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Dev-Genç’iz, Halk Cephesi’yiz, 
bu ça¤r›, Türkiye halklar›na 

ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm 
kap›s›n› açacak ça¤r›d›r...
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YYaaflfl››yyoorrllaarr 23 EEkim

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

KKaammeerr GGÜÜNNEEfifi

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

TTüülliinn AAyydd››nn BBAAKKIIRR

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

MMuussttaaffaa KKAAMMAACCII

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

AAllii DDEEMM‹‹RRAALLPP

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

fifiüükkrrüü SSAARRIITTAAfifi

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

BBuurrhhaann RReemmzzii
KKAAFFAADDEENNKK

26 Ekim 1993’de, Ankara
Balgat’ta bulunduklar› evde
kuflat›ld›lar, saatlerce bomba
ve kurflun ya¤muruna direne-
rek flehit düfltüler.
1967 Konya do¤umlu olan
Tayyar, mücadele saflar›na
1990 y›l›nda DEV-GENÇ’lilerle

tan›flarak kat›ld›, giderek tüm yaflam›n› mücadeleye adad›. fiehit düfltü¤ünde,
Ankara’da silahl› birliklerde görevliydi. 1970 Tekirda¤ do¤umlu olan Yaflar da
1989’da gençlik içinde bafllad›¤› mücadelesini, 1990’dan itibaren DEV-GENÇ
saflar›nda sürdürdü. 1992 y›l› sonlar›nda Ankara’da konumland›r›ld›.

TTaayyyyaarr TTuurrhhaann SSAAYYAARR YYaaflflaarr YYIILLMMAAZZ

Dev-Gençliler
Dev-Genç’in 40. yafl›n› kutlad›¤›m›z flu günlerde, mücadelemi-

zi bugüne tafl›yan flehitlerimizi bir kez daha an›yoruz.

Kuflkusuz mücadelenin 40. y›l›nda flehitlerimizin ayr› bir yeri
vard›r. Bu tarihin her aflamas›nda flehitlerimizin eme¤ini, kahra-
manl›¤›n›, özverisini ve ba¤l›l›¤›n› görmek mümkündür.

Bu say›m›zdaki flehitlerimize bak›ld›¤›nda, bir ço¤unun Dev-
Genç okulunda mücadeleye bafllad›¤›n›, o okulda Mahirler’in, Da-
y›lar’›n yol göstericili¤inde mücadeleyi ö¤renip, ö¤retti¤ini göre-
ce¤iz.

Dev-Genç’le mücadeleye bafllayan flehitlerimiz, mücadelenin
de¤iflik alanlar›nda görevler alarak herbiri bu 40 y›ll›k tarihin
yarat›c›lar›ndan olmufllard›r.

Onlardan geriye bize örnek olacak, yol gösterecek bir tarih kal-
m›flt›r. Mücadeleye yeni kat›lanlar, yeni Dev-Gençliler onlar›n b›-
rakt›klar›yla mücadelede yer ald›lar.

Bu say›m›zdaki flehitlerimizden; Yunus Güzel, Tülin Ayd›n Ba-
k›r, Tayyar Turhan Sever, Yaflar Y›lmaz, Ahmet Öztürk, Zeynep
Gültekin mücadeleye böyle bafllam›fl, Dev-Genç ile tan›flm›fl, Dev-
Gençli olmufllard›r. Dev-Gençlili¤in cüreti ve ba¤l›l›¤›yla, tarihe
b›rakt›klar› ile bugün yolumuzu ayd›nlatmaktad›rlar.

Onlar›n özgeçmiflleri, ayn› zamanda Dev-Genç’in 40 y›l›n›n
nas›l yarat›ld›¤›n›n, nas›l bugüne geldi¤inin de aç›klamas›d›r. Bili-
yoruz ki, bu say›daki flehitlerimiz bir istisna, bir tesadüf de¤ildir.
Bu tarihin içinde Dev-Gençli flehitlerin yeri ayr›d›r.

‹flte Dev-Genç böyle yarat›lm›fl, bugüne kadar böyle gelmifltir...
Dev-Genç deyince akl›m›za Dev-Gençli flehitlerimizin gelmesi
bundand›r...

YYaazzggüüllüü GGüüddeerr ÖÖzzttüürrkk, F›rat Tavuk, AAllii
AAtteeflfl,, Aflur Korkmaz, ÖÖzzlleemm EErrccaann,, fiefinur
Tezgel, NNiillüüffeerr AAllccaann,, Gülser Tuzcu, SSeeyyhhaann
DDoo¤¤aann,, Mustafa Y›lmaz, CCeennggiizz ÇÇaall››kkooppaarraann,,

Murat Ördekçi, AAhhmmeett ‹‹bbiillii,, Alp Ata Akçayöz,
EErrccaann PPoollaatt,, Umut Gedik, RR››zzaa PPooyyrraazz,, Fidan
Kalflen, ‹‹llkkeerr BBaabbaaccaann,, Fahri Sar›, SSuullttaann SSaarr››,,

Murat Özdemir, ‹‹hhssaann ÖÖzzkkaann,, ‹rfan Ortakç›, HHaassaann
GGüünnggöörrmmeezz,, Yasemin Canc›, BBeerrrriinn BB››ççkk››llaarr,, Halil

Önder, CCaaffeerr DDeerreellii,, Gültekin Koç, CCeennggiizz SSooyyddaaflfl,,
Adil Kaplan, BBüülleenntt ÇÇoobbaann,, Gülsüman Dönmez,
NNeerrggiizz GGüüllmmeezz,, Fatma Ersoy, AAbbdduullllaahh BBoozzddaa¤¤,,

Tuncay Günel, CCeellaall AAllppaayy,, Erol Evcil, MMuurraatt ÇÇoobbaann,,
Canan Kulaks›z, GGüürrsseell AAkkmmaazz,, Endercan Y›ld›z, SSiibbeell
SSüürrüüccüü,, fienay Hano¤lu, HHaattiiccee YYüürreekkllii,, Kaz›m Gülba¤,

EErrddoo¤¤aann GGüülleerr,, Sedat Karakurt, FF.. HHüüllyyaa TTuummggaann,, Hüseyin
Kayac›, TTaayyyyaarr BBeekkttaaflfl,, U¤ur Türkmen, VVeellii GGüünneeflfl,, Aysun

Bozdo¤an, ZZeehhrraa KKuullaakkss››zz,, Gökhan Özocak, ‹‹ssmmaaiill KKaarraammaann,,
Ali Koç, SSeevvggii EErrddoo¤¤aann,, Muharrem Horoz, OOssmmaann

OOssmmaannaa¤¤aaoo¤¤lluu,, Hülya fiimflek, GGüüllaayy KKaavvaakk,, U¤ur Bülbül, ÜÜmmüüflfl
fifiaahhiinnggöözz,, ‹brahim Erler, AAbbddüüllbbaarrii YYuussuuffoo¤¤lluu,, Zeynep Ar›kan

Gülba¤, AA..RR››zzaa DDeemmiirr,, Ayfle Bafltimur, ÖÖzzlleemm DDuurraakkccaann,, Ali Ekber
Bar›fl, AArrzzuu GGüülleerr,, Sultan Y›ld›z, BBüülleenntt DDuurrggaaçç,, Bar›fl Kafl, NNaaiill
ÇÇaavvuuflfl,, Eyüp Samur, MMuuhhaarrrreemm ÇÇeettiinnkkaayyaa,, Tülay Korkmaz, AAllii

ÇÇaammyyaarr,, Zeynel Karatafl, LLaallee ÇÇoollaakk,, Yusuf Kutlu, YYeetteerr GGüüzzeell,, Do¤an
Tokmak, TTuunnccaayy YY››lldd››rr››mm,, Meryem Altun, OOkkaann KKüülleekkççii,, Semra

Baflyi¤it, FFaattmmaa BBiillggiinn,, Birsen Hoflver, GGüüllnniihhaall YY››llmmaazz,, Fatma Tokay
Köse, HHaammiiddee ÖÖzzttüürrkk,, Serdar Karabulut, ‹‹mmddaatt BBuulluutt,, Zeliha Ertürk,

FFeerriidduunn YYüücceell BBaattuu,, Feride Harman, BBeerrkkaann AAbbaattaayy,, Özlem Türk, OOrrhhaann
OO¤¤uurr,, Yusuf Arac›, fifieennggüüll AAkkkkuurrtt,, Muharrem Karademir, GGüünnaayy

ÖÖ¤¤rreenneerr,, Ümit Günger, SSeellmmaa KKuubbaatt,, Ali fiahin, HHüüsseeyyiinn ÇÇuukkuurrlluuöözz,,
Bekir Baturu, SSeemmiirraann PPoollaatt,, Salih Sevinel, SSeellaammii KKuurrnnaazz,, Sergül

Albayrak, FFaarruukk KKaadd››oo¤¤lluu,, Eyüp Beyaz, SSeerrddaarr DDeemmiirreell,, Fatma
Koyup›nar...

Onlarla barikatlar ördük zulmün
sald›r›s›na. Zulmün karanl›¤›n›

onlarla yard›k. 
122 kez öldük

ve fakat 122 kez ›fl›¤a
bo¤uldu bu ülke. 

O ›fl›kta gördük 
NEDEN ve NASIL
direnilmesi
gerekti¤ini. 

Gösterdiler
bize.
Ö¤rettiler. 

Geride kalanlara
görev, onlar›n
›fl›¤›nda
direnmektir. 

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

YYuunnuuss GGÜÜZZEELL

26 Ekim 1994’de Mersin Arpaçbahflifl
Beldesi’nde polisin bulunduklar› eve yapt›-
¤› bask›nda katledildiler. 2.5 saat boyunca
sloganlar›yla marfllar›yla direndikleri ev-
de, birlikte bulunduklar› Sevgi Erdo¤an
da yaral› olarak tutsak düfltü. 
1968, Antakya Harbiye do¤umlu olan Ah-
met, Antakya Meslek Yüksek Okulu’nday-

ken mücadeleye kat›ld›. Gençlik içinde ve Adana Mücadele Gazetesi’nde çal›flt›. ‘93 so-
nunda daha farkl› sorumluluklar üstlendi. Zeynep GÜLTEK‹N, 1970 Antep Kilis do¤um-
luydu. ‹flletme Fakültesi ö¤rencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde bafllad›. ‘93 Hazi-
ran’›ndan flehit düflene kadar herfleyiyle devrimci mücadelede içinde oldu.

AAhhmmeett ÖÖZZTTÜÜRRKK ZZeeyynneepp GGÜÜLLTTEEKK‹‹NN
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Türkiye devrimci hareketi, em-
peryalizme karfl› soylu, onurlu, cü-
retli, istikrarl› bir mücadele tarihine
sahiptir. 1960’lar›n ikinci yar›s›nda
gençli¤in bayraklaflt›rd›¤› “Tam Ba-
¤›ms›z Demokratik Türkiye” sloga-
n› vard›r bu tarihte. ‹srail siyonizmi-
nin ve emperyalizmin Türkiye’deki
temsilcilerinden Efraim Elrom eyle-
mi vard›r. 1970’ler boyunca, emper-
yalist flirketlere yönelik, dünyan›n
hemen hiçbir ülkesinde olmad›¤›
kadar yo¤un eylemler vard›r.
1990’larda emperyalizm önünde
yayg›n bir teslimiyet varken dalga
dalga anti-emperyalist mücadelenin
yükselifli vard›r; emperyalizmin
ajanlar›n›n ülkelerine tabutla gön-
derilmesi vard›r... Sol ad›na baz› ke-
simler ABD’nin emperyalist müda-
halecili¤ini “demokratik emperya-
lizm” diyerek meflrulaflt›r›r, baz› ke-
simler de Avrupa emperyalizmine
daha fazla ba¤›ml› hale gelmeyi
“yukar›dan afla¤›ya demokratik
devrim” diye teorilefltirirken, Türki-
ye devrimci hareketi ““NNee AAvvrruuppaa
NNee AAmmeerriikkaa BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee””
slogan›yla mücadeleyi sürdürme
onuruna sahiptir. 2000-2007 aras›n-
da tam yedi y›l süren Büyük Direnifl
de emperyalizme karfl› direnifl tari-
himize eklenen onurlu sayfalardan
biridir. 

122 flehit verdi¤imiz büyük dire-
nifl, 9. y›l›nda. Ödedi¤imiz bedelle-
rin büyüklü¤ünün de anlatt›¤› gibi
zorlu bir direniflti. Zorlu¤u yaratan
as›l unsur, bu direniflte kelimenin
tam anlam›yla “yedi düvele” ve on-
lar›n iflbirlikçilerine karfl› direnmifl
olmam›zd›. 2000 y›l›n›n 20 Eki-
m’inde bafllad›¤›m›z direniflin en
önemli taleplerinden biri F Tipi Ha-
pishanelerin kapat›lmas›, hücre da-
yatmas›ndan vazgeçilmesiydi ve fa-
kat daha bafltan itibaren s›k s›k söy-
ledi¤imiz gibi, sorun bir hapishane-

ler sorunu olman›n çok ötesindeydi
bu kez. 

Ülkemiz hapishanelerinde say›-
s›z kez süresiz açl›k grevleri, ölüm
oruçlar› yap›ld›. Büyük Direnifl yal-
n›z biçimiyle de¤il, muhtevas›yla
da öncekilerden ayr›l›yordu. Deni-
lebilir ki önceki direnifllerde muha-
tab›m›z ço¤unlukla mevcut iktidar-
lard›. Ama bu kez karfl›m›zda do¤-
rudan emperyalizm vard›. Görünür-
de muhatab›m›z yine iktidard›, hü-
kümetti, hatta onun Adalet Baka-
n›’yd›, ama as›l muhatap emperya-
lizmdi. ‹ktidar›n direnifl karfl›s›nda
tam 7 y›l süren “kararl›l›¤›n›n” ar-
kas›ndaki güç de emperyalizmdi.
Nitekim gerek DSP-MHP-ANAP
iktidar› döneminde, gerekse de
AKP iktidar› döneminde, Adalet
Bakanlar›’n›n s›k s›k “Avrupa F
Tipleri’ni onayl›yor” aç›klamalar›n›
yapmalar›, s›k s›k heyetler getirtip
hücre politikas›n› onaylatmalar› bu-
nun göstergelerinden biriydi. 

Hapishanelerde tecriti dayatan,
tecriti hayata geçirebilmek için 19-
22 Aral›k katliam›n› yapt›rtan em-
peryalizmdi. Bu sald›r›lar›n teme-
lindeki amaç, “TTüürrkkiiyyee’’ddee ddeevv--
rriimmcciilleerriinn bbiittiirriillmmeessii,, ddeevvrriimm iihh--
ttiimmaalliinniinn yyookkeeddiillmmeessii””dir. Türkiye
devrime gebe bir ülkedir ve bu nes-
nel bir durumdur. Bu nesnelli¤i de-
¤ifltiremeyeceklerine göre, devrime
gebe bir ülkeyi emperyalistler aç›-
s›ndan tehlikeli olmaktan ç›kar-
man›n tek yolu, devrime do¤um
yapt›racak gücü, devrimcileri yo-
ketmektir. Emperyalizm de bunu
yapmaya çal›flt›. F Tipi sald›r›s› bu-
nun bir parças›yd›. 

Devrimcilerin etkisizlefltirildi¤i
bir ülkede, mesela NATO zirvesini
“halk›n içine inme” flovlar›yla yapa-
bilirlerdi, ama yapamad›lar. IMF
toplant›lar›n› “dikensiz gül bahçe-

sindeymifl gibi” yapmak ister-
lerdi. Ama yapamad›lar. Çünkü
Büyük Direnifl, emperyalizmin
devrimcileri yoketme ve etkisiz-
lefltirme sald›r›s›na karfl›, o gün-

den barikat örmüfltür. Egemen
s›n›flar, anti-emperyalist mü-
cadeleyi yoketmek istediler.

‹flte, geçen hafta Türkiye’nin dört
bir yan›nda as›lan pankartlar da,
amaçlar›na ulaflamad›klar›n› gösteri-
yor. Bu sonuçta, 122 flehidin büyük
bir rolü vard›r. Bu direnifli 7 y›l sür-
düren devrimci irade, Türkiye halk-
lar›n›n aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oollii--
ggaarrflfliikk ddeevvrriimm iirraaddeessiiddiirr..

Ülkemizin onlarca flehrinde cad-
delere, meydanlara, yoksul semtle-
rin ücra sokaklar›na as›lan “Ameri-
ka Defol” pankartlar›, herfleyden ön-
ce ideolojik bir önem tafl›r. Anado-
lu’da yükselen bu anti-emperyalist
tav›r, emperyalizmin 1990’lar›n bafl-
lar›ndan bu yana sürdürdü¤ü ideolo-
jik, politik kuflatma karfl›s›nda elde
edilmifl bir ideolojik zaferdir. 

“Emperyalizm de¤iflti” tezleri-
nin karfl›s›nda durmak, kendine gü-
ven istiyordu. Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’nden dayatmalar›yla demok-
ratikleflece¤i öngörüsünde bulunup
bu öngörü do¤rultusunda da yasal
particilik batakl›¤›na batan sol kar-
fl›s›nda, devrimci çizgide ›srar et-
mek, ideolojisine güveni ve devrim
iddias›nda ›srar› gerektiriyordu.
Bunlarla varoldu devrimci hareket.
“Yasal particili¤in” neredeyse solun
bir kaç siyasi hareket hariç her kesi-
mini sar›p sarmalad›¤›, ba¤›ms›zl›k
slogan›n›n, vatan kavram›n›n tüm-
den devrimin dilinden silindi¤i dö-
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Emperyalizm bizi
teslim alamad›!

Hapishanelerde tecriti
dayatan, tecriti hayata
geçirebilmek için 19-22

Aral›k katliam›n› yapt›rtan
emperyalizmdi. Bu sald›r›la-

r›n temelindeki amaç,
“TTüürrkkiiyyee’’ddee ddeevvrriimmcciilleerriinn

bbiittiirriillmmeessii,, ddeevvrriimm
iihhttiimmaalliinniinn yyookkeeddiillmmeessii””dir.



nemler, bu güven, inanç ve iddia te-
melinde afl›lm›flt›r. 

‹flte böyle oldu¤u içindir ki, em-
peryalizm ve oligarfli, F Tipi hapis-
hanelerle düflüncelerimize yöneldi-
¤i noktada direnmekte hiç tereddüt
etmedik. Direniflin yine hemen her
aflamas›nda belirtti¤imiz gibi, hücre
meselesi, sadece bir mekan, bir mi-
mari sorunu de¤ildi. HHüüccrreelleerriinn nnee
iiççiinn kkuullllaann››lldd››¤¤››yydd›› as›l önemli
olan. Hücreler ve tecrit, bizi düflün-
celerimizden, hedeflerimizden ve
iddiam›zdan vazgeçirmek için gün-
deme getirilmiflti. Hücreler ve tecri-
tin amac›, flu sözlerde özetleniyor-
du: “Ya düflünce de¤iflikli¤i ya
ölüm!”

19-22 Aral›k katliam günlerin-
den hat›rlanacakt›r, katliamc›lar›n
dakika bafl› tekrarlad›¤› bir anonstu:
““YYaa tteesslliimm oollaaccaakkss››nn››zz yyaa öölleecceekkssii--
nniizz!!””

Diyebiliriz ki F Tiplerinin kori-
dorlar›nda, hücrelerde halâ yank›la-
n›p duran ayn› sözlerdir. Sözün tam
karfl›l›¤› ise fludur. Teslim olman›n
karfl›l›¤›, ddüüflflüünncceelleerriinnddeenn vvaazzggeeçç--
mmeekkttiirr.. Dolay›s›yla “Ya teslim ola-
caks›n›z ya öleceksiniz!” sözünün
hücrelerde devam eden hali fludur:
“Ya düflüncelerinizi de¤ifltireceksi-
niz ya öleceksiniz!”

Öldük ve düflüncelerimizi de¤ifl-
tirmedik. Çok öldük; sol direniflten
uzaklaflt›¤› ölçüde, daha çok ölmek
zorunda kald›k. Ama vazgeçemez-
dik, geri dönemezdik; çünkü çat›fl-
man›n özü, düflüncelerimizi de¤iflti-
rip de¤ifltirmemeydi. 

Denilebilir ki peki direnmeyen-
ler, düflüncelerini mi de¤ifltirdi?
Evet! Bugün her ne kadar o diren-
meyenler de, hala eski düflünceleri-
ni savunuyor gibi görünürlerse gö-
rünsünler, bir kez orada düflüncele-
rini ölümler pahas›na savunma cü-
reti gösterememifllerdir. Bu her si-
yasi hareketin tarihinde bir olum-
suzluk noktas›d›r. Bu noktada e¤er
kendileriyle ciddi bir muhasebe
yapmazlarsa, daha da olumsuz nok-
talara savrulmak kaç›n›lmazd›r. 12
Eylül hapishanelerinde direnme-
yenlerin, ölünmesi gerekti¤i anda

onu göze alamayanlar›n nas›l gün
gün savrulduklar› ve bugün geldik-
leri nokta gözönüne getirilirse, söy-
lemek istedi¤imiz çok daha somut
görülür hale gelir. 

Biz, sözünü etti¤imiz bütün bu
dönemlerde, büyük bedeller ödeme
pahas›na düflüncelerimizi savunur-
ken, tüm devrimcilere, ilericilere,
vatanseverlere, düflüncelerin her
koflulda korunup savunulabilece¤i-
nin, emperyalizme ve zulme her ko-
flulda direnilebilece¤inin güçlü ve
destans› örneklerini sunmufl olduk.
Büyük bir görev yerine getirdik.
Sosyalizm idealinin adeta ölmüfl,
zay›flam›fl göründü¤ü bir dönemde,
sosyalizm u¤runa ölüm oruçlar›na
yat›p ölebilen yüzlerce insan›n var-
l›¤›, dünyan›n emekten, halktan ya-
na tüm ilerici, devrimci güçlerine
büyük bir moral ve kendine güven
tafl›m›flt›r. Biliyoruz ki direniflimizi
elefltirenler bile bu moralden kendi-
lerine düflen pay› alm›fllard›r. Bu
aç›dan 1984 ölüm orucu örne¤i ilk
çarp›c› örnekti. Zaman›nda o ölüm
orucuna “intihar, siyasi cinayet” ve
benzeri gibi suçlamalar yöneltenler,
y›llar sonra onu direnifl tarihinin bir
parças› olarak sahiplenip savuna-
caklard›. Büyük Direnifl de daha bu-
günden bu durumdad›r. 

20 Ekim 2000’den bugüne gelir-
sek; bugün meydanlara as›lan ve
halklar›, gençli¤imizi, ““BBaa¤¤››mmss››zz
DDeemmookkrraattiikk SSoossyyaalliisstt TTüürrkkiiyyee””
mücadelesine ça¤›ran pankartlar
düflüncelerinden vazgeçmeyen, id-
dias›ndan ve ideallerinden vazgeç-
meyen, yolundan sapmayan direnifl
çizgimizin sonucudur. O pankartlar›
asan eller aras›nda 122 flehidin elle-
ri, anti-emperyalist anti-oligarflik

mücadele flehitlerimizin elleri var-
d›r. Bu pankartlar, Türkiye devrimci
hareketinin onuru, gururudur. 

Türkiye solu, tek tek anti-emper-
yalist eylemlerde yer almakla bir-
likte, bunu ço¤u kez dar bir zemine
s›k›flt›makta ya sadece tek bir em-
peryaliste (mesela sadece Ameri-
ka’ya) veya Bush örne¤inde oldu¤u
gibi, sadece kiflilere yönelik bir
muhtevada ele almaktad›r. Keza bir
baflka sorun, ba¤›ms›zl›k hedefini
vurgulamaktaki yetersizlik ve de-
mokrasiyi ba¤›ms›zl›k mücadele-
sinden kopuk ele almakt›r. Demok-
rasi mücadelesinden, demokratik-
leflmekten çok söz edilirken, ba¤›m-
s›zl›k meselesi bunun yan›nda ya
çok tali kalmakta veya kimileri bu-
nu adeta tamamen rafa kald›rmakta-
d›r. Solun özellikle reformist kesi-
minin Irak’›n iflgaline karfl› ç›kmak,
NATO zirvesine karfl› ç›kmak,
IMF’ye karfl› ç›kmak gibi, bir çok
anti-emperyalist eylemde yer al›r-
ken, ba¤›ms›zl›k hedefinden hemen
hemen iç sözetmemesi, bu konuda-
ki çarp›kl›¤›n nas›l bir flekil ald›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Günümüz dünyas›n›n gerçekleri ve
Marksiszm-Leninizm bu çarp›kl›k-
lar›n muhasebesinin yap›lmas› ge-
rekti¤ini söylüyor. 

““AAmmeerriikkaa DDeeffooll!! BBuu VVaattaann BBii--
zziimm!!”” kampanyas›, eylemde, kitle-
sellikte çok daha büyük boyutlara
ulaflabilmelidir; bunu hedeflemeli-
yiz. Bu topraklarda bunun zemini
vard›r. Esas olan, birincisi, emper-
yalizm karfl›s›nda bu iiddeeoolloojjiikk nneett--
llii¤¤ee ve ikincisi, onu kovmay› hedef-
leyen ppoolliittiikk kkaarraarrll››ll››¤¤aa sahip ol-
makt›r. Bu ikisine de sahibiz. 

Halk Cepheliler, tüm ilericiler,
devrimciler, bu topraklarda varolan
anti-emperyalist öfkeyi aç›¤a ç›kar-
may› hedeflemelidir. Halk›m›z›n
Amerika’ya, Avrupa’ya olan tepki-
sini milliyetçi flovenist zeminden
kurtar›p, anti-emperyalist, anti-oli-
garflik bir zemine çekmeyi hedefle-
melidir. Bu, baflar›labilecek bir gö-
revdir. Dahas›, Türkiye devrimini
gelifltirmek bir yan›yla bunu baflar-
mam›za ba¤l›d›r. 
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Halk Cepheliler, tüm ilerici-
ler, devrimciler, bu topraklar-
da varolan anti-emperyalist

öfkeyi aç›¤a ç›karmay› hedef-
lemelidir. Halk›m›z›n Ameri-

ka’ya, Avrupa’ya olan tepkisini
milliyetçi flovenist zeminden
kurtar›p, anti-emperyalist,
anti-oligarflik bir zemine
çekmeyi  hedeflemelidir.
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Dev-Genç… 40 y›ll›k bir tarih.

fianl›, onurlu ve gururlu bir tarih.

Tükenmeyen, y›lmayan, inatç› ve

kararl› bir tarih. Kuruldu¤u günden

bu güne kadar kesintisiz mücadele-

nin tarihi. Cananlar’›n, Zehralar’›n,

Seherler’in tarihi.

Dev-Genç 10 Ekim 1969'da ku-

ruldu. Ve günümüze kadar kahra-

manl›klar yaratarak, direnifller yara-

tarak, fedailer yaratarak büyüdü. ‹fl-

te Dev-Gençliler 10 Ekim akflam›

‹stanbul Okmeydan› Sibel Yalç›n

Park›’nda Dev-Genç'in 40. y›l›n› bu

onurlu tarihin coflkusuyla kutlad›lar.

Dev-Genç'in 40 y›ld›r bu toprak-

larda var oldu¤unun ve bunun yara-

t›lm›fl olan de¤erlerle baflar›ld›¤›n›

anlatan girifl konuflmas› yap›lan kut-
lamada F Tipi politikalar›n› düzenin
bafl›na y›kan, zincirlere hiçbir za-
man ba¤lanamayan özgür tutsaklar
da Dev-Gençliler’in yan›ndayd›lar.
Türkiye'nin dört bir yan›ndan gel-
mifllerdi o gece. Elbistan'dan ses-
lendiler özgür tutsaklar "Merhaba
meydanlara s›¤mayan coflkumuz.
Merhaba amfilerden sokaklara, fab-
rikalardan gecekondulara akan öfke
selimiz" diyerek; Gebze'den seslen-
diler "40.y›l›nda selam olsun Dev-
Genç'imize, selam olsun tarihe gü-
zellikler nakfleden büyük ustan›n
ö¤rencilerine" diyerek. Sincan'dan
seslendiler "Yafl›m›z kaç olursa ol-
sun bu gün hepimiz 40 yafl›nday›z"
diyerek; Kand›ra'dan seslendiler

"40 y›l›m›z›n coflkusuyla,
özlemle, hasretle, umutla
tüm Dev-Gençliler’i ku-
cakl›yoruz" diyerek; Er-
zurum'dan seslendiler
"Yürekleri Dev-Genç
coflkusu ile mücadele az-
miyle çarpan canlar›m›z"
diyerek. Tekirda¤'dan
seslendiler "K›rk y›ll›k
bir tarihtir yarat›lan.
Onurun, erdemin, bafl e¤-
mezli¤in, cüretin, cesare-
tin, fedan›n tarihi" diye-
rek.

Özgür tutsaklardan

Ümit ‹lter’in Dev-Genç'in 40. y›l›
için yazd›¤› Delikanl›m yaz›s›n› Ti-
yatro Simurg oyuncular› seslendir-
di. Ayr›ca Türkiye'nin dört bir ya-
n›ndaki F Tipi hapishanelerinden
Dev-Gençli tutsaklar›n üretip gön-
derdi¤i ayraç, anahtarl›k, saat, gemi
gibi çeflitli tutsak ürünlerinden olu-
flan DEV-GENÇ TUTSAK ÜRÜN-
LER‹ SERG‹S‹ aç›ld›. Bu sergiye
ilgi yo¤undu. Dev-Gençliler’in ha-
pishanelerde de neler yapabildikle-
rini görüldü. Sergiyi görenler hay-
ranl›klar›n› "bunlar› görenler içeri-
de tecrit oldu¤a inanmaz" diyerek
ifade etti.

Dev-Genç Tutsak Ürünleri Ser-
gisi'nin yan›s›ra bir yanda emperya-
lizmin katliamlar› gösteren Viet-
nam'dan Irak'a, Afrika'ya kadar em-
peryalizmin bir çok ülkedeki zu-
lümlerinden kareler olan, bir yanda
ise bu zulme karfl› ülkemizde veri-
len flanl› anti-emperyalist mücade-
leyi anlatan, 6. Filo'nun denize dö-
küldü¤ü, Vietnam kasab› Kom-
mer'in arac›n›n ODTÜ'de yak›ld›¤›
foto¤rafta karelerinin de bulundu¤u
DEV-GENÇ 40. YIL FOTO⁄RAF
SERG‹S‹ de aç›ld›. 

