinayetini engellemesi
gerekir.” (Vatan, 28 Temmuz 2009)

*

Canan KK›z›laltun
“fiimdilerde akl›m›z›n, vicdan›m›-

z›n her bir yerinde Güler Zere var.
Yaklafl›k bir ay evvel açt›¤›m her tele-
vizyon kanal›nda ya da her gazete
sayfas›nda... Prof. Dr. Mustafa Yurt-

kuran ‘Hemen serbest b›rak›lmal›d›r’
diye bafll›yordu o haberler, köfle yaz›-
lar›. Kimdi Yurtkuran? Uluda¤ Üni-
versitesi eski rektörü. ADD Bursa fiu-
besi Baflkan›. Ergenekon tutuklusu
(idi). Kanser. Can Dündar’›ndan tu-
tun da akl›n›za gelebilecek her köfleci
sahip ç›kt› kendisine. Ama nedense
Güler Zere, Erol Zavar gibi isimler
söz konusu olunca hiç kimsenin vic-
dan› çal›flm›yor, dolay›s›yla kalemleri
de.” (Radikal, 2 A¤ustos 2009)

*

Ayfle BBatumlu
“Hâlâ diyoruz, bilerek ölüme terk

edilen Erol Zavar, Güler Zere ve onlar-
cas› için. Biz nas›l sorumsuz sayar›z
flimdi kendimizi bu olan ve olas› ölüm-
lerden?” (Günlük, 3 A¤ustos 2009)

*

Mehmet TTezkan
“Cezaevi hastaneden iyi!

Öyle bir toz bulutu ç›kart›ld› ki sa-
n›rs›n›z memleket kurtulufl savafl›n-
da.. O toz bulutu içinde yaflanan
dramlar kaynay›p gidiyor..

Mesela, Güler Zere’nin durumu..
37 yafl›nda, DHKP-C üyesi olmaktan
müebbet yemifl... 14 y›ld›r cezaevin-
de.. Damak kanseri, öldü ölecek.. Ad-
li T›p bir türlü cezas› durdurulsun, te-
davi görsün diye rapor vermiyor..

Hastaneye gitmiyor de¤il, gidiyor
ama mahkum oldu¤u için bodrum kat-
ta penceresiz bir odaya koymufllar..

... Bu da önemli mesele.. Baz›lar›-
n›n her gün yazd›¤› büyük meseleler
kadar önemli..” (Vatan, 4 A¤ustos
2009)

KKaammeerraallaarr››nn››zz,, MMoobbeesseelleerriinniizz 
HHiikkmmeett SSaammiilleerr’’ii KKuurrttaarraammaayyaaccaakk

Say›: 192 37GÜLER ZERE
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TBMM' de bir milletvekilinin
soru önergesine cevap veren
Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubuk-
çu, okullarda son befl y›lda sekiz
bin fliddet olay› yafland›¤›n› ve
on binden fazla ö¤rencinin bu
olaylara kar›flt›¤›n› aç›klad›. Bun-
lara çözüm olarak da, her ilde
Psiko-sosyal Müdahale Ekipleri
kurduklar›n› aç›klad›. Nimet Çu-
bukçu; bu ekiplerin okullardan
ald›klar› “Vaka Analiz Formu” ile
durumu kavrad›ktan sonra ö¤-
rencilere, aileleri ve ö¤retmenle-
re yaflad›klar› travmay› atlatma-
lar›na ve bilgilenmelerine yar-
d›mc› olacaklar›n› söylüyor. 

Evet bugün okullar›m›z öyle
bir hale geldi ki, kavgalar, yara-
lamalar olmadan bir gün geçmi-
yor.

Peki nedir tüm bunlar› yara-
tan, fliddetin bu kadar yayg›n-
laflmas›n›n nedeni? E¤er bir so-
runu çözmek istiyorsak öncelik-
le sorunun kayna¤›n› bulmal›-
y›z. Milli E¤itim Bakan› Nimet
Çubukçu bunun için tüm okulla-
r›n “ Vaka Analiz Formu ” deni-
len formu doldurmalar› gerekti-
¤ini söylüyor. Uzmanlara bunla-
ra dayanarak sorunun kaynak-
lar›n› bulacaklarm›fl.

Ancak formu inceledi¤imiz-
de yaflanan olaylar›n nedenleri-
ni anlamak için yeterli ayr›nt›l›
soruyu göremiyoruz. Formda
yaln›zca olaylara kar›flanlar›n
adlar› daha önce benzerlerini
yap›p yapmad›klar gibi sorular
var. E¤er Çubukçu gerçektende
sorunun kayna¤›n› bulmak isti-
yorsa o gençlerin ailelerinin
ekonomik durumlar›na, yafla-
d›klar› çevreye, arkadafllar›yla
iliflkilerine, ald›¤› e¤itime, ö¤ret-
meninden gördü¤ü muameleye
bakmal›d›r. Ancak ne AKP’nin
ne de Nimet Çubukçu’nun böyle
bir niyeti yoktur zaten. Çünkü
daha önceki hükümetler döne-

minde okullarda silahl› kavga-
lar, sald›r›lar gündeme geldi¤in-
de AKP' li önceki Milli E¤itim Ba-
kan› Hüseyin Çelik medyay›
azarlam›fl, “ okullarda yaflanan
iki olay› bu kadar büyütmeyin,
çocuklar› gazetelere koyunca
di¤erleri de özeniyorlar ” demifl-
ti.

O dönem Nimet Çubukçu da
Kad›n ve Aileden Sorumlu Ba-
kanken Malatya Çocuk Esirgeme
Kurumu' nda yaflanan dayak ve
taciz olay›na iliflkin ilk olarak
“böyle bir fley yok, benim çocuk
muhbirlerim var” diyen bir ba-
kand›r. Bunlardan tan›yoruz on-
lar›. 

Formda olaylara kar›flan kifli-
ler bölümünde "elebafl›", "ta-
n›k" gibi s›n›fland›rmalar›n› da
gördü¤ümüzde niyetleri anlafl›-
l›yor? 

Verilen soru önergeleri, Vaka
Analiz Formlar›, Psikolojik Mü-
dahale Ekiplerinin hiçbirinin
amac› sorunu çözmek de¤ildir.
Hepsi de sahte demokrasinin in-
sanlar› kand›rmak için kullan-
d›klar› vitrin süsleridir. Hepsi de
kendi suçlar›n›n üzerini örtmek
içindir. Suçlar›n›n ortaya ç›kma-
s›n› istemiyorlar. Çünkü insanla-
r›n alternatif bir düzen aray›fl›na
girmelerinden korkuyorlar. 

Ülkemiz, oligarflinin korku
salarak halk› teslim almaya, yö-
netmeye çal›flt›¤› bir yönetim
biçimine sahiptir. Haklar›n› ara-
maya çal›flan insanlar polis cop-
lar›yla karfl›lafl›yor yasal-meflru
bir dergiyi satanlar sokak orta-
s›nda kurflunlan›yor. E¤er bir ül-
ke fliddetle yönetiliyorsa o ülke-
nin sokaklar›nda da, okullar›nda
da, evlerinde de her yerde flid-
det vard›r. Televizyonlardan, ki-
taplara, müziklere, oyunlara ka-

dar her yerde fliddetle karfl›lafl›-
yoruz. fiiddetle e¤itiliyoruz...
Okullarda fliddet ö¤rencilerden
de¤il idarenin, ö¤retmenlerin
att›¤› dayakla bafll›yor. Halka bu
insanlara en i¤renç ac›lar› yafla-
tanlar da onlard›r. Onlar bu ül-
kenin zenginli¤ini emperyalist
tekellere yedirirken, babalar
borç batakl›¤› içinde çocuklar›-
n›n karn›n› doyuramad›klar› için
intihar ediyor, cinnet geçiriyor.
Gençlerimizi onlar›n bu pislik
dolu düzenlerine karfl› ç›kmas›n
diye bencillefltiriyor, yozlaflt›r›-
yorlar. fiiddet olmadan yönete-
miyorlar ve daha küçücük yafl-
larda televizyonlardaki mafya-
lara, katillere, özendiriyorlar.
Daha küçücük çocuklar› fliddet
oyunlar›na ba¤›ml› hale getiri-
yorlar. ‹nsanlar› birer psikopat
yapmaya çal›fl›yorlar. Hem de
kendi çocuklar›n› öldürtebilecek
kadar! Hatta bizzat kendileri
küçücük çocuklar›n üzerine on-
larca bomba ya¤d›r›yor, kad›nla-
ra tecavüz ediyorlar. Yani bozuk
olan halk›n psikolojisi de¤il, em-
peryalistlerin ve iflbirlikçisi
AKP’lilerin ahlak›d›r! 

Bu yüzden bizler bu ülkenin,
bu halk›n, bu dünyan›n gençleri
olarak bu düzenin de¤iflmesi
için o düzenden medet umama-
y›z. Yapmam›z gereken bir avuç
asalak ve iflbirlikçiye karfl› sa-
vaflmak ve tertemiz, ba¤›ms›z,
adil, yaflan›las› bir gelecek ya-
ratmakt›r.. Birlikte oldu¤umuz-
da güçlüyüz ve birlikte oldu¤u-
muzda baflaramayaca¤›m›z hiç-
bir fley yoktur. Buna inanmal› ve
mücadele etmeliyiz.

Gençlik 
Federasyonu

fi‹DDET‹N KAYNA⁄I 
BU DÜZEND‹R



1 A¤ustos günü Gençlik Fede-
rasyonu ‹stanbul Taksim Tramvay
Dura¤›’nda  bir eylem yapt›. 4 ayd›r
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Psi-
kolojik Harekat fiubesi’nden ol-
duklar›n› söyleyen polislerin arka-
dafllar›n› tehdit ve taciz etmesini
protesto eden Gençlik Federasyonu
üyeleri; “Polisin Görevi Ö¤rencile-
ri Tehdit ve Taciz Etmek midir?”
yazan bir pankart açt›lar. 

“Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Müca-
delemiz” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
lemde Gençlik Federasyonu ad›na
Hafize Aky›ld›z bas›na bir aç›kla-
ma yapt›. Gençlik Federasyonu ola-
rak paras›z, bilimsel e¤itim için
mücadele ettiklerini ve örgütlen-
diklerini söyleyen Aky›ld›z, “AKP

iktidar›, YÖK ve onlar›n emrindeki
Emniyet Müdürlükleri ö¤rencilerin
örgütlenmemesi için kendi yasala-
r›n› dahi ayaklar alt›na al›p çi¤ne-
mekten çekinmiyorlar” dedi. 

Marmara Üniversitesi’nden Tay-
lan isimli arkadafllar›na polis taraf›n-
dan iflbirlikçilik teklif edildi¤ini söy-
leyen Aky›ld›z yine ayn› üniversite-
den Sinem ve Hazal isimli arkadafl-
lar›n›n aileleri ve kendilerinin tele-
fonla rahats›z edildi¤ini belirtti.

Eylemde, Vatan Lisesi’nden
Serenay isimli arkadafllar›n›n okul
önünde tehdit edildi¤i, ayr›ca Kad-
ri Yörüko¤lu Lisesi ö¤rencisi
Duygu Mufltu’nun ve ailesinin hiç-
bir gerekçe gösterilmeden emniye-
te ça¤r›ld›¤› ve arkadafllar›n›n git-
meyece¤ini söylemesi üzerine teh-
dit edildi¤i belirtildi.

En son yine Marmara Üniversi-
tesi ö¤rencisi Gökhan Gelegen
isimli arkadafllar›n›n telefonla em-
niyete ça¤r›ld›¤› söylendi. Ge-le-
gen’in gitmeyi reddetmesi üzerine
“buras› emniyet, gel diyorsam gele-
ceksin. Hakk›nda haz›rlanm›fl dos-
ya var nas›lsa geleceksiniz buraya”
denilerek tehdit edildi¤i belirtildi.

Rahats›z edilen kiflilerin hiçbi-
rinin soruflturmas› veya aç›lm›fl bir
davas› olmad›¤› belirtilen aç›kla-
mada, polislerin keyfi ve yasad›fl›
davranarak terör estirdikleri söy-
lendi. 