Dev-Genç'in 40 y›ll›k miras›n›
devralan GENÇL‹K FEDERAS-
YONU ad›na konuflma yapan Ünal
Çimen; "Gençlik bu ülkenin gelece-
¤idir. Amerika'n›n önünde diz çö-
küp, ona biat edenler bu ülkenin ge-
lece¤ini karartmak istiyorlar. Genç-
li¤i ba¤›ms›zl›k düflünden uzaklafl-

DEV-GENÇ 40 YAfiINDA



t›rmak, vatan halk sevgisi nedir bil-
meyen kifliler haline getirmek isti-
yorlar. Gençli¤i sindirmek istiyor-
lar. YÖK’üyle, polis copuyla, iflken-
cehanesi, hapishanesiyle korkut-
mak, haks›zl›klar karfl›s›nda susan,
hakk›n› arayamayan bir gençlik ya-
ratmak istiyorlar. Amerika dünya
halklar›n›n ortak düflman›d›r. Dün-
yan›n bir ucunda bir çocuk a¤lasa
gözyafl›nda Amerika vard›r. Çekti-
¤imiz bütün zulümlerin nedeni
Amerika’d›r. Dev-Genç bu ülkenin
anti-emperyalist mücadele fliar›d›r.
Bunun için Dev-Genç’in 40. y›l›nda
Dev-Genç'in ba¤›ms›zl›k fliar›n›,
anti-emperyalist mücadele tarihini
herkese anlataca¤›z" diyerek Dev-
Genç'in 40. y›l›nda "AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M" kam-
panyas›n› bafllatt›klar›n› belirtti ve
alanda bulunan yaklafl›k 1000 kifli-
ye "AMER‹KA DEFOL BU VA-
TAN B‹Z‹M" slogan›n› att›rd›.

Dev-Genç'in ilk flehidi Vedat
Demircio¤lu’nun cenazesiyle bafl-
lay›p, 2000-2007 Ölüm Orucu Dire-
niflinde flehit düflen Zehra Kulak-
s›z'›n cenazesini ayn› karelerde bu-
luflturarak; Dev-Genç'in 1960'l› y›l-
lardan günümüze kadar tarihini an-
latan sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Dev-Genç'i Dev-Genç yapan flehit-
lerin foto¤raflar›n ard›ndan Mahir-
ler'den günümüze Dev-Genç'i bü-
yüten Dursun Karatafl'›n görüntüleri

geldi ekrana. 

Dev-Genç'in 40 y›l›n›n 38 y›l›n-

da eme¤i olan DURSUN KARA-

TAfi'›n Dev-Genç’in 20. y›l›nda

yazm›fl oldu¤u mesaj okundu. "Bir

Dev-Genç'imiz var" diye bafll›yordu

mesaj selam ediyordu anfilerdeki,

fabrikalardaki, k›rlardaki Dev-

Gençliler’e...

Hemen ard›ndan 7'den 70'e tüm

Dev-Gençliler’in hayk›rd›¤› DEV-

GENÇ KOROSU sahneye ç›kt›. Ve

hep birlikte Defol Amerika, Gün-

do¤du ve Dev-Genç Marfl›’n› söyle-

diler. Dev-Gençli olman›n yafl› ol-

mad›¤› ve Dev-Genç’in halkla bü-

tünleflmifl oldu¤u bir kez de Dev-

Genç korosu ile görüldü. Koro,

Dev-Genç Marfl›’n› seslendirirken

gökyüzüne havai fiflekler at›ld›. 

Kutlaman›n ilerleyen saatlerinde

Dev-Genç'le birlikte büyüyen Grup

Yorum marfllar›yla, türküleriyle her

zaman oldu¤u gibi yine Dev-
Gençliler’in yan›ndayd›. Grup
Yorum üyeleri, kimilerinin Dev-
Genç'i bir nostalji malzemesi olarak
kullanmak istedikleri; ama Dev-
Genç'in geçmiflte kalan bir fley ol-
mad›¤›n›, Dev-Genç'in k›rk y›ld›r
mücadelesine kesintisiz devam etti-
¤ini, k›rk y›l önce 6. Filo'ya karfl›
oldu¤u gibi k›rk y›l sonra da IMF
toplant›lar›nda IMF'ye karfl› çat›-
flanlar aras›nda Dev-Gençliler’in ol-
du¤unu söyledi. 

Grup Yorum’un söyledi¤i türkü
ve marfllarla yumruklar›n s›k›ld›,
zafer iflaretleri yap›ld› ve z›lg›tlar
çekildi. 

Kutlama Grup Yorum'un sahne-
den inmesinin ard›ndan "Mahir, Hü-
seyin, Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl!", "Mahir'den Day›'ya Sürüyor
Bu Kavga!" sloganlar›yla ve Dev-
Gençliler’in mücadeleyi büyütme
yeminiyle son buldu. 
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Ankara’da Dev-Genç'in 40. y›l›
nedeniyle 10 Ekim'de ABD Büyü-
kelçili¤i önünde bir eylem yap›ld›.

Halk Cephelilerin yapt›¤› ey-
lemde “AMER‹KA DEFOL BU
VATAN B‹Z‹M” pankart› aç›ld›.
Halk Cepheliler ad›na aç›klama ya-
pan Burcu Gündo¤mufl; günümüz
de ilerici olman›n anti-emperyalist
olmakla eflit oldu¤unu vurgulaya-
rak emperyalizmin dünya halklar›-
na yönelik sald›r›lar›ndan örnekler
verdi. Ülkemizde anti-emperyalist

m ü c a d e l e y i
Dev-Genç’in 40
y›ld›r kesintisiz
bir flekilde sür-
dürdü¤ünü belir-
ten Gündo¤mufl;
“ D e v - G e n ç ' i n
hedefi ba¤›ms›z
demokratik sos-
yalist bir Türkiye
kurmakt›r. On-
lardan ald›¤›m›z
miras› bugün
bizler tafl›yoruz”
dedi.

E y l e m d e ;
“Amerika Defol

Bu Vatan Bizim, ‹flci Köylü Ö¤ren-
ci Gençlik Ba¤›ms›zl›k ‹çin 40. Y›-
l›nda Dev-Genç Saflar›nda Birlefle-
lim, Faflizme Karfl› Demokrasi Ka-
pitalizme Karfl› Sosyalizm Emper-
yalizme Karfl› Ba¤›ms›zl›k Sava-
fl›nda Dev-Genç 40. Yafl›nda” ya-
zan dövizler tafl›n›rken “Ne ABD
Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye, Kahrol-
sun Amerikan Emperyalizmi, Ame-
rika Defol Bu Vatan Bizim” slogan-
lar› at›ld›. Eylem ABD bayra¤›n›n
yak›lmas›yla sona erdi.

40.Y›l›nda Dev-Genç'i Selaml›yoruz



Dev-Genç’in kuruluflunun 40.
y›l›nda Halk Cephesi’nin düzenle-
di¤i “Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› çerçevesinde
Anadolu’nun dörtbir yan›nda ey-
lemler yap›ld›, pankart as›ld› ve ya-
z›lamalar yap›lmaya baflland›. 

“AMER‹KA DEFOL BU
VATAN BB‹Z‹M”

14 Ekim günü ‹stanbul’da ‹stan-

bul Üniversitesi Beyaz›t Kampusu

önünde Halk Cephesi taraf›dan ya-

p›lan eylemde "Amerika Defol Bu

Vatan Bizim" yazan bir  pankart ve

dövizler tafl›nd›. 

"Amerika Defol Bu Vatan Bi-

zim, Kahrolsun Amerikan Emper-

yalizmi, Afganistan Halk›n›n Katili

Olmayaca¤›z, ‹ncirlik Üssü Kapa-

t›ls›n" sloganlar›yla bafllayan ey-

lemde Hafize Aky›ld›z bas›na bir

aç›klama yapt›. 

"Amerika ülkemizde ki zulüm
ve katliamlardan da sorumludur" di-
yen Aky›ld›z; Türkiye’nin 50 y›ld›r
Amerika’n›n yeni-sömürgesi oldu-
¤unu, ülkemizdeki katliamlar› ve ifl-
kenceleri yapan kontrgerilla ve
MHP’li faflistleri CIA ajanlar›n›n
e¤itti¤ini belirtti. Aç›klaman›n de-
vam›nda; "Türkiye, Amerika’ya da-
ha fazla yard›m edebilmek için Af-
ganistan’a 800 asker daha yollamak
istiyor. Gelecek ay Irak’taki 142 bin
iflgalci Amerikan askeri Irak’tan ‹n-
cirlik Üssüne gelecek, burada a¤›r-
land›ktan sonra Amerika’ya gönde-
rilecekler" diyen Aky›ld›z; Dev-
Genç’in 40. Y›ldönümünde "Ameri-

ka Defol Bu Vatan Bizim" kampan-
yas› düzenlediklerini ve bu kam-
panya kapsam›nda; Amerikan kon-
soloslu¤u önünde ve 6. Filo’nun de-
nize döküldü¤ü Dolmabahçe’de an-
ti-emperyalist eylemler yapacakla-
r›n›, ayr›ca dünyadaki pek çok ülke-
deki devrimci-demokratik örgütlen-
melerin temsilcilerinin kat›laca¤›
Uluslararas› Emperyalizme Karfl›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu dü-
zenleyeceklerini ve ‹ncirlik Üssü’ne
bir yürüyüfl düzenleyeceklerini söy-
ledi. Aky›ld›z; ‹ncirlük Üssü’nün
kapat›lmas› için imza kampanyas›-
na bafllad›klar›n› da ekledi. 

Aç›klamadan sonra Sam Amca
maketi ve ABD Bayra¤› yak›lan ey-
lem sloganlarla sona erdi. 

‹STANBUL’DA
PANKARTLAR vve
YAZILAMALAR

‹flgal ve katliamlarla dünya halk-
lar›n› açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum
eden emperyalizme ve iflbirlikçileri-
ne karfl› mücadele için “AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” kam-
panyas› kapsam›nda ‹stanbul sokak-
lar› pankartlar ve yaz›lamalarla
donat›ld›.

Halk Cepheliler, 13 Ekim sabah›
da Sar›gazi duvarlar›n›, "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim, Amerikanc›
NATO'cu AKP'nin Askeri Olmaya-
ca¤›z, 142 Bin Amerikal› Katil Ül-
kemizde ‹stemiyoruz" sloganlar›yla
süslediler. 

12 Ekim günü Halk Cepheliler;
SSaarr››ggaazzii’de, Meydan’a, Demokrasi
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Caddesi’ne, Dörtyol’a, Çaml›k
Köprüsü’ne, ‹MES yoluna, Meclis
Mahallesine ve Mehmetcik Lise-
si’ne, AAlliibbeeyykkööyy’de, Cengiztopel
Caddesi’ne, Dörtyol’a, Akflemsettin
siteleri’ne, Sayayokuflu’na ve Bi-
nevler bölgesine, "AMER‹KA DE-
FOL BU VATAN B‹Z‹M" pankart-
lar› ast›lar. 

Ayn› gün GGaazzii MMaahhaalllleessii’nde
10 ayr› bölgeye pankartlar as›ld›. 

Gazi Girifli, Eski Karakol, Seki-
zevler, Dörtyol, Köprü Dura¤›, Nal-
bur, Sondurak, Ovac›k Mahallesi,
Karayollar› Mahallesine ve Su De-
posu köprüsüne as›lan pankartlar
baz› bölgelerde saatlerce as›l› kald›. 

“AMER‹KA DEFOL BU VA-
TAN B‹Z‹M” kampanyas› çal›fl-
malar› Beykoz, Avc›lar, Bahçe-
lievler, Esenler, Nurtepe, 1 May›s
Mahalleleri’nde ve fiiflli’de pankart-
larla devam etti. 

Halk Cepheliler; BBeeyykkoozz’da ‹n-
cirköy ve Çi¤dem mahallelerine; 

AAvvcc››llaarr’da, metobüs istasyonu
üstgeçidine, Avc›lar köprüsüne ve
Marmara Caddesindeki bir duvara; 

BBaahhççeelliieevvlleerr’de, Yenibosna Li-
sesi’ne, Zafer Mahallesi Ahmet Ye-
sevi Caddesi’ndeki bir otoparka ve
Zafer Mahallesi Pazarpazar› Cadde-
si üzerine; 

EEsseennlleerr’de, Tepe, Karabay›r
Mahallesi, Nam›k Kemal Mahallesi
Da¤yolu üzerine; 

NNuurrtteeppee’de Sokullu Caddesi Di-
lan Kafe önü, Cemevi önü ve Os-
manpafla'da 3 ayr› noktaya, efl za-
manl› olarak, ‘Amerika Defol Bu
Vatan Bizim’ yaz›l›, Halk Cephesi
imzal› pankartlar ast›lar. 

Kampanya kapsam›nda 11 MMaayy››ss
MMaahhaalllleessii’nde; 3001. Cadde üze-
rinde Sa¤l›k Oca¤› yan›, Tekyön
Dershanesi önü, Tamirhane-Ümra-
niye minibüs yolu üzerine ve E-5
üzeri Tamirhane üst geçidine, Ok-
meydan›’nda Anadolu Park›’na 1,
Fatih Sultan Mehmet  Caddesi’ne,
Mahmut fievket Pafla Sa¤l›k Oca¤›
önüne ve Dikilitafl Park› kenar›na
ve  Ça¤layan Dere'ye “Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim” yazan pankart-

lar as›ld›. 

Kampanya kapsam›nda 12
Ekim günü ‹stanbul'un merkezi
yerlerinden fifiiiflflllii’de fiiflli Endüs-
tri Meslek Lisesi duvar› ve Ce-
vahir Oteli’nin karfl›s›na olmak
üzere iki adet “AMER‹KA DE-
FOL BU VATAN B‹Z‹M” yaz›-
l› Halk Cephesi imzal› pankat
as›ld›. 

GENÇL‹K
DEV-GENÇ’‹
PANKARTLARLA
SELAMLADI

12 Ekim günü ‹stanbul Maltepe
Ertu¤rulgazi lisesinde “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” yazan, Dev-
Genç pankart› as›ld›. Pankart as›l-
d›ktan sonra; “40. y›l›nda Dev-
Genç’i selaml›yoruz. Ö¤renciler,
ö¤retmenler 40. y›l›nda anti-emper-
yalist mücadeleyi yükseltmek için
Dev-Genç saflar›nda birleflelim”
denildi. Ayr›ca “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Yaflas›n Dev-Genç,
Yaflas›n Dev-Gençliler” sloganlar›
at›ld›. 

Ayn› gün Gazi Mahallesi’nde
bulunan fiair Abay Kunanbay Lise-
sinde de “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” yazan, Dev-Genç imzal›
pankart as›ld›. 

Yine 12 Ekim günü ‹stanbul
Üniversitesi Beyaz›t Kampusu’nda
Fen Fakültesi kap›s›na, Marmara
Üniversitesi Göztepe Kampusu’nun
girifl kap›s›n›n duvar›na ve ‹TÜ
Maslak Kampusu giriflinin duvar›na
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
yazan pankartlar as›ld›. 

13 Ekim günü de Cevizliba¤ Ata-
türk ö¤renci yurdu duvar›na ve Bar-
baros Bulvar› Y›ld›z Teknik üniver-
sitesi üst geçidine pankartlar as›ld›. 

KARS’TA GÖZALTI

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

Halk›!

Emperyalistler, sistemin
jandarmas›n› ABD Baflkan›’n›
“Nobel”le ödüllendirirken

‹flbirlikçiler, ülkemizde
IMF’cileri a¤›rlay›p, emperya-
list tekellere gelin diye alt›n
yald›zl› davetiyeler ç›kar›rken, 

dünyan›n Türkiyesinde an-
ti-emperyalist mücadele bay-
ra¤›n› bir kez daha yükselti-
yoruz. 

*
“Amerika Defol!” sloganla-

r› yank›lan›yor Anadolu’nun,
Trakya’n›n dört bir yan›nda. 

Ülkemizin her kar›fl› tekel-
lere peflkefl çekilip, toprakla-
r›m›z iflgalci Amerikan asker-
lerine aç›l›rken, 

vvaattaannsseevveerrlleerr,, “Bu vatan
bizim!” diye ç›k›yorlar mey-
danlara. 

BBuu kkaavvggaa,, 
emperyalizmle halklar›n

kavgas›d›r. 
Kavga, 
iflbirliklikçilerle vatanse-

verlerin kavgas›d›r. 
Ve bu kavgay› biz kazana-

ca¤›z. 
TTüümm vvaattaannsseevveerrlleerrii,, 
yyüükksseellttttii¤¤iimmiizz aannttii--eemmppeerr--

yyaalliisstt bbaayyrraakk aalltt››nnddaa bbaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk mmüüccaaddeelleessiinnee ççaa¤¤››rr››yyoo--
rruuzz.. 

BBaa¤¤mm››ss››zzll››kk,, 11992200’’lleerrddee
nnaass››ll kkaazzaann››lldd››yyssaa,, bbuuggüünn ddee
aannccaakk ööyyllee kkaazzaann››llaaccaakktt››rr.. 



fl› Sosyalizm, Emperyalizm'e Karfl›
Ba¤›ms›zl›k Savafl›nda Dev-Genç
40. Yafl›nda" yaz›l› pankart as›ld›.
Pankart 45 dakika as›l› kal›rken; efl
zamanl› olarak Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Girifline “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” yazan pankart as›ld›.
DEV-GENÇ imzal› bu pankart da
20 dakika kald›. 

Ayn› günü ö¤le saatlerinde Kars
Gençlik Derne¤i Giriflimi’nden
Sinan Gürbüz keyfi flekilde
gözalt›na al›nd›. 

Gitti¤i internet kafede TMfi
polisleri taraf›ndan gözalt›na al›nan
Sinan Gürbüz gözalt›na alma
gerekçelerini sormas›na ra¤men
hiçbir aç›klama yap›lmadan zorla
gözalt›na al›nm›flt›r. 

Keyfi flekilde gözalt›na
al›nmas›n› sloganla protesto eden
Gürbüz’e polisler sald›rm›fl ve
döverek karakola götürmüfltür.
Gözalt›na al›nma s›ras›nda olay›
görüp müdahale etmek için gelen
di¤er Gençlik Dernekli ö¤renciler
de; "size ne lan, çok merak ediyor-
san›z TMfi’ye gelin" denilerek
polisler taraf›ndan tehdit edilmifller-
dir. 

Gürbüz’e yap›lan hukuksuzluk
savc›l›k aflamas›nda da devam
etmifl, hiç bir kan›t olmamas›na
ra¤men pankart ast›¤› gerekçesiyle
para cezas› kesilmifltir.  Keyfi bir
flekilde gözalt›na al›nan Sinan
Gürbüz akflam saatlerinde serbest
b›rak›lm›flt›r. 

DEV-GENÇL‹LER
KOCAEL‹’DEN 440.YILI
SELAMLADI 

12 Ekim günü Kocaelide 'AME-
R‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M -

DEV-GENÇ yazan pankartlar as›l-
d›. Ülkemizde ba¤›ms›zl›k demok-
rasi sosyalizm mücadelesini kesinti-
siz sürdüren DEV-GENÇliler,
DEV-GENÇ'in 40. y›l›n› selamlad›-
lar. Pankartlar sabah›n erken saatle-
rinde ‹zmit merkeze ve Umuttepe
kampus yoluna as›ld›. 

13 Ekim günü Kocaeli Üniversi-
tesi An›tpark Kampusu önünde
Halk Cephesi taraf›ndan 20 kiflinin
kat›ld›¤› bir eylem yap›ld›. “Ameri-
ka Defol Bu Vatan Bizim” pankart›
aç›lan eylemde; Amerikan emper-
yalizmi ve iflbirlikçileri halka teflhir
edildi. Ba¤›ms›z olmad›¤›m›z›n,
Amerika’n›n yeni sömürgesi oldu-
¤umuzun ve 160 bin Amerikan as-
kerinin ülkemizde “misafir” edile-
ce¤inin belirtildi¤i aç›klamada, bu-
na karfl› 40 y›ld›r savaflan bir Dev-
Gençimizin oldu¤u vurguland›. 

Eylemde Amerikan emperyaliz-
minin simgesi kukla atefle verilir-
ken, Dev-Gençliler Gençlik Marfl›n›
hep bir a¤›zdan söylediler. Eylemde
“Kahrolsun Amerikan Emperyaliz-
mi, Amerika Defol Bu Vatan Bizim,
Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye,
Emperyalistler ‹flbirlikçiler 6. Filo-
yu unutmay›n, Yaflas›n Dev-
Genç,Yaflas›n Dev-Gençliler” slo-
ganlar› at›ld›. 

ED‹RNE’DEN SSELAM
OLSUN DDEV-GENÇ’E 

Dev-Genç kuruluflunun 40. y›-
l›nda Edirne'de flehrin farkl› yerleri-
ne as›lan 2 adet " Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” yazan Dev-Genç
imzal› ve 2 adet "Dev-Genç 40 Ya-
fl›nda" pankartlar›yla selamland›. 

Ayn› gün Dev-Genç’i selamla-
mak isteyen iki kifli de sabah sa-
atlerinde gözalt›na al›nd›. Terörle
Mücadele fiubesine götürülen 2 kifli
8 saat sonra serbest b›rak›ld›. 

SELAM OLSUN 40.
YILINDA
DEV-GENÇ’E…

Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriflimi
taraf›ndan  Elaz›¤ Haklar Derne¤in-
de 40. y›l›nda Dev-Genç selamlan-

d›. Yap›lan programda; Dev-
Genç’in okullarda, mahallelerde,
fabrikalarda, iflgallerde  yapm›fl ol-
du¤u mücadele anlat›larak gençli-
¤in bu gün yaflad›¤› sorunlara da,
bir klavuz oldu¤u belirtildi. Gençli-
¤in sorunlar›n›n ancak mücadeley-
le çözülece¤inin vurguland›¤› prog-
ramda gençli¤in üniversitelerde ya-
flad›¤› sorunlar tart›fl›ld›. 

Söylenen türkü ve marfllar›n ar-
d›ndan program sona erdi

Dev-Genç Elaz›¤’da da as›lan
pankartla  40. y›l›nda selamland›. 11
Ekim sabah› Fevzi Çakmak Mahal-
lesi girifline “Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim” yazan, Dev-Genç imza-
l› bir pankart as›ld›.

‹ZM‹R: AAMER‹KA
DEFOL BU VATAN
B‹Z‹M!

Halk Cephesi, 10 Ekim ‹zmir
Konak’ta bas›n toplant›s› yapt›.
Toplant›da, halk›m›z›n Amerika ve
iflbirlikçilerine boyun e¤meyece¤i
vurgulanarak “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas›n›n baflla-
t›ld›¤› belirtilerek. Amerika’n›n ve
emparyalistlerin IMF gibi kurumlar
arac›l›¤›yla ülkemizi sömürdü¤ü ve
yönetime kadar müdahale edildi¤i,
Amerikan askerlerinin kanl› postal-
lar›yla ülkemizde hala cirit att›¤› ‹n-
cirlik üssü gibi üslerde konuflland›-
¤› vurgulanan aç›klamada ve  bu üs-
lerin kapat›lmas› istemiyle kampan-
yaya destek ça¤r›s› yap›ld›.

ANKARA’DA
DEV-GENÇ
PANKARTLARI

Dev-Genç'in kuruluflunun 40.
Y›l›nda 10 Ekim günü Ankara cad-
delerine Dev-Genç’i selamlayan
pankartlar as›ld›.  

Eskiflehiryolu Aflti otagar› yak›n-
lar›na, Ayd›nl›kevler’de Samsun
yolu üzerine ve Bat›kent metro is-
tasyonu yak›nlar›na üzerinde
"AMER‹KA DEFOL BU VATAN
B‹Z‹M" yaz›l› DEV-GENÇ imzal›
pankartlar as›ld›. 
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Ayr›ca K›z›lay'da bulunan SSK
iflhan›na dev bir pankart as›ld›.
"EMPERYAL‹ZME KARfiI BA-
⁄IMSIZLIK, FAfi‹ZME KARfiI
DEMOKRAS‹, KAP‹TAL‹ZME
KARfiI SOSYAL‹ZM MÜCADE-
LES‹NDE DEV-GENÇ 40. YAfiIN-
DA" yaz›l› pankart yüzlerce insan›n
geçti¤i caddede uzun süre as›l› kal-
d›.

Dev-Gençliler, ülkemizde ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
mücadelesini 40 y›ld›r kararl›, mili-
tan bir flekilde kesintisiz sürdürdük-
lerini bir kez daha gösterdiler. 

ESK‹fiEH‹R’DE
PANKART ve
YAZILAMALAR

10 Ekim 1969'da kurulan Dev-
Genç'in 40. y›l›n› selamlamak için
Eskiflehir'in birçok yerine pankart
as›ld›, yaz›lamalar yap›ld›.

10 Ekim sabah› Adalar Porsuk
Köprüsü, Gökmeydan'da Adalet Sa-
ray›'n›n yan›ndaki üst geçit ve Gül-
tepe Mahallesi’nde bir duvara Dev-
Genç imzal› "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" yaz›l› pankartlar
as›ld›. Gökmeydan'da ve Porsuk
köprüsünde 15 dakika as›l› kald›.

Gültepe'de as›lan pankart yaklafl›k
yar›m saat as›l› kald›.

11 Ekim günü gece yaz›lamalar-
la Dev-Genç'in 40. y›l› kutlan›lma-
ya devam edildi. Gültepe mahalle-
sinde Dev-Genç imzal› “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” ve “Yaflas›n
Dev-Genç” yaz›lamalar› yap›ld›.

“AMER‹KA DEFOL BU
VATAN BB‹Z‹M” 

Halk Cephesi Adana Temsilcili-
¤i Dev-Genç’in kuruluflunun 40.
y›l dönümünde bir eylem yaparak
anti-emperyalist mücadeleyi büyüt-
me ça¤r›s› yapt›. 

10 Ekim günü Çakmak Caddesi
Kültür Soka¤› önünde yap›lan ey-
lemde “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” yazan bir pankart
aç›ld›. Anti-emperyalist
içerikli dövizlerin yan› s›-
ra sancaklar›n ve Dev-
Genç amblemli flamala-
r›n tafl›nd›¤› eylemde s›k
s›k “ABD, Defol Bu Va-
tan Bizim, Katil ABD ‹fl-
birlikçi AKP, Kahrolsun
ABD Emperyalizmi, Em-
peryalistler ‹flbirlikçiler
6. Filoyu Unutmay›n”

sloganlar› at›ld›. 

Halk Cephesi ad›na Ekin Uray
taraf›ndan yap›lan aç›klamada Dev-
Genç miras›n›n ülkemiz devrimcile-
rinin ve ilericilerinin elinde oldu¤u
belirtilerek; “Bizler Halk Cephesi
olarak bu onurlu tarihin gücüyle bir
kez daha anti-emperyalist mücade-
leyi yükseltmek amac›yla ‘Amerika
Defol’ diyoruz. Halklar gerçek kur-
tuluflunu Emperyalizmin sömürüsü-
ne, yoz kültürüne, iflgaline karfl›
mücadeleyle kazanacakt›r” denildi. 

Bas›n metninin okunmas›n›n ar-
d›ndan Obama’y› temsil eden bir
skeçle Amerika’n›n gerçek yüzü ve
ülkemizin iflbirlikçili¤i teflhir edildi.
Amerikan bayra¤› ve Amerika bafl-
kan›n› temsil eden kuklan›n yak›l-
d›¤› eyleme 32 kifli kat›ld›. 
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**BBeenniimm iiççiinn ddüünnyyaayy›› iiffaaddee eeddiiyyoorr..

Süleyman Gökden (Avukat, yafl 26) 

** VVaattaann ddeeyyiinnccee;; ssoossyyaalliisstt bbiirr vvaattaann
ggeelliiyyoorr.. ÖÖzzlleemmiimmiizz ssoossyyaalliisstt bbiirr vvaa--
ttaann.. 

Ayfle Gonca Yunak (Avukat, yafl 24)

**VVaattaann,, yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz ttoopprraakk.. Kap-
lan Akkoyun (Sucu, yafl 28 

- Vatan benim için onuru, namusu
ifade eder.

Kenan Gökdemir (Ö¤renci, yafl
24)

- Ba¤›ms›zl›¤› ifade ediyor.

Gül Ça¤lar (Ö¤retmen, yafl 25 )

- Sevgi, aflk (Vatan aflk›)

Cem Gebetafl (Elektronik
Teknisyeni, yafl 25 )

-- HHaallkkllaarr››nn oorrttaakk yyaaflflaamm››,,
bbaa¤¤››mmss››zz,, öözzggüürr oollmmaass››..

Emre Akdemir (Ö¤renci, yafl 17 

-- ÖÖzzggüürrllüükk uummuudduu,, bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤aa
dduuyyuullaann öözzlleemm..

Serhat Timurhan (Makine
Mühendisi, yafl 27 )

-- BBaa¤¤››mmss››zzll››kk ggeelliiyyoorr..

Hasbi Karagöz (Tezgahtar, yafl 24)

-- BBiirr ççookk uulluussuunn bbiirrlliikkttee kkaann

ddöökkttüü¤¤üü,, eemmppeerryyaalliizzmmii kkoovvaann

bbiirr hhaallkk ggeelliiyyoorr..

Mikail Tekdal (Tekstilde

Makinac›, yafl 25 )

- Adaletin var oldu¤u, üzerinde

ba¤›ms›z olarak yaflayabildi¤imiz

toprak.

Kader Mefle (Ö¤renci, yafl 20 )

-- ÜÜzzeerriinnddee yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz ttoopprraakk

ppaarrççaass››..

Ahmet Çoban (Ö¤renci – 19

yafl›nda)

-- ‹‹flflggaall aalltt››nnddaa yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz üüllkkee..

Cankurt Yöner (Fotokopici – 23

yafl›nda)

VVAATTAANN DDeeyyiinnccee;; 
akl›n›za ne geliyor?
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AKP iktidar›, IMF’cilerin önüne
kk››rrmm››zz›› hhaall›› sererken, Türkiye’nin
vatanseverlerinin, anti-emperyalist-
lerinin IMF’ye karfl› günlerce ey-
lemler yapmas›, AKP iflbirlikçili¤ini
aç›¤a ç›karm›fl oldu. ‹flbirlikçili¤i
teflhir olan AKP; eylemlerin ilk gü-
nünden bafllatt›¤› sald›r›lar›n› hala
sürdürüyor. 

Bir yanda emperyalistlere uflak-
l›k edenler, di¤er yanda ise emper-
yalistlere “defol” diyerek, ba¤›ms›z
bir ülke isteyen, bunun için müca-
dele eden devrimciler... Kongre Va-
disi çevresindeki saflaflma buydu ve
bu tüm ülkedeki saflaflman›n bir
yans›mas›ndan ibaretti. 

Emperyalistlere uflakl›kta s›n›r
tan›mayan AKP iktidar›, IMF ve
Dünya Bankas› (DB) toplant›lar›
için gelen ”emperyalist efendiler”
rahat etsin diye devletin tüm ola-
naklar›n› ve kurumlar›n› seferber et-
ti. Seferber edilenler içinde polis de
vard› ve polisin seferberli¤i, mey-
dan dayaklar›yla iflkencelerle, gaz
bombalar›yla gerçekleflen bir sefer-
berlikti. 

Polis terörünü hakl› ç›karmak
için mesela 1 May›s’taki gerekçe
“makul say›da yürümeyi kabul et-
meme” idi; IMF’ye karfl› eylemler
s›ras›nda ise, sald›r›n›n gerekçesi,
“eylemciler halka sald›rd›” yalan›y-
la yarat›lmaya çal›fl›ld›. 