Aky›ld›z son olarak; “Polisin
baflvurdu¤u bütün bu yöntemler biz
devrimci ö¤rencilerin örgütlenme-
sini engellemektir. Kendi yasalar›-
na uyarak bizleri engelleyemedik-
lerinden bu flekilde davranmakta-
d›rlar. Herkes bilmelidir ki bizim
mücadelemizi hiçbir güç engelleye-
meyecektir. Bask›lara, tehditlere,
yasad›fl›l›klara ra¤men var gücü-
müzle örgütlenecek, mücadelemizi
daha da büyütece¤iz” dedi.

Aç›klaman›n ard›ndan at›lan
sloganlarla 30 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lem bitirildi.

Say›: 192 39HABER

Harç zamlar›na karfl› Kütah-
ya'da 2 A¤ustos 2009 Pazar günü
Kütahya Gençlik Derne¤i giriflimi-
nin ve Ö¤renci Kollektifleri’nin bu-
lundu¤u bir grup, oturma eylemi
düzenledi. Eylemde “Paras›z E¤i-
tim, E¤itim Hakk›m›z Engelene-
mez, Babam›n Maafl› 600 Harc›m

2400” yaz›l› dövizler yer ald›.

‹lk olarak bas›n metni okundu.
Bas›n metninde üniversitelerin
yoksul emekçi çocuklar›na kapat›l-
mak istendi¤i belirtildi. Bugün ifl-
ten at›lmalar›n, emek h›rs›zl›¤›n›n,
hiçbir sosyal güvencesi olmadan
çal›flan emekçilerin bir yandan kri-

zin yükü alt›nda ezilirken, di¤er
yandan ö¤renim haklar›n›n da elle-
rinden al›nmak istendi¤i söylendi.
Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan otur-
ma eylemi yapmak isteyen gruba
polis engel olmak istedi ve da¤›l-
malar›n› söyledi. Grup da¤›lmaya-
rak bir süre oturma eylemini sür-
dürdü. 

“Ne Olursa Olsun
ÖRGÜTLENECE⁄‹Z...”

“Babam›n Maafl› 600 Harc›m 2400”
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Sivas’ta tam 1155 aayydd››rr tutuklu
onlar. 2233 MMaayy››ss 22000088’de sabah›n
köründe dayand›lar ö¤rencilerin ka-
p›lar›na. Tam 2288 öö¤¤rreenncciiyyii,, evlerini
ve kald›klar› yurtlar› basarak gözal-
t›na ald›lar. Ö¤renciler hak-hukuk
bir yana, 24 saat boyunca aileleri
dahil kimseyle görüfltürülmediler,
ne için gözalt›na al›nd›klar› hakk›n-
da bilgi verilmedi.

Bir kaç gün sonra gazeteler ““SSii--
vvaass''ttaa DDHHKKPP--CC ooppeerraassyyoonnuu:: 3300
ggöözzaalltt››”” gibi bafll›klarla yans›tt›lar
bu gözalt›lar›. 

“Büyük operasyon” havas› yara-
t›larak gözalt›na al›nan ö¤renciler-
den 12’si ertesi gün polisten, 12’si
savc›l›ktan ve 4’ü de, örgüt yöneti-
cili¤i iddias›yla sevkedildikleri
mahkemeden b›rak›ld›lar. Fakat ser-
best b›rak›lan 4 ö¤renci, polis ve
savc›l›¤›n itiraz› üzerine tekrar gö-
zalt›na al›nd›lar. Yaarr››mm ssaaaatt içinde
davaya bakan hakim de¤ifltirilerek,
EEllbbiill ÇÇ››nnaarr,, ‹‹bbrraahhiimm KKaarraattaaflfl,,
MMuussttaaffaa DDoo¤¤aann vvee ‹‹llkkeerr EEkkiizz ttuu--
ttuukkllaanndd››.. Dava dosyas›na da ggiizzllii--
lliikk kkaarraarr›› konuldu.

‹flte o ö¤renciler hala tutuklu.
Peki neydi bu ö¤rencilerin suçlar›?
15 ay boyunca tutukluluklar›n› ge-
rektirecek ne gibi büyük suçlar iflle-
mifllerdi? 

Suçlar›: AMER‹KA’YA 
KARfiI KAR‹KATÜR 
SERG‹S‹ AÇMAK!

Hem de polisin tehditlerine, en-
gelleme çabalar›na ra¤men açm›fl-
lard› karikatür sergisini. 

Serginin E¤itim-Sen binas›nda
aç›laca¤›n› ö¤renen polis, daha ser-
gi aç›lmadan sendika binas›n› kul-
land›rtmamak için sendikal› ö¤ret-
menlere bask› yaparak sergiyi en-
gellemeye çal›flm›flt›. Fakat bunda

da baflar›l› olamam›flt›. Ö¤retmenler
polisin tehdidine boyun e¤mediler
ve sergi aç›ld›. Polisin bu demokra-
tik hakk›n kullan›lmas›na cevab›
ise, “yasa d›fl› örgüt” senaryosuyla
onlarca ö¤renciyi iflkence tezgahla-
r›na çekmek oldu.

Ö¤rencilerin yasad›fl› olarak
yapt›¤› hiçbir fley yoktu. Karikatür
sergisi yasal olarak aç›lm›flt›. Buna
ra¤men sergi, ““öörrggüüttee ttaabbaann oolluuflfl--
ttuurrmmaa vvee öörrggüüttee yyaarrdd››mm yyaattaakkll››kk””
suçuna delil olarak gösterildi.

Tutuklamalar 4 ö¤renciyle de s›-
n›rl› kalmad›. Karikatür sergisinin
sendika binas›nda aç›lmas›na izin
verdi¤i için BBTTSS ve EE¤¤iittiimm--SSeenn Si-
vas fiube baflkanlar› NNeeccddeett SSeezzggii--
nneerr ile ÖÖnnddeerr DDoo¤¤aann da 25 fiubat
2009’da ““ssooll öörrggüüttee yyeerr tteemmiinn eett--
mmeekk,, mmaallzzeemmee kkuullllaanndd››rrttmmaakk vvee
bbaass››nn aaçç››kkllaammaass››nnaa kkaatt››llmmaakk”” suç-
lamas›yla gözalt›na al›n›p tutuklan-
d›lar.

Dört ö¤renci 15 ayd›r tutuklu ve
daha bir kaç ay öncesine kadar neyle
yarg›lanacaklar›na dair iddianame
bile haz›rlanmam›flt›. 

‹flte AAKKPP’’nniinn hhuukkuukkuu;; ortada
neyle yarg›land›klar›na dair bir iddi-
aname bile yok, ama 15 ayd›r dört
ö¤rencinin tutuklulu¤u sürdürülüyor.
Sendikac›lar›n durumu da yine ayn›.

Ortada somut olarak hiçbir suç yok.
Fakat Amerika’ya karfl› aç›lan bir ka-
rikatür sergisine sendika binas›nda
yer vermek, Amerikan uflaklar› için
en büyük suç!

4 ö¤rencinin, 2 sendikac›n›n ne
için ve nas›l tutukland›klar›, nas›l
yarg›land›klar› düzenin hukukunu
gösteren örneklerden biridir. Bu hu-
kuk, ortada hiçbir somut iddia yok-
ken 15 ay insanlar› hapishanede tu-
tabiliyor. Di¤er taraftan ayn› hukuk,
Akdeniz Üniversitesi kampüsünde
ö¤rencilerin üzerine kurflun ya¤d›-
ran faflist Ömer Ulusoy’u bir y›l
içinde tahliye edebiliyor. 

Suçlar›: GRUP YORUM 
KONSER‹ DÜZENLEMEK!

Faflizmin hukuksuzlu¤una bir
baflka örnek de 11 Nisan 2009’da
Trabzon Haklar Derne¤i ve 12 May›s
2009’da Karadeniz Özgürlükler Der-
ne¤i çal›flanlar›n›n tutuklanmas› ol-
du. 

Yine “büyük bir operasyon” ha-
vas›nda sabah›n köründe kar maskeli
otomatik silahl› özel timler Trabzon
Haklar Derne¤i üyelerinin evlerini
bast› ve ‹smet Kurukafa, Hasan To-
¤an, Çetin Güven, Banu Özcan,
Zeynep Gonca Karakoç, Songül
Öktem, Hasan Basri Y›ld›z, Yeliz
K›l›ç ve Zeynep Erdu¤rul gözalt›na
al›narak tutukland›lar.

Peki onlar›n suçu neydi?

Onlar›n da suçu büyüktü.(!) Y›l-
lard›r linçlere, bask›lara, tehdit ve
gözalt›lara ra¤men “ak›llanmam›fl-
lard›”. Haklar ve Özgürlükler müca-
delesinde ›srar ediyorlard›. Dahas›,
bir de Grup Yorum konseri düzenle-
mek istiyorlard›. Bu kadar› da faz-
layd›.

Suçlar›: GRUP YORUM 
KONSER‹ DÜZENLEMEKTE 
ISRAR ETMEK 

Polisin sald›r›s› devam etti. 12

Onlarca y›l ceza isteniyor,
suçlara bak›n:
karikatür sergisi açmak, 
sergiye yer vermek,
konser düzenlemek,
yasal dergi da¤›tmak,
kitap bulundurmak,
cep telefonuyla konuflmak

� Yukar›da yaz›lanlar 
bir mizah de¤ildir; fakat 
oligarflinin hukukunun
yaratt›¤› bir kara mizaht›r!

SSUUÇÇ NNEERREEDDEE??



May›s’ta da Samsun’da Karadeniz
Özgürlükler Derne¤i çal›flanlar›n›n
evleri bas›ld›. Günay Özarslan, Ali
Kemal Afl›k, Hayriye Gündüz, Mu-
hammed Ayvaz ve ‹hsan Özdil gö-
zalt›na al›narak tutukland›. 

Onlar›n suçu da büyüktü. 

Polis, Trabzon Temel Haklar
Derne¤i’nin Karadeniz bölgesinin
çeflitli yerlerinde düzenleyece¤i
Grup Yorum konserlerini yasal yol-
lardan engelleyemeyince konseri
düzenleyecek kiflileri gözalt›na al›p
tutuklayarak farkl› bir yolla engelle-
meye çal›flt›. Trabzon’da 9 kiflinin
tutuklanmas›na ra¤men konser yap-
makta ›srar ederek konser çal›flmas›
yürüten Samsun’daki Özgürlükler
Derne¤i çal›flanlar› da gözalt›na
al›nd› ve tutukland›. Fakat polisin
tutuklamalar›na, tüm engelleme ça-
balar›na ra¤men Grup Yorum kon-
seri yine de yap›ld›. 

Trabzon’dan tutuklananlar Erzu-
rum Hapishanesi’nde, Samsun’dan
tutuklananlar da Samsun’daki ha-
pishanede o günden beri tutuklular.

Hapishanede tutulan bu insanlar
resmen nelerle suçlan›yorlar bak›n:
KKoonnsseerr ddüüzzeennlleemmeekk.. 

Baflka? ‹steyen herkesin, bir ga-
zete bayiinden rahatl›kla bulabile-
ce¤i yasal ddeerrggiilleerrii ddaa¤¤››ttmmaakk, ya-
sal kkiittaapp bbuulluunndduurrmmaakk ve ookkuu--
mmaakk. Baflka? CCeepp tteelleeffoonnuuyyllaa kkoo--
nnuuflflmmaakk.. Baflka? Baflka yok...

PPeekkii,, ssuuçç mmuu bbuunnllaarr??

Karikatür sergisi açmak, Grup
Yorum konseri, düzenlemek, Ame-
rikan emperyalizmine karfl› ç›kmak,
ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden, hak-
lar ve özgürlüklerden yana olmak
suç mu? HHAAYYIIRR..

Faflizmin hukukuna-yasalar›na
göre de, SSEERRGG‹‹ AAÇÇMMAAKK,, KKOONN--
SSEERR DDÜÜZZEENNLLEEMMEEKK,, DDEERRGG‹‹
DDAA⁄⁄IITTMMAAKK,, KK‹‹TTAAPP OOKKUUMMAAKK,,
TTEELLEEFFOONNLLAA KKOONNUUfifiMMAAKK SSUUÇÇ
DDEE⁄⁄‹‹LL.. 

Ortada bir suç yok. Fakat insanlar
düzmece iddialarla aylard›r hapisha-
nelerde, tam bir keyfiyetle, hukuk-
suzlukla, yasad›fl›l›kla tutuluyor. 

AKP iktidar›, devrimcilere yö-

nelik yasalar› hiçe sayarak, tama-
men yasal demokratik çal›flmalar›
gerekçe göstererek, tutuklama poli-
tikas›n› süreklilefltirmifltir. Kendi
yasalar›na göre bile suç olmayan
gerekçelerle haklar ve özgürlükler
mücadelesi veren devrimcileri, de-
mokratlar› mahkemeye bile ç›kart-
madan aylarca hapishanede tutabili-
yor. 

Amerika’ya uflakl›kta kusur etmi-
yor. Sen misin Amerika’ya karfl› ka-
rikatür sergisi düzenleyen... Linçlere,
bask›, gözalt›, tutuklamalara ra¤men
sen misin Karadeniz’de Grup Yorum
konseri düzenleyen... üç ay, befl ay,
hatta 15 ay mahkemeye bile ç›kart›l-
madan hapishanelerde yat›r›l›rs›n...

AAss››ll ssuuçç bbuudduurr..

Karikatür sergisi açt› diye, Grup
Yorum konseri düzenledi diye, hak-
lar ve özgürlükler mücadelesi veri-
yor diye insanlar› tutuklamakt›r as›l
suç. 

VVee aass››ll SSUUÇÇLLUULLAARR,, bbuu kkeeyyffii
ggeerreekkççeelleerrllee iinnssaannllaarr›› hhaappiisshhaannee--
lleerrddee ttuuttaannllaarrdd››rr......

Say›: 1192 41SUÇ NEREDE?

Karadeniz’de Özgürlük
Talebi 

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i,
Karadeniz’de yaflanan hukuksuzlu¤u
befl haftad›r protesto ediyor. 

2 A¤ustos günü Samsun’da Süley-
maniye geçidinde yap›lan eylemde
aç›klamay› Utku Aykar okudu. Aykar,
yaflanan hukuksuzlu¤un sona ermesi
için herkesi 1144 AA¤¤uussttooss 22000099’’ddaa EErr--
zzuurruumm’’ddaa,, 2288 AA¤¤uussttooss’’ttaa AAnnkkaarraa’’ddaa
görülecek duruflmalara kat›larak, tut-
saklar› sahiplenmeye ça¤›rd›. Aykar,
“Konser düzenlemek suç de¤ildir.
Bizler arkadafllar›m›z serbest b›rak›la-
na kadar her hafta burada bu hukuk-
suzlu¤u teflhir ederek, talebimizi yine-
leyece¤iz” dedi. 

Eylemde ayr›ca, a¤›r kanser hastas›
Güler Zere’ye de de¤inilerek; “14 y›l-
d›r Elbistan Hapishanesi’nde tutsak
olan a¤›r kanser hastas› Güler Zere’nin
tedavisinin gerçeklefltirilmesi için tahli-
ye edilmesi gerekiyor. Yasalar› uygula-

malar› yeterli Güler Zere’nin yaflamas›
için. Ancak tüm yasalara, doktor rapor-
lar›na ra¤men hapishanelerdeki sessiz
imha devam ediyor” denildi. 

“Halk öölüme tterkediliyor”
Karadeniz halk›n›n sel bask›nlar›

yüzünden yaflad›¤› s›k›nt›ya da de¤i-
nilen aç›klamada flu ifadeler yer ald›:
“Karadeniz’in birçok ilinde sel bas-
k›nlar› sonucu ev ve iflyerleri sular al-
t›nda kalan ve hiçbir yard›m alamayan
halk, kendi “kader”ine terk edilmifl, 9
kifli sel bask›n› yaflan›rken ölmüfl,
maddi ve manevi olarak zarar gör-
müfltür. Y›llard›r birçok defa sel bas-
k›nlar› yaflanmas›na ra¤men devlet ta-
raf›ndan hiçbir önlem al›nmamakta-
d›r. Geçen haftalarda hükümetin aç›k-
lad›¤› yeni f›nd›k stratejisiyle açl›¤a
sürüklenen Karadeniz halk›n›n f›nd›-
¤›, bir kez de yaflanan sel bask›nlar›y-
la zarar gördü. K›sacas› halk göz göre
göre açl›¤a, yoksullu¤a ve ölüme terk
ediliyor.” 

Adana polisi, 30 Temmuz
günü Seyhan ilçesi Barboros
Mahallesi’nde 15 A¤ustos’la
ilgili yap›lan eyleme sald›rd›.
Oradan geçmekte olan bir ço-
cuk polisin s›kt›¤› plastik mer-
mi ile yaraland›.

14 yafl›ndaki Salih Kayra’ya
götürüldü¤ü Adana Devlet ve
Numune Hastaneleri’nde bak›l-
mad›. Kayra son olarak Çuku-
rova Üniversitesi Balcal› Has-
tanesi'ne götürüldü ve orada
ameliyatla sa¤ gözü tamamen
al›nd›. 

Polisler, hastane hastane do-
laflt›r›lan Kayra’n›n yan›ndan
bir an bile ayr›lmad›lar. Çünkü
Kayra'n›n gözündeki plastik
mermiyi alarak “delil”leri te-
mizlemek istiyorlard›. Nitekim,
Kayra'ya flikâyetçi olmamas›
için bask› yap›ld›. 

Polis Terörünün Hedefinde
Bu Kez Bir Çocuk Vard›
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Abdullah Gül’ün “iyi fleyler ola-
cak” sözleriyle Kürt sorununun “çö-
zümüne” dair, bol bol tahminlerin,
spekülasyonlar›n yap›ld›¤› bir döne-
me girildi. Ortada esas olarak tah-
min ve spekülasyonlar var, çünkü
aç›klanm›fl hiçbir fley yok. 

Neye dayan›larak söylendi¤i
belli olmayan “f›rsat yakalad›k”
sözlerinin ard›ndan bir bakm›fls›n›z
bir gün “çözümün efli¤indeyiz” tah-
lilleri yap›l›rken, ertesi gün, ayn› ki-
fliler, ayn› kesimler, tam tersi yönde
fleyler söyleyebiliyorlar. 

Sistemin “Kürt sorununa çö-
züm” tart›flmas›, geçen hafta ‹çiflleri
Bakan› Beflir Atalay’›n hiçbir fley
söylemedi¤i “Kürt aç›l›m›” toplan-
t›s› ve ard›ndan düzenlenen “Kürt
Çal›fltay›” ile yo¤unlafl›rken, bunla-
r› takiben yap›lan Tayyip Erdo¤an-
DTP görüflmesi ile, beklentiler en
uç noktalara varm›fl durumda. 

Beklentiler yo¤un ama ne bek-
lendi¤i belirsiz. Öyle ki, AKP’nin
bir önerisinin, program›n›n olmad›-
¤› söyleniyor. Keza, DTP de “Bir
projeyle ortaya ç›kman›n do¤ru ol-
mad›¤›n›” söylüyor.  

“Kürt sorununu çözme”, yani
tam olarak söylersek, Kürt halk›n›n
ulusal taleplerini karfl›lamak için ki-
min ne dedi¤i, ne yapaca¤› belli de-
¤il; sorunun bu yan›, mu¤lakta b›ra-
k›l›yor ama Kürt milliyetçi hareke-
tini tasfiye etme noktas›ndaki çaba-
lar flimdi daha aç›ktan yürütülüyor. 

AKP iktidar›n›n, “Kürt aç›l›m›”
ve “Kürt Çal›fltay›” ile birlikte bu
daha aleni biçimde tart›fl›lmaya bafl-
land›. 

Umutlar›n kkayna¤› nne?
DTP ile görüflme konusunda 2

y›ld›r koflullar koyan Tayyip Erdo-
¤an, geçen hafta bu koflullar› bir ya-
na koyup DTP’lilerle görüfltü.

Ne konufluldu¤u bilinmiyor;
ama Tayyip Erdo¤an flöyle diyordu
toplant› sonras›nda: “Bugün yap-
m›fl oldu¤umuz toplant›yla ggeelleeccee¤¤ee
yyöönneelliikk uummuuttllaarr››mm››zz››nn aarrtttt››¤¤›› inan-
c›nday›m.”

DTP’lilerin bu görüflmeye yük-
ledikleri anlam ve görüflmede ç›kar-
d›klar› sonuçlar ise çok daha abart›-
l›yd›. Görüflme sonras› Ahmet
Türk’ün ““ÖÖnneemmllii bbiirr ggüünn...... MMuuttlluu--
yyuuzz,, uummuuttlluuyyuuzz”” sözleri, AKP’den
beklentilerin ne kadar büyük oldu-
¤unu ifade ediyordu. 

AKP aç›s›ndan bu giriflimlerin
anlam› aç›kt›r. AKP’lilerin, hele Ta-
yip Erdo¤an’›n hedefleri nettir. Tüm
giriflimlerinin alt›nda Kürt halk›n›n
ulusal talepler temelindeki mücade-
lesinin ve örgütlenmelerinin tasfi-
yesi vard›r. AKP’nin soruna bak›fl›
bu çerçevededir. O nedenle
AKP’den umutlu olmak için bir ne-
den yoktur.

Bafllayan nne?
AKP-DTP görüflmesi öncesi,

Kürt milliyetçi bas›nda yay›nlanan
bafll›k, mevcut duruma nas›l bak›l-
d›¤›n› da gösteriyordu: ““GGöörrüüflflmmee--
lleerr RReessmmeenn BBaaflflll››yyoorr..””

Ancak bafllayan bu görüflmelere
dair yukar›da aktar›ld›¤› gibi öneri-
len bir proje dahi olmad›¤› aç›klan›-
yor. Neden? Kürt halk›n›n talepleri
yok mu? Kürt halk›n›n vazgeçilmez
talepleri yok mu?

Ancak görünen odur ki, ortada
bu nitelikteki talepler de yoktur.
Kürt halk›n›n taleplerini y›llard›r
geri çekerek, içini boflaltarak kabul
edilebilir bir hale getirerek, düzen
içilefltirme politikas›, bugün o talep-
lerde bile ›srar edemez bir politika
izlemektedir. 

Bunun yerini iktidar cephesinin
“f›rsat yakalad›k” sözleri, DTP’nin
ise “olumlu geliflmeler var” söy-

lemleri alm›flt›r. 

Ahmet Türk örne¤in, flöyle de-
¤erlendirmeler yapabilmektedir gö-
rüflmeyle ilgili: “Bizim görmek iste-
di¤imiz tablo. Herkesin sevgiyle ku-
caklaflt›¤› bir süreç için olumlu gö-
rüflmeler...” 

Kim kiminle kucaklafl›yor?

Halklara düflman ve iflbirlikçi bir
iktidar›n temsilcileri ile ne ad›na na-
s›l kucaklafl›lacakt›r?

Art›k herfley Tayip Erdo¤an gibi
bir iflbirlikçinin, bir flovenistin iki
duda¤› aras›ndan ç›kacak sözlere ve
AKP’nin “insaf›na” kal›nan bir
noktaya gelmifltir.

Bu görüflmelerden, ad›na diya-
log dedikleri oyalama turlar›ndan
da Kürt halk›n›n ulusal sorununun
çözümü anlam›nda bir fley ç›kmaya-
ca¤›n› görmek için aradan uzun y›l-
lar geçmesi gerekmeyecek. 

As›l olarak bu tür diyaloglar ile
Kürt halk› oyalanacakt›r. Çözüm
ad›na Kürt halk›n›n umutlar› iflbir-
likçi iktidar›n manevralar› aras›nda
kaybolup gidecektir. AKP, Kürt hal-
k›n›n temel hiçbir talebini karfl›la-
mayacakt›r. Kimi hak k›r›nt›lar› ile
beklentiler yarat›p zamana yayarak
as›l olarak Kürt ulusal mücadelesini
tasfiye etmek hedeflenmektedir.
Kucaklafl›lmak istenen AKP budur.