AKP halktan de¤il, IMF’den ya-
nad›r. As›l derdi de IMF’ye sald›r›l-
m›fl olmas›d›r. O nedenle yaflanan-

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

DDeevvrriimmcciilleerr,, IIMMFF eeyylleemmlleerrii
ss››rraass››nnddaa hhaallkkaa zzaarraarr
vveerrmmeeddiilleerr

Baflbakan Erdo¤an “Bunlar sal-
d›rd›lar. Kime? IMF’ye mi? Dünya
Bankas›’na m›? Hay›r. Bunlar be-
nim halk›ma, vatandafl›ma sald›rd›-
lar. ‹stiklal Caddesi’ndeki benim
ma¤dur ve mazlum esnaf›m›n dük-
kanlar›n›n camlar›n› indirdiler”
(Milliyet, 11 Ekim 2009) diyordu
geçen hafta da.

Diyor ama yalan söylüyor. Ger-
çekleri çarp›t›yor. Devrimciler, anti-
emperyalistler IMF eylemleri ve
protestolar› s›ras›nda halka zarar
vermediler.

Devrimciler, HALKIN EGE-
MEN OLDU⁄U bir düzen kurmaya
çal›flanlar, y›llard›r de¤il, yyüüzzyy››llllaarr--
dd››rr halka zarar vermediler. Halka
zarar vermemek devrimcilerin ilke-
sidir. Bunu her eylemde, her protes-
toda, her adalet aray›fl›nda görmek
mümkündür.

‹ktidar yalanlar› ile anti-emper-
yalistlerin emperyalizme karfl› mü-
cadelesini, anti-emperyalist tavr›n›
karalamak, halk nezdinde gözden
düflürmek istiyor.

IMF’cilerin önüne kk››rrmm››zz›› hhaall››

seren, IMF’cileri rahat ettirmekle
övünen AKP, pespaye uflakl›¤›n›
gizlemeye çal›fl›yor. Gerçek yüzle-
rinin aç›¤a ç›kmas›, devrimcilerin
tutarl› anti-emperyalist tavr› onlar›
daha da sald›rganlaflt›r›yor. 

Bu sald›rganl›kla da devrimcile-
ri, anti-emperyalistleri; aammaaççss››zz,,
hheeddeeffssiizz,, ssaaddeeccee kk››rr››pp--ddöökkeenn,,
rraassttggeellee hheerr yyeerree ssaalldd››rraann gruplar,
olarak göstermeye çal›flt›lar.

Kendi sald›r›lar›n› meflrulaflt›r-
mak, devrimcilerin eylemlerinin
hakl›l›¤›n› tart›fl›l›r hale getirmek
için, y›llard›r bu tür yalanlar ile sal-
d›rmaktad›rlar. Karalamay›, yalan-
lar› sürekli hale getiren iktidar, dü-
zenin bas›n, yay›n organlar›n› da se-
ferber ederek devrimci düflmanl›¤›-
n› sürdürmektedir.

Nitekim, IMF’ye karfl› eylemler
yapan anti-emperyalistlerin eylem-
lerine karfl› üretilen karalamalar›n,
yalanlar›n kayna¤› da iktidard›.
IMF’ye uflakl›k yapmakla övünen
bir iktidar›n devrimcilere söyleye-
ce¤i hiçbir fley olamaz.

IMF ve DB toplant›lar›n›n “gü-
ven” içinde geçmesi için, halka baz›
semtlere girmeyi yyaassaakkllaayyaannllaarr,,
binlerce polisi onlar›n güvenli¤i
için seferber edenler, halklar› yok-
sullaflt›racak kararlar› rahat alacak-
lar› mekanlar› 3 ayda haz›r hale ge-
tirmekle övünenler, devrimcilere dil
uzatamazlar.

Devrimciler, b›rakal›m esnafa
zarar vermeyi, sokaklar› gaza bo¤an

Bu, emperyalistlere k›rm›z› hal› serenlerle 

“Defol!” diyenler aras›ndaki kavgad›r!

uu Tayyip Erdo¤an, IMF’ye karfl›
eylemler yapan anti-emperyalistlere,
yalanlarla, çarp›tmalarla sald›rmaya
devam ediyor...

uu AKP Yöneticileri, 39 y›l önce
“Yankee Go Home!” diyen vatanse-
verlere sald›rm›fllard›. 
39 y›l sonra, bugün ‘IMF Defol!’ di-
yen vatanseverlere sald›r›yorlar...



ve azg›nca sald›ran polisin sald›r›la-
r› karfl›s›nda, yeri geldi esnaf›n ma-
l›n› kendi elleriyle dükkanlara tafl›-
d›lar. Polis tüpler dolusu gaz ve taz-
yikli su s›kar, yer yer silah kullan›r-
ken, gazlardan sokaklarda kimse
nefes bile alamazken, devrimciler,
bu sald›r›lardan etkilenen yafll›lar›,
çocuklu aileleri, kad›nlar› güvenli
yerlere tafl›makla meflguldüler.

Elbette bu görüntülerin hiçbiri
TV ekranlar›nda yoktu. Bir saniye
bile durulamayacak sokaklarda gaz-
dan etkilenen insanlara karfl› vahfli
polis sald›r›lar› yoktu.

O sald›r› esnas›nda kendi güven-
liklerini bir yana b›rakarak, halka ve
esnafa zarar gelmemesini düflünen
devrimciler yoktu o ekranlarda!..

Bir anti-emperyalistin eylemler
s›ras›nda yaflad›¤› flu küçük olay,
eylemler boyunca defalarca yaflan-
m›flt› ve hhaallkk››nn ddeevvrriimmcciilleerree,, ddeevv--
rriimmcciilleerriinn ddee hhaallkkaa yaklafl›m›n›
göstermesi aç›s›ndan çarp›c›yd›:

“Polis, S›raselviler’i boydan bo-
ya gaza bo¤mufltu. Göz gözü gör-
müyordu. Nefes almak bile imkan-
s›zd›. Bu s›rada yabanc› m› bural›
m›, tam göremedi¤im bir kad›n
ayaklar›m›n dibine düfltü. O karga-
flada ezilmesin diye kenara çekeyim
derken, pefl pefle gaz bombalar› at›l-
maya bafllad›. Gaz›n yo¤unlu¤un-
dan dolay› k›sa m›, uzun mu bilmi-
yorum kendimden geçmiflim. Gözü-
mü açt›¤›mda, bir binan›n içindey-
dim. Orada çal›flan kap›c› benimle
beraber bir kaç kifliyi içeri alm›flt›.”

Kald› ki bunca yalan ve aldatma-
ya karfl›n, ‹stanbul Emniyet Müdür-
lü¤ü’nün 6 Ekim 2009 günü yapt›¤›
yaz›l› aç›klamadaki ““hhaassaarr ddöökküü--
mmüü”” bile tart›flmaya yer vermeye-
cek bir biçimde eessnnaaffaa,, hhaallkkaa zzaa--
rr aa rr vveerriillmmeeddii¤¤iinnii göstermektedir.
Bu aç›klamaya göre zarar gören
yerler;

“Taksim Meydan› Gezi Park›,
AKM ve ‹stiklal Caddesi civar›nda
11 banka binas›, 5 iflyeri, 6 kamu bi-
nas› ve 8 adet polis arac›”d›r. 

Say›lan 5 iflyerinden üçünün de
MMccDDoonnaallddss,, AAddiiddaass vvee BB‹‹MM süper-

marketi” oldu¤u belirtilmektedir. 

Tayyip Erdo¤an’›n halka sald›rd›-
lar aç›klamas›n›, Emniyet Müdürlü-
¤ü’nün aç›klamas› da yyaallaannllaammaakk--
ttaadd››rr.. Kald› ki anti-emperyalistler
emperyalist hedeflere yöneldiklerin-
de bile son derece özenli olmufllar,
çal›flanlar›na ve halka zarar verme-
mek için gerekli özeni göstermifller-
dir. Örne¤in Burger King’e, McDo-
nalds’a karfl› protesto eylemi yapan
anti-emperyalistler, sözü edilen yer-
lere girdiklerinde, içeriyi boflaltma-
lar› yönünde herkese uyar› yapt›ktan
ve içeri tamamen boflalt›ld›ktan son-
ra, o emperyalist kurulufllar hedef-
lenmifltir. Bunlar herkesin gözleri
önünde cereyan eden eylemlerdir. 

KKoonnggrree vvaaddiissiinnii zzoorrllaadd››kk,,
ÇÇüünnkküü SSöözz HHaakkkk››
‹‹ssttiiyyoorrdduukk!!

Yalanlar›na, ucuz demagojileri-
ne devam ediyor Baflbakan Erdo-
¤an. Herkesle alay edercesine “dü-
flünce özgürlü¤ünden” yana oldu¤u-
nu söylüyor. Gösteriler için 14 ayr›
nokta belirlendi¤ini söyleyerek,
“Gidin oralarda ba¤›r›n, pankart›-
n›z› as›n, ne diyecekseniz orada de-
yin”” (agy) diyor.

AKP iktidar›n› tan›yanlar için bu
sözlerin bir anlam› yoktur. Bu ülkede
dergi da¤›tt›klar› için Engin Çeberler
katledildi. Ferhat Gerçekler vurulup
tekerlekli sandalyeye mahkum edil-
diler. Meclis kürsüsünde bile millet-
vekilleri düflüncelerini söyleme hak-
k›na sahip de¤ildir. Oradan sadece
düzene ve liderlerine ters düflmeyen
fleyler söyleyebilirler. 

‹ktidar, ilerici-devrimci yay›nla-
ra tahammül edememekte, toplat-
makta, yay›n durdurmakta, para ce-

zalar› ile susturmaya çal›flmaktad›r.
‹ktidara elefltiri yapanlar hakk›nda
on y›llara varan cezalar›n istendi¤i
davalar aç›l›r. Fuhufla, uyuflturucu-
ya, yozlaflmaya karfl› ç›kt› diye dev-
rimcilere davalar aç›l›r; hangi dü-
flünce özgürlü¤ü? ABD emperyaliz-
mini elefltiren karikatür sergisi aç-
t›klar› için vatansever ö¤renciler tu-
tuklan›r; halen de tutuklular. Baflba-
kan hangi düflünce özgürlü¤ünden
söz ediyor? 

Düzenin ekonomiye, siyasete,
hatta spora var›ncaya kadar kararlar
almak için düzenledi¤i tüm toplan-
t›lar halka ve tüm ilerici güçlere ka-
pal›d›r. Kapal› kap›lar ard›nda ken-
dileri konuflur, kendileri kararlar
al›rlar. Halk› d›fllama, halktan duy-
duklar› korku o kadar ifrata vard›r›l-
m›flt›r ki üniversite aç›l›fllar› bile ar-
t›k 3-5 uslu ö¤renci d›fl›nda tüm ö¤-
rencilere kapat›lm›flt›r. Bu törenlere
gelen Bakanlar, Cumhurbaflkan›
adeta birer küçük ordu taraf›ndan
korunmaktad›r.

K›sacas›, düflünce aç›klamak, ör-
gütlenmek suçtur bu ülkede. 

Onlar düflüncelerimizi bask›yla,
zorla, polis terörü ile yasaklamak is-
tiyor; bizse tüm bedellere ra¤men
düflüncelerimizi aç›klamaya devam
ediyoruz. Bugünkü kavga da budur.

IMF toplant›lar›n›n yap›ld›¤› Kon-
gre Vadisi’ne gitmeyi niye zorlad›k?
Erdo¤an’›n sözünü etti¤i “14 nokta-
ya” gitmek yerine neden Kongre va-
disine gitmekte ›srarl› olduk? 

‹flte bu sayd›¤›m›z nedenlerden
dolay› vadiye girmeyi zorlad›k. Gi-
dip orada ssöözz hhaakkkk››mm››zz›› kkuullllaann--
mmaakk için zorlad›k. 

IMF ve DB gibi emperyalist ku-
rumlar›n temsilcileri ülkemize yeni
kararlar almak için geldiler. Onlar›
biz ça¤›rmad›k. Onlar› halk da ça-
¤›rmad›. Ayr›ca alacaklar› kararlar
milyarlarca insan›n yaflam›n› etkile-
yecek. O kararlar› kongre vadisinde
al›yorlar. Karargahlar› oras›yd›.

Bu kararlara karfl› halklar›m›z
ad›na bizim de söyleyecek sözleri-
miz vard›. Bunlar› söylemek için
oraya gitmekten daha do¤al bir fley
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OOnnllaarr ddüüflflüünncceelleerriimmiizzii
bbaasskk››yyllaa,, zzoorrllaa,, ppoolliiss

tteerröörrüü iillee yyaassaakkllaammaakk
iissttiiyyoorr;; bbiizzssee ttüümm bbeeddeelllleerree

rraa¤¤mmeenn ddüüflflüünncceelleerriimmiizzii
aaçç››kkllaammaayyaa ddeevvaamm

eeddiiyyoorruuzz.. BBuuggüünnkküü kkaavvggaa
ddaa bbuudduurr..
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olamazd›.

Hemen herfley iktidar›n polisinin
vatanseverlerin vadiye gitmesini
engellemesi üzerine geliflmifltir.
SSaalldd››rraann AAKKPP’’ddiirr.. EEnnggeelllleeyyeenn
AAKKPP’’ddiirr.. Meydanda, caddelerde
terör estiren, yüzlerce insan› iflken-
ceden geçirip, kolunu baca¤›n› k›-
ran AKP’nin polisidir. 

HHaallkkaa,, eessnnaaffaa aass››ll zzaarraarr vvee--
rreenn,, vvaattaannsseevveerrlleerree ssaalldd››rraann
iiflflkkeenncceeccii AAKKPP’’nniinn ppoolliissiiddiirr

AKP iktidar› vatanseverlere sal-
d›r› için günler öncesinden haz›rl›k
yapm›flt›r. O nedenle ‹stanbul’a y›-
¤›nak yap›lm›fl, emperyalist kurum-
lar›n temsilcileri, “kapitalizmin te-
tikçileri”nin güvenli¤ini sa¤lamak
için binlerce polis seferber edilmifl-
tir. IMF toplant›lar› bafllamadan
Kongre vadisi “yyaassaakk bbööllggee”” ilan
edilmifltir. AKP iktidar› emperyalist
kurumlar›n protesto edilmesini, on-
lar›n “yüzüne” karfl› söz söylenme-
sini engellemek için kendince her
tür tedbiri alm›flt›r.

Vatanseverleri suçlayan AKP ik-
tidar› polis terörü ile ilgili olarak
a¤z›n› aç›p tteekk bbiirr ccüümmllee etmemifl-
tir. Devrimcileri, vatanseverleri
Kongre vadisinden uzak tutmak
ad›na halka, esnafa gaz bombalar›
at›lm›fl, sokaklara, evlere girilemez
olmufltur.

EEssnnaaffaa,, hhaallkkaa aass››ll zzaarraarr vveerreenn
AAKKPP’’nniinn ppoolliissiiddiirr.. Polis, vatanse-
verlere karfl› yer yer silah kullan-
m›fl, polis araçlar›, panzerler insan-
lar›n üzerine sürülmüfl, onlarca in-
san yaralanm›flt›r. 

Devlet terörünün ulaflt›¤› boyut
ortadad›r. Polis protestolar›n sürdü-
¤ü yerlerde yüzlerce insan› gözalt›-
na alm›flt›r. AKP’nin polisi bununla
da yetinmemifl, ssiivviill ffaaflfliissttlleerrii dev-
reye sokarak, eli sopal›, sat›rl› fa-
flistleri, vatanseverlere sald›rtarak
provokasyonlar yapm›flt›r. Bir çok
yerde eli sopal› gürüh ile polis kol-
kolayd›. 

Bu iflbirli¤i nas›l olmuflsa TV ek-
ranlar›na da yans›m›flt›r. Sopal›, b›-
çakl› faflist güruh aras›nda kalan va-

tanseverlerden bir kaç› önce faflist-
ler taraf›ndan, sonra da koflup gelen
polisler taraf›ndan dövülerek hasta-
nelik edilmifltir.

K›sacas›, IMF toplant›lar›n›n
sürdü¤ü günler boyunca, ‹stanbul
sokaklar›nda yaflananlar, Baflbakan
Erdo¤an’› yalanlamaktad›r. 

Bir kez daha belirtmekte yarar
var; yar›n yine bir baflka ulusal, ya da
uluslararas› toplant› oldu¤unda, yyiinnee
aayynn›› flfleeyyii yyaappaaccaa¤¤››zz.. Düflünceleri-
mizi aç›klamak için orada olaca¤›z.
Engellenirsek yine çat›flaca¤›z. SSöözz
hhaakkkk››mm››zz››,, ssiiyyaasseett hhaakkkk››mm››zz››,, ddüü--
flflüünncceelleerriimmiizzii aaçç››kkllaammaa hhaakkkk››mm››zz››
kkiimmssee eelliimmiizzddeenn aallaammaazz!!

Tavr›m›z meflru ve hakl›d›r. Sal-
d›ran, sald›rtan AKP iktidar› ve
onun polisidir. Söz hakk›n› zorla en-
gelleyen Baflbakan ve bu iktidard›r. 

EEssnnaaff››,, hhaallkk›› IIMMFF’’yyee
eezzddiirreennlleerr,, hhaallkk aadd››nnaa
kkoonnuuflflaammaazzllaarr

Baflbakan Erdo¤an’›n yalanla-
r›ndan birisi de halk ve esnaf için
kulland›¤› sözlerdir. Kolayca ““bbee--
nniimm eessnnaaff››mm”” diyebilen Erdo¤an
esnaf› korudu¤unu söylemektedir.

Oysa y›llard›r bu halk› afla¤›la-
yan, taleplerini dile getiren halk›,
esnaf› susturan kendisidir. Halka
de¤er vermeyen, adam yerine koy-
mayan, halka dilenci muamelesi ya-
pan bir Baflbakan flimdi halk›, esna-
f› hat›rlam›flt›r.

Hem “benim esnaf›m” deyip iki
yüzlüce davrand›¤› esnaf y›llard›r
AKP iktidar› döneminde kepenk ka-
patacak duruma gelmedi mi?

EEssnnaaff››,, kküüççüükk üürreettiicciiyyii IIMMFF’’yyee
DDBB’’yyee eezzddiirreenn,, AAKKPP iikkttiiddaarr›› ddee--
¤¤iillmmiiddiirr?? As›l olarak esnaf› IMF

kararlar› ile tasfiye edecek bir nok-
taya getiren AKP iktidar›n›n kendisi
olmufltur. 

Halk›, esnaf› y›llard›r IMF’ye ez-
direnler halk ad›na konuflamazlar.
Oysa devrimciler esnafa, halka zarar
vermedikleri gibi esnaf› yoksullaflt›-
ran kararlar alan, esnaf› tasfiye eden
IMF’ye karfl› mücadele ederek her-
kese kimin dost kimin düflman oldu-
¤unu bir kez daha göstermifllerdir. 

Devrimciler, IMF, DB gibi em-
peryalist kurumlar›n bu ülkeden
at›lmas›n›, ba¤›ml›l›k anlaflmalar›-
n›n ortadan kald›r›lmas›n›, vatan›-
m›z›n ya¤ma edilmesinin önüne ge-
çilmesini istemektedirler. O nedenle
sürdürülen mücadele ayn› zamanda
tüm halk›n, tüm esnaf›n IMF’ye
karfl› mücadelesidir.  

HHaallkk ddüüflflmmaannllaarr››
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt
mmüüccaaddeelleeyyii kkaarraallaayyaammaazz 

AKP iktidar› anti-emperyalistle-
re sald›r› için günler öncesinden ha-
z›rd›. Hem vatanseverlerin düflün-
celerini aç›klamas›n› engelleyip sal-
d›rd›lar, hem de “sald›rgan” , “k›r›p-
döken”, “esnafa zarar veren” grup-
lar olarak ilan ettiler.

Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar,
devrimcilerin anti-emperyalist mü-
cadelesini engelleyemez, kararta-
maz ve karalayamazlar.

Devrimciler on y›llard›r bu ülke-
nin ba¤›ms›zl›¤›n› savunmaktad›r-
lar. Bu yan›yla devrimcilerin tavr›
her zaman net ve ba¤›ms›zl›ktan ya-
na olmufltur.

Bugün IMF’ye karfl› ç›kt›klar›
için vatanseverlere sald›ran Baflba-
kan Erdo¤an, bugünkü AKP kadro-
lar› 1970’li y›llarda 6. Filo’nun as-
kerlerini Dolmabahçe’de denize dö-
ken devrimcilere karfl› o y›llarda da
sald›r›yor ve vatanseverlerin kan›n›
ak›t›yorlard›.

Aradan geçen 39 y›lda onlar kan
ak›tmaya, emperyalizme uflakl›k
edip, IMF’yi savunmaya devam
ederken devrimciler de ba¤›ms›zl›k
için mücadele etmeye devam ettiler.
Arada böyle tteemmeell bbiirr ffaarrkk var iflte!

YYaarr››nn yyiinnee bbiirr bbaaflflkkaa
uulluussaall,, yyaa ddaa uulluussllaarraarraass››
ttooppllaanntt›› oolldduu¤¤uunnddaa,, yyiinnee

aayynn›› flfleeyyii yyaappaaccaa¤¤››zz..
DDüüflflüünncceelleerriimmiizzii aaçç››kkllaammaakk

iiççiinn oorraaddaa oollaaccaa¤¤››zz..
EEnnggeelllleenniirrsseekk yyiinnee

ççaatt››flflaaccaa¤¤››zz.. 



9 Ekim 09

Hastanenin o mahkum ko-
¤uflunda akflamlar baflka gündüzler
bir baflka geçiyor. Güler ablan›n
kald›¤› odada iki tane ufak pencere
var, tavana bitiflik. D›flar›y› görme
imkan› yok. Zaten tel, cam, sinek-
lik, demir parmakl›k ve en sonda
da delikli sac var. Yani ›fl›k do¤ru
dürüst girmiyor. Hava ise pencere-
deki bu kadar aflamadan sonra ne
kadar girebiliyorsa o kadar giriyor.
O, darac›k hücrede hava alamadan,
insanlar›n yüzlerini göremeden
hastal›¤› ile bo¤ufluyor. 

...

Bizim kald›¤›m›z odan›n tam
karfl›s›na bakan (yani kap›lar karfl›
karfl›ya) erkek hastalar›n kald›¤›
hücre var. 3 ya da dört adli tutuklu
hasta var. Hergün kalabal›k bir
doktor kitlesi giriyor onlar›n
yan›na. Daha do¤rusu bir iki doktor
geri kalanlar stajer ö¤renciler. D›fl
kap›dan girdikten sonra Güler

ablan›n kap›s›n›n önünden geçip,
di¤er odaya gidebiliyorlar ve bu
ö¤renciler her girifl ç›k›fllar›nda
Güler ablay› merak edip kap›n›n
cam›ndan bak›yorlar. Baz›lar›
gülümsüyor, baz›lar› durup el
sall›yor, baz›lar› da z›playarak bak-
maya çal›fl›yorlar. Kap›n›n cam›
yüksek oldu¤u için boyu k›salar
z›pl›yor. Bunlar Güler ablan›n çok
hofluna gidiyor.

...

Kald›¤›m›z odan›n cam›
gardiyan ve askerlerin kald›¤›
bölüme bak›yor. Ve ordaki
hareketlilik bizi de etkiliyor.
Komutan›n telefon görüflmelerinde
"Güler Zere" geçince merak ediyo-
ruz. Hapishaneye mi gidecek,
kemoterapiye mi gidecek ya da
farkl› bir durum mu var diye. Bu
Güler'i çok etkiliyor. Çünkü
sürecin uzamas›yla, Adana ve
‹stanbul'daki oturma eylemlerinin
de uzayaca¤›n› ve insanlar›n

so¤ukta donaca¤›n› düflünüp
üzülüyor. Bu duruma dayanam›yor
ve "yatt›¤›mda d›flar›daki ar-
kadafllar geliyor akl›ma so¤ukta
nöbet tutuyorlar" diyor.

...

Birgün içeri gardiyanlar girdi ve
resim çekeceklerini söylediler. Ne
için diye sorunca savc›l›¤›n iste-
di¤ini söylediler. 'Tamam çekin'
dedik. "Ama o yataktan kalk›p
di¤erine geçmesi laz›m" dediler.
Nedenini sordu¤umuzda; klima ve
TV'nin resme ç›kmas› laz›m, öyle
istediler diyerek Güler ablay› o
haliyle yataktan kald›r›p öbürüne
geçirdiler. Ve TV'yi de tafl›y›p
yata¤›n yan›na koydular. Klima
Güler Zere ve TV güzel bir üçlü.
Ak›llar›nca buran›n lüks oldu¤unu
göstermeye çal›fl›yorlar. (Bu arada,
odadaki TV'yi alm›fllard› ve bizim
arkadafllar d›flardan televizyon
getirdiler. Yani TV de bizim,
onlar›n de¤il.) "Yani Güler Zere
lüks koflullarda kal›yor, öyle mi"
diye sormam üzerine bir fley
demediler. Yani onun sa¤l›k ve
psikolojik durumunu hiçe sayarak
kald›¤› ortam›n flekline ve içindeki
eflyalar›na önem veriyorlar.

15

Say›:
17

18
Ekim 

2009

ÖZGÜRLÜK NÖBET‹
GÜNLÜ⁄Ü’NDEN 

Refakatç›lar Güler’i
Anlat›yor...

7 Ekim 09 

‹ki kifli merakla bakt›ktan sonra
yaklafl›p "kimdir bu Güler Zere"
diye sordular. Anlatt›k biz de. Biz
neden duymad›k diye flafl›rd›lar
kendilerine. Sonuna kadar destek-
lediklerini söylediler, imza att›lar. 

...

8 Ekim 09 

Elektirik çarpmas› sonucu ölen
belediye iflçisinin yak›nlar›, arka-
dafllar› burada. Ço¤u haberdar
Güler’den, içlerinden bilmeyen biri
sordu. "kim Güler Zere dedi "
yan›ndaki de bilmiyormusun diye
anlatmaya bafllad›. Güler’i bil-
meyen, duymayan kalmad›, iktidar-
dakilerden baflka! 

...

9 Ekim 09 

Bugün Edirne
plakal› bir hapishane
arac› gelip kap›n›n önünde durdu.
‹çerde bulunan tutsaklar bize el sal-
lad›. Kim olduklar›n› anlayamad›k.
Onlar bize bakt› biz onlara. ‹çimiz
bir tuhaf oldu, ya Güler’in
arkadafllar›ysa bunlar, ya bizim
çocuklarsa. El sallad›k karfl›l›kl›... 

Gece ekmek almak için aç›k
mekan ararken, ekmek sormak için
gitti¤imiz bir dükkanda önce
ekme¤in olmad›¤›n› söylediler.
Daha sonra nereden geldi¤imizi
sordular, Güler Zere nöbetinden

geldi¤imiz cevab›n› al›nca birden
yüzünün ifadesi de¤iflerek hemen
yar›m saat sonra ekme¤i çad›r›m›za
b›rakaca¤›n› söyledi. Ve ekledi
baflka bir fleye ihtiyac›m›z›n olup
olmad›¤›n› sordu.

...

13 Ekim 09 

Gece mesaisinden dönen bir
çal›flan bize Güler Zere’yi sordu
durumu anlat›nca "bu ülkede hukuk
yok allah yard›mc›n›z olsun" diye-
rek ayr›ld›. 



Say›:
17

18 
Ekim 
2009

16

“Güler Zere’ye Özgürlük” slo-
ganlar›  12. haftas›nda yine Tak-
sim’de hayk›r›ld›.

16 Ekim günü  Taksim Tramvay
Dura¤›’nda bir araya gelen yüzlerce
kifli Güler’e ve  hasta tutsaklara öz-
gürlük sloganlar› att›lar. Havan›n
so¤uklu¤una ve ya¤mura ra¤men
biraraya gelenler  zulmün elinden
hasta tutsaklar› çekip alaca¤›na ina-
nanlard›. Galatasaray Lisesine ka-
dar yürünmeden ‹stiklal Cadde-
si’nde oturarak çav bellay› söyleyen
yüzlerce kifli alk›fllarla, z›lg›t ve slo-
ganlarla yürüyüfle devam etti. Ey-
lemde aç›klama yapan Emekli-Sen
2 No’lu fiube yönetiminden Hasan
Kaflk›r  “Uyar›yoruz,  Güler Zere ve
di¤er hasta tutsaklar›n katledilmesi-
nin birinci dereceden sorumlular›
bu ülkenin Cumhurbaflkan›, Baflba-
kan›, Adalet Bakan› ve Adli T›p Ku-
rumu baflkan›d›r. Suç ifllemekten ve
suçlar›n›za yenilerini eklemekten
vazgeçin, Güler Zere ve di¤er hasta
tutsaklar› derhal serbest b›rak›n!”
dedi. 
.

KKaapp››nn››zzddaann AAyyrr››llmmaayyaaccaa¤¤››zz

‹stanbul’da Güler ve hasta tut-
saklar›n serbest b›rak›lmas› için
oluflturulan Güler Zere Eylem Birli-

¤i   Adli T›p Kuru-
mu kap›s› önün-
deydi. 67. günde
yine Güler’in sesini
tafl›d›lar içeriye. 

15 Ekim’de  Adli T›p Kuru-
lu’nda haftal›k toplant›lar›n yap›ld›-
¤› günde mengele art›¤› doktorlar›n
kulaklar›n›n dibine  giderek iflken-
ceci olduklar›n› bir kez daha hat›r-
latt›lar.

Saat 12.30 da TAYAD Baflkan›

Behiç Aflc›’n›n Eylem Birli¤i ad›na

okudu¤u bas›n aç›klamas›nda “...bi-

limden fersah fersah uzaklaflm›fl bu

kurumun önündeyiz...vicdandan ve

ahlaktan uzaklaflm›fl bu kurumun

önündeyiz” denildi. Aç›klamada ah-

laks›z politikan›n sorumlusu olanlar

bir kez daha teflhir edilerek adaletin

yerine getirilmesi, Güler’in ve hasta

tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› isten-

di. Sloganlar ve bas›n aç›klamas›n›n

okunmas› sonras›nda Adli T›p kap›-

s› önünde yar›m saatlik bir oturma

eylemi gerçeklefltirildi. fiark›lar›n

söylendi¤i eylemde  sloganlar hiç

susmad›. Her hafta Perflembe günü

tekrarlanacak olan eyleme kat›lan

yaklafl›k 100 kifli, Cuma günü  Tak-

sim’de buluflmak üzere eylemi bitir-

di.

GGüülleerr ZZeerree KKaattlleeddiilliiyyoorr

‹stanbul'da 11 Ekim günü, Ba¤-
c›lar Yenimahalle 9. Sokak'ta topla-

nan Halk Cepheliler, Güler Ze-
re'nin serbest b›rak›lmas› talebiy-
le meflaleli yürüyüfl yapt›lar. .

Eylemde; Güler Zere'nin bü-

yük boy foto¤raf› ve "Bu Ülkenin

Hapishanelerinde Tutsaklar Öl-

dürülüyor, Kanser Hastas› Güler

Zere’ye Özgürlük" yaz›l› pankart

aç›ld›.

Ayr›ca; Güler Zere’nin resim-

leri, dövizler, K›z›l bayraklar,

meflalelerle kortej oluflturan Ba¤-

c›lar Yenimahalle halk›, "Güler

Zere'ye Özgürlük, Güler Zere

Serbest B›rak›ls›n" sloganlar›yla

yürüyüfle geçti. Yürüyüflün ard›n-

da bas›na bir aç›klama yap›larak;

Siyasal iktidar›n Güler’i zaman

silah› ile katletmek istedi¤i vurgu-

land›.  

ZZaammaann ÖÖllüümmee AAkk››yyoorr

Mersin’de her hafta Sal› günü
tafl bina önünde Güler Zere için ya-
p›lan eyleme bu hafta da devam
edildi. 13 Ekim günü yap›lan ey-
lemde TAYAD’l› Aileler ad›na Ha-
san Biber bir aç›klama yapt›. Aç›k-
lamada; "…Baflta AKP iktidar› ol-
mak üzere; Adalet Bakanl›¤› ve ilgi-
li tüm kurumlar yaflananlar› izleye-
rek Güler ZERE'nin ölümüne seyir-
ci kal›yorlar. Zaman ölüme ak›yor!
Güler Zere katlediliyor!" denildi. 

ZZaammaann ÖÖllüümmee AAkkmmaass››nn

Ankara’da bu haftada Adalet Ba-
kanl›¤› önünde "Güler Zere’ye Öz-
gürlük" sloganlar› yank›land›. 14
Ekim günü bakanl›k önünde topla-
nanan 50 kifli Güler Zere’nin ve
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lma-
s›n› istediler. 

Eylemde Halk Cephesi’nden
Bayram fiahin bas›na bir aç›klama
yapt›. “Güler'in Katledilmesine ‹zin
Vermeyece¤iz” diyen fiahin;  “Ne
Güler son nefesine kadar direnmek-
ten vazgeçecek, ne de bizler Onu sa-
hiplenmekten vazgeçece¤iz” dedi. 

HHaattaayy''ddaa GGüülleerr''ee ÖÖzzggüürrllüükk
‹‹sstteennddii

Hatay’da  Güler Zere için TA-

ONLAR ÖLDÜRMEK ‹ST‹YORLAR 
AMA  B‹Z YAfiATACA⁄IZ...

‹‹SSTTAANNBBUULL
TTAAKKSS‹‹MM



YAD'l› Aileler Ulus Alan›’nda bir
eylem yaparak Güler'in serbest b›ra-
k›lmas›n› istedi.

TAYAD'l› Aileler ad›na konuflan
Orhan Çapar, Güler serbest b›rak›-
lana kadar eylemlerine devam ede-
ceklerini ifade ederek, Güler Ze-
re'nin ölüm s›n›r›nda oldu¤unu ve
bunun sorumlusunun AKP hüküme-
ti oldu¤unu söyledi.

EEsskkiiflfleehhiirr''ddee GGüülleerr ‹‹ççiinn
AAçç››kkllaammaa

Güler Zere'yi Eskiflehir halk›na
anlatmaya devam ediyoruz.

Eskiflehir'de 9 Ekim günü Güler
Zere'ye Özgürlük için Sa¤l›k Mü-
dürlü¤ü'nün önünde bafllayan ve
Hamamyolunda son bulan bir yürü-
yüfl yap›ld›.

Yürüyüfl boyunca Güler Zere'nin
ve tüm hasta tutsaklar›n durumunun
anlat›ld›¤› konuflmalar yap›ld›. Gü-
ler Zere'nin Eskiflehir Gençli¤i'ne
hitaben yazm›fl oldu¤u mektuba
karfl›l›k yaz›lan bir mektup, bas›n
metni fleklinde okundu. 

AAddaannaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn
RRaaddyyoo PPrrooggrr aamm›› vvee EEyylleemm

Adana’da 8 Ekim günü Radyo
Dünya’da programa kat›lan Adana
Özgürlükler Derne¤i Baflkan› Meh-
met B›ld›rc›n Kanser hastas› Güler
Zere’nin son durumunu dinleyicile-
re anlatt›.

Adana’da her cuma günü yap›-
lan oturma eylemlerine 9 Ekim gü-
nü de devam edildi. “Güler Zere’ye
Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› ve Güler Ze-
re’nin foto¤raflar›n›n tafl›nd›¤› ey-
lemde aç›klamay› Osman Kara oku-
du. Aç›klamada Güler Zere’nin sa¤-
l›k durumunun her gün daha da kö-
tüleflti¤i, ancak Adli T›p’›n hala ev-
rak eksik bahanesiyle raporu aç›kla-
mad›¤› söylendi. Eyleme 50 kifli ka-
t›ld›. 

Çukurova Üniversitesi'nin 7
Ekim günü aç›l›fl töreni yap›ld›.
Yaklafl›k 6 bin kiflinin kat›ld›¤› aç›-
l›fl töreninde yap›lan konuflma s›ra-
s›nda Çukurova Üniversitesi ö¤ren-

cilerinden Halime Keçeli aya¤a kal-
karak "Siz burada flatafatl› törenler
düzenlerken bu üniversitesinin bün-
yesindeki hastanede insanlar öldü-
rülüyor" dedi. Konuflmas›n›n deva-
m›n› getiremeden sivil polislerin
sald›r›s›na u¤rayan Keçeli "Güler
Zere'ye Özgürlük" slogan› att›. Po-
lis ekibine bindirilerek karakola gö-
türülen Keçeli 3 saat sonra serbest
b›rak›ld›.

YYaa TTeesslliimm OOll YYaa ddaa ÖÖll……

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

AAnnttaallyyaa’’ddaa GGüülleerr ‹‹ççiinn
YYüürr üüyyüüflfl

Antalya’da 10 Ekim günü Güler
Zere ve di¤er hasta tutsaklar›n ser-
best b›rak›lmas› için demokratik
kitle örgütleri; “Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar›yla yürüdüler.

K›fllahan Meydan›’nda okunan
aç›klamada; “Hepimiz direnen Gü-
ler Zere kadar onurlu mücadelemize
ba¤l›l›¤›m›z› onlarla birlikte sürdür-
meye devam edece¤iz” denildi. 

DDMMHH’’nniinn AAççll››kk GGrreevvii
SSoonnaa EErrddii 

Güler Zere'ye Özgürlük talebiy-
le 9 Ekim günü Ankara Yüksel Cad-
desi’nde açl›k grevine bafllayan
devrimci memurlar eylemlerini 11
Ekim'de sonland›rd›lar. 

Son gün yap›lan ve Halk Cephe-
si, KESK MYK üyeleri ve KESK'e
ba¤l› sendikalar›n yöneticileri ve
üyeleri, ‹HD Ankara fiubesi, ayd›n
ve sanatç›lar, Yüksel Caddesi ve
Konur Sokakta çal›flan iflportac›lar
ve sokak sanatç›lar›n da destek için
geldi¤i eylemde, açl›k grevindeki
memurlardan KESK MYK üyesi
Akman fiimflek bas›na bir aç›klama
yapt›. “Biz Kamu Emekçileri, Güler

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

GGüülleerr''ii ‹‹ssttiiyyoorruuzz!!

Ankara'da Adalet Bakanl›¤›
önünde 7 Ekim günü yap›lan ey-
lemde yine adalet ve özgürlük tale-
bi hayk›r›ld›. Eylemde aç›klama
yapan Bayram fiahin; "Güler'i ‹sti-
yoruz! Güler'i Öldürtmeyece¤iz!
Onu sahiplenen, hasta tutsaklar›n
sesini d›flar›ya tafl›yanlar›n coflku-
suyla direniyor o izbe ko¤uflta. Biz-
ler onun direnmesinden ald›¤›m›z
güçle Güler'i istiyoruz!" dedi.

AAllmmaannyyaa::  GGüülleerr ZZeerree''yyee
ÖÖzzggüürrllüükk

Almanya'n›n Stuttgart flehrinde
Güler Zere için; serbest b›rak›lmas›
gerekti¤ine iliflkin bir bilgilendirme
stand› aç›ld›.

10 Ekim günü  aç›lan stantta ya-
¤an ya¤mura ra¤men stant boyunca
Güler Zere'nin durumunu anlatan
çok say›da Almanca ve Türkçe bil-
diri da¤›t›ld›.  

NNüürrnnbbeerrgg:: GGüülleerr ZZeerree''yyee
ÖÖzzggüürrllüükk

9 Ekim günü Almanya'n›n Nürn-
berg flehrinde kanser hastas› dev-
rimci tutsak Güler Zere için eylem
kampanyas› bafllat›ld›. Bir ay süre-
cek eylemler her cumartesi günü
aç›lan standlarda yap›lan bilgilen-
dirme çal›flmalar› ile sürdürülece¤i
duyuruldu.

GGüülleerr''iinn SSeessii VViiyyaannaa''ddaa

Güler Zere'nin serbest b›rak›l-
mas› için devam eden kampanya
çerçevesinde Avusturya'n›n baflken-
ti Viyana'da 7 Ekim günü 8. kez bir
araya gelen Güler Zere'ye özgürlük
komitesi üyeleri burada bildiri da¤›-
t›p, Güler'i anlatt›lar. Güler'in res-
minin oldu¤u tiflörtler giyen komite
üyeleri 400 adet Almanca bildiri da-
¤›tt›lar. Megafonla konuyla ilgili
Almanca konuflmalar›n yap›ld›¤›
eyleme 30 kifli kat›ld›.
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Yetenek yapt›¤› ifle inanmak-
t›r.

Yetenek bir ifl yaparken kural-
lara uymakla elde edilir.

Sadece bu kadar.
Yapt›¤› ifle inanan ve

kurall›, disiplinli davra-
nan insan›n önünde
hiçbir güç duramaz. 

Burjuvazi toplumu
ikiye ay›r›r, yetenekliler
ve yeteneksizler diye. 

Burjuvaziye göre yoksullar ye-
teneksizdir, halk yeteneksizdir. 

Evet, yoksullar kapitalizm ta-
raf›ndan her türlü kültürel sosyo-
lojik erezyona maruz b›rak›lm›fl-
lard›r.

Ama biz biliriz ki
insan›n yetene¤i, eme¤in top-

lumsallaflmas› ile ve e¤itim ile or-
taya ç›kar. 

Devrim her türlü toplumsal
ayr›cal›¤› ortadan kald›r›r, birey-
sel geliflmeyi toplumsal geliflme-
ye tabi k›lar. 

Evet devrimciler bilir ki dev-
rimci mücadele sürecinde e¤i-
timle her fley mümkündür. Dev-
rimciler bilir ki inanç ile her fley
mümkündür. 

Yoksul insan›n yetene¤i e¤i-
timle ortaya ç›kart›l›r. 

Yetenek devrimci geliflmenin
ürünüdür. 

Devrimcili¤imizi ne kadar bü-
yütürsek yeteneklerimizi o kadar
gelifltiririz. 

Yeryüzündeki en yetenekli kifli
halk›n› en çok sevendir. 

Halk sevgisi devrimci yetene-
¤in ortaya ç›kmas›ndaki en
önemli ölçüdür. 

Halk sevgisi nedir? Asla ro-
mantik bir duygu de¤ildir.

En zor anlarda halk›n ›fl›¤› ol-
mak,

feda kufla¤›n›n kahraman› ol-

mak, 
büyük kavga

günlerinde daha bü-
yük zaferler için hal-
k› e¤itmek, önderlik
etmek demektir.

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

Bu çaba ne kadar fazla ise
halk sevgisi o kadar fazlad›r, ça-
ba sahibi o kadar çok yetenekli-
dir. ÖLÇÜ BUDUR.

DDÜÜNNYYAANNIINN EENN YYEETTEENNEEKKLL‹‹--
LLEERR‹‹ BBEEYY‹‹NNLLEERRDDEE DDEEVVRR‹‹MM YYAA--
RRAATTAANN DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹LLEERRDD‹‹RR.. 

Yetenek inanmakt›r dedik.
Yetenek düflünmektir.
‹nanmak düflünmekle bafllar

elbette. 
Yetenek istemektir.
‹flte bununla, düflünerek, iste-

yerek, yo¤unlaflarak, beyinlerde
devrim yarat›r devrimciler. 

HALK ÜRETEN, YARATAN
GÜÇTÜR.

Devrim halk›n eseridir. Halk›
kazanmadan devrim olmaz.

HHaallkk ssoonnssuuzz bbiirr ggüüççttüürr.. Yara-
t›c›l›k, güç, olanak, kadro, asker,
zeka, birikim... ondad›r. 

O yüzden DEVR‹MC‹ OLMAK,
HALK OLMAKTIR.

Bir devrimci, herfleyden önce
halk adam›d›r. 

Savafl› büyütmek demek
HALKLAfiMAK demektir. 

E¤itimde halklaflmak!
Örgütlenmede halklaflmak!
Savaflta halklaflmak!
Yetenek halktaki bu gücün or-

taya ç›kar›lmas›d›r. 
‹flte tek yetenek budur, halk›n

bu gücünü ortaya ç›kartmakt›r. 

Bu gücü ortaya ç›kartt›¤›m›z-
da, aassaallaakk bbuurrjjuuvvaazzii tarihin çöp-
lü¤üne gidecektir. 

En büyük yetenek, halk ol-
makt›r. 

Yetenek ö¤renmektir.
Yetenek ö¤retmektir. 
Yetenek statükolar› ve al›fl-

kanl›klar› yenmektir.
Yetenek bildi¤i ile ye-

tinmemektir.
Yetenek ö¤renmeye

doymamakt›r.
Yetenek ö¤retmek-

ten b›kmamakt›r.
YETENEKS‹ZLER,
bireycilerdir, uzun

zorlu mücadelede yor-
gun düflenlerdir. 

‹fller istedikleri gibi gitmedi-
¤inde pasif silik davrananlard›r.

Yeteneksizler, vazgeçenlerdir.

Önce kendilerinden vazgeçen-
lerdir. Yeteneksizler, insandan
vazgeçenlerdir.

‹‹nnssaannddaann vvaazzggeeççeenn ddeevvrriimm--
ddeenn vvaazzggeeççeennddiirr.. 

Yetenek kazanmal›y›z;

e¤itmeliyiz, hem kendimizi
hem halk›m›z› e¤itmeliyiz. 

E¤itmeliyiz;

onbinlerce kadro,

binlerce önder, kurmay dev-
rimci yetifltirmeliyiz. 

Fedakar,

sorunlar› tek bafllar›na çözebi-
len güçlükler karfl›s›nda y›lma-
yan BÜYÜK YETENEKLER yetifl-
tirmeliyiz. 

Savafl›m›z›n gelece¤i ‹NSAN-
DAN VAZGEÇMEYENLERE
BA⁄LIDIR.

‹flte bu yetenekleri ortaya ç›-
kartmal›y›z. 

Ve defalarca oldu¤u gibi bir
kez daha göstermeliyiz bir insa-
n›n neler yapabilece¤ini 

‹steyen, inanan, düflünen bir
insan›n NE KADAR YETENEKL‹
OLDU⁄UNU B‹R KEZ DAHA
GÖSTERMEL‹Y‹Z TÜM DÜNYA-
YA. 

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

DEVR‹MC‹LER DÜNYANIN
EN YETENEKL‹ 
‹NSANLARIDIR 



DDeevv--GGeennçç,, BBüüyyüükk DDiirreenniiflflii
HHaallkk SSeevvggiissii vvee FFeeddaa
RRuuhhuuyyllaa SSaahhiipplleennddii

Gençlik tecrite karfl› mücadelede
tutsaklar› hiç yaln›z b›rakmad›.
2000-2007 süreci boyunca tecrite
karfl› mücadele Gençlik Dernekleri-
nin gündeminden hiç eksik olmad›. 

Onlarca Dev-Genç'li F Tiplerine
at›ld›, tecriti bire bir yaflad›.  Büyük
Direniflte onlarca Dev-Genç köken-
li ölüm orucu direniflçisi flehit düfltü.
Feda savaflç›s› oldu. Bu Dev-
Genç'in gücüydü.  Bir dönem genç-
lik mücadelesinin en önünde koflan-
lar, mücadeleyi daha da büyütmek
için halk savafl›nda yeni görevlere
talip olmufllard›. 

Dev-Gençliler de gençlik müca-
delesine yeni bir gelenek ekleyerek,
yeni bir direnifl destan› daha yaratt›-
lar. 

Fedekarl›kta s›n›r tan›mayan iki
k›zkardefl CCAANNAANN ve ZZEEHHRRAA KKUU--
LLAAKKSSIIZZ, birlikte mücadele ettikleri
gibi, ölümü  de birlikte kucaklad›lar.
Onlar gençlik mücadelesiyle, halk›n
mücadelesini birlefltirerek direniflle-
riyle isimlerini Dev-Genç tarihinde-
ki ölümsüzler aras›na yazd›rd›lar. 

Gençlik Dernekleri, halk›n so-
runlar›na yeni örgütlenmeler olufltu-
rarak sahip ç›kt›. 2003-2004 y›lla-
r›nda ““ÜÜnniivveerrssiittee KKaapp››llaarr››nn›› YYookk--
ssuull HHaallkk ÇÇooccuukkllaarr››nnaa AAççaall››mm””
slogan›yla yeni bir çal›flma bafllatt›-

lar. GGöönnüüllllüü EE¤¤iittiimm TToopplluulluukkllaarr››
oluflturarak yoksul halk çocuklar›na
dersler verdiler. 

SSoorruuflflttuurrmmaallaarraa KKaarrflfl››
OOrrttaakk KKaammppaannyyaa...... 

Üniversite gençli¤i üzerinde
bask›lar artm›fl, soruflturma terörü
yay›lm›flt›. Okullar adeta polis ve
özel güvenlik birimleri ile iflgal
edilmiflti.

Okullar, kap›da kimlik kontrolü
yap›larak girilen, sosyal-kültürel fa-
aliyetlerin engellendi¤i, bbiirreerr kk››flflllaa--
yyaa çevrilmiflti. Okul koridorlar›na
kadar kameralar konmufl, ilerici-
devrimci ö¤rencilere yönelik sald›-
r›lar artm›flt›.

O nedenle 1994 y›l› bafl›nda,
TKP’li ö¤renciler d›fl›ndaki gençlik
örgütlenmeleri soruflturmalara karfl›
birlikte mücadele karar› ald›lar. Or-
tak bir kampanya örgütlendi. Türki-
ye’nin bir çok flehrinde ortak faali-
yetler yürütülürken, ‹‹ssttaannbbuull,, AAnn--
kkaarraa,, ‹‹zzmmiirr,, AAddaannaa,, MMeerrssiinn’’ddee bu
amaçla 15-25 Ocak günlerinde ya-
p›lan açl›k grevleriyle, soruflturma-
lar ve cezalar protesto edildi.

Açl›k grevinde; tüm soruflturma-
lar›n, cezalar›n geri çekilmesi... Di-
siplin yönetmeliklerinin fesh edil-
mesi... Polis ve jandarman›n üniver-
sitelerden ç›kar›lmas›... Ö¤renci ey-
lemleri nedeniyle tutuklu bulunan
ö¤rencilerin serbest b›rak›lmas›.. ta-
lep edildi. 

Gençli¤in eylemlerine ayd›nlar
da destek verdi. Yine kampanya bo-

yunca; Samsun, Elaz›¤, ‹zmir, An-
kara, Eskiflehir, Siirt, Bursa, Erzin-
can ve daha bir çok flehirde eylem-
ler yap›ld›. 

““NNee AAvvrruuppaa NNee AAmmeerriikkaa
BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee,,
‹‹flflbbiirrlliikkççiillii¤¤ee SSoonn””
KKaammppaannyyaass›› 

Gençlik Federasyonu AKP ikti-
dar›n›n Avrupa emperyalizmi ile ye-
ni ba¤›ml›l›k anlaflmalar› imzalama-
s›na, vatan›m›z› emperyalistlere
peflkefl çekmesine, halk› “AB’ye gi-
rifl” masallar› ile aldatmas›na seyir-
ci kalmad›.

2004 sonu, 2005 bafl›nda; 17
Aral›k-17 Ocak aras›nda 1 ay süre-
cek bir kampanya bafllatt›. Kampan-
yan›n temel slogan› fluydu: “NNee AAvv--
rruuppaa NNee AAmmeerriikkaa BBaa¤¤››mmss››zz TTüürr--
kkiiyyee ‹‹flflbbiirrlliikkççiillii¤¤ee SSoonn!!” 

Gençlik Federasyonu, Anado-
lu’da örgütlü oldu¤u her yerde bu
kampanyay› yürüttü. Kampanya
çerçevesinde, 8 Ocak günü ‹stanbul
DDoollmmaabbaahhççee’’ddee biten bir yürüyüfl
yap›ld›. Dolmabahçe’de Amerikan
askerlerini denize döken devrimci
gençli¤in miras›yla ba¤›ms›zl›k mü-
cadelesinin sürdürüldü¤ü belirtildi.

Bildirilerden pankartlara, top-
lant›lardan gösterilere, radyo prog-
ramlar›ndan panellere, konserlere
uzanan çeflitli faaliyetlerin örgütlen-
di¤i kampanyada, 17 Ocak’ta bir
Ankara yürüyüflü düzenlendi.
Gençlik Federasyonu’nun yürüyüfl
ça¤r›s›nda flöyle deniliyordu: ““Ba-
¤›ms›zl›k Bizim Gelene¤imizdir. Ba-
¤›ms›zl›k, kurtulufl, özgür vatan için
p›r›l p›r›l bayraklar açan DEV-
GENÇ'imizin yaratt›¤› gelenekle 17
Ocak'ta Ankara'da olaca¤›z.”

9 Ocak’ta Ba¤c›lar meydan›nda
yap›lan eylemle, gecekondu yoksul-
lar› gençli¤in ba¤›ms›zl›k yürüyü-
flünü destekledi¤ini aç›kl›yordu. 

Gençlik Federasyonu üyeleri 10
Ocak’ta , ‹stanbul-Taksim’de bulu-
nan Avrupa Birli¤i Bilgi Merkezi
önünde AB bayra¤›n›n yak›ld›¤› bir
eylem yapt›.

Devrimci gençlik de bu kam-

Gelenekleriyle
Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

1100.. BBööllüümm
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panyada, öncekiler-
den farkl› olarak, ‹s-
tanbul’un hemen
tüm gecekondu
semtlerinde do¤ru-
dan çal›flma yürüttü.
Gecekondu semtle-
rinde binlerce evi
dolaflarak, meydan-
lar›nda binlerce bildiri da¤›t›p, yü-
rüyüfller yaparak, ba¤›ms›zl›k fliar›-
n› yayd›lar.

13 Ocak 2005’de, ‹stanbul’da
Kad›rga Kültür Merkezi’nde ““TTüürr--
kküülleerriimmiizz BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee ‹‹ççiinn””
GGeecceessii düzenledi. 

Kampanyan›n son eylemi 17
Ocak’ta Ankara’dayd›. Ankara K›z›-
lay Meydan›’na yürünecek, bu mey-
danda ba¤›ms›zl›k fliar› hayk›r›lacak-
t›. Bu amaçla yurdun dört bir yan›n-
dan Dev-Gençliler Ankara’ya geldi.
Polis vatansever gençli¤e sald›rarak
vahflice iflkence yapt›. 119988 kkiiflflii gö-
zalt›na al›nd›. Daha sonra mahkeme-
ye ç›kar›lan Gençlik Federasyonu
üyelerinden 6 kifli tutukland›.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu YYaazz
KKaammpp›› 

Gençlik Federasyonu, 2003’te

gençli¤in dayan›flmas› amac›yla yaz

kamplar› düzenlemeye bafllad›.

2005’te 3. Geleneksel Yaz Kamp›

düzenlendi.

10 Temmuz’da bafllayan kampa,

Türkiye’nin birçok ilinden 160 ö¤-

renci kat›ld›. 

Grup Yorum konseri, spor karfl›-

laflmalar›, toplu film izleme gibi fa-

aliyetlerin oldu¤u kampta, 1 y›l›n

gençlik mücadelesi aç›s›ndan de-

¤erlendirilmesi de yap›larak, dersler

ç›kar›ld›. 

Gençlik Federasyonu 2005

A¤ustos’unda VVeenneezzuueellllaa’da yap›-

lan ““DDüünnyyaa GGeennççlliikk vvee ÖÖ¤¤rreennccii

FFeessttiivvaallii””ne kat›ld›. Emperyalizme

karfl› mücadele eden gençlik örgüt-

lerini bir araya getiren festivalde,

Gençlik Federasyonu festival dele-

gelerini gençli¤in Türkiye’deki mü-

cadelesi konusunda bilgilendirdi. 

““ÖÖ¤¤rreennccii HHaakkllaarr››mm››zz››
‹‹ssttiiyyoorruuzz”” KKaammppaannyyaass››......

Üniversitelerde y›llard›r YÖK
düzenini oturtan oligarfli, ö¤renci
gençli¤in nerdeyse tüm haklar›n›
gasp etmiflti. Soruflturmalar ve ce-
zalar ile  ö¤renci gençli¤i y›ld›rma-
ya çal›fl›yordu. Gençli¤in haklar›
“yok”tu. Daha do¤rusu hak yoktu!

“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› 24 Kas›m’da Gençlik
Federasyonun örgütlü oldu¤u tüm
flehirlerde Gençlik Derne¤i üyeleri;
24 Kas›m 2005’de Ankara’da, Sam-
sun’da, Diyarbak›r, Erzincan, Ad›-
yaman, Adana, Kocaeli, Mersin,
Dersim, Elaz›¤, Malatya ve ‹stan-
bul’da kampanyay› duyuran bas›n
aç›klamalar› yapt›lar.

“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› sonraki günlerde çeflitli
etkinliklerle, faaliyetlerle devam et-
tirildi.

Kampanya çerçevesinde bir çok
flehirde, okullarda ve flehir merkez-
lerinde imza ve bilgilendirme stand-
lar› aç›ld›. Bunlar›n d›fl›nda bildiri-
ler, afifller, geceler, paneller ile
kampanya tüm gençli¤e ulaflt›r›lma-
ya çal›fl›ld›. 

Kampanya sürerken, gençlik fe-
derasyonu üyeleri, 2006 y›lbafl›nda,
tecrite karfl› aylard›r Abdi ‹pekçi
park›nda oturma eylemi yapan TA-
YAD’l› ailelerle parkta buluflma ka-
rar› ald›. Hemen her flehirden gelen
Dev-Genç’liler, o y›lbafl›n› direnen
TAYAD’l› aileler ile geçirdi.

22000066 GGeennççlliikk KKuurruullttaayy›› 

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

r›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› 25-26
Mart’ta ‹stanbul-
Okmeydan› ‘nda
bir salonda düzen-
lenen kurultay ve
toplanan imzalar›n
Ankara’ya götü-
rülmesi ile son
buldu.

Kurultaya  de¤iflik illerden gelen
250 kifli kat›ld›. Kurultayda; E¤iti-
min Sorunlar›, E¤itimin Ticarileflti-
rilmesi, Liselerde Yozlaflma, Lise-
lerde Bask› ve fiiddet, Demokratik
Üniversite, Bar›nma ve Yurtlar,
Sa¤l›kl› E¤itim Alabilmek ve Bes-
lenme konular› ele al›nd›. 

YYÖÖKK’’ee KKaarrflfl›› 2255 YY››lldd››rr
SSüürreenn MMüüccaaddeellee vvee
66 KKaass››mm 22000066......

6 Kas›m 1981 tarihinde üniversi-
te gençli¤ini “tek tip” gençlik haline
getirmek, onlar› düzene itaat ettir-
mek amac›yla kurulan Yüksek Ö¤-
renim Kurulu (YÖK), kurulufl günü
olan 6 Kas›m’da birçok kentte, üni-
versite kampüslerinde düzenlenen
eylemlerle protesto edildi. 

6 Kas›mlar, YÖK’ün teflhir edil-
di¤i, mücadele ça¤r›s›n›n yinelendi-
¤i ve YÖK’ün tüm ülke çap›nda
protesto edildi¤i bir gün oldu hep.
Yine YÖK’ü protesto için ilk defa
okullarda boykot örgütleyen ve
boykot çal›flmas› ile genifl ö¤renci
kitlesine ulaflan Dev-Genç mücade-
lede yeni geleneklerin, kitlelere git-
mede yeni araçlar›n yarat›c›s› oldu.

YÖK’ün kuruluflundan bugüne
hiç aksatmadan YÖK’e karfl› müca-
deleyi kesintisiz örgütleyen Dev-
Genç örnek direnifller yaratt›.

Gençlik Federasyonu 6 Kas›m
2006’daki YÖK protestosuna böyle
haz›rland›.

6 Kas›m’daki protestolar›n en
önemlisi ve belki de en anlaml›s›,
YÖK’ün önünde yap›lan eylemdi.

Dev-Gençliler önce büyük dire-
nifl için Abdi ‹pekçi’de oturma eyle-
mi yapan TAYAD’l›lar›n yan›na gitti-
ler. Eylemi ziyaret ettiler. Çoflkular›-

Say›:
17

18 
Ekim 
2009

20

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş



n›, kararl›l›klar›n› beraberlerin-
de götürdüler. Daha sonra oto-
büslerle YÖK önüne geldiler.

YÖK önünde toplanan
gençlik Anadolu’nun dört bir
yan›ndan gelmiflti Ankara’ya.
YÖK ile görüflmek için bir he-
yet oluflturan Gençlik Federas-
yonu üyeleri arkadafllar› içerde
görüflürken, d›flarda halaylar
çekerek, sloganlar atarak, gö-
rüflmenin sonucunu beklediler.

Heyet görüflme sonras› bir
aç›klama yaparak, YÖK önün-
deki eylemin bitirildi¤ini aç›k-
lad›. Daha sonra ‹nsan Haklar›
An›t› önünde bir aç›klama yap›ld›.

““FFaarrkk››nnddaa mm››ss››nn››zz
HHaakkllaarr››mm››zz ÇÇaall››nn››yyoorr??
GGeelleeccee¤¤iimmiizz ‹‹ççiinn ÖÖ¤¤rreennccii
HHaakkllaarr››mm››zz›› ‹‹ssttiiyyoorruuzz””

Gençlik Federasyonu’na ba¤l›

dernekler, “Fark›nda m›s›n›z? Hak-

lar›m›z Çal›n›yor Gelece¤imiz ‹çin

Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”

ad›yla Mart 2007’de bir kampanya

bafllatt›lar.

Kampanya çerçevesinde, Genç-

lik Federasyonuna ba¤l› Gençlik

Dernekleri üniversitelerde bilgilen-

dirme masalar› açt›lar. Bildirilerle

ve sözlü olarak ö¤rencileri birlik ve

dayan›flmaya ça¤›rd›lar.