AKP’nin aamac› nne?
Bu sorunun cevab›n› daha en ba-

fl›ndan en kesin bir biçimde flöyle
verebiliriz: AAKKPP KKüürrtt HHaallkk››nn››nn
TTaalleepplleerriinnii KKaarrflfl››llaammaayy›› DDee¤¤iill,,
DDüüzzeennii GGüüççlleennddiirrmmeeyyii EEssaass AAll--
mmaakkttaadd››rr..

AKP iktidar›,, Alevi halk›n düze-
ne karfl› olan dinamiklerini düzen
içinde eritmek için sürdürdü¤ü poli-
takalar›n bir devam› olarak düzenle-

Niye mutlusunuz? Niye umutlusunuz?

HALKA AÇIKLAYIN!



di¤i “Alevi Çal›fltay›”n›n bir benze-
ri olarak “Kürt Çal›fltay›”n› günde-
me getirdi. 

AKP iktidar›n›n Kürt milliyetçi
hareketini tasfiye ve taleplerini de
“bireysel haklar”a indirgemek iste-
yen politikas› aç›kt›r. ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, bu “aç›l›m”lardan önce, 21
Temmuz’da ‘‘TTeerröörrüünn YYeennii TTrreenndd--
lleerriiyyllee MMüüccaaddeellee’’ ismiyle bir top-
lant› düzenlemiflti. Devrimci, ilerici
örgütleri nas›l tasfiye ederiz toplan-
t›s›yd› bu. Polis Akademisi’nde dü-
zenlenen bu toplant›ya aralar›nda
‹çiflleri Bakanl›¤› bürokratlar›n›n,
“Emniyet ‹stihbarat ve Terörle Mü-
cadele” uzmanlar›n›n da oldu¤u
kontrgerillac›lar da kat›ld›. 

‹rlanda Cumhuriyet Ordusu
(IRA) ile ‹ngiltere aras›nda IRA’n›n
tasfiye edilmesi görüflmelerini yü-
rüten, tasfiye anlaflmas›n›n “mima-
r›”Lord John Alderdice de bu top-
lant›ya kat›lanlar aras›ndayd›.

Toplant›da tahmin edilece¤i gi-
bi, bir halk›n ulusal taleplerinin na-
s›l karfl›lanaca¤› de¤il, nas›l tasfiye
edilece¤i tart›fl›l›yordu. 

AKP’nin ‘‘Kürt ÇÇal›fltay›’
aldatmacad›r

‹lginçti; AKP, Kürt Çal›fltay› için
Polis Akademisi’ni seçmiflti. 1
A¤ustos’ta  yap›lan toplant›n›n kat›-
l›mc›lar› burjuva gazetecilerdi. Sis-
temle ters düflmeyen, Kürt halk›n›n
taleplerini dile getirme ihtimali bu-
lunmayan isimlerle yap›lan toplant›
bile AKP’nin bu konuda nas›l ve ne
kadar “çözümden” yana oldu¤una
dair bir göstergeydi. 

AKP’nin “Kürt Sorununu”, ‹çifl-
leri Bakanl›¤›’na, “Çal›fltay” örgüt-
lenmesini ise kontrgerillac›lara ha-
vale etmesi kuflkusuz rastlant›sal
de¤il. Soruna, bir ““ggüüvveennlliikk ssoorruu--
nnuu””,, ulusal talepli mücadelenin tas-
fiyesi sorunu olarak bakan AKP ik-

tidar›n›n Kürt sorununu çözece¤ini
beklemek safl›k olur.

O nedenle AKP’nin propaganda-
s›n›n, yürüttü¤ü psikolojik savafl›-
n›n bir parças› olan bu tür giriflimler
Kürt halk› için umut olamaz.

Kürt sorununu ‹çiflleri Bakanl›-
¤›’na ve kontrgerillac›lara havale
eden bu anlay›fl 21 Temmuz’daki
toplant›da da emperyalist ülkelerin
uzmanlar›ndan taktikler almaktay-
d›. Ama buna ra¤men, demagojide
s›n›r tan›mayarak, Kürt sorunuyla
ilgili yapacaklar›na “Türk modeli”,
ad›n› takm›fllar. Ulusal sorunun çö-
zümünde, bir eemmppeerryyaalliisstt mmooddeell
vard›r, bir de hhaallkk››nn mmooddeellii.. Ulusal
sorunun çözümünde burjuva anla-
y›flla proletaryan›n, devrimcilerin
anlay›fl› vard›r ve bu ikisi birbirin-
den temelden farkl›d›r. Ameri-
ka’n›n, AB’nin “Kürt çözümünü”
savunanlar ve kabul edenler, ulusal
sorunda “emperyalist modeli” be-
nimsiyorlar demektir. 

Onu bir ço¤u televiz-
yon ekranlar›nda ikide bir
sulanan gözleriyle hat›rla-

yacakt›r. Hemen tüm islamc› politi-
kac›lar ve istismarc›lar gibi, göz-
yafllar› neredeyse her an haz›rd›r,
döküldü dökülecek... 

Bazen bir kediden söz ederken,
bazen bir yetimden sözederken, ba-
zen bir baflbakan hazretlerinin vefa-
s›ndan sözederken.. 

Ar›nç’› en son bir kaç hafta önce
Manisa’da partisinin kongresinde
kürsüde gözyafl› ak›t›rken gördük..

Erdo¤an’›n onu bakan yapmas›
onu çok duyguland›rm›flt›, az daha
a¤layacakt› kürsüde... 

‹flte bu yufka yürekli adam, 6
A¤ustos’ta NTV’de Nazilerin en
so¤ukkanl› katliamc›lar›na tafl ç›-
kartan bir so¤ukkanl›l›kla söz edi-
yordu bir katliamdan. 

Sözünü etti¤i katliam, dört gün
içinde 28 tutsa¤›n katledildi¤i bir
katliamd›. 

Sözünü etti¤i katliam, 6 kad›n›n
diri diri yak›ld›¤› bir katliamd›. 

Sözünü etti¤i katliam, yanan di-
reniflçilerin bile kurflunland›¤›, in-
sanlar›n gaz bombalar›yla katledil-
di¤i 19-22 Aral›k Katliam›’yd›. 

Ve o, 28 ölünün üzerinde gezine
gezine, diri diri yak›lan alt› kad›n›n
yan›k et kokular›n› içine çeke çeke
diyordu ki: ““bbaazzeenn iiyyii nneettiicceelleerr aall--
mmaakk iiççiinn bbaazz›› aacc››llaarr ççeekkiilleebbiilliiyyoorr......””

NNee vvaarrdd›› yyaannii bbuunnddaa??

Bunu da hhaannggii vveessiilleeyyllee söylü-
yordu Ar›nç biliyor musunuz?

Düne kadar kavga ettikleri Ali
Suat Ertosun’un asl›nda ne kadar
baflar›l› bir bürokrat oldu¤unu anla-
t›rken. 

Gerçekten büyük hizmet-
leri geçmiflti Ertosun’un.
Devlet üstün hizmet madal-
yas›n› B‹ZZAT bofluna tak-
mam›flt›. 

‹slamc› bas›n, oligarfli içi
it dalafl› nedeniyle Ertosun’u 19
Aral›k nedeniyle elefltiriyor görünü-
yordu ama Ar›nç, islamc›lar›n ger-
çek düflüncelerini ortaya koyuyor,
19 Aral›k Katliam›’n›n avukatl›¤›na
soyunuyordu:

““EErrttoossuunn’’uunn hhiizzmmeettlleerriinnii ttaakk--
ddiirr eeddiiyyoorruumm.... OOnnaa ööddüüll vveerriillmmee--
ssiinnddee bbiirr yyaannll››flflll››kk ggöörrmmüüyyoorruumm..””

“Hatta” diyordu: ““OOnnaa oo mmaa--
ddaallyyaayy›› vveerrmmeekk,, bbeenniimm iiççiinn aayyrr››ccaa
bbiirr zzeevvkk oollmmuuflflttuurr..”” 

Ertosun’a madalya takmaktan
zevk alan bir adam, elbette 28 ölü-
den, diri diri yak›lan 6 kad›ndan, ifl-
kenceden geçirilen yüzlerce insan-
dan sözederken, tek bir damla bile
gözyafl› dökmeyecektir. 

Ar›nç, yyuuffkkaa yyüürreekklliiyymmiiflfl öyle
mi? ““NNaazzii yyüürreekkllii”” deyimi daha
uygun olmas›n!

Katliam AAvukat›n›n
Akmayan GGözyafllar›
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Do¤an AAy; 112 yyafl›nda ‹‹stan-
bul SSultangazi'de ooturan yyok-
sul bbir ailenin ççocu¤u.

Ç›kt›¤› evin çat›s›nda, dengesini
kaybederek merdiven bofllu¤una
düflen Do¤an Ay’›n serçe parma¤›
kopuyor. Aile, kopan parma¤› bir
poflete koyarak çocukla birlikte he-
men hastaneye kofluyor.

Gittikleri ilk hastane ‹stanbul
T›p Fakültesi. Fakat ameliyathane-
nin tadilatta oldu¤u söylenerek has-
ta kabul edilmiyor. Aile kopan par-
mak elinde, oradan Vak›f Gureba
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ne
kofluyor. Oras› da kabul etmiyor.
Çocuk Cerrahpafla T›p Fakültesi'ne
sevk ediliyor. Fakat çocu¤un par-
ma¤› burada da dikilmiyor. Parma-
¤›n koptu¤u yer pansuman yap›l›p
gönderiliyor.

Aile çareyi bu kez de özel hasta-
nelerde ar›yor ve Fatih'teki bir özel
hastaneye gidiyor. Buras› ad› üstün-
de özel; ameliyat 8 bin, tedavi 4500
lira. Ailenin bu paray› ödemesi
mümkün olmay›nca parma¤› dikmi-
yor hastane. Gaziosmanpafla'daki
baflka bir özel hastaneye gittiklerin-
de art›k çok geçtir. Parmak art›k di-
kilmesi imkans›z hale gelmifltir. 

O¤lunu parmaks›z b›rakan düze-
ne gözyafllar› içinde tepki gösteren
Nurettin Ay, ""OOrraaddaann oorraayyaa ddoollaaflfl--
tt››rr››yyoorrllaarr bbiizzii.. NNeerreeyyee ggiiddeelliimm??
AAvvrruuppaa''yyaa,, ‹‹nnggiilltteerree''yyee ggiiddeecceekk
dduurruummuummuuzz yyookk kkii.."" diyor.

Bu dda FFatih TTerim’in 
Parma¤›!

Fatih Terim, teknesinin halat›n›
çözerken parma¤›n›n uç k›sm›n› ko-
part›yor ve parmak denize düflüyor.

Fakat burada Do¤an Ay’›n bafl›na
gelenlerin hiçbirini yaflam›yor Fatih
Terim. Rekor derecede bir h›zla mü-
dahale süreci yaflan›yor. Terim’in
denize düflen parma¤›n› bulmak için
acilen bir dalg›ç ekibi olay yerine
ulaflt›r›l›yor. Dalg›çlar taraf›ndan
bulunan parmak, getirtilen özel bir
uçakla hemen ‹stanbul'a sevk edili-
yor ve 6 saat gibi k›sa bir sürede ‹s-
tanbul'a ulaflt›r›l›p Fatih Terim’in
kopan parma¤› dikiliyor.

‹ki parmak, iki örnek. Biri yok-
sul halktan birisine ait parmak, di-
¤eri soyguncu, mafyac›, düzenin
has adamlar›ndan birine. Düzen
ya¤mac›lar›n, talanc›lar›n, kontrac›-
lar›n, katillerin üzerine titrerken
yoksulun parma¤› kopmufl umurla-
r›nda de¤il. 

"Çocuklar›m›z gelece¤imiz" de-
magojisini dilinden düflürmeyen
sistemin aynas›d›r bu iki parmak. 

‹ki BBebek TTek KKuvöz
Yine geçti¤imiz hafta Mufl’ta ya-

flanan olay, halk›n can›n›n hiçbir
k›ymetinin olmad›¤›na bir baflka
gösterge. 