Bir çok flehirde üniversitelerde,

okullara kampanya ile ilgili afifller

as›ld›. Ö¤rencilerin kat›ld›¤› çeflitli

etkinlikler düzenlendi. Bu amaçla

paneller örgütlendi.

Mart ay› boyunca süren etkin-

liklerde kampanya en genifl ö¤renci

kitlesine duyurulmaya çal›fl›ld›.

““ÖÖ¤¤rreenncciilleerree ÜÜccrreettssiizz
UUllaaflfl››mm   ‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz””

AKP iktidar›n›n e¤itimi ad›m
ad›m paral› hale getirdi¤i, paras› ol-
mayan›n ise okumas›n›n istenmedi-
¤i bir dönemde, “Ö¤rencilere ücret-
siz ulafl›m” talebiyle bir kampanya
bafllat›ld›.

Mart 2009’da aç›klanan kam-
panya ile “ücretsiz ulafl›m” talebi

için emekçilerin oturdu¤u mahalle-
lerde yüzlerce evin kap›s› çal›narak,
kampanya anlat›ld›.

Okullarda, özellikle liselerde ve
üniversitelerde bu konuda aç›kla-
malar yap›ld›. ‹mzalar topland›.
Afifller as›ld›. Gençli¤e, paras›z ula-
fl›m›n bir hak oldu¤unu anlatt›
Gençlik Dernekliler. 

Belediyelere verilmek için bir de
imza kampanyas› düzenlendi. Kam-
panya için binlerce imza topland›.
Toplanan imzalar  daha sonra her
ilin, her ilçenin belediyelerine veri-
lerek belediyelerin cevab› beklendi.

‹mzalar›n belediyelere verilme-
sinden sonra ara verilen bu  kam-
panya’y› 24 Eylül 2009’dan itibaren

gençlik tekrar  sürdürmeye bafllad›.

DDeevv--GGeennçç TTaarriihh YYaazzmmaayyaa
DDeevvaamm EEddeecceekk!!

Dev-Genç 6 Kas›m YÖK protes-
tolar›ndan, büyük ölüm orucu dire-
niflini sahiplenmeye, emperyalist
savafla karfl› eylemler örgütlemeye
kadar her alanda mücadelesini çok
yönlü olarak sürdürdü. 

Dev-Genç gençli¤in örgütlen-
mesine, mücadelenin kitleselleflme-
sine her zaman önem verdi. Yaz
Kamplar›, flenlikler, kurultaylar ge-
lene¤i Gençlik Federasyonu’yla da
devam etti. Dev-Genç'in gençlikle
buluflmas›n›n, gençli¤in dayan›flma-
s›n› örgütlemesinin birer arac› oldu.

3322 yy››ll aradan sonra Dev-Genç
pankartlar›, bayraklar› 1 May›s ala-
n›nda Taksim'deki an›t›n üzerinde

dalgalan›yorsa iflte bu, Dev-
Genç'in yenilmezli¤inin, mü-
cadelesinin kesintisizli¤inin
göstergesidir. 

‹stiyorlar ki gençlik emper-
yalizme karfl› ç›kmas›n, Ame-
rika’ya boyun e¤sin. Bu yüz-
den s›rf Amerika’ya karfl› kari-
katür sergisi açt›klar› için ö¤-
rencileri tutukluyorlar. Genç-
leri F Tiplerine doldurarak, fa-
flizme ve emperyalizme karfl›
mücadelesini engelleyecekle-
rini zannediyorlar. 

Ama yan›l›yorlar! Halk için
e¤itim, ba¤›ms›zl›k, özgürlük ve ada-
let talepleri gençlik için vazgeçilmez-
dir. 

Bu ülkedeki pek çok ilkler, gele-
nekler Dev-Gençliler’in mücadele-
siyle yarat›ld›. Mücadeleyle geçen,
flehitlerle yarat›lm›fl 4400 yy››llll››kk bbiirr ttaa--
rriihhee ssahibiz. Bu mücadele Dev-
Gençliler’in emekleriyle, ödedi¤i
bedellerle, flehitlerle örgütlendi. Bu
ülkenin üniversitelerinin, liselerinin
her s›n›f›na, her anfisine Dev-
Genç'lilerin ayak basm›fll›¤› vard›r.
40 y›l boyunca bbiinnlleerrccee DDeevv--
GGeennççllii geldi geçti o s›ralardan. Ne
yaparlarsa yaps›n Dev-Genç ruhunu
okullardan silemeyecekler. 

DDeevv--GGeennçç MMaahhiirr''ddeenn,, DDaa--
yy››''ddaann ddeevvrraalldd››¤¤›› oonnuurrlluu bbiirr mmii--
rraassaa ssaahhiippttiirr.. Bu miras› gelece¤e
tafl›ma sorumlulu¤u Dev-Gençlile-
r’in omuzlar›ndad›r.  Day›'n›n Dev-
Genç'in 20. Kurulufl y›ldönümü me-
saj›ndaki sözleri, gençlik için yerine
getirilmesi gereken bir vasiyettir.

““DDaahhaa bbiilliinnççllii,, ddaahhaa öörrggüüttllüü
bbiirr kkaavvggaayyllaa mmüüccaaddeellee bbaayyrraa¤¤››nn››
yyüükksseellttmmeeyyii aammaaççllaayy››nn..””

Dev-Genç 40 y›l boyunca em-
peryalizme ve faflizme karfl› müca-
dele etti.  ‹flte bu nedenle 40 y›ld›r
gençli¤in ve halk›n içinde kök sal-
m›fl Dev-Genç yok edilemez. Bütün
bir ülke gençli¤ini yok edemedikle-
ri sürece Dev-Genç'i de yok edeme-
yecekler. Bayra¤› feda ruhuyla tafl›-
yacak daha nice Dev-Gençli do¤a-
cak bu topraklarda. 

- son -
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YYüürrüüyyüüflfl:: DDeevv--GGeennçç ssiizziinn iiççiinn
nnee iiffaaddee eeddiiyyoorr??

-- 40 y›l bizim için bir
rakam olman›n ötesinde

anlamlar tafl›yor. 40 y›ld›r
kesintisiz bir flekilde bir ör-

gütlülü¤ün ayakta kalmas›, müca-
delesini sürdürmesi efline az rastla-
n›r bir durumdur. Bu geçen 40 y›l
içerisinde ülkemizde kurulan der-
neklerin, örgütlülüklerin, birliklerin
say›s› belli de¤ildir. Bunlar›n ço¤u-
nun ismi dahi bilinmiyor bugün.
Hatta kurucular› bile hat›rlamaz ço-
¤unun ismini. Ama DEV-GENÇ is-
mi öylesine yer etmifltir ki bu ülke-
nin tarihinde ve halk›n yüre¤inde,
DEV-GENÇ’in ismini bilmeyen,
duymayan kalmam›flt›r desek abart-
m›fl olmay›z. DEV-GENÇ’i anlat-
madan, DEV-GENÇ’in ad›n› a¤z›na
almadan bu ülkenin yak›n tarihi an-
lat›lamaz. Siyasi tarihe öylesine
damgas›n› vurmufltur DEV-GENÇ. 

DEV-GENÇ’in mücadelesi hal-
k›n yüre¤inde öylesine meflrudur ki
devrimcilere sald›rmak için f›rsat
kollayan burjuvazinin sat›l›k kalem-
flörleri dahi bu tarihe dil uzatmakta
zorlanmaktad›r. 

DEV-GENÇ yaflayan bir efsane-
dir. Kimi tarih istismarc›lar›n›n gös-
termeye çal›flt›¤› gibi ‘60’l› ‘70’li
y›llarda kalm›fl bir örgütlenme de-
¤ildir. Duvarlarda on y›llard›r silin-
memifl DEV-GENÇ yaz›lamalar› ile
yeni yaz›lanlar yan yana dururlar.
DEV-GENÇ’in k›rk y›ll›k tarihi bir
nostalji malzemesi de¤ildir. 

DEV-GENÇ ülkemizdeki müca-
delenin kilometre tafllar›ndan biri-
dir. DEV-GENÇ’in önceli olan Fi-
kir Kulüpleri Federasyonu ülkemiz-
deki gençli¤in ilk merkezi örgütlü-
lü¤üdür. Elbette, bundan önce de ki-
mi gençlik örgütlenmeleri olmufltur.
Ancak bunlar iktidar taraf›ndan kur-
durulan veya iktidar›n politikalar›n›

uygulayan düzen örgütleri olman›n
ötesine geçmemifllerdir. FKF genç-
li¤in kendi talepleri için mücadele-
sinde bir araya geldi¤i ilk merkezi
örgütlülüktür.

FKF’nin 1969 y›l›nda 10
Ekim’deki 4. Kurultay›’nda ad›n›n
DEV-GENÇ olarak de¤ifltirilmesi
basit bir isim de¤iflikli¤inden ibaret
de¤ildir. Bu isim de¤iflikli¤i ile bir-
likte mücadele anlay›fl›nda yeni bir
sayfa aç›lm›flt›r. Bu yeni sayfayla
gençlik mücadelesi do¤ru bir rotaya
girmifltir. Okul kantinlerine s›k›fl-
m›fl, küçük burjuva ayd›n karakte-
rinden kopulmufl, gençlik mücade-
lesi T‹P revizyonizminin etkisinden
s›yr›lm›flt›r. DEV-GENÇ deyince
akl›m›za gelen kültür, mücadele an-
lay›fl› bu y›llarda flekillenmifltir. 

DEV-GENÇ bir gençlik örgüt-
lenmesi olarak do¤mufl, ancak hal-
k›n her türlü sorununda yan›nda
gördü¤ü, halk›n öncüsü olarak gör-
dü¤ü bir örgütlenme haline dönüfl-
müfltür. Rize’deki çay üreticilerinin
eylemlerinden, ‹zmir’deki Alia¤a
Rafinerisi iflçilerinin grevlerine,
Antep’teki f›st›k, üzüm üreticileri-
nin mitinginden Silivri’deki köylü-
lerin toprak iflgallerine kadar o y›l-
larda olan her eylem ve direnifle ka-
t›lm›fllar ya da örgütlemifllerdir.

Sadece eylem örgütlemekle kal-
mam›fl, okullar›n çevresinden baflla-
yarak bütün flehirde mücadeleyi
yaymaya çal›flm›fllard›r. Faflist sal-
d›r›lara karfl› okullarda oldu¤u gibi
yoksul mahallelerde de nöbet tut-
mufllar, halk›n bar›nma, su, kanali-
zasyon, elektrik gibi her türlü soru-
nunun çözülmesine çal›flm›fllard›r.
Çayan Mahallesi, 1 May›s Mahalle-
si gibi mahalleleri bafltan sona halk-
la birlikte DEV-GENÇ’liler kur-
mufltur.

DEV-GENÇ’liler sorunlar› kar-
fl›s›nda halk›n önünde ve yan›nda
olurken, halk›n ö¤rencisi de olmufl-

lard›r. Devrimcili¤in okulda veya
bofl zamanlarda yap›lan bir ifl ol-
maktan ç›kart›l›p bir ömür boyu
devrimcilik olarak flekillendirilme-
sinde, DEV-GENÇ’lilerin halk ger-
çe¤ini tan›malar› etkili olmufltur.
Diyebiliriz ki DEV-GENÇ gençli-
¤in düzen karfl›tl›¤›n›n do¤ru dev-
rimci bir potada flekillenmesidir.
DEV-GENÇ halk ve vatan sevgisiy-
le dolu, fedakar, emekçi, mert mili-
tan bir gençlik yaratm›flt›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoo--
nnuu,, DDeevv--GGeennçç''iinn ddeevvaamm›› mm››dd››rr??
FFeeddeerraassyyoonnuunnuuzzllaa DDeevv--GGeennçç aarraa--
ss››nnddaakkii bbaa¤¤›› nnaass››ll ttaarriiff eeddeebbiilliirrssii--
nniizz??

- Gençlik Federasyonu, DEV-

GENÇ’in 40 y›lda bu

topraklarda yaratt›¤›

gelenekleri ve mücade-

leyi sahiplenmektedir.

DEV-GENÇ cüretli, uz-

laflmaz ve ba¤›ms›zl›k mücadelesin-

deki yeri ile bu vatan› ve bu halk›

seven hheerrkkeessee örnektir asl›nda.

Gençlik Federasyonu da DEV-

GENÇ’in yaratt›¤› mücadele anla-

y›fl›n› kendisine örnek almakta, on-

dan ald›¤› güçle bu gelene¤i sürdür-

mektedir

YYüürrüüyyüüflfl:: DDeevv--GGeennçç''lliilliikk nnaass››ll
bbiirr rruuhh hhaallii vvee nnaass››ll bbiirr mmiissyyoonn--
dduurr??

DEV-GENÇ deyin-
ce akl›m›za cüretli, mi-

litan olmak, gençlik
mücadelesini halk›n ve

ülkenin sorunlar›ndan ayr› ele alma-
mak gelir. Halkla iç içe olmakt›r
DEV-GENÇ’lilik. Kendini akade-
mik talepler ile s›n›rlamamakt›r.
‹nançl›, coflkulu, at›lgan, militan
inisiyatif sahibi olan bir flekillenifl-

Gençlik Federasyonu Baflkan› Ünal Çimen:
“DEV-GENÇ’in tarihinden ald›¤›m›z güçle 40. 

y›l›nda ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’ diyece¤iz.”
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tir. Tek bafl›nayken okullarda örgüt-
lenebilmektir. Okullarda faflist sal-
d›r›lara karfl› cüretle durabilmektir.
Sadece bana sald›r›rlarsa kendimi
savunurum gibi pasif bir anlay›fl de-
¤il, faflistleri olduklar› yerlerden at-
may› hedefleyen, aktif bir mücadele
anlay›fl›na sahip olmakt›r. Nitekim
70’li y›llarda okullarda faflist iflgal-
leri k›ranlar sadece DEV-GENÇ’li-
ler olmufltur. 

Bu ülkede faflizm vard›r. Müca-
dele etmek bedeller ödemeyi göze
almay› gerektirir. DEV-GENÇ’liler
hiçbir zaman bedel ödemekten ka-
ç›nmad›lar. DEV-GENÇ, bu 40 y›l-
l›k flanl› tarihi bedeller ödeyerek
yazm›flt›r. As›l olarak bu tarihi ya-
zanlar, bu mücadeleye can veren
kavgada ölümsüzleflen flehitler ol-
mufltur. DEV-GENÇ’li olmak kaç-
mamak, uzlaflmamak, mücadeleyi
her koflulda sürdürmektir. Solun
mücadeleyi b›rak›p sindi¤i, mülte-
cili¤i seçti¤i 12 Eylül cuntas› döne-
minde de DEV-GENÇ’liler müca-
delede duraksamam›fllard›r. 

DEV-GENÇ’li olmak, iddial› ol-
makt›r. Kendini o okuldaki, o yurt-
taki tüm gençli¤in temsilcisi olarak
görmektir. O iddia ve güvene sahip
olmakt›r. 

YYüürrüüyyüüflfl:: DDeevv--GGeennçç''iinn 4400.. yy››--
ll››nnddaa ""AAmmeerriikkaa ddeeffooll,, bbuu vvaattaann bbii--
zziimm"" flfliiaarr››yyllaa bbiirr kkaammppaannyyaa ssüürrüü--
yyoorr.. DDeevv--GGeennçç''iinn aannttii--eemmppeerryyaalliisstt
ggeelleennee¤¤iinnii aannllaattaabbiilliirr mmiissiinniizz bbiizzee??

- Anti-emperyalist
mücadelede de DEV-
GENÇ bu ülkenin yüza-

k›d›r. Bu ülkenin ege-
menleri Amerika’ya ya-

ranmak için Amerika'n›n iflgal filo-
su olan 6. Filo’yu ülkemize ça¤›r›r-
ken, Coniler için Genelevlerin du-
varlar›n›n boyanmas› talimatlar›n›
verecek kadar düflkünleflirken bir
tek DEV-GENÇ’liler var iflgalci
Amerikal›lar’›n karfl›s›nda. Sadece
Conileri denize atmakla kal›nmaz,
Dolmabahçe’de açl›k grevi, Ameri-
kan bankalar›na ve Amerikan Haber
Merkezi’ne yönelik sald›r›lar dü-

zenlenir. 6. Filo ‹zmir’e gitti¤inde
de kitlesel gösteriler düzenler DEV-
GENÇ'liler. 

DEV-GENÇ’in ilk flehidi olan
Vedat Demircio¤lu; 6. Filoya karfl›
eylemler s›ras›nda flehit düfltü. CIA
ajan› Vietnam kasab› Kommer’in
Türkiye’ye büyükelçi olarak atan-
mas›n› DEV-GENÇ’liler protesto
gösterileri ile karfl›lad›lar. Ard›ndan
Kommer’in arac› yak›ld›. 

Bu iki eylem ülkemizdeki anti-
emperyalist mücadele tarihinde
simge olmufl eylemlerdir. DEV-
GENÇ’liler 4400 yy››ll bbooyyuunnccaa bu anti-
emperyalist gelene¤i sürdürmüfller-
dir. DEV-GENÇ’in 1970’lerin son-
lar›nda sürmekte olan halk kurtulufl
savafllar›n› desteklemek için hemen
tüm emperyalist ülkelerin konsolos-
luklar› önünde eylemler gerçekleflti-
rip baz›lar›n› bas›p tahrip etmesi gi-
bi, anti-emperyalist mücadele anla-
y›fl›n› yans›tan örnekleri vard›r. Bu
gelenek ‘80’ler ‘90’lar ve 2000’li
y›llarda da sürmüfltür. ‹lk boykot
Irak’›n iflgal edilmesine karfl› 4 Ni-
san 2003 günü ‹stanbul Üniversite-
si’nde yap›lm›fl, Galata Kulesi iflgal
edilmifltir. ‹stanbul Gençlik Derne-
¤i, Irak halk›n›n yan›nda oldu¤unu
göstermek için Irak’a "Canl› Kal-
kan" olarak temsilci göndermifltir. 

DEV-GENÇ’in anti-emperyalist
mücadele tarihinden al›nan bu güç-
le 40. y›l›nda “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diyece¤iz.

YYüürrüüyyüüflfl:: DDeevv--GGeennçç''iinn 4400.. yy››ll››nn››
nnaass››ll kkuuttllaayyaaccaakkss››nn››zz?? 

- DEV-GENÇ in 40. y›l› için dü-
zenlenecek kampanyada ilk olarak

10 Ekim Cumartesi gecesi Okmey-
dan› Sibel Yalç›n park›nda bir gece
düzenleyece¤iz. 14 Ekim de Beya-
z›t Meydan›’nda DEV-GENÇ’in 40
y›l› için bir eylem gerçeklefltirece-
¤iz. Kampanyam›z y›l sonuna kadar
devam edecek. DEV-GENÇ’in 40
y›ll›k tarihini anlatan bir foto¤raf
sergisi düzenleyece¤iz ve bu tüm
Türkiye’de düzenlenecek. ‹stan-
bul’da Dolmabahçe ve Amerikan
Konsoloslu¤u önünde iki büyük ey-
lem gerçeklefltirece¤iz gelecek ay-
larda. Kas›m ay› içerisinde ‹ncirlik
Üssü’ne bir yürüyüfl düzenleyece-
¤iz. Anadolu’nun bir çok ilinde
DEV-GENÇ’in 40. y›l›n›n kutlana-
ca¤› ““AAmmeerriikkaa DDeeffooll!! BBuu VVaattaann
BBiizziimm!!”” geceleri düzenleyece¤iz.
4-6 Aral›k tarihleri aras›nda ‹stan-
bul’da, dünyadaki birçok ülkeden
devrimci demokratik kurumlar›n
temsilcilerinin kat›laca¤› “EEmmppeerr--
yyaalliizzmmee KKaarrflfl›› HHaallkkllaarr››nn BBiirrllii¤¤ii””
ad›yla uluslararas› bir sempozyum
düzenlenecek. Ayr›ca ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas› talebiyle bir im-
za kampanyas› bafllat›yoruz.

YYüürrüüyyüüflfl:: DDeevv--GGeennçç''iinn ssüürrddüü--
rrüüccüüssüü bbiirr öörrggüüttlleennmmeenniinn bbaaflflkkaann››

oollaarraakk,, ggeennççllii¤¤iimmiizzee
nnee ssööyylleemmeekk iisstteerrssii--
nniizz??

- Son olarak ülkemi-

zin tüm gençli¤ine seslenmek isti-

yoruz. Art›k bu düzenin gerçekten

kimseye verecek bir fleyi kalmam›fl-

t›r. B›rakal›m gelece¤i, insanlar›n

kar›nlar›n› doyurmas›n› sa¤layacak

bir ifl bile sa¤layamaz olmufltur. Y›l-

lar boyunca s›ralarda dirsek çürütü-

yor, say›s› belli olmayan s›navlara

giriyoruz ama ne oluyoruz; diplo-

mal› iflsiz. Bizi açl›k yoksulluk,

adaletsizlik, haks›zl›k ve zulüm

bekliyor. Bu durumu de¤ifltirmek

bizim elimizde. ‹flte DEV-GENÇ ta-

rihi karfl›m›zda. Ondan ald›¤›m›z

güçle AMER‹KA DEFOL BU VA-

TAN B‹Z‹M diyebiliriz. Ba¤›ms›z-

l›k için iflçi, köylü, ö¤renci tüm

gençli¤i DEV-GENÇ ruhuyla mü-

cadeleye ça¤›r›yoruz.

� ‹ncirlik Üssü’ne bir
yürüyüfl düzenleyece¤iz. 

� Anadolu’nun bir çok ilinde
“Amerika Defol! Bu Vatan
Bizim!” Geceleri düzenleyece¤iz. 

� 4-6 Aral›k’ta ‹stanbul’da
uluslararas› Emperyalizme
Karfl› Halklar›n Birli¤i
sempozyumu düzenlenecek. 
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VVVVAAAATTTTAAAANNNN
iiii çççç iiiinnnn

HHHHAAAALLLLKKKK
iiii çççç iiiinnnn

DDDDEEEEVVVVRRRR‹‹‹‹MMMM
iiiiçççç iiiinnnn

ddddiiii rrrreeeennnnddddiiiikkkk!!!!

zzaaffeerr 

ddiirreenneennlleerriinnddiirr!!

Y›l 2000’di; Baflbakanl›k koltu-
¤unda Ecevit vard›. Hapishaneler so-
rununun düzen aç›s›ndan tafl›d›¤› öne-
mi flu sözlerle özetlemiflti Baflbakan:
““HHaappiisshhaanneelleerr ssoorruunnuunnuu ççöözzmmeeddeenn
ggeelleeccee¤¤ee ggüüvveennllee bbaakkaammaayy››zz””!!

Peki neydi hapishaneler sorunu? Oli-
garflinin önünde nas›l bir engel oluflturu-
yordu? 

Oligarfli için sorun; emperyalizmin
bölge politikalar›n›n ve soygun paketleri-
nin sorunsuz uygulanmas›yd›. 

Oligarfliye göre bu politikalar›n önün-
deki en büyük engel devrimcilerdi. Soy-
gun ve sömürü paketlerine ve iflbirlikçi po-
litikalara karfl› direnebilecek, halk› örgütle-
yebilecek tek güç onlard›. Çünkü, hapisha-
neler faflist sald›r›lar›n en koyu  oldu¤u 12
Eylül döneminde bile teslim al›namam›fl ve
halk muhalefeti için, devrim için çok büyük
moral de¤er oluflturuyordu. Devrimciler ha-
pishanelerde teslim al›nmadan halk›n dev-
rimci dinamiklerini de yok etmek mümkün
de¤ildi. 

Bunun için devletin zirvesinde kararlar
al›nd›. Her ne pahas›na olursa olsun dev-
rimci tutsaklar teslim al›nacak, örgütlülük-
leri yok edilecekti! Bu politikan›n ad› hüc-
reydi. Politikan›n ad› F Tipleriydi. Politika-
n›n ad› tecritti.  

Tecrit politikalar›n›n mimar› emperya-
listlerdi. Amaç Türkiye topraklar›ndan
devrim umudunu silmektir. Tecrit, ilk ola-
rak 12 Eylül cuntas›n›n hapishaneler poli-
tikas›n›n devam› olarak yapt›r›lan “hücre
tipi” hapishanelerde uygulanmaya çal›fl›l-
m›fl ama direnifl sonucunda buna son ve-
rilmiflti. 

‘80’lerin sonunda devrimci mücade-
lenin yeniden yükselmesi emperyalist-
leri de tekrar harekete geçirdi. 1988’de
NATO’nun “Anti-Terör Komitesi”nde
““cceezzaaeevvlleerriinnddee ppoolliittiikk iilliiflflkkiilleerrii oollaann--
llaarr››nn iizzoollee eeddiillmmeessii vvee rreehhaabbiilliittaassyyoo--
nnuu”” karar› al›nd›.  

Emperyalizmin “rehabilite” etme
planlar›na karfl› direndik. Çünkü re-
habilite olmak siyasi olarak ölmek-
ti. Halklar› emperyalizme teslim
etmekti.  

Oligarfli bu karar do¤rultusunda
1991’de Eskiflehir Hücre Tipi Hapishanesi-
ni açt› ve devrimci tutsaklar› hücrelere ko-
yarak, tecrit uygulamas›n› bafllatt›. Bu sald›-
r› da direnifl sonucunda durduruldu. Hapis-
haneler tarihine ““EEsskkiiflfleehhiirr TTaabbuuttlluu¤¤uu””
olarak geçen hücre tipi hapishane kapat›ld›.
Hücre sald›r›s› o süreçte durdurulsa da oli-
garflinin sald›r›lar› durmad›. Bu sald›r›lar,
1995’de Buca’da, 1996’da Ümraniye ve Di-
yarbak›r hapishanelerinde oldu¤u gibi katli-
am boyutuna ulaflt›. 

Katlederek sindirmek istiyorlard›. Bu-
nun için direndik. 

‘96 1 May›s’›ndan sonra ise Eskiflehir
Tabutlu¤u tekrar aç›larak tecrit politikalar›
tekrar uygulamaya konuldu. Fakat Devrim-
ci Hareketin önderli¤inde di¤er siyasi hare-
ketlerin de kat›ld›¤› 69 gün süren ve 12 fle-
hit verilen destans› Ölüm Orucu Direnifliyle
Eskiflehir Tabutlu¤u ikinci kez kapat›ld›. 

Oligarfli, ‘96 Ölüm Orucu karfl›s›nda ge-
ri ad›m atsa da tecrit politikas›ndan vazgeç-
medi. Burjuva bas›n yay›n arac›l›¤›yla sür-
dürülen “hapishanelerde devlet denetimi-
nin olmad›¤›” propagandas›yla hücre tipi
hapishaneler “çözüm” olarak sunuldu. 

Ulucanlar katliam›, oligarflinin hücre da-
yatmas›nda yeni bir aflaman›n bafllang›c›y-
d›. “Hücre Tipini neye malolursa olsun uy-
gulayaca¤›z” diyen oligarfli Ulucanlar katli-
am›yla ““TTeesslliimm mmii oollaaccaakkss››nn››zz,, yyookkssaa ööllee--
cceekk mmiissiinniizz??”” diyerek, direnmenin tutsak-
lara neye malolaca¤›n› da gösteriyordu.
Oligarflinin politikalar› aç›kt›. Ya teslim olu-
nacak ya da ölünecekti.  

DDeevvrriimmcciilleerriinn politikas› da aç›kt›: Tes-
lim olmaktansa ölecektik. Bunun için diren-
dik. 

Düflman›n teslim alman›n arac› olarak
kulland›¤› “ölüm”ü düflman›n elinden al›p
direniflin ad› yapt›k. 

Direnilecekti, çünkü devrimciler nezdin-
de tüm halk sindirilmek, teslim al›nmak is-
teniyordu. Ölünecekti, hem de üçer, befler
de¤il belki de onar onar... Çünkü, direnme-
mek politik olarak zaten ölümdü. 

Direndik, çünkü; emperyalizm ve iflbir-
likçileri ülke topraklar›ndan devrim umudu-
nu kökten silmek istiyordu. 

NEDEN D‹REND‹K?



Nas›l ki, oligarflinin gelece¤i
için “hapishaneler sorunu” de-
dikleri “devrimcilerin teslim
al›nmas›” sorunu hhaayyaattii öönneemmee
sahipse,  devrimciler için de di-
renmek,  devrim umudunu bu
topraklarda yaflatmak hayati
öneme sahipti. 

Bunun için direndik. 

Emperyalizm ve oligarfli di-
renmeyeceksiniz diyorlard›.
Hiçbir koflulda direnmeyeceksi-
niz. 

Buca’dan 19 Aral›k katliam›-
na uzanan vahflet ve iflkenceler
alt›nda aç›lan F Tipi hapishane-
ler, emperyalizmin ve oligarfli-
nin kkaarraarrll››ll››kk gösterisiydi bir
bak›ma; tutsaklar nezdinde tüm
halka ddiirreenniilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii kabul
ettirmeye çal›fl›yorlard›.

Direnilebilece¤ini göstermek
için direnmeliydik ve direndik. 

Çat›flman›n ön saflar›nda
devletle, devrimci tutsaklar var-
d›, fakat  özünde çat›flma halk
ile oligarfli aras›ndayd›. Devrim-
cilerin teslim al›nd›¤›, direne-
medi¤i bir ülkede halk›n di¤er
kesimlerinin sesini bile ç›kart-
ma olas›l›¤› yoktur. Bu noktada
F Tipi tecrit politikalar› oligarfli
için de devrimciler için bir ha-
pishane sorunu olman›n ötesin-
dedir. Sorun F Tiplerinin fiziki
yap›s› da de¤ildir, hücreye ba¤l›
olarak uygulanan politikalard›r.
Tecrit, teslim alma politikalar›-
n›n en aç›k biçimlerinden biri-
dir. Yedi y›l boyunca düflman›n
teslim alma politikalar›na karfl›
direndik. Düflman›n direnme
hakk›n› yok etmek için baflvur-
du¤u manevralar›n› bofla ç›kart-
t›k. Halklar›n direnme hakk›n›n
asla yok edilemeyece¤ini, dire-
nenlerin teslim al›namayaca¤›n›
göstermeliydik.  Ve as›l olarak
da devrim umudunun bu toprak-
lardan hiçbir gücün silemeyece-
¤ini göstermeliydik. ‹flte bunlar
için direndik ve devrimcilerin,
halklar›n yenilmezli¤ini, devri-
min ve devrimcilerin yok edile-
meyece¤ini gösterdik.

TTaarriihh 2200 EEkkiimm’’ddii.. Süresiz Açl›k
Grevine bafllad›k, 881166 tutsakt›k. As-
l›nda tutsaklar olarak say›m›z daha
çoktu; fakat bir k›sm› direnme konu-
sunda hemfikir de¤ildi bizimle.
DDHHKKPP--CC,, TTKKPP((MMLL)) vvee TTKK‹‹PP’’li
tutsaklar olarak bafllad›k direnifle. 