MUfi’ta f›r›nc›l›k yapan Sinan
Apak isimli yoksul iflçinin hamile
efli Sinem, erken do¤um tan›s›yla
acil olarak Mufl Kad›n Do¤um Has-
tanesi'ne kald›r›l›yor. Sinem Apak,
ikiz bebeklerinden ilkini normal do-
¤um yapt›ktan sonra ikinci do¤umu
sezeryanla yap›yor. Ne var ki ikizler
rahats›z. 

Solunum yetmezli¤i olan ikizler
için çevre illerdeki hastanelerde so-
lunum cihazl› bofl iki kuvöz aran›-
yor. Fakat sadece Van’da Özel Me-
dikal Park Hastanesi’nde ve o da
tteekk bbiirr kuvöz bulunuyor. ‹kinci ku-

vöz yok. BBeebbeekklleerrddeenn bbiirrii yyaaflflaayyaa--
ccaakk ddii¤¤eerrii öölleecceekk.. Bu düzen bir
ana-babaya, mesle¤i kurtarmak
olan bir doktora böyle bir tercih
yapt›r›yor. 

Van’daki kuvözün bulundu¤u
hastaneye götürülen Ebrar adl› be-
bek yafl›yor. Kuvöz bulunamayan
MMeerryyeemm iissee yyaaflflaamm››nn›› yyiittiirriiyyoorr.. 

Daha do¤rusu Meryem yaflam›n›
yitirmedi, kuvöz olmad›¤› için ööll--
ddüürrüüllddüü.. Meryemi yoksulluk
öldürdü... Meryem’i düzen öldürdü.
Bu ülkede halen çal›flabilecek du-
rumda olan 15 milyon kifliden 44..55
mmiillyyoonnuunnuunn (yüzde 30) hiçbir sa¤-
l›k güvencesi yok. Yani ne SGK
kapsam›ndalar ne de yeflil karta sa-
hipler. TTooppllaamm nnüüffuussuunn yyüüzzddee
1199..88’i yani hheerr bbeeflfl kkiiflfliiddeenn bbiirrii ddee
‘Allaha emanet’ yafl›yor. Kald› ki
SSK, yeflil kart vb. herhangi bir sa¤-
l›k güvencesi olanlar›n da ne kadar
güvencede oldu¤u tart›fl›l›r. Sa¤l›k
ad›na bir güvenceden bahsedilecek-
se o da paras› olanlar için bir güven-
ce söz konusudur. 

Halk› iflsiz, yoksul, aç b›rakan
AKP insanlar›n organlar›n› satacak
duruma getirmifltir. 

Bas›nda ç›kan haberlere göre  in-
ternet üzerinden bbööbbrree¤¤iinnii ssaatt››flflaa
çç››kkaarrttaannllaarr››nn ssaayy››ss››,, 2009’da bir
önceki y›la göre iki kat›na ç›km›fl. 

Türkiye Böbrek Vakf› Baflkan› Ti-
mur Erk, ekonomik durumu kötü
olup da böbre¤ini satmak isteyen çok
say›da kifli oldu¤unu söyleyerek flöy-
le diyor: "Aramalar iki kat›na ç›kt›.
Para bulamayan ve çaresiz kalan in-
sanlar bizi ar›yor.” ‹flte ülkenin tab-
losu. Yoksul halk yaflam›n› sürdüre-
bilmek için organlar›n› sat›yor. Daha
do¤rusu parça parça ölüyor.

‹K‹ PARMAK



Sultanbeyli'de oturan ‹lyas ‹ncir,
30 Temmuz 2009 günü, maruz kal-
d›¤› bir doland›r›c›l›¤› flikayet et-
mek için savc›l›¤a gider. Dilekçesi-
ni yaz›p vermek için beklemeye
bafllar. Bu esnada telefonu çalar.
Arayanlar, doland›r›c›l›kla alakal›
olarak Sultanbeyli Karakolu’na gel-
mesini isterler ‹lyas ‹ncir’den. 

‹lyas, karakola gider. 

“Beni 24 yafllar›nda Cüneyt
komser denilen flah›s ald› yukar› ç›-
kartt›... Uzun süren beklemeden
sonra 2 kifli geldi. Bir odaya girdik.
Gelen kiflilerden biri "Vatan’dan
geliyoruz" dedi. Vatan’›n ne oldu-
¤unu sordum. Vatan’›n ‹‹ll EEmmnniiyyeett
MMüüddüürrllüü¤¤üü oldu¤unu söylediler.
Olay› anlatt›m. Onlar gelmelerinin
aass››ll sseebbeebbiinniinn bbuu oollmmaadd››¤¤››nn››,, bbaaflfl--
kkaa bir maksat için geldiklerini söy-
lediler.

K›v›rc›k saçl›, kaliteli bir saat ve
lacost tiflört giyen k›sa boylu olan›
sormaya bafllad›: "Derne¤e gidiyor
musun?", "Dergi da¤›t›yor mu-
sun?", "Sultanbeyli Pir Sultan Ab-
dal Derne¤i’ne rahat bir flekilde gi-
rip ç›kabiliyor musun?" vb”.

‹lyas ‹ncir’e yönelik sorular

böyle devam edip gider. Sorular›n
ttaammaamm››nnaa ""hhaayy››rr"" cevab›n› verir
‹lyas. Ama ›srarl›d›r Vatan’›n iflken-
cecileri. 

“Özgürlükler Derne¤i’ne giden
herkese terörist diyorlard›. Dernek-
tekilerin hangi eylemleri yapt›klar›-
n›, bunlardan haberdar olup olma-
d›¤›m› sordular. Bilmedi¤imi söyle-
dim... 

‹hbarc›l›¤›n mant›kl› bir fley ol-
du¤unu anlatmak için olsa gerek,
Özgürlükler Derne¤i’ne gidenlere
ulafl›p onlar› kurtarmaktan(!) bah-
settiler... Benim iyi biri oldu¤umdan
onlara bilgi sa¤layarak vvaattaannaa vvee
mmiilllleettee iiyyiilliikk yyaappmmaamm ggeerreekkttii¤¤iinn--
ddeenn bahsettiler.

Ben böyle bir fley yapmayaca¤›-
m› ispiyonculuk, ihbarc›l›k gibi fley-
lerin onur k›r›c› ve kabul edilemez
oldu¤unu söyledim. Bu konuyu iyice
düflünmemi tembihlediler, yine gö-
rüflürüz diyip gittiler. Bu olaylar sa-
at 12.00 ile 14.00 aras›nda gerçek-
leflti.”

*

“Ertesi gün 12.30 sular›nda tele-
fonum çald›. Arayan bu kiflilerdi...
Düflündün mü?" dedi. Ben ‘düflüne-

cek ve konuflacak bir fley yok.’ de-
dim ve telefonu kapatt›m.”

*

‹lyas ‹ncir  4 A¤ustos Sal› günü,
Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i'nde
bir bas›n toplant›s› yaparak yaflad›k-
lar›n› anlatt›. ‹ncir “Benim, ailemin
ve ismini sorduklar› arkadafllar›m›n
bafl›na geleceklerden; bana ajanl›k
teklif eden polisler ve beni karakola
ça¤›r›p bu olay› tertipleyen polisler
sorumludur.” derken, Sar›gazi Öz-
gürlükler Derne¤i’nden konuflmac›-
lar da, “ajanlaflt›rma çabalar›”n›n
polisin gerçek yüzünü gösterdi¤ini
belirterek, herkesi polisin bu yön-
temlerine karfl› uyan›k olmaya ça-
¤›rd›lar.
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“... BBen bböyle bbir fley yyapmayaca¤›m›, iispiyonculuk, iihbarc›l›k
gibi flfleylerin oonur k›r›c› vve kkabul eedilemez ooldu¤unu ssöyledim.”

Polis gençlik üzerindeki sald›r›-
lar›n› devam ettiriyor. Bu seferde
hedefte Adana’dan bir ö¤renci var.
AAddaannaa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii, çal›flanla-
r›ndan BBuurrccuu AAkkkkaayyaa ve ailesinin
2 A¤ustos tarihinde Adana polisi ta-
raf›ndan aranarak taciz ve tehdit
edilmesiyle ilgili bir aç›klama yapt›. 

Aç›klamada, Adana polisinin
ö¤rencileri nas›l tehdit ederek, ifl-
birlikçilefltirmeye çal›flt›¤› anlat›l›-
yor. “Polis önce  memleketi Ma-
rafl’a giden  Burcu’nun annesini

ar›yarak k›z›n›n emniyete gelmesi
gerekiyor diyor. Bunun üzerine an-
nesi neden sorusunu sorunca , “k›-
z›na sahip ç›k, onu Adana’ya gön-
derme, biz sizin ve k›z›n›z›n iyili¤i-
ni istiyoruz, yoksa olacaklardan so-
rumlu de¤iliz’’ diyerek telefonu ka-
pat›yor. Daha sonra Burcu kendisi-
ni arayan polisin “emniyete gelmen
gerekiyor, sana diyeceklerimiz var”
ça¤r›s›na, hay›r gelmiyece¤im be-
nim sizinle konuflacak bir fleyim
yok karfl›l›¤›n› veriyor. Tekrar ara-

yan polis:  “bir daha Adana’ya gel-
me bunun karfl›l›¤›nda sana istedi-
¤in her fleyi veririz’’ diyerek iflbir-
likçilik teklif  ediyor. Bunun üzeri-
ne tekrar red cevab›n› alan polis:
“sana yapaca¤›m›z› biliriz, kendine
dikkat et’’ diyerek tehdit ediyor.”

Daha öncede buna benzer tehdit
ve tacizlerde bulunan polisin bu se-
ferki çabalar›n›n da bofla ç›kart›ld›-
¤› belirtilen aç›klamada; “bizler
yozlaflmaya, uyuflturucuya, anti bi-
limsel, gerici e¤itime karfl› durdu-
¤umuz için bu kadar bask› görüyo-
ruz. Bunlar› yapmaya devam ede-
ce¤iz.. Bizler devrimci demokrat
ö¤renciler olarak bu bask›lara bo-
yun e¤miyece¤iz.” denildi. 

ADANA POL‹S‹’N‹N TEHD‹T VE
TAC‹Z‹ DEVAM ED‹YOR



46 ‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K 9 AA¤ustos 22009

Muhbirlik, ih-
barc›l›k, tarih

boyunca halk-
lar›n lanetledi¤i tav›rlar olmufltur.
Ve hangi düzen ki, bu lanetlenmifl
yöntemden medet umuyor, o düzen,
kendi içinde çürümüfl bir düzendir. 

Polisin bugünlerde en s›k bafl-
vurdu¤u yöntemlerden biri, insanla-
r› çeflitli biçimlerde muhbirli¤e zor-
lamakt›r. Elbette yeni bir yöntem
de¤il bu. Ama iflkenceciler, son za-
manlarda buna daha çok baflvurma-
ya bafllad›lar. Neden bu yönteme
daha çok baflvurmaya bafllad›klar›
bizim için s›r de¤il. Çok bel ba¤la-
d›klar› onlarca yönteme ra¤men,
okullardaki, yoksul mahallelerdeki
devrimci mücadeleyi ve örgütlen-
meyi engelleyememenin aacciizzllii¤¤ii ve
ççaarreessiizzllii¤¤iiddiirr bu. 

fiu an bilinen örnekler, polisin
iflbirlikçilefltirme amac›yla öncelik-
le ö¤renci gençlik ve yoksul gece-
kondu halk›na yöneldi¤ini gösteri-
yor. Ama bu di¤er kesimlere de bu
alçakça dayatman›n yap›lmayaca¤›
anlam›na gelmiyor.

EENN KKIISSAA VVEE ÖÖZZLLÜÜ TTAANNII--
MMIIYYLLAA,, HHEEPP SSÖÖYYLLEEYYEEGGEELL--
DD‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZ GG‹‹BB‹‹,, MMUUHHBB‹‹RRLL‹‹KK
fifiEERREEFFSS‹‹ZZLL‹‹KKTT‹‹RR!! Muhbirli¤e
zorlamak da öyledir. Halk›, insanla-
r› çürüten bu flerefsizli¤e karfl›, tek

tek tüm ilericiler, demokratlar, tüm
devrimci demokratik kurumlar, net
ve duyarl› olmal›, polisin “muhbir-
lefltirme” konusundaki bu yo¤un-
laflmas› da püskürtülmelidir. 

Polisin bbahaneleri
Polis, iflbirlikçilik, muhbirlik

önereceklerini, bir bahane bulup ça-
¤›r›yor polis müdürlüklerine. 

Hat›rlayal›m: Gençlik Federasyo-
nu’ndan bir lise ö¤rencisini ““aannkkeett
ççaall››flflmmaass››”” bahanesiyle ‹stanbul Em-
niyet Müdürlü¤ü’ne ça¤›rm›fllard›.

Marmara Üniversitesi’nden bir
ö¤renci telefonla ayn› yöntemle
Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤r›lm›fl
ve aajjaannll››kk tteekklliiff eeddiillmmiiflflttii.. 

Ayn› üniversitede okuyan 2 ö¤-
rencinin önce aileleri, sonra kendi-
leri telefonla aranarak Emniyet Mü-
dürlü¤ü’ne ça¤r›lm›fllard›. 

Küçükarmutlu’da 1122 yyaaflfl››nnddaakkii
Melisa Deliboran’›n annesi ‹stanbul
Terörle Mücadele fiubesi taraf›ndan
ça¤r›lm›fl, yan›nda k›z›n› da getir-
mesi istenmiflti. 

Karadeniz Özgürlükler Derne-
¤i’nin bir çal›flan›, Samsun polisi ta-
raf›ndan ““iiflfl ggöörrüüflflmmeessii”” bahanesiy-
le telefonla aranarak iflbirlikçilik
teklif edildi.

Son olarak –dergimizin sayfala-
r›nda haberini okuyaca¤›n›z gibi–,
Sultanbeyli'de oturan ‹‹llyyaass ‹‹nncciirr’e,
baflka bir nedenle gitti¤i karakolda
iflbirlikçilik teklif edildi. 

PPoolliiss,, hhaakkss››zz vvee yyaannll››flfl bbiirr iiflfl
yyaapptt››¤¤››nn›› bbiilleennlleerriinn ssuuççlluulluukk vvee
ssaakkllaannmmaa ppssiikkoolloojjiissii iiççiinnddeeddiirr..

Polis nne iistiyor?
Polis, muhbirlik teklif etti¤i kifli-

lerden eenn yyaakk››nn››nnddaakkiilleerrii SSAATT--
MMAASSIINNII istiyor. Okul arkadafl›n›,
soka¤›ndaki komflusunu, dernekteki
arkadafl›n›, yoldafl›n›, semtindeki
esnaf›, herkesi satmas›n› istiyorlar.
Karfl›l›¤›nda belki para, belki “ken-

disine dokunmama”, belki bazen
“uyuflturucu”, bazen “kad›n” teklif
ediyorlar. Teklif edilen her ne olur-
sa olsun, teklifin özü ayn›d›r. SSAA--
TTIINN diyorlar, arkadafl›n›z›, akraba-
n›z›, dostunuzu, komflunuzu VVEE
OONNUURRUUNNUUZZUU SATIN!

Neyin karfl›l›¤›nda satt›¤›n›z
önemli de¤ildir. 

Bunu elbette bu flekilde söylemi-
yor polis. Bunun bir satma, bir al-
çalma oldu¤unu örtbas edebilmek
için çok daha inceltilmifl, çok daha
sinsi yöntemler ve gerekçeler kulla-
n›yor. Mesela, polisin asl›nda ihbar
edilmesini istedi¤i kiflileri “kurtar-
mak” istedi¤i yalan›n› söylüyorlar.
Mesela, devrimci, demokratik ku-
rumlar›n “terörist” oldu¤unu, vata-
n›n milletin aleyhine çal›flt›¤›n› ileri
sürüyorlar. Polisin iflbirlikçilik tek-
lif etti¤i ‹lyas ‹ncir’in anlat›mlar› bu
aç›dan çarp›c› örnekler bar›nd›r›yor. 

Ama iflte tüm bu demagojik ge-
rekçelerin gerisinde, polisin aallççaakk--
ll››¤¤›› ve aahhllaakkss››zzll››¤¤››nnddaann baflka bir
fley yoktur. 

‹hbarc›l›k aahlaks›zl›kt›r
‹flbirlikçilik, muhbirlik, ispiyon-

culuk, insan›n de¤ersizlefltirilmesi-
dir. ‹nsan›n insanl›ktan ç›kar›lmas›-
d›r. Ve en k›sa tan›m›yla ihbarc›l›k,
ahlaks›zl›kt›r. 

Kimileri, bir anl›k korkuyla veya
baflka nedenlerle bu flerefsizli¤i ka-
bul edebilir. 

Ama bu kimseler bilmelidir ki,
kendi ailelerinin bile yüzüne baka-
mayacaklard›r yar›n. Bafllar›n› hep
öne e¤mek zorunda kalacaklar,
kimsenin gözlerinin içine bakama-
yacaklard›r. Lanetleneceklerdir. Ya-
k›nlar›n› bile zan alt›nda b›rakacak-
lard›r; çünkü annesi “flu muhbirin
annesi”, kardefli, “flu muhbirin kar-
defli” diye an›lmaya bafllayacak, ya-
r›n çoluk çocuk sahibi oldu¤unda, o
lanetli s›fat, çocuklar›n› da b›rak-
mayacakt›r. 

‹flbirlikçilik, ihbarc›l›k, ispiyonculuk,

HALKA A‹T DE⁄‹LD‹R!

Polisin bu yönteme daha s›k
baflvurmas›n›n bir nedeni de,
ortal›¤a flüphe ve flaibe
yaymakt›r. Karakola, Emniyet
müdürlüklerine giden herkese
zan alt›nda b›rakmakt›r.
Kimsenin kimseye güvenmedi¤i,
herkesin herkesi flüpheyle
bakt›¤› ortamlar, tam da
iflkenceci katillerin istedi¤i
ortamlard›r. Polisin yaratmak
istedi¤i bu ortama izin
vermemeliyiz.



‹ fl b i r l i k ç i l i ¤ i ,
muhbirli¤i, ispiyon-
culu¤u reddetmek,
bunlara karfl› ç›kmak
için devrimci olmak
gerekmez. Halktan bi-
ri olmak yeterli neden-
dir. Ahlakl› biri olmak yeterli
nedendir. ‹flbirlikçilik, muhbir-
lik, ispiyonculuk, halk de¤erini
kaybetmektir.  

Alçakl›¤› ddayatan
polisi tteflhir etmekte
cesur olmal›y›z!

‹flbirlikçilik, muhbirlik, ispiyon-
culuk, oligarflinin insan› de¤ersizlefl-
tirmesi, insanl›ktan ç›karmas›d›r. Po-
lisin bu yöntemlerine karfl› cepheden
karfl› ç›k›lmal›d›r.. Dergi satmak, da-
¤›tmak meflrudur. Cenazeye kat›l-
mak meflrudur, halk›m›z›n de¤eridir.
Dernek kurmak, bir derne¤e gidip
gelmek hem yasal hem meflrudur. 

Halk› iflbirlikçili¤e, ihbarc›l›¤a,
ispiyonculu¤a zorlamak aahhllaakkss››zzll››kk--
tt››rr.. Polisin tehditleri, muhbirlik da-
yatmalar›, polisin görevi de¤il, key-
fili¤i, yasad›fl›l›¤› ve ahlaks›zl›¤›d›r. 

Polis, ihbarc›l›k, iflbirlikçilik
teklifiyle karfl›s›ndakini batakl›¤a
çekmenin ilk ad›m›n› atar. O anda
verilecek cevap, o anda al›nacak ta-
v›r, belirleyicidir. En küçük tered-
dütü, en küçük zay›fl›¤› bile de¤er-
lendirecektir polis. Bask›s›n› daha
da art›racakt›r. 

Polisin bu yönteme daha s›k bafl-
vurmas›n›n bir nedeni de, ortal›¤a
flüphe ve flaibe yaymakt›r. Karakola,
Emniyet müdürlüklerine giden her-
kesi zan alt›nda b›rakmakt›r. Kimse-
nin kimseye güvenmedi¤i, herkesin
herkese flüpheyle bakt›¤› ortamlar,
tam da iflkenceci katillerin istedi¤i
ortamlard›r. Polisin yaratmak istedi-
¤i bu ortama izin vermemeliyiz.

Bunun için;

AÇIK vve CCÜRETL‹
DAVRANILMALIDIR! 

Bu batakl›¤a düflmemenin ön
koflulu aç›k olmakt›r!

Polisin tehditlerine, muhbirlefl-
tirme dayatmalar›na verilecek en iyi

cevap meflrulu¤unuzu savunmakt›r
ve aç›k olmakt›r. Polisin hiçbir teh-
didi, teklifi ggiizzllii kkaallmmaammaall››dd››rr.. 

Böyle bir fleyle karfl›laflan, hemen
iliflkili oldu¤u derne¤e, avukatlara,
arkadafllar›na, ailesine haber verme-
lidir. MMuuhhbbiirrlliikk tteekklliiff eeddiillmmeessii,,
aayy››pp ddee¤¤iillddiirr,, ssuuçç ddee¤¤iillddiirr:: aayy››pp vvee
ssuuçç,, bbuu tteekklliiffii yyaappaannllaarraa aaiittttiirr..

E¤er bu aç›kl›kla davran›lmazsa,
polis bunu da kullanacakt›r. 

Bu da bir zay›fl›kt›r. Polis de bu-
nu bir tereddüt olarak de¤erlendire-
cek ve daha fazla yüklenecek, daha
›srarl› olacak, tehditlerin, tacizin
boyutunu yükseltecektir. 

Suç ddedikleri,
Suç dde¤ildir!

Polis karfl›s›ndaki insanlar üze-
rinde tehditlerinin etkili olmas› ve
iflbirlikçili¤i kabul ettirebilmek için
öncelikle, karfl›s›ndakini “suçluluk”
psikolojisine sokmak ister. 

Polisin bizi “suçlu” konuma sok-
maya çal›flmas›na, cepheden karfl›
ç›karak cevap vermeliyiz. 

Polis, bu tür konuflmalara genel-
likle “biz senin falan derne¤e gitti-
¤ini biliyoruz, o derne¤in ne yapt›-
¤›n› da biliyoruz..” diye bafllar me-
sela. Bu durumda, o derne¤e gitme-
di¤inizi kan›tlamaya çal›flmak, bafl-
tan polis karfl›s›nda zay›f düflmektir.
Oysa cevab›m›z flöyle olmal›d›r. 

“Evet, o derne¤e gidiyorum.
Hakl› konularda mücadele eden,
yasal bir dernek. Yasad›fl› bir fleyi
varsa gidin kapat›n.” 

Veya “suçluluk psikolojisi”
yaratmak için resim, görüntü gi-
bi materyaller kullan›l›r: “Bak
flu eylemde senin resimlerini
çektik”, “flurada giderken, flu-
nunla görüflürken görüntülerin
var”!

Cevab›m›z ayn› olmal›. 

“Olabilir... televizyonlarda,
gazetelerde de var o görüntüler,
hatta kendimizde de var... Yanl›fl
bir fley yapm›yoruz, yasad›fl› bir
fley yapm›yoruz, çekmiflseniz
çekmiflsiniz.”

DDeerrggii ssaattmmaakk,, ddaa¤¤››ttmmaakk,,
suç de¤ildir; yasald›r, meflrudur. 

CCeennaazzeeyyee kkaatt››llmmaakk,, suç de¤il-
dir; meflrudur, halk›m›z›n de¤eri,
gelene¤idir. 

DDeerrnneekk kkuurrmmaakk,, bbiirr ddeerrnnee¤¤ee
ggiiddiipp ggeellmmeekk,, yasal ve meflrudur.
E¤er yasad›fl› bir fley varsa, gider
derne¤i kapat›r. Derne¤i kapatam›-
yor, ama gidip geleni tehdit ve taciz
ediyor. Bu noktada keyfi ve yasad›-
fl› olan, SUÇLU olan, derne¤e gidip
gelen de¤il, bizzat bu bask›y› ya-
pand›r; yani polistir. 