Taleplerimiz netti; en baflta da F
Tipi Hapishanelerin kapat›lmas›,
hücre, tecrit dayatmas›ndan vazgeçil-
mesi vard›. 

Bizden 25 gün sonra, 14 Ka-
s›m’da,, TAYAD’l› Ailelerimiz ölüm
orucuna bafllad›. Ki onlar, tam 7 y›l
boyunca bizi hiç yaln›z b›rakmaya-
caklard›. 

‹ktidar, kararl›l›¤›m›z›n fark›nda
de¤ildi. Gündemine almad› talepleri-
mizi. 19 Kas›m’da süresiz açl›k gre-
vimizi, ÖÖllüümm OOrruuccuunnaa dönüfltür-
dük. ‹ktidar tavr›n› sürdürdü. Öyley-
se daha da büyütecektik direniflimi-
zi. 29 Kas›m’da 22.. ÖÖllüümm OOrruuccuu
EEkkiipplleerriimmiizz de girdi kavgaya. 

Biz direnifli büyütürken, Türk-‹fl,
D‹SK, KESK ve Hak-‹fl Baflkanlar›,
iktidar›n a¤z›ndan “ööllüümm oorruuccuunnuu
bb››rraakk››nn” ça¤r›s› yapt›lar bize. 

Günlerin ilerlemesiyle birlikte
tecrite karfl› direnifle destekler de
büyüyordu. binlerce kiflilik miting-
ler yap›ld›. 77 AArraall››kk’ta ayd›nlar, sa-
natç›lar açl›k grevine bafllad›.

“Bitirme ssald›r›s›” iiçin
son hhaz›rl›klar... Baflbakan

Ecevit “Kamuoyu ilgisi devam eder-
se bu eylem bitmez” demeciyle dire-
nifle karfl› sald›r› emrini verdi. 12
Aral›k’ta polis, K›z›lay’da eylem
yapan tutuklu ailelerine sald›rd›. Bu
sald›r›lar› 13 Aral›k’ta RTÜK ve
DGM karar›yla, ölüm orucu haberle-
rine ssaannssüürr konulmas› izledi. 

Oligarfli bir taraftan katliam haz›r-
l›klar›n› tamaml›yor, bir taraftan da
tutsaklarla görüflmeleri sürdürüyordu.
15-16 Aral›k’ta görüflmeleri kesip
zorla müdahale tehditleri yapt›. ‹kti-

dar›n tehditlerine karfl› direniflçiler,
sald›r› olursa kendilerini yakacakla-
r›n› aç›klad›lar. 

19 AAral›k’ta kkatletmek
ve ddirenifli kk›rmak iiçin ssal-
d›rd›lar... Devrimci tutsaklar›n

bulundu¤u 20 hapishaneye ayn› an-
da sald›r›p, ifl makinalar›yla, heli-
kopterlerle, bombalarla yak›p y›kt›-
lar. 28 tutsa¤› katlettiler. A¤›r yaral›
tutsaklar hastanelere, ayakta durabi-
lecek durumda olanlar da iflkenceler
alt›nda F Tiplerine sevkedildi. 

‹ktidar, katliam yaparak direnifli
bitirmeyi hedefliyordu, fakat direnifl
hastanelerde ve F Tiplerinde devam
etti. Hem de 20 Ekim’de bizimle di-
renifle bafllamayan di¤er siyasetler
de süresiz açl›k grevi ve ölüm oru-
cuna bafllad›lar.

F Tipi tecrit sald›r›s›nda as›l
amac›n tüm halk› sindirmek oldu¤u-
nu söylüyorduk. Nitekim azg›nca
sald›r›lar d›flar›da da sürdü. Dernek-
ler, sendikalar, parti binalar› bas›ld›.
Kimi reformist partiler daha katliam
öncesi tehditler ve sald›r›lar karfl›-
s›nda “sokak eylemlerinden çekilme
karar›” alm›fllard›, 19 Aral›k sonra-
s› ise tamamen sustular ve kendi ka-
buklar›na çekildiler. ‹çerde direnen
tutsaklar, d›flar›da TAYAD’l›lar›n d›-
fl›nda sesi ç›kan kimse kalmad›. 3
Ocak 2001’de bir feda savaflç›s›,
Gültekin Koç, fiiflli Emniyet Mü-
dürlü¤ü’nde gerçeklefltirdi¤i feda
eylemiyle sessizli¤i bozanlardan bi-
ri oldu. 

F Tiplerinde iilk flflehit!
Ölüm Orucu’nun 100’lü günlere
ulaflmas›na ra¤men henüz ölüm ol-
mamas›n› kullanan düflman “direnifl
bitti, ölüm orucunda kimse yok” ya-
lan›n› yay›yordu. 2211 MMaarrtt’’ttaa SSiinn--
ccaann FF TTiippii’’nnddee flfleehhiitt ddüüflfleenn CCeennggiizz
SSOOYYDDAAfifi yalanlar› parçalad›. 

Ama kopkoyu bir sansür sürü-
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yordu hala. Oligarfli tecriti pe-
kifltirme peflindeydi. 19 Ni-
san’da Terörle Mücadele Ya-
sas›’n›n 16. Maddesinde yap›-
lan de¤ifliklikle tteeccrriitt vvee iiflfl--
kkeennccee yyaassaallllaaflfltt››rr››lldd››.. 

Zorla mmüdahale vve
tahliye rrüflveti... Devlet,

direniflteki tutsaklara zorla mü-
dahale ederek çok say›da tutsa¤›
sakat b›rakt›, fakat yine de bitire-
miyordu direniflimizi. Oligarfli bu
kez de ““TTaahhlliiyyee rrüüflflvveettii””nnee bbaaflfl--
vvuurrdduu.. Bu politika sonucu tahliye
edilenlerin içinde yoldafllar›m›zdan
SSeevvggii EErrddoo¤¤aann vvee GGöökkhhaann ÖÖzzoo--
ccaakk da vard›. ‹kisi de ölüm orucunu
d›flar›da da sürdürdüklerini aç›kla-
d›lar. 

Daha sonra onlara baflka tahliye-
ciler eklendi. Tahliye olan direniflçi-
ler, ölüm orucunu Küçükarmutlu’da
ölüm orucunu sürdüren TAYAD’l›-
larla birlikte sürdürmeye bafllad›lar.
Küçükarmutlu hapishanelerden son-
ra direniflin ikinci büyük mevzisi ol-
mufltu.. 

SSaalldd››rr››llaarraa yyeennii ööllüümm oorruuccuu
eekkiipplleerriiyyllee cceevvaapp vveerrddiikk...... 11 Ma-
y›s 2001’de 4. ölüm orucu ekibi, 3
Haziran 2001’de 5. ölüm orucu eki-
bimiz direnifle bafllad›. Ayn› günler-
de TAYAD’l› Aileler’in 2. ölüm
orucu ekibi de direnifle kat›ld›. Oli-
garflinin kararl›l›k gösterilerine kar-
fl› direniflin ilerleyen aylar›nda ha-
pishanelerde 6. ve 7. ekipler direni-
fle bafllad›. 10 Eylül’de U¤ur Bülbül
Taksim’de feda eylemi gerçeklefltirdi.

Direnifl kkarfl›s›nda ddev-
let ççaresizdi vve yyine kkatlet-
tiler... Zorla müdahale iflkencesi,

tahliye rüflveti, tecrit, sansür... hiç-
biri direnifli k›ramam›flt›. Yine kat-
liama baflvurdu oligarfli. 55 KKaass››mm
22000011’’ddee KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’’ddaa ddiirreenniiflfl
eevvlleerriinnee ssaalldd››rrdd›› vvee bbiirrii ööllüümm oorruu--
ccuu ddiirreenniiflflççiissii ddöörrtt kkiiflfliiyyii kkaattlleettttii..
Bu katliama Tekirda¤, Sincan ve
Kand›ra F Tipi hapishanelerinden
ffeeddaa eeyylleemmlleerriiyyllee cceevvaapp vveerrddiikk.
Üç tutsak flehit düfltü. 

2002’de
direnifl hala sürüyordu ve TAYAD’l›
Aileler Mart’ta ““TTeeccrriittee HHaayy››rr””
bafll›kl› bir imza kampanyas› bafllat-
t›lar. Kampanya çerçevesinde topla-
nan 111100 bbiinn iimmzzaa çeflitli kurumlara
verildi.

Oportünizm ddirenifl mmev-
zisini terkediyor... Pefl pefle

flehitler verdik 2002’nin 9, 10, 16,
21 ve 31 Mart’›nda. Hikmet Sami
Türk, “e¤er bas›n ilgi göstermezse,
F Tiplerindeki varolan uygulamalar
devam ederse, ölüm oruçlar› 6 ay,
en geç bir y›l içinde biter” diyordu
hala. 1 May›s 2002’de direnifle bafl-
layan 8. ölüm orucu ekibimiz Hik-
met Samiler’e cevap oldu. 

Fakat uzun süren direniflten yo-
rulanlar ve direnifl mevzisini terk
edenler de oldu. 2288 MMaayy››ss 22000022’’ddee
DDHHKKPP--CC vvee TTKKEEPP//LL d›fl›ndaki si-
yasi hareketler, ölüm orucunu b›-
rakt›lar. Biz 30 Kas›m 2002’de 9.
Ölüm Orucu Ekibi’yle yolumuza
devam ettik. 

Direnifl yy›llara yyay›l›-
yor... Direnifl 1000 günü aflm›flt›

art›k. 2000, 2001, 2003... Hükümet-
ler de¤iflti, Hikmet Sami Türk gitti,
yerine yeni bakanlar geldi. Direnifl
sürdü. Direnifl 1000. gününe girer-
ken TAYAD’l› Aileler bir kez daha
Ankara yolundayd›. Yürüyüflü linç
sald›r›lar›yla engellemeye çal›flt›lar. 

16 Eylül 2003’te TAYAD'l›lar,

Abdi ‹pekçi Park›'nda
bir oturma eylemine bafl-
lad›lar. Polis sald›rd›;
Abdi ‹pekçi’deki oturma
eylemi bir irade savafl›na
dönüfltü... Ve k›sa süreli
bir eylem olarak baflla-
yan bu direnifl, 2007 y›-
l›nda direniflin zaferine

kadar devam etti. Abdi ‹pekçi, dire-
nifl içinde bir direnifl oldu. 

AKP hükümeti iktidara gelmiflti
ve tecrit politikas› onlar taraf›ndan
da sürdürülüyordu. fiehitlerimizin
say›s› 100’ün üzerine ç›km›flt› art›k;
Adalet Bakan› Cemil Çiçek’ti. 

Oligarfli, zorla müdahaleye bafl-
vuruyordu yeniden. Hiçbir direnifl-
çiye ““ööllmmee hhaakkkk››”” ttaann››mmaammaa poli-
tikas›yd› bu. Ama direniflçiler ola-
rak çaresizli¤i kabul edemezdik.
Zulmün k›rk çeflit yöntemi varsa,
bizim de afl›lmaz irademiz vard›.
Direnme hakk›n› yokeden zorla mü-
dahaleye karfl›, direniflçiler fedalar-
la cevap verdiler. 2004’te Günay
Ö¤rener, Ümit Günger, Selma Ku-
bat, Hüseyin Çukurluöz ve Bekir
Baturu pefl pefle bedenlerini tutufltu-
rarak, zulme zorla müdahale f›rsat›
vermeden flehit düfltüler. O y›l›n so-
nunda tahliye edilen bir direniflçi,
Sergül Albayrak da, Taksim’de be-
denini tutuflturarak direniflin alevini
d›flar›ya tafl›d›. 

Gidenlerin yerini bofl b›rakma-
d›k. 99 MMaayy››ss 22000055’de 1122.. ööllüümm
oorruuccuu eekkiibbiinnddeekkii ddiirreenniiflflççiilleerriimmiizz
aall››nn bbaannttllaarr››nn›› kkuuflflaanndd››llaarr.. Bu
ekipten Faruk Kad›o¤lu, AKP’nin
tecriti kal›c›laflt›rmak için ç›kartt›¤›
Yeni Ceza ‹nfaz Yasas›’na karfl› 27
May›s günü Tekirda¤ F Tipi’nde ffee--
ddaa eeyylleemmii yaparak flehit düfltü. 

OOlliiggaarrflflii,, ddiirreenniiflflii kk››rrmmaakk vvee
bboo¤¤mmaakk iiççiinn nnee yyaappaarrssaa yyaappss››nn,,
tecrit koflullar› de¤iflmeden direnifli
hiçbir gücün bitiremeyece¤ini art›k
herkes görüyordu. 

TAYAD’l›lar, direnifl süreci bo-
yunca düzenledikleri kurultaylara
bir yenisini ekleyerek, Uluslararas›
Tecritle Mücadele Platformu
(UTMP) ile birlikte 25-27 Haziran
2005’te "Tecrit ve Tecrite Karfl›
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Mücadele" sempozyumunu düzen-
lediler. Direniflin dünya çap›ndaki
yank›s› çok somut görülüyordu bu
sempozyumda. 

Direnifl 66.. yy››ll››nnaa girmiflti. Sincan
F Tipi’ndeki direniflçi Serdar Demi-
rel’e zorla müdahale ettiler. Demirel
7 Ocak 2006’da direniflin 112211.. flfleehhii--
ddii oldu. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
2006 fiubat ay›nda ““TTeeccrriittee ssoonn!!””

kampanyas› bafllatt›. 

Dünyada bir ilk daha gerçeklefli-
yordu Büyük Direniflimizde. ‹lk kez
bir avukat, Behiç Aflç›, hukuk yo-
luyla müvekkillerinin haklar›n› sa-
vunma olana¤›n›n kalmad›¤›n› dü-
flünerek 55 NNiissaann 22000066’’ddaa,, AAvvuukkaatt--
llaarr GGüünnüü’’nnddee ÖÖllüümm OOrruuccuunnaa
bbaaflflllaadd››.. Ayn› günler, haftalar içinde
Adana’da iki çocuk annesi Gülcan
Görüro¤lu ve hapishanelerde 13.
Ölüm Orucu Ekibi de ölüm orucuna
bafllad›lar. Ve ayn› günlerde tahliye
edilen direniflçi Fatma Koyup›nar
da fiiflli’de bir evde direniflini sür-
dürüyordu.  

Sab›rla ddirendik, ddire-
nifli yyeniden bbüyüttük...
TAYAD’l› Ailelerin direnifliyle ad›
direnifl park› olan Ankara Abdi
‹pekçi Park›’ndaki direnifl 11 Hazi-
ran 2006’da 11000000.. ggüünnüünnee girdi.
Ülke içinde ve ülke d›fl›nda destek
açl›k grevleri bafllad› ve yayg›nlaflt›. 

Sansür k›r›l›yor, ilerici, demok-
rat güçler, ayd›nlar yine tecrite kar-
fl› ddiirreenniiflfl eettrraaff››nnddaa ttooppaarrllaann››yyoorr--
dduu.. Temmuz ay› içinde sanatç›lar,
‹stanbul’da ““HHeeppiimmiizz TTeeccrriitttteeyyiizz””
oyunuyla tecriti protesto eylemleri-
ne bafllad›lar. Avukatlar, Tecrite
Karfl› Dayan›flma Komitesi’yle çe-
flitli eylemler yapt›. 402 doktor ve
442 avukat gazetelere verdikleri
ilanlarla tecritin kald›r›lmas›n› iste-
di. Avukatlar tecrite son talebiyle
Adalet Bakanl›¤›’na yürüyüfl yapt›.
Gecekondu semtlerinde açl›k grev-
leri bafllat›ld›. TAYAD'l›lar, ‹zmir,
‹stanbul, Ankara, Antalya, Mersin,
Adana ve Antakya’da oturma eyle-
mi yapt›lar. Fatih Sultan Mehmet

Köprüsü’nü kestiler. Ankara yürü-
yüflü düzenlediler. 20 Kas›m’da Av-
rupa Parlamentosu bürosunu iflgal
ettiler.

Düflman›n katliamlarla tecritle
tüm halk› sindirme çabalar› bofla
ç›km›flt›. 19 Aral›k sonras› “tecrit”
kelimesini telafuz etmekten bile
korkanlar flimdi tecritin kald›r›lmas›
için birfleyler yapma çabas› içindey-
di. TTB, KESK, TMMOB, D‹SK,
HAK-‹fi, ayd›nlar, sanatç›lar 4 Ara-
l›k’da Adalet Bakanl›¤›na tecritin
kald›r›lmas› için ça¤r› yapt›.

15 Aral›k’da 1000’e yak›n avu-
kat cüppeleriyle yürüyüfl yapt›. 26
Aral›k 2006’da TBMM Baflkan›
BBüülleenntt AArr››nnçç,, ööllüümm oorruuccuuyyllaa iillggiillii
oollaarraakk ççeeflfliittllii DDKKÖÖ’’lleerriinn tteemmssiillccii--
lleerriiyyllee ggöörrüüflflttüü.. Aral›k ay› boyunca
oturma eylemleri, destek açl›k grev-
leri yurdun çeflitli yerlerinde yay-
g›nlaflt›. 

2006 sonunda flehitlerinin say›s›
122 olmufltu art›k. 122. flehit FFaattmmaa
KKooyyuupp››nnaarr,, “ben son olay›m” de-

miflti flehit düflmeden önce. Onun
vasiyetini gerçeklefltirmek için so-
kaklardayd› insanlar.

Direnifl 77. yy›l›nda... ZZafer
geliyor... 13 Ocak 2007’de ‹stan-

bul, ‹zmir, Ankara, Adana, Samsun,
Antalya, Antakya’da çeflitli örgüt-
lenmelerin kat›l›m›yla tecrite karfl›
oluflturulan birlikler, kitlesel yürü-
yüfller, bas›n aç›klamalar› yapt›. Ey-
lemler, ‹stanbul’un gecekondu ma-
hallelerinde meflaleli yürüyüfllerle,
barikatlarla büyüdü. Say›s›z “Tecri-
te Son Verin” eylemleri gerçekleflti-
rildi.

AKP Hükümeti hapishanelerde
tecritin varl›¤›n› kabul etti. 22 Ocak
2007’de, F Tiplerinde tecriti k›smen
kald›ran, 10 tutsa¤›n, haftada 10 sa-
at tt rreettmmaannaa bbaa¤¤ll›› oollmmaaddaann bir ara-
ya gelerek sohbet etmesini sa¤layan
45/1 say›l› genelgenin yay›nlanma-
s›yla 20 Ekim 2000’de bafllayan
Büyük Direnifl bitirildi... 

Yalan Sürüyor,
Tecrit Sürüyor

“fiimdilik saati 5 saatten 10 saate ç›kar›yoruz, ortak mekânlarda
bulunma olana¤›n› daha sonra 20 saate ç›kma olana¤› da var.” 

Adalet Bakan› Cemil Çiçek

“10 saatlik sohbet hakk›, 20 saate ç›kar›lacakt›r. ”

Baflbakanl›k Müsteflar› 

“Biz haftal›k on saati yirmi saate ç›karaca¤›z. Bu konuda ad›mlar ataca-
¤›z. Ayr›ca genelgedeki gözlem idare kurullar› üzerinde Behiç fazla durma-
s›n, yani biraraya gelecek tutuklular›n kimlerle biraraya geleceklerine, tu-
tuklular›n kendisi karar verecek. Bunu uygulamada göreceksiniz.” 

Baflbakan ad›na Müsteflar› taraf›ndan Hak-‹fl Baflkan› Salim Uslu 
ve Mehmet Bekaro¤lu’na söylenmifltir.

‹‹flflttee ssöözzlleerr vvee iiflflttee pprraattiikk!!

“Göreceksiniz” diyordu Baflbakan o zaman. Gördük. Tecrit
koflullar›nda onlarca çeflit hastal›¤a yakalananlar› gördük.
Hücrelerinde tek bafl›na ölenleri gördük. Hapishanelerden ç›kmaya
devam eden tabutlar› gördük. 

Tabutlara bakt›¤›m›zda ise, YALANI görüyoruz. 

Bu sözlerin sahiplerinin yüzlerini her görüflümüzde, bir YALANCIYI
görüyoruz. Güler Zere’nin, tecrit alt›nda tedavi edilmeyerek katledi-
len tutsaklar›n ad›n›n geçti¤i her yerde ise, yalan›n perdesine
s›¤›narak tecrit iflkencesini sürdüren iflkencecileri hat›rl›yoruz  
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DDDDiiii rrrreeeennnnddddiiiikkkk ....
TTTTaaaarrrr iiiihhhh

hhhhaaaakkkkllll ›››› llll ››››¤¤¤¤››››mmmm›››› zzzz ››››
yyyyaaaazzzzdddd›››› !!!!

SSSSiiii yyyyaaaassss iiii   zzzzaaaaffffeeeerrrr
bbbbiiii zzzz iiiimmmmddddiiii !!!!

TTTTeeeessss llll iiiimmmm  aaaa llllmmmmaaaa
ssssaaaalllldddd›››› rrrr ›››› llllaaaarrrr ››››nnnn››››
ppppüüüüsssskkkküüüürrrr tttt ttttüüüükkkk!!!!

DDDDüüüüzzzzeeeennnn  
zzzzaaaaffffeeeerrrr iiiimmmmiiii zzzzeeee ,,,,

ttttaaaahhhhaaaammmmmmmmüüüüllll ssssüüüüzzzz!!!!   

TTEECCRR‹‹TT
SSÜÜRRÜÜYYOORR,, 

SSOOHHBBEETT 

HHAAKKKKII 

UUYYGGUULLAANNMMIIYYOORR!!

Büyük direni-
flin bafllama tari-
hinin üzerinden
tam 9 y›l geçti. 9
y›l›n 7 y›l›nda di-
fle difl, nefes ne-
fese, alev alev

süren bir direnifl
vard›. Direniflin he-

men her aflamas›nda,
direnifli elefltiren, gereksiz gören, “bunun
için bu kadar bedel ödemeye de¤er mi?” di-
yenler, hiç eksik olmad›. 

Direnifle bafllarken ve sonra, direnifl kav-
gan›n ortas›nda tüm gerçekli¤iyle sürerken
ve dahas›, 122 flehit ortada dururken de ki-
mileri “ölüm severlik”ten yaflam›n kutsall›-
¤›na uzanan soyut tart›flmalar› sürdürmek-
ten geri kalmad›lar. 

Büyük bir direniflti. 

‹deolojik bir sald›r›ya karfl›, ideolojik
bir direniflti. 

Direniflin ideolojik ve politik gücü, 7
y›l içinde ezip geçti bu pespaye teorileri. 

Türkiye gerçe¤ini yeterince kavraya-
mamaktan kaynaklanan itirazlar› geçer-
sizlefltirdi. 

Kafas›nda “acaba bu kadar ölüme,
bu kadar bedele de¤er mi?” sorusu
olanlar›n kafas›n› açt›. 

Asl›nda diyebiliriz ki 7 y›l›n her
aflamas›nda bu sorulara, elefltirilere
bir cevap vard›. Her aflamas›nda, di-
renme politikas›n›n ddoo¤¤rruulluu¤¤uunnuunn,,
ggeerreekklliillii¤¤iinniinn,, zzoorruunnlluulluu¤¤uunnuunn

kan›tlar› vard›. 

19-22 Aral›k 2000 katliam›,
neden direnifle bafllanmas› ge-

rekti¤inin kan›t›yd›. F Tipi hapishanelerin
hücreleri, hücrelerde uygulanan tecrit bir
baflka kan›tt›. Ve o günden bu yana, hapis-
haneler cephesinde yaflanan her fley, bu so-
yutlu¤a, bu “gereksizlik” tart›flmalar›na kar-
fl› direniflin zorunlulu¤una kan›tt›r. 

Bu kan›tlar›n en önemlilerinden biri, F
Tipi hapishanelerin aç›lmas›ndan, TECR‹T
politikas›n›n fiilen uygulanmaya bafllanma-
s›ndan bu yana geçen dokuz y›lda, hapisha-
nelerde tam 306 tutuklu ve hükümlünün öl-
dürülmüfl olmas›d›r. 

9 y›lda 306 ölüm!

F Tiplerini, hücreleri iflte 
bunun için –dilediklerince 
öldürmek için– istediler 

Güler Zere hastaland›. Doktora ç›kar›l-
mad›. Doktora ç›kar›ld›, teflhis konulamad›.
Aylarca ciddi bir tedavi yap›lmad›. Teflhis
konuldu, bu kez muayenede “s›ra” bulana-
mad›. Muayene edildi, teflhis kesinleflti,
hastanenin “mahkum ko¤uflu”nda yer yok-
tu... Asl›nda bunlar›n hepsinin tek bir anla-
m› vard›: KKeeyyffiilliikk.. 

Ve tüm bunlar, tecrit ortam›nda mümkün
olabilen keyfiliklerdi. 

Birbiri pefli s›ra tutsaklar ölüyor hapisha-
nelerde. En sonuncular›, ‹smet Ablak, Mus-
tafa Elelçi, Gurbet Mete, Hasan Kert, Beflir
Özer, Recep Çelik, Ali Çetkin, Mustafa De-
mir, Y›lmaz Keskin... Tecrit alt›nda katledil-
diler. fiunu diyebiliriz: E¤er tecrit olmasay-
d›, belki onlardan bir ço¤unu yaflatmak
mümkün olacakt›. 

Direniflin sürdü¤ü y›llar boyunca bir çok
kez tekrarlad›¤›m›z gibi, 122 kez öldü¤ü-
müz direnifl, özünde yyaaflflaattmmaakk iiççiinn bir dire-

BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl GGüülleerr ZZeerreelleerr’’ii
YYaaflflaattmmaa MMüüccaaddeelleessiiyyddii

99 YY››llddaa 330066 ÖÖllüümm;;
TTeeccrriittee KKaarrflfl›› BBüüyyüükk

DDiirreenniiflfliinn NNeeddeenn ZZoorruunnlluu

OOlldduu¤¤uunnuunn KKaann››tt››dd››rr......



niflti. 

F Tipi hapishanelerden önce de
vard› bu tür keyfilikler. ““SSeessssiizz iimm--
hhaa”” diye adland›rd›¤›m›z bu politi-
ka ondan önce de vard›, ama keyfi-
lik bu kadar boyutlu ve s›n›rs›z ola-
m›yordu. Hücreler, oligarfli aç›s›n-
dan keyfili¤in önünü açan bir statü-
dür ve hücrelerde bu kadar ›srarl›
olmalar›n›n nedeni de budur. 

*

EE⁄⁄EERR,, F Tipi hapishanelerde
bugün yaflam koflullar› çok daha kö-
tü de¤ilse, e¤er bugün tutsaklar hüc-
relere ra¤men asgari düzeyde örgüt-
lülüklerini sürdürüyorlarsa, baz›
haklar›n› kullanabiliyorlarsa, hiç
tart›flmas›z bir flekilde, bu ddiirreenniiflfl
ssaayyeessiinnddeeddiirr.. Direnifl sayesinde oli-
garfli F Tipleriyle amaçlad›¤› ide-
olojik, politik amaçlara ulaflama-
m›flt›r. 

Fakat, öte yandan bugün hapis-
hanelerde tecritin uyguland›¤› da
bir gerçektir. 

‹deolojik, politik anlamda tut-
saklar› teslim alma, piflmanlaflt›rma
amaçlar›na ulaflamayan oligarfli,
hücrelerin kendisine sa¤lad›¤› ““ffiizzii--
kkii üüssttüünnllüü¤¤üü”” tepe tepe sonuna ka-
dar kullan›yor ve katlediyor. 

Tutsaklar›n hastal›klar›n› tutsak-
lara karfl› bir teslim alma arac› ola-
rak kullan›yor. Hapishanelerden ç›-
kartt›¤› tabutlarla hhaallkkaa kkaarrflfl›› ggöözz--
ddaa¤¤››nn›› sürdürmek istiyor. 330066 ölü-
mün baflka bir anlam› yoktur. 

Katledilenler yaln›z devrimci,
ilerici tutsaklar de¤ildir. 306 ölü-
mün içinde adli tutuklu ve hüküm-
lüler de vard›r ve gözda¤› elbette
her kesimiyle tüm halkad›r. 

*

9 y›lda katledilen 306 tutuklu ve
hükümlünün önemli bir bölümü,
ggeerreekkeenn tteeddaavviilleerrii yyaapp››llmmaayyaarraakk
“sessizce” öldürülenlerden olufl-
maktad›r. Onlar›n resmi ölüm ev-
raklar›nda flu veya bu hastal›ktan
ölüm yazmaktad›r ancak gerçek bu
de¤ildir. O evraklarda ““ööllüümmüünn nnee--
ddeennii”” olarak yazmas› gereken tek
bir fley vard›r: TTEECCRR‹‹TT.. 

330066 tutuklu ve hükümlü, TEC-

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

“Sessiz imha”, katliam 
politikalar›n› bütünlüyor..

1995’de Buca, hemen ard›ndan
1996 bafl›nda Ümraniye Hapishane-
si’ndeki katliamlar oligarflinin ha-
pishanelerde yeni bir politika uygu-
lamaya bafllad›¤›n› gösteriyordu.
“Yeni”lik, zulmün boyutlanmas› ve
teslim olman›n bir kez daha ve kkaann
iiççiinnddee dayat›lmas› demekti. ‹flte bu
katliam politikas›n›n bir parças› ola-
rak da tutsaklar›n tedavilerinin en-
gellenerek, ölüme mahkum edilme-
leri, ssiisstteemmllii bir politikaya dönüfltü-
rüldü. Sessiz imha da katliam›n bir
parças›yd› art›k. 

Onlarca tutuklu ve hükümlü, te-
davisi yap›lmayarak, engellenerek
bu yolla katledildi. O y›llar› anlatan
en somut olgulardan biri de devrim-
ci tutsaklar›n hasta tutsaklar için
kulland›klar› flu sloganlard›: ‘‘HHaassttaa
ttuuttuukklluullaarr ööllüümmee tteerrkkeeddiilleemmeezz!!’’,,
‘‘NNaazzii kkaammpp›› iisstteemmiiyyoorruuzz!!’’ Oligar-
fli bu yönteme öylesine yayg›n bi-
çimde baflvurmaktayd› ki; 1996
ölüm orucunun ttaalleepplleerriinnddeenn bbiirrii

de hasta tutsaklar›n tedavilerinin
yap›lmas›yd›. 

Bu politika 2000’e kadar da de-
vam etti ve 20 Ekim 2000’de baflla-

yan büyük direniflin de eenn öönneemmllii
ttaalleepplleerriinnddeenn bbiirrii oldu. Baflta 1996
ölüm orucu gazileri olmak üzere
yüzlerce hasta tutsa¤›n tedavisinin
yap›lmas› hayati bir talepti. 

Oligarflinin yüzlerce ölüm paha-
s›na y›llarca kabul etmemekte diret-
ti¤i taleplerden biri de buydu. 

Peki neden?

Oligarflinin hapishaneler politi-
kas›n›n özünde de ““ffiizziikkii vvee ssiiyyaassii
yyookkeettmmee”” vard›r. Ya fiziki olarak,
ya ideolojik olarak yoketmeliydiler
devrimci tutsaklar›. 

Mehmet A¤ar gibi infazc› bir
kontrgerilla flefinin Adalet Bakan›
yap›labilmesi bu politika nedeniyle-
dir. Nitekim A¤ar, hapishaneleri tes-
lim almak için peflpefle 6-8-10 Ma-
y›s 1996 tarihli genelgeleri ç›kar›r-
ken, ““bbiirraazz ccaann yyaannaaccaakk”” diyordu.
Ve hat›rlay›n, 19 Aral›k’›n ertesinde
televizyon ekranlar›na ç›kan Adalet
Bakan› Sami Türk de ““zzaaiiyyaatt bbeekkllee--
ddii¤¤iimmiizziinn aalltt››nnddaadd››rr”” demiflti. Bu
sözlerde düzenin Adalet Bakanlar›
için tutsaklar›n ne ifade etti¤ini gö-
rebilirsiniz. 

Bu sözler, F Tiplerinin neden
aç›ld›¤›n›n da ip uçlar›n› tafl›yordu.
Katlederek yönetecekleri bir hapis-
hane tipiydi F Tipleri.

Bu sözlerde, ço¤u AAKKPP iikkttiiddaa--
rr››nnddaa olmak üzere 330066 tutuklu ve
hükümlünün nas›l ve neden katle-
dildi¤ini görebilirsiniz. 

Hücre tipi hapishanelerin aç›l-
mas›na iliflkin olarak çok fley söyle-
mek mümkün. Elbette F Tipleri
devrimci tutsaklar› teslim almak
için aç›ld›. Ama sa¤l›k konusundaki
uygulamalara bakarak flunu da söy-
leyebiliriz: F Tiplerini, Güler Zere-
ler’i daha kolay, daha h›zl› ve daha
çok katledebilmek için açt›lar. Dev-
rimci tutsaklar› buralarda, tecrit al-
t›nda, sistemli bir biçimde, sessiz
imha politikas› ile zamana yayarak,
sakat b›rakacak ve katledeceklerdi. 

Tedavi etmeyerek ölüme mah-
kum etme de t›pk› Ulucanlar veya
19-22 Aral›k katliam›nda söylendi¤i
gibi, ““yyaa tteesslliimm oollaaccaakkss››nn,, yyaa ööllee--
cceekkssiinn”” demenin bir biçimidir. Oli-

fifiuurraass›› aaçç››kkççaa
ggöörrüüllmmeellii...... UUlluuccaannllaarr

hhaappiisshhaanneessiinniinn hhaammaamm››nnddaa
‹‹ssmmeett KKaavvaakkll››oo¤¤lluu’’nnuu
iiflflkkeenncceeyyllee kkaattlleettmmeekkllee,,
BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa 66 kkaadd››nn››
ddiirrii ddiirrii yyaakkmmaakkllaa,, GGüülleerr
ZZeerree’’yyii ggüünn ggüünn kkaattlleettmmeekk
aarraass››nnddaa öözzddee bbiirr ffaarrkk
yyookkttuurr.. VVee bbuu aannllaayy››flflaa
kkaarrflfl››,, hheerr bbiiççiimmddee ddiirreennmmeekk
hhaakkll›› vvee mmeeflflrruudduurr.. 
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garfli, kendisine yarafl›r afla-
¤›l›k bir anlay›flla, hastal›k-
lar› da teslim alman›n bir
arac› olarak kullanmaktad›r. 

fiuras› aç›kça görülmeli
ve bilinmelidir ki; Güler Ze-
re ve di¤er hasta tutsaklarla
ilgili olarak izlenen politika
s›radan bir ihmal, bir keyfi-
likten çok öte, aç›k bir katli-
amc›l›k politikas›d›r. Ulu-
canlar hapishanesinin  hama-
m›nda ‹smet Kavakl›o¤lu’nu
iflkenceyle katletmekle, Bay-
rampafla’da 6 kad›n› diri diri
yakmakla, Güler Zere’yi gün
gün katletmek aras›nda öözzddee
bbiirr ffaarrkk yyookkttuurr.. Ve bu anla-
y›fla karfl› her biçimde diren-
mek hakl› ve meflrudur. 

F Tipi hapishanelerin aç›l-
mas›yla birlikte tutsaklara
tecritin yan›s›ra tedavi etme-
yerek ölüm dayat›ld›. Bu po-
litikan›n somut sonuçlar›n›
ise o günden bugüne yaflanan
ölümlerde görüyoruz. Güler
Zereler ve onlarca hasta tut-
sa¤›n varl›¤› bu politikan›n
sonuçlar›d›r.

Tecrit hücrelerinde yüz-
lerce sakat, tek bafl›na yafla-
yamayacak durumda tutsak-
lar vard›r. Tecrit uzad›kça
sa¤l›¤› bozulan tutsaklar ço-
¤almaktad›r. F Tiplerinin mi-
mari yap›s›, tutsaklar›n bir
arada kalmas›n›n engellen-
mesi, hasta tutsaklar›n tek
bafl›na kalmalar›, bu politi-
kan›n etkilerini art›rmakta,
sonuç yeni ölümler olmakta-
d›r. 

F Tiplerine ve tecrite kar-
fl› Büyük Direnifl, fiziki ve
sessiz imhaya, ideolojik im-
haya karfl› bir direniflti. Tec-
rit bugün de sürmektedir ve
tecrit Güler Zereler’i ço¤alt-
makta, hapishanelerden ç›-
kan ttaabbuuttllaarr›› ççoo¤¤aallttmmaakkttaa--
dd››rr.. Bu nedenle tecrite karfl›
mücadele bugün de ayn› ne-
denle son derece önemli,
güncel ve hayatidir. 

Tüm dünyada ezenle ezilenin
mücadelesi yaratt› tarihi. Ezenin
doymak bilmez kâr ve servet h›rs›,
ve ona karfl› direnen, haklar›n› sa-
vunan ezilenler vard› hep tarih sah-
nesinde. Ezenler, hükümranl›klar›n›
sürdürebilmek için zulme baflvurdu-
lar hep. 

Ama karfl›lar›nda ‘‘bbiirr ccaann››mm vvaarr;;
ffeeddaa oollssuunn hhaallkk››mmaa’’ diyenler vard›.
Ezenler bilmediklerinden insanca
yaflay›p insana yarafl›r flekilde öl-
meyi, böylesi bir feday›, böylesi bir
iradeyi beklemezler ezilenlerden.
Tarih boyunca defalarca karfl›lafl-
m›fllard›r halklar›n bu gözü karal›-
¤›yla. Ama yine de kabul etmek is-
temezler bu gerçe¤i. 

2000’de sald›ran egemenler de
belki diyorlard›, belki bu kez öyle di-
renemezler. Ama ezilenlerin öncüle-
ri, temsilcileri tam yedi y›l ayn›
inanç, ayn› ba¤l›l›kla ömürlerinden
yiyip, “halk›m›za feda” dediler. Zor
bir yolda zalime karfl› kuflan›lacak
bedenden baflka bir fley kalmad›-
¤›nda, ölüm oruçlar›yla dikilmifllerdi
düflman›n karfl›s›na. Yedi y›l bir an
bile tereddüte düflmeden direniflin
bayra¤›n› yükselttiler. 

Eriyen, tutuflan bedenleriyle tam
yüz yirmi iki kez hayk›rd›lar teslim
olunmayaca¤›n›. Ve iflte tarih gös-
terdi hakl›l›klar›n›. 

Nas›l ki yüzlerce cana ra¤men
hücrelerde direttilerse, d›flar›da da
herkese kendi tecritini yaflatmaya
çabalad›lar, çabal›yorlar.

fiehirleflme diye koca binalarda
yaln›zl›¤› dayatt›lar; okullar›, sokak-
lar› güvenlik bahanesiyle ablukaya
ald›lar, kameralarla kuflatt›lar. Üni-
versite kap›lar›na özel güvenlikleri,
turnikeleri koydular. Kampüsleri fle-
hir d›fl›na tafl›d›lar. Gençli¤i halktan
ay›rmaya çal›flt›lar. Tüm uygulama-
lar›yla bireycili¤i, bencilli¤i dayat-
maya devam ediyorlar.... Baflka tür-
lü yönetemeyeceklerini biliyorlar.
Tecriti böyle dayatmalar› bundand›r.

Ama biz emperyalizmi de iflbir-
likçilerini de çok iyi tan›yoruz. Ne-

denleri, nas›llar›yla biliyoruz sald›r›-
lar›n›. 

Oligarflinin bu teslim alma politi-
kas›n›n önüne set çekebiliyor mu-
yuz? Direnip düflenlerimiz gibi onur-
lu kalabiliyor muyuz? Onlar›n tüm
bu politikalar›na beni ilgilendirmez,
sorun hapishaneler sorunudur deyip
geçmek yerine tüm boyutlar›yla
tecrit gerçe¤ini kavrayabiliyor mu-
yuz? Hem içeride hem d›flar›da sür-
müfl Büyük Direniflin onurlu direni-
flini biz devam ettirebiliyor muyuz?

Asl›nda sürecin kendisi üzerine
hiç yorum götürmez flekilde ö¤reti-
ciydi. Hele biz gençler için. Tecrite
karfl› mücadelenin iiççeerrii dd››flflaarr›› aayyrr››mm››
oollmmaakkss››zz››nn insanl›k onurunu koru-
makla efl de¤er oldu¤unun bilincini
tafl›d› bize Büyük Direnifl. Halka reva
görülen bu zulme karfl› ç›kmak için
illa yafl› kemale ermifl olmak gerek-
miyordu. Nitekim öyle de olmad›.
Örne¤in Canan ve Zehra, iki k›z kar-
defl ölüme de birlikte yürüdüler gen-
cecik yafllar›na bakmadan, yaflaya-
bilecekleri onca y›la hay›flanmadan.
Bu mücadelenin gençlik cephesin-
den neden verilmesi gerekti¤inin en
güzel kan›t›yd› onlar. Madem ki sal-
d›r›n›n as›l hedefi belliydi, bana ne
demek olmazd›. Zaten bu sald›r›
amac›na ulaflsa en çok zarar› göre-
cek olan da gençlikti. Böylesi bir di-
reniflin tam orta yerinde, gelecek
planlar›nda sadece halklar›n ç›kar›
olan gençler de vard›. Üzerlerinde bir
sorumluluk hissederek öne at›lm›fl-
lard›. Nas›l özgür, demokratik,
YÖK’süz üniversite istiyorsa Zehra,
ayn› sesle konufltu direniflte de.

Gerek sürecin kendisi gerekse
flehitlerimiz sorumlulu¤umuzu hat›r-
lat›yor bize. Ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist bir ülke kurma yolunda
mücadele her zamanki gibi devam
edecek. Canan, Zehra, Özlem'in
al›n band›n› kuflan›rken, tereddüt et-
memeleri, bu fedakarl›¤› kendilerin-
den uzak görmemeleriyle tüm genç-
li¤e örnektirler. DEV- GENÇ'li ol-
mak Canan, Zehra, Eyüp olabil-
mektir.

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii

Tecrite Karfl› Mücadelede Gençlik
GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU
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Meflruluk BBilincinin SSor-
durdu¤u SSoru: ““bbuu kkaaddaarr
iinnssaann uulluu oorrttaa bbuunnuu mmuu
bbeekklliiyyoorr ggeerrççeekktteenn??””

9 Ekim’de Ankara 11. A¤›r Ceza

Mahkemesi’nde, 19-22 Aral›k 2000

hapishaneler katliam›n›n bafl sorum-

lular›ndan dönemin Adalet Bakan›

Hikmet Sami Türk’e yönelik yar›m

kalan feda eylemi hakk›nda aç›lan

davan›n ilk duruflmas› yap›ld›. 

Duruflma salonunda “yarg›la-

nan” Didem Akman, yapt›¤›n›n

meflrulu¤unu savunurken, duruflma

salonunun d›fl›nda kalabal›k bir kit-

le, adalet istekleriyle fedan›n mefl-

rulu¤unu savunuyorlard›. 

Duruflma sonras›nda, adliye oto-

park›nda Didem Akman ve Serkan

Onur Y›lmaz’› bir anl›¤›na dahi ol-

sun görebilmek için toplanm›flt› in-

sanlar; Akman ve Y›lmaz, mahke-

me ç›k›fl›nda ringe bindirilirlerken,

bir anl›k göz göze gelme an›nda se-

lam verebilmek için bekliyorlard›.

Bunu ö¤renen halktan birinin “bu
kadar insan ulu orta bunu mu bekli-
yor gerçekten?” demesi, sahiplen-

medeki cüretin, meflrulu¤un bir ifa-

desiydi. Feda eylemi yapan birinin

bu flekilde aç›kça sahiplenilmesi,

belli ki flafl›rtm›flt› onu. 

Evet, o kadar insan “ulu orta”
onu bekliyorlard›. Hem de ülkenin
dört bir yan›ndan geldiler duruflma-
y› izlemek için. 

Böyle bir dava daha önce dünya-
n›n baflka bir yerinde olmufl mudur
bilmiyoruz ama ülkemizde ilkti. 29
Nisan’da Didem Akman’›n eylemi
yar›m kalmasayd› böyle bir dava da
olmayacakt›. 

Çünkü Didem Akman, adaletin
yerini bulmas› için kendi can›n› fe-
da etmeye karar vermiflti. 28 tutsa-
¤›n katledilmesindeki sorumlulu¤u-
na ra¤men Hikmet Sami Türk ve di-
¤er sorumlular hakk›nda dava bile
aç›lmam›flt›. Adalet yerini bulma-
m›flt›. Didem Akman adaletti.

Adalet, bir halk›n en hassas duy-
gusudur. Bir adaletsizlik karfl›s›nda
sesini ç›kartamasa da halk, unutmaz
onu, içinde bir ukde oturur kal›r.
Adaletsizlik büyüdükçe adalete
olan özlem de büyür. 

Didem Akman’› fedaya götüren
o özlemdi. O özlem, sadece Didem
Akman’›n özlemi de de¤ildi. Adale-
te hasret kalan bütün halk›n özle-
miydi. 

Halk Cepheliler, Adana’dan, An-
talya’dan, Bursa’dan, Edirne’den,
Eskiflehir’den, Hatay’dan, Ispar-
ta’dan, ‹stanbul’dan, ‹zmir’den,
Kars’tan, Malatya’dan ç›kt›lar yola.
Ankara otoban gifle girifllerinde

adeta savafl hali gibi y›¤m›fllard› po-
lisleri yine. Fakat kimse durdura-
mazd› onlar›. Büyük bir özlem,
meflruluk ve sahiplenme bilinciydi
onlar› oraya götüren. 

Bu özlemdir ki insanlar›, ülkenin
dört bir yan›ndan kalk›p Didem Ak-
man’›n, bir feda savaflç›s›n›n dava-
s›n› izlemeye götürüyor. Adalet ara-
man›n, hesap sorman›n meflrulu-
¤uyla gidiyorlard›. O mahkemede
Didem Akman de¤ildi yarg›lanacak

olan. Onlar
Hikmet Sami
Türkü yarg›-
lamak için gi-
d i y o r l a r d › .
Adalet için
gidiyorlard›.
Adalet iste-
melerini, he-

sap sormalar›n›, engelleyemezlerdi.

Halk Cepheliler sabah saat 8.00
civar›nda Direnifl Park›’nda (Abdi
‹pekçi) topland›lar. Kendilerini bu-
rada Ankara Halk Cepheliler karfl›-
lad›. Sonra hep birlikte A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin önüne yürüdüler. 

““1199 AArraall››kk’’››nn EEmmrriinnii 
VVeerreenn TTüürrkk’’üü YYaarrgg››llaayy››nn””

Halk Cepheliler, saat 9.30’da di-
renifl park›nda bir aç›klama yaparak
orada bulunma nedenlerini duyur-
dular. 

Halk Cephesi aç›klama esnas›n-
da; “Serkan Onur Y›lmaz ve Didem
Akman’› De¤il 19 Aral›k Katliam›-
n›n Emrini Veren Hikmet Sami
Türk’ü Yarg›lay›n” yazan “Halk
Cephesi” imzal› bir pankart açt›. 

‹nsanlar, ellerinde 19-22 Aral›k
katliam›nda yaflanan vahfleti anlatan
ve üzerinde ‘‘KKaattlliiaammcc››llaarr YYaarrgg››--
llaannss››nn!!’’ yaz›l› foto¤rafl› dövizler
tafl›yorlard›. 

Mahkeme önünde 19-22 Aral›k
katliam›n› yaflayanlar da vard›. Kat-
ledilen yoldafllar›n›n hesab›n› sor-
mak için oradalard›. Katliamc› Hik-
met Sami Türk’ü yarg›lamak için
oradalard›. 

Halk Cephesi ad›na aç›klamay›
da 19-22 Aral›k katliam›n› Bayram-

Halk ‹çin, Adalet ‹çin

FEDA, YARGILANAMAZ! 

Sami Türk’e Yönelik Feda Eylemi Davas›’n›n ‹lk Duruflmas› Yap›ld›!
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pafla Hapishanesi’nde yaflam›fl olan
Mehmet Güvel yapt› ve aç›klama-
s›nda flöyle dedi: 

“19 Aral›k gibi bir katliam ya-
fland›. Bu katliamda 28 tutsak katle-
dildi. 6 kad›n diri diri yak›ld›. Bu
vahfleti yaflayan insanlar elbette ki
adalet isteminde bulunacaklar. Bu
adalet duygusuyla hareket eden Di-
dem Akman ve Serkan Onur Y›lmaz
19 Aral›k katliam›n›n birinci dere-
ceden sorumlusu, dönemin Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’ü ceza-
land›rmak isterken yakalan›p yarg›-
lan›yor. Niçin 19-22 Aral›k katli-
am›n›n birinci dereceden sorumlusu
Hikmet Sami Türk yarg›lanm›yor?
‹flte biz buraya bu adalet istemimizi
hayk›rmak için geldik.” 

Aç›klama, “Katliamc›lar Ceza-
land›r›ls›n! Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z! Adalet ‹stiyoruz!” slogan-
lar›yla sona erdi.

Aç›klaman›n ard›ndan duruflma
haz›rl›klar› bafllad›. Herkes mahke-
me salonuna girmek, bu tarihi yar-
g›lamaya tan›k olmak istiyordu. Fa-
kat herkesin salona girmesini, onla-
r›n sahiplenilmesini hazmedemiyor-
lard›. Onun için herkesi duruflma sa-
lonuna almad›lar. Didem Akman’›n
ailesine bile zorluk ç›kartt›lar. Du-
ruflma salonuna ailelerin d›fl›nda 10
kifli al›nd›. 

Saat 10.30’da mahkeme bafllad›.
Mahkemenin ilk bölümünde Didem
Akman savunmas›n› yapt›. ‹lk defa
feda eyleminin siyasi savunma ko-
nusu yap›ld›¤› bir duruflma yaflan›-
yordu ve Didem Akman emperya-
list dünya gerçe¤ini anlat›yordu sa-
vunmas›nda. Eyleminin yar›m kal-
d›¤›n› ama bunun hesab›n›n da ya-
r›m kald›¤› anlam›na gelmeyece¤i-
ni, hesab›n bir gün mutlaka sorula-
ca¤›n›, as›l yarg›lanmas› gereken-
lerden hesap sorulmad›¤› sürece
kendisini yarg›layamayacaklar›n›
söyledi mahkeme heyetine. 24 say-
fal›k savunmas›nda yarg›lanan de-
¤il, yarg›layand›. Devrimci müca-
delenin meflrulu¤undan ald›¤› güçle
yarg›l›yordu. 

Saat 12.30’da duruflmaya ara ve-
rildi. Mahkeme salonuna giremeyen
Halk Cepheliler mahkeme önünde
beklerken türküler söyleyip halaylar
çektiler. Sürekli aç›k tuttuklar› pan-
kartla gelen-geçen herkese adalet
talebini anlatt›lar. 

Verilen arada duruflmaya
kat›lanlar›n da kat›l›m›yla bir
bas›n aç›klamas› daha yap›ld›.
130 kiflinin kat›ld›¤› aç›klama-
da Mehmet Güvel yine adalet
talebini dile getirerek, katliam-
c›lar›n cezaland›r›lmas›n› iste-
di.

Saat 14.00’de duruflman›n ikinci
yar›s› bafllad›. Serkan Onur Y›lmaz
savunmas›n› yapt› ve o da devrimci
oldu¤unu ve devrimcili¤in meflrulu-
¤unu savundu.

Duruflmaya flikâyetçi ve ma¤dur
olarak Hikmet Sami Türk’ün de ka-
t›lmas› bekleniyordu. Ancak Hik-
met Sami Türk “hhaassttaa oolldduu¤¤uu””!! ge-
rekçesiyle gelmeyece¤ini bildiren
bir dilekçe gönderdi. Ayr›ca tan›k
olarak dinlenece¤i söylenen polis
de, “çocu¤unun rahats›zl›¤›” ge-
rekçesiyle mahkemeye gelmedi. 

Dava 2244 AArraall››kk 22000099 tarihine er-
telendi. 

Duruflmay› izleyenlerin dönüflü
d›flar›da yine büyük bir coflku ile
karfl›land›. Halk Cepheliler adliye-
nin önünden hep birlikte adliye oto-
park›na geçtiler. Burada Didem Ak-
man ve Serkan Onur Y›lmaz’›
görüp onlara selam vermek istiyor-
lard›. Bu s›rada oradan geçen pek
çok kifli ola¤and›fl› bir bekleyifl ol-
du¤unu fark ederek, “siz kimsiniz?”
ya da “hangi dava?” diye sorular so-
ruyordu. Halk Cepheliler taraf›ndan
verilen cevaplardan sonra flaflanlar
da vard›. Birisi flaflk›nl›¤›n› gizliye-
meyerek, en baflta da aktard›¤›m›z
gibi, ““bbuu kkaaddaarr iinnssaann uulluu oorrttaa bbuu--
nnuu mmuu bbeekklliiyyoorr ggeerrççeekktteenn??”” diyor-
du. fiaflk›nl›¤› Halk Cepheliler’in
cüretineydi. Meflruluklar›na olan
inançlar›nayd›. 

Uzun bir bekleyiflin ard›ndan Di-
dem Akman ve Serkan Onur Y›lmaz
ç›kar›ld› ve apar topar ring arac›na
bindirildiler. Tutsaklar ring arac›na
biner binmez ringin hücresinin ca-
m›n› açarak zafer iflaretleriyle selam
verdiler. Bunun üzerine Halk Cep-
heliler de onlar› “Devrimci Tutsak-
lar Onurumuzdur” sloganlar›, zafer
iflaretleri, alk›fllar ve ›sl›klarla u¤ur-
lad›lar. 

Sami Türk de, korumas› da “has-
talanm›fllar” ve o yüzden Didem
Akman’›n “yarg›land›¤›” du-
ruflmaya gelmemifller. Hasta-
l›klar›n›n ne oldu¤u aç›klan-
mad›, ama biz tahmin edebi-
liyoruz: Korkudur o hastal›-
¤›n ad›. Dünyan›n tüm za-
limleri, faflist diktatörleri o
hastal›ktan muzdariptir. ‹flin
kötüsü, o hastal›¤›n tedavisi de
yoktur. Daha do¤rusu tek tedavisi
vard›r: Hesap vermek; ancak o za-
man kurtulunur o hastal›ktan... 

Hastal›klar› d›fl›nda iki ihtimal
daha var: Nefesini bir an çok yak›n-
lar›nda duyduklar› feda savaflç›s›n›
karfl›lar›nda tekrar görmek onlar

için o kabusu tekrar
yaflamak gibi olacak-

t›r; bundan dolay› gelmemifl
olabilirler. 

‹kincisi; görünürde

yarg›lanan Didem Ak-

man’d›r ama özellikle

Sami Türk çok iyi bilir

ki, devrimciler, o mah-

kemelerde yarg›lanan

de¤il, yarg›layanlard›r

hep. Bir kez daha yarg›-

lanmaktan korktu¤u için gel-

memifl olabilir mahkemeye.  

Görüyorsunuz, Hikmet Sami’nin

mahkemeye gelmemek için nedeni

çok. Suçlar› çok olanlar, halkla,

devrimcilerle, yüzleflmekten hep

kaçarlar. 

SSaammii TTüürrkk’’ee ggeeççmmiiflfl oollssuunn!!

Serkan Onur Y›lmaz,
duruflmaya kkat›lanlar›

selaml›yor
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2009 Nobel Edebiyat Ödülü ya-
zar Herta Müller’e, Nobel Bar›fl
Ödülü de ABD Baflkan› Barak Oba-
ma’ya verildi.

Nobel ödülleri ‹sveç Akademisi
taraf›ndan 1901’den beri uluslarara-
s› düzeyde fizik, kimya, t›p, edebi-
yat, ekonomi, bar›fl gibi dallarda ve-
riliyor. Bugüne kadar 789 kifliye
ödül verilmifl. 

Birincisi flu çok aç›k ki emperya-
listler durduk yere hiç kimseye ödül
vermez. Herta Müller’e de sadece
onun eserlerindeki edebi yan güçlü-
lü¤ü k›stas al›narak verilmemifltir. 

Burjuvaziye göre hangi flair, ya-
zar, edebiyatç› makbuldür, hangi
eserler okunmal›d›r?.. Elbette bun-
lar›n bir kriteri vard›r. Bu kriterler-
den kesin ve de¤iflmez olan›, em-
peryalist politikalara do¤rudan veya
dolayl› hizmet etmektir. 

Bu ödüllerle emperyalist politi-
kalara do¤rudan veya dolayl› hiz-
met eden veya edebilecek kimi ay-
d›nlar, yazarlar, bilim insanlar› öne
ç›kart›l›p parlat›l›r. Bir düflünceyi
s›radan bir bilim insan›, “ünsüz” bir
yazar söyledi¤inde onun yarataca¤›
etkiyle, “Nobel ödüllü” bir ayd›n›n,
yazar›n yarataca¤› etki aras›nda bir
hayli fark vard›r. Ve bu “fark”, bur-
juvazinin çeflitli düflüncelerini, poli-
tikalar›n› genifl kitlelere veya ayd›n
kesimlere empoze etmek için kulla-
n›l›r. 

Karfl›-devrimci düflünceleri, em-
peryalist politikalar›, özellikle bu
ödüllerin kimlere verildi¤ine bak›n-
ca, daha aç›k görürüz. 

Halklara, sosyalizme en büyük
ihaneti gerçeklefltiren Sovyetler
Birli¤i Devlet Baflkan› Mihail Gor-
baçov, çoluk-çocuk, yafll› demeden
binlerce Filistinli’nin kan›n› döken
‹srail Baflbakan› fiimon Perez gibi
kiflilere bu ödül verilmiflti. 

2009 Nobel Edebiyat ödülüne
lay›k görülen Herta Müller’e bu

ödülün, "fliirin yo¤unlu¤u ve nesirin
aç›kl›¤›n› kullanarak yoksullar›n
dünyas›n› tasviri"nden dolay› veril-
di¤i aç›kland›. 

Koca bir yalan! Tam bir ikiyüz-
lülük, tam bir sahtekarl›k! Herta
Müller’e bu ödülü veren emperya-
listler yoksullar›n dünyas›n› çok mu
merak ediyorlar da böyle bir gerek-
çeyle ödül veriyorlar. Ödül, Mül-
ler’in “yoksullar›n dünyas›n› tasvir
etmekteki” ola¤anüstü(!) baflar›s›n-
dan de¤il, tescilli bir sosyalizm düfl-
man› yazar olmas›ndan dolay›d›r.
Yoksulluk, özgürlük, bar›fl, demok-
rasi, bu düflmanl›klar›n›n maskesi-
dir. 

Herta Müller, 1953 Romanya
do¤umlu. Sosyalist Romanya’da
büyüyen Müller, bir süre sonra, Ça-
vuflesku önderli¤indeki halk iktida-
r›na karfl› muhalefet yapmaya bafll›-
yor. O dönemde karfl›-devrimci
“Almanca konuflan, ifade özgürlü-
¤ü aray›fl›ndaki genç yazarlar” di-
ye an›lan bir örgütlenmenin (Akti-
onsgruppe Banat) içinde yer ald›.
Kitaplar›nda da ayn› düflmanl›¤›
sürdürüyordu Müller. Bundan dola-
y› emperyalistler için makbuldü
Burjuva bas›nda Müller’e ödül ha-
beri “Diktatör karfl›t›na Nobel” gi-
bi bafll›klarla verildi. Müller için ba-
s›nda kullan›lan k›sa tan›mlardan
biri onun ne yapt›¤›n›, ne yazd›¤›n›
özetliyordu zaten: ““ÇÇaavvuuflfleesskkuu rreejjii--
mmii aalltt››nnddaakkii zzoorr yyaaflflaamm kkooflfluullllaarr››nn››
aannllaattaann eesseerrlleerrii iillee ttaann››nn››yyoorr..”” 

Çavuflesku yönetimine sald›r-
makla yetinmeyen Müller, baz› ki-
taplar›nda da Sovyetler Birli¤i’ni,
Stalin’i karal›yor. Ve iflte bunlar,
Müller’e Nobel Edebiyat ödülünü
getiriyor.

Romanya’da halk iktidar› y›k›la-
l› y›llar olmufltur fakat emperyaliz-
min sosyalizme ve Çavufleskular’a
olan kini, düflmanl›¤› bitmemifltir.
Çünkü onca yalanlar›na, çarp›tma-
lar›na ve Çavufleskular’› kurfluna

dizmeleri-
ne ra¤men
sosyalizm
gerçe¤i-
ni, onla-
r›n hakl›l›klar›n›
yok edememifllerdir. 

Dahas›, emperyalistlerin, hükü-
metleriyle, gizli servisleriyle, gaze-
te ve televizyonlar›yla, Çavuflesku
yönetimine karfl› nas›l alçakça bir
komplo kurduklar›, nas›l tüm dün-
yaya yalanlar söyledikleri aç›¤a ç›k-
m›flt›r; dolay›s›yla, komplolar›n›,
yalanlar›n›, karfl›-devrimci darbele-
rini hakl› ç›kartacak her türlü mal-
zeme ihtiyaçlar› var hala. Emperya-
lizm, kendisine bu malzemeyi su-
nan herkesi el üstünde tutacakt›r.
Kendini aklay›p, sosyalizmi, Çavu-
fleskular’› ebediyyen mahkum et-
mek için Herta Müller gibi sosya-
lizm düflmanlar›na ihtiyaçlar› var-
d›r. Ve dünyan›n neresinde bir halk
düflman›, sosyalizme küfreden bir
ayd›n, yazar, bilim insan› varsa, onu
mükafatland›r›yor burjuvazi. 