Bu keyfili¤in karfl›s›na flöyle
ç›kmal›y›z. 

“Hay›r ben suç ifllemiyorum

Ben yanl›fl bir fley yapm›yorum. 

Ben yasad›fl› bir fley yapm›yorum. 

Dergi okuyorum, hep do¤rular›
yazd›¤› için onu da¤›t›yorum, der-
ne¤e gidiyorum, haks›zl›¤a, zulme
karfl› aç›klamalara, protestolara
kat›l›yorum...”

fiunu unutmayal›m; bu konuda
çaresiz olan, güçsüz olan biz de¤i-
liz. Çaresiz ve güçsüz olan, polistir.
Çaresiz ve güçsüz oldu¤u için bu
yöntemlere baflvurmaktad›r. 

Ony›llard›r devrimcilere karfl›
sonuç alamad›¤› için, devrimcilerin
hayat›n çeflitli alanlar›nda örgütlen-
mesini ve mücadelesini engelleye-
medi¤i, devrimci düflüncelerin ya-
y›lmas›n› engelleyemedi¤i için bu
yöntemlerden medet ummaktad›r. 

Hakl› ve meflru olanlar karfl›s›n-
da, iflkencecilerin yapabilece¤i,
söyleyebilece¤i hiçbir fley yoktur. 

Say›: 192 47‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K

‹spiyoncular, muhbirler,
ya kendilerini gizlerler,
ya yapt›klar› ifli. 
‹nsanlara ispiyonculuk,
muhbirlik teklif edenler
de ç›kamazlar gerçek

yüzleriyle  halk›n karfl›s›na. 
Çünkü, bilirler ki lanetleneceklerdir.
Bilirler ki yüzlerine tükürülecektir.
Çünkü ispiyonculuk ve muhbirlik de
insanlar› muhbirleflmek de dünyan›n
en alçak, en afla¤›l›k, adi ifllerinden
biridir. 
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Seyhan Belediyesi
Önünde Eylem

Adana’da Seyhan Be-
lediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlü¤ü ve Temizlik
‹flleri Müdürlü¤ü’ne ba¤-
l› 1000’e yak›n iflçi hiçbir
gerekçe gösterilmeksizin
31 Temmuz  günü iflten
at›ld›. 

At›lan iflçiler 3 A¤us-
tos günü Seyhan Beledi-
yesi önünde oturma eyle-
mi yapt›lar. 110 iflçinin
kat›ld›¤› oturma eylemin-
de iflçiler Belediye Baflka-
n› Azim Öztürk’e seslene-
rek; “Önümüzdeki Rama-
zan Ay›’nda çocuklar›m›z-
la aç kalaca¤›z, sen seçim-
lerden önce fleref-namus
sözü vermifltin Azim Öz-
türk sözünü tut” dediler.
‹flçiler haklar›n› arayacak-
lar›n› söyleyerek eylemle-
rini bitirdiler. 

Samsun BES, Temel Haklara
Sayg› ‹stedi 

Samsun Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) Samsun fiubesi 31 Temmuz’da
yapt›¤› bas›n toplant›s›nda ülkedeki an-
ti-demokratik uygulamalar› elefltirdi. 

BES ad›na aç›klama yapan fiube
Sekreteri Bayram Metintafl, "yaflama
hakk›na sayg› gösterilerek, Güler Zere
ve hasta tutsaklar›n hiçbir siyasi farkl›-
l›k gösterilmeden tahliye edilerek, d›fla-
r›da tedavilerine imkan sa¤lanmal›d›r"
dedi. Metintafl; Grup Yorum konseri dü-
zenledikleri için tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas› gerekti¤ini de belirtti.

Gazi’de “Yozlaflmaya Karfl›
Dostluk Futbol Turnuvas›”
Sona Erdi 

Gazi Mahallesi’nde 2. Geleneksel
Yozlaflmaya Karfl› Dostluk Futbol Turnu-
vas› sona erdi. 2 A¤ustos günü yap›lan fi-
nal maç›n›n ard›ndan sahada düzenlenen
bir flenlikle kupa teslim edildi. Sahaya
çeteler taraf›ndan Gazi Mahallesi’nde
katledilen Cengiz Duygulu, Esat Atmaca
ve Erkan Bayar’›n resimlerinin oldu¤u
“S›ra Kimde” yaz›l› bir pankart as›ld›.
Gazinin kahraman flehitlerinin resimleri-
nin ve “Mahallemizde Yozlaflmaya ve
H›rs›zl›¤a ‹zin Vermeyece¤iz” yaz›l› bir
pankart›n da as›ld›¤› alanda “Yozlaflmaya
‹zin Vermeyece¤iz” sloganlar› hayk›r›ld›. 

Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›
için mücadelenin ö-
neminin de vurgulan-
d›¤› konuflmalar›n
yap›ld›¤›, flenlikte
Cengiz Sa¤lam, Ne-
na, Metin Karatafl,
Hakan Yeflilyurt gibi
sanatç›lar sahne ald›. 

Hatay’da Umut Veren Asi 
Hatay’da, 3 A¤ustos günü Saman-

da¤ Beldesi’nde, 4 A¤ustos günü Uzun-
ba¤ ve Fidanl› beldelerinde Umut Ve-
ren AS‹ Gazetesi’nin tan›t›m› ve sat›fl›
yap›ld›. 

Hatay’›n yerel sorunlar›n›n yan› s›ra
ülke gündemine de de¤inen AS‹ Gaze-
tesi, Güler Zere ile ilgili “Güler Zere’ye
Özgürlük istemeliyiz!” ça¤r›s› insanla-
r›n en çok dikkatini çeken konuydu.

Yürüyüfl Dergisi Anadolu’nun
yoksul mahallelerinde halka ulafl-
maya devam ediyor. Dergi sat›fl› s›-
ras›nda zulmü, sömürüyü, iflkence-
yi anlatan okurlar›m›z bu hafta
Dersim, Bursa, Mersin, Kocaeli, ‹z-
mir ve Hatay’dayd›lar. 

Sat›fllar s›ras›nda, AKP iktidar›-
n›n kanser hastas› Güler Zere’yi öl-
dürmeye çal›flt›¤› anlat›larak, “Gü-
ler Zere’ye Özgürlük” ça¤r›s›na
destek verilmesi istendi. 

29 Temmuz günü DDeerrDDeerr ssiimmssiimm’de
Yürüyüfl okurlar›, Mavi Köprü ve

Ovac›k Caddesi üzerinde Yürü-
yüfl Dergisi’nin sat›fl›n› yapt›lar.

BBuurrBBuurr ssaassaa’da 28-29 Temmuz’da
dergimizin 190. say›s›n›n, 3-4
A¤ustos günleri de 191. say›s›n›n,
Teleferik ve Kestel’de sat›fllar› ya-
p›ld›. Sat›fllarda Kestel’de dergi

alan iki genç k›z der-
gi sat›fl›na yard›m et-
mek istediklerini
söyleyerek, okurlar›-
m›zla birlikte mahal-

lelerinde dergi satt›lar.  

31 Temmuz günü MMeerrMMeerr ssiinnssiinn Mus-
tafa Kemal Mahallesi’nde yap›lan
sat›flta halk›n Güler Zere'ye ilgisi-
nin yo¤un oldu¤u gözlendi. Sohbet
edilen kifliler, O’nu ailelerinden bi-
ri gibi gördüklerini, sahiplenecek-
lerini söylediler. 

KKooKKoo ccaaeeccaaee lliillii 'de, 1 A¤ustos günü
dergimizin sat›fl›n› yapan okurlar›-
m›z AKP hukukunun Nazi hukuku
oldu¤unu vurgulad›lar. 

1 A¤ustos günü Yürüyüfl okurla-
r› ‹‹zz‹‹zz mmii rrmmii rr’in Gültepe ve Yamanlar

mahallelerinde toplam 160 derginin
sat›fl›n› gerçeklefltirdiler.

HH aaHH aa ttaayyttaayy’da 3 A¤ustos günü Kü-
çük Dalyan Beldesi’nde, 5 A¤ustos
günü Harbiye Beldesi’nde yap›lan
Yürüyüfl Dergisi sat›fl›nda, sokak-
larda Güler’in sesi vard›. Yap›lan
sat›fllarda devrimci tutsaklara sahip
ç›kma vurgusu ön plana ç›kt›. 

Gülsuyu'da Adalet ‹stendi
‹stanbul'da 1 A¤ustos günü, Gül-

suyu Heykel Dura¤›’nda bir eylem
yapan Halk Cepheliler Ferhat ve
Engin için adalet istediler.

Eylemde Halk Cephesi ad›na
Gökhan Aktafl bir aç›klama yapt›.
Aktafl; Ferhat’› kurflunlayan, En-
gin’i katledenlerin flimdi de Güler
Zere’yi öldürmeye çal›flt›¤›n› belir-
terek, “Güler Zere’nin öldürülmesi-
ne izin vermeyece¤iz” dedi.

Eylemden sonra, yap›lan Yürü-
yüfl sat›fl›nda uygulanan adaletsizlik
anlat›ld›, 58 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Okurlar›
Güler Zere’yi Anlat›yor

‹‹zzmmiirr



Özgürlük ÇÇa¤r›s›
29. HHaftas›nda

Özgürlük Komitesi; 29
haftad›r Nurhan, Ahmet ve
Cengiz'e özgürlük istemeye,
Almanya’da yaflanan bu hu--
kuksuzlu¤u teflhir etmeye de--
vam ediyor. Anadolu Federas--
yonu çal›flanlar›, Alman savc›--
lar›n›n bir iddianame haz›rla--
mamalar› yüzünden 10 ayd›r
mahkemeye ç›kar›lmadan, ha--
pishanede tecrit alt›nda tutulu--
yorlar. Özgürlük Komitesi bu
hukuksuzlu¤u 1 A¤ustos’ta
Köln flehrinin Dom Kilisesi
önünde stant aç›p, bildiri da¤›--
tarak protesto etti.  

Hukuksuzluk
Sürüyor

Almanya'n›n Dusseldorf
Kenti’nde 129a-b maddelerin--
den 26 ayd›r hukuksuz bir fle--
kilde yarg›lanan Faruk Ere--
ren’in davas›na 3 A¤ustos gü--
nü devam edildi. Alman hu--
kukunun boyun e¤dirme yasa--
s› gere¤ince tutuklanan Nuri
Eryüksel de duruflmaya geti--
rildi. Mahkeme heyeti, Eryük--
sel’e "Biz size düflünme süre--
si vermifltik ve siz tavr›n›z›
sürdürüyorsunuz. Bir daha
mahkememizde flahit olarak
dinlenmenize yönelik celp
göndermeyece¤iz. Mahkeme--
mize art›k kat›lamayacaks›--
n›z. Ama siz, sorulan sorulara
cevap vermek isterseniz, an--
cak o zaman ça¤r›lacaks›n›z.
fiimdi tutuklulu¤unuz devam
edecek, mahkemeyi sizsiz
sürdürece¤iz" diyerek, Nuri
Eryüksel'in tutuklulu¤unun
devam›na karar verdi. 19
A¤ustos tarihine ertelenen
mahkemeye Halk Cepheli--
ler’in yan› s›ra Rote Hilfe’den
35 anti-faflist de kat›larak ka--
rar› 1 saat slogan atarak pro--
testo etti. 

Say›: 192 49HABER

6 A¤ustos’ta Befliktafl Belediyesi’ne
ba¤l› tafleron ASTEM firmas›nda çal›flan
yaklafl›k 300 iflçi 3 ayd›r maafllar›n› ala-
mad›klar›n›, keyfi olarak haftal›k izinleri-
nin engellendi¤ini, 8 ayd›r mesai ücretle-
rini ve maafl farklar›n› alamad›klar›n› be-
lirterek ifl b›rakma eylemi yapt›lar. 

“fiu an benim çocuklar›ma mahalle-

den para toplay›p bak›yorlar. Benim
elektri¤ime faiz binmifl, suyuma faiz
binmifl. Onlar› ödemek için kredi kart›
ald›m, o da faize bindi. Biz ailemiz, na-
musumuz için çal›fl›yoruz. Param›za sa-
hip ç›kamazsak namusumuza nas›l sahip
ç›kaca¤›z” diyerek tepkilerini dile geti-
ren iflçilerin temizli¤e ç›kmamas› üzeri-
ne Befliktafl Belediye Baflkan Yard›mc›s›
U¤ur Gökhan Sar› iflyerine geldi. Sa-
r›’n›n “bugün Ocak’tan bu yana mesai
farklar›yla Haziran’a ait maafllar›n›z ve-
rilecek, Cuma’ya kadar da bütün alacak-
lar›n›z› almazsan›z belediyeye yürüyün”
demesi üzerine iflçiler ifl bafl› yapma ka-
rar› ald›.

ATV-Sabah Grevcilerinin
Eylemleri Sürüyor 

Mahkeme karar›yla grevleri 154.
gününde durdurulan ATV-Sabah gaze-
tesi ve dergi grubu emekçileri, alt› haf-
ta aradan sonra Taksim Tramvay Dura-
¤›’ndan Galatasaray Meydan›'na kadar
yürüyüfl yapt›lar. "Grev Sürüyor Daya-
n›flma Büyüyor, Güler Zere Serbest B›-
rak›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
grevin sürece¤i vurgusu yap›ld›.

Ssangyong ‹flçilerinin
‹flgaline Polis Bask›n›

Güney Kore’de Ssangyong Motor
Fabrikas› iflçilerinin direnifline polis sal-
d›rd›. 800 iflçinin iflten at›lmas›n› protes-
to etmek için 2 ayd›r iflgal alt›nda tuttu-
¤u motor fabrikas› bask›n›, helikopterle
gelen polis birliklerinin fabrikan›n bir
bölümünün çat› kesimini havaya uçur-
mas›yla bafllad›. Kendilerini kask taka-
rak korumaya çal›flan birçok iflçinin ya-
raland›¤› sald›r›da halen 500’den fazla
iflçi ellerindeki metal borular ve patlay›-
c› maddelerle fabrikan›n boyahanesinde
bekleyifllerini sürdürüyor. Binlerce poli-
sin kuflatt›¤› fabrikada iflçilerin sa¤l›k,
yiyecek, içecek vb. ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas›na izin verilmiyor. 

‹flçilere Sald›r› Protesto
Edildi

‹zmir Karfl›yaka Belediyesi’ne ait
Örnekköy’deki flantiyede direnifllerini
sürdüren Kent A.fi iflçileri 3 A¤ustos
günü sald›r›ya u¤ram›flt›.  D‹SK Ge-
nel-‹fl Sendikas› toplant› salonunda
sendika yöneticileri ve iflçilerin kat›l›-
m›yla 4 A¤ustos günü bas›n toplant›s›
düzenleyerek sald›r›y› protesto etti.
Bir konuflma yapan Kani Beko; “Bi-
zim mücadelemiz sadece ifle dönme
mücadelesi de¤il. Biz bu mücadele ile
iflçi s›n›f›n›n mücadelesini yürütüyo-
ruz ve yürütmeye devam edece¤iz”
dedi. 

Emekliler Açl›k Grevinde
Emekli-Sen Kocaeli fiube üyeleri ik-

tidar›n emekçi düflmanl›¤›n› protesto et-
mek amac›yla dönüflümlü olarak 3 gün-
lük açl›k grevi bafllatt›. Emekli-Sen üye-
leri, 4 A¤ustos günü Sabri Yal›m Par-
k›'nda ‘grev çad›r›' kurarak “Emeklilere
yap›lan yüzde 1.83'lük zamla açl›k s›n›r›-
n›n alt›nda yaflamam›z› istiyorlar. Uygu-
lanan politikalar nedeniyle açl›k grevin-
deyiz” dediler.

Sinter Metal ‹flçisi
Adalet ‹stiyor

‹flten at›lan Sinter Metal iflçilerinin
ifle iade davas› 4 A¤ustos’ta Üsküdar 3.
‹fl Mahkemesi’nde görüldü. 13 Kas›m’a
ertelenen duruflma sonras› mahkeme
önünde aç›klama yapan iflçiler normal-
de 2 ay gibi bir zamanda sonuçlanmas›
gereken davan›n 8 ayd›r sonuçlanama-
d›¤›n› ifade ettiler. 

Maafllar›n› Alamayan
Temizlik ‹flçileri Eylemde 



Her y›l geleneksel olarak düzen-
lenen Munzur Kültür ve Do¤a Fes-
tivali 30 Temmuz - 2 A¤ustos tarih-
leri aras›nda yap›ld›. “Munzur Bi-
rinci Derecede Do¤al Sit Alan ‹lan
Edilsin” slogan›yla düzenlenen 9.
MMuunnzzuurr KKüüllttüürr vvee DDoo¤¤aa FFeessttiivvaa--
llii’’nnee 5500 bbiinn kkiiflflii kat›ld›.  

Halk Cepheliler, stantlar›na as-
t›klar› “Adaletsizliklere, Siyanürlü
Alt›n Aramaya, Barajlara, Yozlafl-
maya Karfl› Gücümüz Birli¤imiz-
dir”  pankart›yla, Sanat Soka¤›’nda
TAYAD’l› Aileler “Güler Zere’ye
Özgürlük” talebiyle kurduklar› Aç-
l›k Grevi Çad›r›’yla festivaldeki
yerlerini ald›lar. 

Festivalin resmi aç›l›fl›, 30 Tem-
muz’da Demir Köprü’ye festival
meflalesinin yak›lmas›yla yap›ld›.
40 bin kiflinin topland›¤› stadyumda
yap›lan konuflmalar›n ard›ndan Adi-
le Yard›rg›, Ali Asker, Sezen Aksu,
Koma Pel, Grup Yorum sahnede
yerlerini ald›lar. Konuflmalar›n
uzunlu¤u, Sezen Aksu’nun dinleti-
sinin 2 saati bulmas›, programda ol-
mamas›na ra¤men sahneye ç›kan-
lar›n olmas› nedeniyle gece geç sa-
atlere b›rak›lan GGrruupp YYoorruumm,, ggeeccee
yyaarr››ss››nnddaann ssoonnrraa 0022..0000’’yyee ddoo¤¤rr uu
ssaahhnneeyyee çç››kkaabbiillddii..

Kendilerine yap›lan bu haks›zl›¤›
anlatan Grup Yorum “bu saate kadar
bizi her fleye ra¤men bekleyen siz
halk›m›za olan sayg›m›zdan kaynak-
l› bu sahnedeyiz” diye seslenerek sa-
dece 2 parça söyleyip program› biti-
receklerini belirttiler. Stadyumdan
gelen ““DDeerrssiimm ssiizziinnllee gguurruurr dduuyyuu--
yyoorr”” sloganlar› ile  “bidaha, bidaha”
taleplerini hayk›ran Dersim halk›n›
k›ramayan Grup Yorum bir türkü da-

ha söyledikten
sonra program›-
n› bitirdi.

Daha sonra-
ki günlerde Me-

zopotamya Aryalar›, Nurettin Renç-
ber, Nurettin Güleç, Arzu-Abidin Bi-
ter, Mikail Aslan, P›nar Sa¤, Düflbaz,
F›rat Yusuf, Zeynel Aba gibi sanatç›-
lar festivale kat›ld›. 

Festival program›nda ‹‹ddiill TTiiyyaatt--
rroo AAttööllyyeessii’’nniinn hhaazz››rrllaamm››flfl oolldduu¤¤uu
YYaabbaann OO¤¤llaakk iissiimmllii ççooccuukk ooyyuunnuu
ooyynnaannaaccaa¤¤›› ss››rraaddaa oorrggaanniizzaassyyoonn--
ddaann kkaayynnaakkll›› ttiiyyaattrroonnuunn ooyynnaann--
mmaass›› eennggeelllleennddii.. Bu engelleme
““ddeevvrriimmccii ssaannaatt eennggeelllleenneemmeezz””
sloganlar› at›larak protesto edildi. 

Ayn› gün Halk Cephesi üyeleri,
GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk talebi ile
Sanat Soka¤›’ndan AKP önüne ka-
dar üzerinde Güler Zere’nin resmi-
nin oldu¤u tabutla ve "Devrimci Tu-

tuklu Güler Zere 14 Y›ld›r Tutuklu,
Kanser Hastas› Güler Zere’nin Tah-
liye Edilmesini ‹stiyorum Ça¤r›ma
Sen de Kat›l" yaz›l› pankartla yürü-
dü. Aç›klaman›n ard›ndan ttaabbuutt
AAKKPP öönnüünnee bb››rraakk››lldd››.. Tunceli
DTP milletvekili fierafettin Halis ve
Dersim ‹HD Baflkan› Bar›fl Y›ld›r›m
eyleme destek vererek hapishane-
lerdeki siyasi tutsaklara yönelik sal-
d›r› ve teslim alma politikas›n› anla-
tan bir konuflma yapt›lar. 

30 Temmuz’da ise Güler Ze-
re’ye özgürlük talebi ile TTAAYYAADD’’ll››
AAiilleelleerr aaççll››kk ggrreevvii ççaadd››rr›› kkuurrdduu..
ESP’nin de destek verdi¤i aç›l›fla 50
kifli kat›ld›. Aç›l›fla sanatç› Ferhat
Tunç ve yazar Esat Korkmaz da ka-
t›larak Güler Zere’nin bir an önce
serbest b›rak›lmas›n› istediler.

Festivalde “Yürüyüflümüz 5. Y›-
l›nda. Yürüyüflümüz Sürüyor” ser-
gisi de aç›ld›. 
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Gülsuyu’da, Gülsuyu-Gülensu
Haklar Derne¤i’nin düzenledi¤i Yoz-
laflmaya Karfl› Halk Pikni¤i’nin afifl-
lerini yapan Bar›fl Çoban, Gökhan
Gürbey ve Cem Koyup›nar 4 A¤us-
tos günü polisin sald›r›s›na u¤raya-
rak gözalt›na al›nd›lar. Gülsuyu’da
yozlaflmaya karfl› devrimcilerin mü-
cadelesini hazmedemeyen polis so-
kak ortas›nda tekme yumruk ve kü-
fürlerle sald›rd›. Gözalt›na al›nan
Haklar Derne¤i çal›flanlar› götürül-
dükleri Esenkent polis karakoluna
girifl esnas›nda ve içeride de polisin
sald›r›s›na maruz kald›lar. 

Mahallelerde uyuflturucuya göz
yuman polisler, gözalt›na al›nan Cem
Koyup›nar’a “senin üzerinde uyufltu-
rucu bulduk” diyerek ve karakolda

birbirlerinin elbiseleri-
ni y›rt›p bo¤azlar›n› s›-
karak bu yönde doktor
raporu al›p, bunu da
Cem Koyup›nar yapt›¤›

yalan›n› fezlekeye yaz›p tutuklamaya
çal›flt›lar. Gözalt›lar 5 A¤ustos günü
Kartal Adliyesinde savc›l›¤a ç›kan
Haklar Derne¤i çal›flanlar› Savc›l›k-
tan serbest b›rak›ld›lar. Gülsuyu Hak-
lar Derne¤i polisin bu sald›r›s›n› ve
bask›lar› protesto 5 A¤ustos günü
Heykel Dura¤›’nda yapt›klar› eylem-
le protesto ettiler. ‹flçi Köylü Gazete-
si okurlar›n›n da destek verdi¤i ey-
lemde “Bask›lar Gözalt›lar Bizi Y›l-
d›ramaz” pankart› tafl›nd›. “Fuhufla
uyuflturucuya göz yumup halk kültü-
rünü sahiplenen devrimcilere sald›r›-
yorlar. Bunun için mahallemizde te-
rör estiriliyor” denilen eylemde bü-
tün sald›r›lara ra¤men mahallede
yozlaflmaya izin verilmeyece¤i vur-
guland›. 

Gülsuyu’nda Yozlaflmaya
Karfl› Ç›kanlara Polis Sald›rd›

9. Munzur Kültür ve Do¤a
Festivali Yap›ld›...