11998800 ssoonnllaarr››,, ‘‘9900 bbaaflflllaarr››nnddaakkii
kkaarrflfl››--ddeevvrriimmccii kkoommpplloo vvee ddaarrbbee--
lleerriinn eenn ppeerrvvaass››zzllaarr››nnddaann bbiirriiyyddii
RRoommaannyyaa’’ddaakkii.. ÇÇoo¤¤uunnuu Avru-
pa’dan tafl›nanlar›n oluflturdu¤u bir-
kaç bin kiflilik gösteriler, sosyaliz-
me karfl› yüzbinlerin kat›ld›¤› bir
“halk ayaklanmas›” olarak sunul-
mufltu; Çavuflesku'nun ""8800 bbiinn kkii--
flfliinniinn kkaattiillii"" oldu¤u, ""‹‹ssvviiççrree bbaann--
kkaallaarr››nnddaa ggiizzllii hheessaappllaarr››nn››nn bbuu--
lluunndduu¤¤uu"",, bbiirr kkeennttii ttüümmüüyyllee yyoo--
kkeettttii¤¤ii anlat›l›yordu. Hastal›ktan
ölen bebeklerin morglardaki ceset-
lerini gösterip bunlar› Çavuflesku'la-
r›n öldürttü¤ü söylenmekteydi. O
kadar ahlaks›zca yalanlara baflvur-
dular ki; Çavuflesku bir sap›k olarak
lanse edildi... Ve bütün bunlar› ya-
lan oldu¤u ortaya ç›kt›. ‹flte bunun
için burjuvazinin hala Çavufles-
ku’nun ne kadar zalim bir diktatör
oldu¤unu, sosyalizmin ne kadar kö-

Burjuvazinin Nobeli, 
Sosyalizme Sald›r›n›n Ödülüdür
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tü bir yönetim oldu¤unu anlatacak
Müllerler’e ihtiyac› var... Burjuva-
zinin, iflbirlikçilerin darbesiyle de-
virip kurfluna dizdikleri Nikolay
Çavuflesku ve efli Elena Çavufles-
ku’nun tarihsel direniflini tarihten
silecek yazarlara ihtiyac› var. ‹flte
bu ihtiyaçlara az çok “edebi” bir
karfl›l›k verenler, burjuvazinin ödül-
lerinden birini alabilirler. 

*

OObbaammaa’’yyaa “Nobel Bar›fl ödü-
lü”nün verilmesi ise, her fleyden ön-
ce apaç›k, dünya halklar›yla alay et-
mektir. Bar›fl kelimesiyle, bar›flla
alay etmektir. 

‹ki ülkeyi aç›k iflgal alt›nda tu-
tan, iflgal etti¤i ülkelerde her gün
katliamlar yapan, iflkencehaneler
kuran, her türlü ahlaks›zl›¤›, alçak-
l›¤›, namussuzlu¤u yapan, halk›n
direniflini bast›rmak için 40 bin as-
ker daha gönderen bir emperyalist
ülkenin baflkan›na “bar›fl” ödülü
vermek, halklarla alay etmek de¤il
de nedir? Dünya halklar›n› kana bo-
¤an, flu son yüzy›lda s›n›flar savafl›
d›fl›nda ne kadar savafl ç›km›flsa tüm
bu savafllar›n sorumlusu olan bir ül-
kenin baflkan›na, “bar›fl ödülü” ver-
mek, o baflkan›n ad› ne olursa olsun,
dünyan›n en çarp›c› kara mizah ör-

neklerinden olsa gerek...

Akademi, Obama’ya bu ödülün
verilmesinin gerekçelerini de flöyle
aç›klad›: ““Uluslararas› diplomasiyi
ve halklar aras›ndaki iflbirli¤ini
güçlendirme konusundaki ola¤a-
nüstü çabalar›, nükleer silahs›zlan-
ma için yapt›¤› çal›flmalar ve dünya
bar›fl›na katk›lar›” !!!

Adeta uuyydduurruullmmuuflfl bir gerekçe. 

Halklar aras›nda hangi iflbirli¤ini
nerede gerçeklefltirmifl? Yalan!

Nükleer silahs›zlanma için hangi
çabalar› göstermifl? Dünyada en çok
nükleer silah bulunduran ülke ola-
rak halklara karfl› kullanmayaca¤›n›
m› aç›klam›fl veya onlar› imha etme
karar› m› alm›fl? 

Tüm dünyan›n gözleri önünde-
dir; Obama’n›n “nükleer silahs›z-
lanma için yapt›¤› çal›flmalar”,
KKuuzzeeyy KKoorree ve ‹‹rraann’›n nükleer ça-
l›flmalar› nedeniyle iflgalle, ambar-
goyla tteehhddiitt edilmesinden ibarettir.
Bunun için de bar›fl ööddüüllüü verilme-
si bir yana, en az›ndan kk››nnaannmmaass››

gerekir. Emperyalistlerin silahs›z-
lanmaktan kastetti¤i halklar›n, em-
peryalizme boyun e¤meyen ülkele-
rin silahs›zland›r›lmas›d›r. 

Bugüne kadar insanlara karfl›

nükleer silah kullanan tek ülke

Amerikad›r. Dünya halklar› için en

büyük tehdit ve tehlikeyi oluflturan

ülke yine Amerika’dan baflkas› de-

¤ildir. Obama bu silahlar›n imha

edilmesinden mi bahsediyor? Hay›r.

Bu halklarla alay etmek de¤il de ne-

dir?

Bütün bu katliamlar, savafllar sü-

rerken Nobel Bar›fl Ödülü’nün Oba-

ma‘ya verilmesi, t›pk› Obama’n›n

kendisinin ABD Baflkanl›¤›na geti-

rilmesi gibi, Amerika’n›n emperya-

list, katliamc› yüzünü perdelemeye

yarayacak yeni bir maskesi olur en

fazla. 

Burjuvazi bir eseri, bir kitab›, bir

filmi, müzi¤i, bir kifliyi, bar›fl, de-

mokrasi, özgürlük, hangi görüntü

alt›nda sunarsa sunsun, o görüntü-

nün arkas›nda mutlaka kendi ç›kar-

lar› vard›r. Hangi kitab› övüyorsa,

hangi filmin, müzi¤in reklam›n› ya-

p›yorsa, bilin ki burjuvazinin ç›kar›-

na, halklar›n aleyhinedir. 

Burjuvazi ne diyorsa tersini ya-

p›n. Ne diyorsa tersini düflünün. Ne-

yi seyret diyorsa bilin ki o, esas›nda

seyredilmemesi gerekendir. Neyi

oku diyorsa bilinki o, okunmamas›

gerekendir. 

AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann
AAllmmaannyyaa MMeerrkkeezz BBaannkkaass››
BBaaflflkkaann›› TThhiilloo SSaarrrraazziinn’’ee cceevvaapp..

HIRSIZLIK SOYGUNCULUK
YAPMIYORUZ.
EVET; MANAVLIK, ‹fiÇ‹L‹K,
EMEKÇ‹L‹K YAPIYORUZ 

Anadolu Federasyonu Almanya
eski maliye bakan› ve sosyal de-
mokrat olarak tan›tan SPD’li Mer-
kez Bankas› baflkan› Thilo Sarra-
zin’in; “Türkler’in ve Araplar›n, ço-
cuk üretmekten ve manavl›k yap-
maktan baflka iflleri yok” sözlerine

yaz›l› bir aç›klamayla cevap verdi.

“Mesle¤i manav, f›r›nc›, kahveci,

dönerci ne olursa olsun insanlar›m›-

z›n, bunlar utan›lacak meslekler de-

¤il. Emekçiliktir, eme¤imizle haya-

t›m›z› kazand›¤›m›z›n ad›d›r” deni-

len aç›klamada; bu sözlerin asl›nda

Sarrazin’in  bu zamana kadar gizle-

yip, yüksek sesle seslendiremedi¤i

gerçek düflünceleri oldu¤u belirtildi.

Aç›klamada bu sözlerin SPD gi-

bi kendini sosyal demokrat göstere-

rek göçmenlerden oy alan bir parti

üyesinden gelmesinin, bu partinin

göçmenler konusundaki ikiyüzlülü-

¤ünü ortaya koydu¤u vurguland›. 

Almanya’da yaflayan göçmenle-

rin 2. Paylafl›m Savafl› sonras›nda

buraya geldiklerini ve tafl tafl üze-

rinde kalmam›fl Almanya’n›n topar-

lanmas›ndaki katk›lar›n› görmeme-

nin mümkün olmad›¤› söylenen
aç›klamada; “Bizler bu ülkeye iste-
yerek gelmedik, getirildik, çal›flma
koflullar›n›n en kötü oldu¤u ifl yer-
lerinde çal›flt›r›ld›k. Bugün Türki-
yeli göçmenler Almanya’n›n haya-
t›n her alan›nda 3.5 milyona varan
say›lar›yla reddilemez, görmezden
gelinemez bir gerçe¤idir. 

Türkiyeli ve Arap göçmenlere
yönelik ›rkç›-afla¤›lay›c› sözlerin-
den dolay›, Sarrazin’i protesto
ederken, göçmen halklar›m›zdan
özür dilemesini istiyoruz. Türkiyeli
göçmenler manavd›r, dönercidir,
kiosk (bakkal) sahibidirler. Hemen
hepsi iflçi ve emekçidir. Hayatlar›n›
böyle kazan›rlar. Almanya’da say›-
m›z 3.5 milyondur. Biz bu ülkenin
bir gerçe¤iyiz, bizi yok sayamazs›-
n›z. Thilo Sarrazin Göçmen halkla-
r›m›zdan özür dilemelidir” denildi.
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Güler Zere 12 Ekim günü üçün-

cü ameliyat›n› oldu. 7 ay içinde 3

a¤›r kanser ameliyat›, bir buçuk ay

süren bir radyoterapi tedavisi gör-

dü.

Bir tecrit hücresinde, tek bafl›na

3 a¤›r kanser ameliyat›n› peflpefle

yaflad›. Sonra bir buçuk ay süren bir

radyoterapi...

K›sacas›, her iki ayda yap›lan bir

ameliyatla en zor koflullar alt›nda

yaflad›. Son ameliyat› s›ras›nda

ayaklar›ndan rraannzzaayyaa kkeelleeppççeelleenn--

mmiiflfl olmas›, hangi koflullar alt›nda

oldu¤unu, tecritin nas›l bir politika

oldu¤unu anlatmaya yetiyor. 

Yerinden kalkamayacak durum-
da, yo¤un bak›mda Güler Zere’yi
ranzaya kelepçelediler. Zalim, alçak
ve düflmand›rlar!.. Hiçbir kurala,
hiçbir yasaya tabi de¤iller. Perva-
s›zlar, çünkü kendi yasalar›n› bile
çi¤nemekten geri durmuyorlar. 

Aylard›r Güler Zere’nin tteeddaavviissii
iiççiinn iinnffaazz››nn››nn eerrtteelleennmmeessiinnii iissttiiyyoo--
rruuzz.. Bunun için kaybedecek bir sa-
at bile yok gerçekte. Art›k günlerin
de¤il, Güler Zere için saatlerin, da-
kikalar›n önemi oldu¤u ortadad›r. 

Biz ›srarla Güler Zere’nin teda-
visi için tahliye edilmesini isterken,
AKP iktidar› da ›srarla Güler Ze-
re’yi bir hastanenin hapishane hüc-
resinde tutarak, ölüme mahkum etti.

Pervas›zlar... Çünkü, a¤›r bir
kanser hastas›n› kör bir tecrit hücre-
sine gömerek, gün gün ölüme mah-
kum etmekten geri durmad›lar.
A¤›zlar›ndan “vicdan” laf›n› düflür-

meyenler ne kadar ikiyüzlü ve
alçak olduklar›n› gösterdiler.

Tecrit alt›nda ve özgürlü-
¤ünden yoksun olarak tutulan
Güler Zere’nin her geçen gün
sa¤l›¤› bozuldu, durumu git-
tikçe a¤›rlaflt›.

Güler Zere’nin özgürlü¤ünü
engellemek için seferber olan AKP
iktidar› bunun için Meclis ‹nsan
Haklar› Komisyonu Baflkan› Zafer
Üskül’üde devreye sokarak, katlet-
melerine yasal bir k›l›f geçirmeye
çal›flt›.

Sonra Adli T›p devreye sokul-
du.

Adli T›p, 5 Temmuz’dan itiba-
ren karar verece¤ini aç›klamas›na
ra¤men tam 125 gündür karar ver-
medi. 

Karar vermek için, Balcal›’dan
rapor isteyeceklerdi. Gerekçe buy-
du. Sonra tekrar bir toplant› daha
yapt› Adli T›p. “‹stenen evrak gel-
medi¤i” için Güler Zere yine tahli-
ye edilmedi!

Ancak görüldü ki, Adli T›p ku-
rumu aradan geçen 2 aya yak›n bir
sürede; ne Çukurova Üniverstesi
Balcal› Hastahanesi'ne, ne Elbis-
tan Savc›l›¤›'na, ne de Karatafl
Savc›l›¤›'na herhangi bir yyaazz›› ggöönn--

ddeerrmmeemmiiflfl,, eevvrraakk iisstteemmeemmiiflflttiirr..

Yani aradan 4 ay› aflk›n bir za-
man geçmesine ra¤men Adli T›p
karar vermiyor. “Karar vermiyor”
demek yanl›fl olacakt›r. Zira, Adli
T›p karar›n› vereli çok oldu. Karar›
bir kez daha devrimci düflmanl›¤›-
n›n belgelenmesidir. Kararlar› Gü-
ler Zere’yi katletmektir. 

H›zla kanserin yay›ld›¤› biline
biline beklenen 4 ay›n anlam› ““ÖÖLL--
DDÜÜRRMMEEKK”” de¤il midir?

Ve zaman h›zla ilerleyerek Güler
Zere’yi geriye dönülemez bir nokta-
ya getirdi.

7 ayda 3 a¤›r kanser ameliyat›...
Kanserin h›zla yay›lmas›... Bir kez
daha görüldü ki “hastahanede teda-
vi olabilir” gerekçesi ile Güler Ze-
re’nin özgürlü¤ünü engelleyen ikti-
dar ve onun kurumlar›, as›l olarak
Güler Zere’yi gün gün öldürmek
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KKaattiilllleerriinn PPeerrvvaass››zzll››¤¤››nnaa DDuurr DDiiyyeerreekk 

Güler ZZere’yi, ZZereler’i 

Daha GGüçlü SSahiplenmeliyiz

uu GGüülleerr ZZeerree kkaannsseerrddeenn
33.. kkeezz aammeelliiyyaatt oolldduu!!

uu DDookkttoorrllaarr ““aaggrreessiiff yyaayy››ll--
mmaa”” tteeflflhhiissii kkooyydduullaarr;; bbuu
aarrtt››kk hhaassttaall››¤¤››nn eenn iilleerrii
aaflflaammaass››dd››rr!!

uu AAKKPP HHüükküümmeettii ttaaaammmmüü--
ddeenn kkaattlliiaamm›› ssüürrddüürrüüyyoorr.. 

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››,, AAddllii TT››pp,,
kkaattlliiaamm›› ssüürrddüürrüüyyoorr!!

GGüülleerr ZZeerree tteeccrriitt aalltt››nnddaa
ööllüürrssee,, ttaarriihh öönnüünnddee iillaann eeddii--
yyoorruuzz::

AAKKPP,, bbuu cciinnaayyeettiinniinn aalltt››nn--
ddaa kkaallaaccaakktt››rr.. 

VVee ttaarriihh öönnüünnddee iillaann eeddiiyyoo--
rruuzz kkii:: GGöökkyyüüzzüü,, yyeerryyüüzzüünnüünn
üüssttüünnddee dduurrdduukkççaa,, AAKKPP aadd››mm
aadd››mm,, ssoo¤¤uukkkkaannll››ll››kkllaa ppllaannllaa--
dd››¤¤›› cciinnaayyeettiinn hheessaabb››nn›› vveerr--
mmeekktteenn kkuurrttuullaammaayyaaccaakktt››rr!!

TTaarriihh ttaann››¤¤››mm››zzdd››rr.. 

GGeelleecceekk ttaann››kkll››kk eeddeecceekkttiirr.. 



için bu karar› alm›fllard›r. 

AKP iktidar› bir kez daha dev-
rimcilere karfl› düflmanl›¤›n› göster-
mifltir. F Tipi hücrelerde devrimci-
leri katleden, devrimci tutsaklar›
tecrit alt›nda tutan, genelgeyi uygu-
lamayan AKP iktidar› Güler Zere’yi
ölüme mahkum ederek gerçek yü-
zünü bir kez daha göstermifltir.

Haftalard›r o kör hücrede hasta-
l›¤›n ilerlemesini beklediler. 

Güler Zere’nin sa¤l›k durumu
a¤›rlafl›rken, kanser hücreleri yay›-
l›rken, yap›lacak laboratuar incele-
meleri için verilen cevap flu olmufl-
tur: ““DDookkttoorr yyookk!!””...... Doktorlar
K›br›s’taym›fl! Gerekli incelemeleri
yapacak doktorlar, gereken zaman-
da hastanede olmuyorlar; Adli T›p
diyor ki, ““tteeddaavviissii ttuuttuukklluulluukk kkoo--
flfluullllaarr››nnddaa ssüürrddüürrüülleebbiilliirr””!! 

Peki kanser bekler mi? 

Tedavi diyorlar; Güler Zere gün
gün eriyor. 3,5 ayd›r kimyasal içe-
rikli fluruplarla besleniyor. Ancak
kimyasal fluruplar›n Güler Zere’nin
sa¤l›¤›n› nas›l bozdu¤unu avukat›
Oya Aslan aç›klad›. Bu fluruplardan
dolay› yan etkiler ortaya ç›km›fl,
kusma, mide bulant›s›, geceleri
uyuyamama gibi sonuçlar görülme-
ye bafllanm›flt›r.

Kanserin h›zla yay›l›yor olmas›
bunlar› da bir kenara itmifltir. Art›k
bunlar tali sorunlard›r; ama elbette
iktidar›n zihniyetini göstermesi aç›-
s›ndan önemlidir. Güler Zereler’i
teslim alamayan düzen onlar› katle-
derek intikam almaktad›r.

Bu bir savafl, elbette bu savaflta
Güler Zere’yi zulmün eline b›rak-
mayaca¤›z. 

Devrimciler, ilericiler, demok-
ratlar, Zereler’i zulmün eline b›rak-
mayacaklar. B›rakmamakla yüküm-
lüdürler. 

Devrimciler, ‹‹lericiler,
Demokratlar!

‹flçiler, MMemurlar, GGece-
kondular›n YYoksul HHalk›,
Ö¤renciler, AAyd›nlar! 

Bu ülkede, her mücadele difle

difltir. Bu ülkede kolay kazan›lm›fl
en s›radan bir hak bile yoktur. Bu
ülkede kolay elde edilmifl tek bir
kazan›m bile yoktur. 

E¤er Güler Zere’yi, a¤›r hasta
durumdaki tüm hasta tutsaklar›, zul-
mün elinden çekip alacaksak, yorul-
madan, y›lmadan, umutsuzlu¤a ka-
p›lmadan sürdürmek zorunday›z bu

mücadeleyi. 

Düflman›n pervas›zl›¤›, bizi
umutsuzlu¤a sürüklemek içindir.
Taleplerimizi kaale almaz görünme-
leri bizi çaresizli¤e itmek içindir.
Ama hay›r, hiçbir zaman çaresiz ol-
mad›k. Devam etmeliyiz mücadele-
ye. Yap›lmas› gereken tek fley budur
ve tek do¤ru da budur. 
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Umur Talu

Sa¤l›k Bakan› zaman zaman
“en aç›k” konuflan bakan:

Afl› olunmazsa, gripten en az
21 milyon hasta, 5 bin 300 ölü...

Afl› tedbiriyle, 1 milyon 800
bin hasta, 400 ölüm!

...
Hastal›k önlemek, ölüm azalt-

mak için samimi çaba gösterdi-
¤ine inand›¤›m Sa¤l›k Bakan›’n›n
mesela, demir parmakl›¤a rapte-
dilmifl biçimde ölüm k›y›s›na sü-
rüklenmifl mahkûm Güler Ze-
re’nin hastal›¤› üstüne Cumhur-
baflkan›’n› da ayd›nlataca¤›n›
umuyorum.

‹yi tedavi hakk› ad›na.
Her hayat de¤erli ise!
(Haber Türk, 11 Ekim 2009)

***

Bu bbürokrasi
insan› kkanser
eder!

Mehmet Tezkan

Bu ülkede öyle bir bürokrasi
var ki beli k›r›lam›yor..

‹nsan› kanser eder..
Zaten kanser olan›?
Öldürür..
Abartm›yorum, aynen böyle

olacak.. DHKP-C üyesi olmaktan
34 y›l hüküm giyen, 14 y›ld›r da

cezaevinde yatan Güler Zere’yi
hat›rlad›n›z m›?

A¤›r hasta..
Öldü ölecek!
A¤›z kanseri oldu, hastal›k o

kadar h›zl› yay›ld› ki pefl pefle
ameliyat ediliyor.. Doktorlar kan-
serin ‘agresif yay›lma’ gösterdi-
¤ini söylüyorlar..

Geçen gün üçüncü kez ameli-
yat edilmifl.. Yo¤un bak›ma al-
m›fllar, aya¤›na kelepçeyi tak-
m›fllar..

Kaçmas›n diye!..
Yataktan kalkacak hali yok,

nereye kaçacak ki..
...
*
Aylard›r demokratik aç›l›m fa-

lan diyoruz ya.. ‹çini bilmeden,
alt›n› görmeden yaz›p çiziyoruz..

Bence hükümetin önce ‘‘iinn--
ssaannll››kk aaçç››ll››mm››’’ yapmas› laz›m..

Ölüm döfle¤indeki birisine hâ-
lâ terörist muamelesi çekilir mi?

Ay›p..
*

Niye tahliye edilmedi¤i de ay-
r› bir konu.. Tahliye edilmesi için
Adli T›p Kurumu’nun rapor ver-
mesi gerekiyor..

Durumu çok kötü derlerse
tahliye edilecek.. Adli T›p bir tür-
lü rapor vermiyor..

Niye mi?
Nihai rapor için tedavinin so-

nucunu bekliyorlarm›fl..
Ölmesini mi?

(Vatan, 15 Ekim 2009)

bas›ndan
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Kamu emekçileri 25 Kas›m’da 1 günlük ifl b›rakacaklar
ve greve gidecekler.

Geride b›rakt›¤›m›z A¤ustos ay›nda yap›lan toplu gö-
rüflme sürecinde KESK bir aldatmaca ve oyun olan toplu
görüflmelere kat›lmayaca¤›n›, sonbaharda ifl b›rakaca¤›n›,
halka ilan etmiflti:

“... Siyasi iktidar›n çal›flma yaflam›n› demokratiklefltir-
mek gibi bir derdi yoktur. Emekçileri sefaletten, açl›k s›n›-
r›ndan, yoksulluk s›n›r›ndan kurtarmak gibi bir derdi yok-
tur. (...) Kamu emekçilerini güçlerini birlefltirmeye, KESK’e
üye olmaya, KESK’in sonbaharda yapaca¤› eylemlere ve
uyar› grevine kat›lmaya ça¤›r›yoruz.”

8. Toplu Görüflme sürecinde  ortaya ç›kan tablo, bu gö-
rüflmelerin neden bir oyun, bir aldatmaca oldu¤unu ve
bunu aflman›n neden bir zorunluluk oldu¤unu en aç›k ha-
liyle bir kez daha gözler önüne sermiflti. AKP iktidar›
emekçilerin her türlü talebine kulak t›k›yor, görmezden
geliyor. Dahas› emekçileri kölece yaflama mahkum eden
politikalar› gündeme getiriyor. Emperyalistlerin birer
soygun örgütleri olan IMF ve Dünya Bankas›’n›n talimat-
lar›yla ülkeyi yönetenler emekçilere hayat› zindan edi-
yorlar.  Emekçilere siyaseti yasaklayanlar, sendikalar›n
mücadelesini ücret art›fl› mücadelesiyle s›n›rlamak iste-
yenler, uzlaflt›rma kurulu dahi yüzde 4 zam teklif ederken
emekçilerle alay edercesine yüzde 2’lik ücret zamm›n› da-
yatt›lar.

‹flte bu koflullarda “ KESK T‹S YOKSA GREV VAR”     diye
ilan etti KESK ve ifl b›rakaca¤›n› aç›klad›. Hiç kuflkusuz bu
karar, do¤ru bir karard›. Devrimci memurlar toplu görüfl-
melerin bir oyun oldu¤unu defalarca ifade ettiler. ‹ktidar›n
oyunlar›na verilecek cevab›n fiili, meflru, militan mücadele
hatt› oldu¤unu belirttiler.

‹fl b›rakma eyleminin haz›rl›¤› yap›l›rken 13 Ekim günü
KESK Genel Baflkan› Sami Evren ile Kamu-Sen Genel Bafl-
kan› Bircan Aky›ld›z, Mülkiyeliler Birli¤i’nde düzenledikle-
ri bir bas›n toplant›s›yla iki konfederasyonun 25 Kas›m’da
Toplu ‹fl Sözleflmesi hakk›n›n kullan›lmas› için 1 günlük
Uyar› Grevi yapmakta kararl› oldu¤unu aç›klad›lar.

Hemen belirtelim ki Devrimci Memur Hareketi, bu
“ortak” aç›klamay› do¤ru bulmam›flt›r. Herfleyden önce 1
Günlük Uyar› Grevi karar›n›n her iki konfederasyon aç›s›n-
dan anlam› ayn› de¤ildir. Her iki konfederasyonun temsil
etti¤i anlay›flta bir ortakl›k yoktur. Her iki konfederasyo-
nun misyonu da ayn› de¤ildir.

Kamu-Sen nas›l bir sendikad›r? Neyi, kimi temsil ediyor,
misyonu nedir?

Türkiye Kamu-Sen düzenin yedek gücüdür. Patron ve
iktidar iflbirlikçisi sar› sendikad›r. Devletin flovenist politi-
kalar›n›n savunucusudur. Kamu-Sen gibi sendikalar ikti-
dar›n sendikal tercihlerinin sonucu KESK gibi devrimci, ile-
rici sendikalar›n tabanlar›n› eritmenin, onlar›n gücünü

bölmenin arac› olarak kurulmufl sendikalard›r. Kamu-Sen
gibi sendikalar, toplu görüflmeler gibi oyunlar› meflrulafl-
t›rman›n da araçlar›d›r.

Daha birkaç ay öncesinde toplu görüflme oyununa or-
tak olan Kamu-Sen, bugün 1 Günlük Uyar› Grevi karar› al-
d›¤›n› aç›kl›yor. Peki neden?

‹ktidar›n, emekçilerle alay edercesine dayatt›¤› yüzde
2’lik ücret zamm›na karfl›, prati¤e yans›masa da ciddi bir
tepki sözkonusudur.  AKP’nin politikalar›na karfl› duyulan
memnuniyetsizlik sadece KESK’in kitlesi için de¤il, Kamu-
Sen’in, Memur-Sen’in taban› için de geçerlidir. Üye say›s›
Kamu-Sen ve KESK’ten çok fazla olan Memur-Sen, AKP’nin
aç›k deste¤i ile ayakta dururken ayn› durum Kamu-Sen için
geçerli de¤ildir. Bu noktada Kamu-Sen, tabandaki memnu-
niyetsizli¤i görerek bunu de¤erlendirmek istiyor. Aksi du-
rumda taban›n› kaybetme tehlikesi sözkonusudur. ‹flte bu
koflullarda Kamu-Sen de ücret zamm›na endekslenmifl ola-
rak 1 Günlük Uyar› Grevi karar› ald›. Bu noktada KESK’in
gücünü de arkas›na almak istiyor. Kamu-Sen’in derdi
emekçilerin güçlerini birlefltirerek haklar almak de¤ildir. Bu
Kamu-Sen’in varolufl nedenine, sendikac›l›k anlay›fl›na ay-
k›r›d›r. Kamu-Sen yöneticileri as›l olarak düzenin ana sen-
dikas› olmaya çal›flmaktad›r.

KESK bütün bunlar› gözönünde bulundurarak, kendi
karar›n› ba¤›ms›z tarzda hayata geçirmeliydi. Emekçilerin
gücünü birlefltirmek, güçlü eylemler örgütlemek, iflbirlik-
çi, devlet güdümlü sendikalarla ayn› masalarda ortak ka-
rarlar almaktan de¤il emekçilere ve kendi gücüne güve-
nen ba¤›ms›z politikalardan geçiyor. Bu anlamda KESK’in
Kamu-Sen’le ortak aç›klamas› bir zay›fl›kt›r ve herfleyden
önce emekçilere, kendi politikas›na güvensizliktir. Bu za-
y›fl›k, devrimci sendikac›l›ktan uzaklaflman›n, bürokrat
sendikac›l›¤›n sonucudur. Bu zay›fl›k ald›¤› karara üyeleri-
ni ortak etmemenin, meflrulu¤una inanmaman›n sonucu-
dur. Bu tabloda karar al›n›rken “binbir türlü ve ince he-
saplar” yap›lmaktad›r. 

Tek bafl›m›za 1 Günlük Uyar› Grevini hayata geçirebilir
miyiz? Bu flube yönetimleriyle böyle bir grevi örgütleye-
bilir miyiz? Sorular› sorulmufl ve buna olumlu cevap veri-
lememifltir. 

Oysa 1 Günlük Uyar› Grevi eylemi karar› geç kalm›fl, ek-
sik de olsa yerinde ve do¤ru bir karard›r. Bu karar, kendi-
ne ve emekçilere güvenle birleflmelidir. Böyle yaklafl›lma-
d›¤›nda güçlü eylemler örgütlemek, emekçilere öncülük
etmek, hak almak mümkün de¤ildir. 

fiimdi devrimci, ilerici, demokrat memurlar olarak bü-
tün gücümüzle 1 günlük ifl b›rakma eylemini örgütlemeli-
yiz. Eylemin hakl›l›¤›, meflrulu¤u ve bundan ald›¤› güç bü-
tün hesaplar›, zay›fl›klar› aflacak ana halkad›r. Mücadele
edenler bazen kaybedebilir ama kazananlar sadece müca-
dele edenler olmufltur!

Devrimci Memur
Hareketi 25 Kas›m Grevi
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Davutpafla Katliam› Ma¤durlar›n›n
Adalet Aray›fl› Sürüyor 

Davutpafla’da yaflanan patlaman›n sorumlular›n›n yarg›lanma-
s›n› isteyen Davutpafla katliam› ma¤durlar› eylemlerine her hafta
oldu¤u gibi bu cumartesi günüde devam etti. 11 Ekim günü Tak-
sim Tramvay dura¤›nda bir araya gelen aileler ad›na yap›lan aç›k-
lamada, "Dava henüz aç›lmad›, Zeytinburnu Belediyesi’nin 6 gö-
revlisi nihayet ifadeye gittiler" diyerek derhal davan›n aç›l›p so-
rumlular›n cezaland›r›lmas›n› istedikllerini belirttiler.

Sa¤l›k Çal›flanlar›ndan Düflük Ücret Eylemi 
‹stanbul Kartal Kofluyolu E¤itim Araflt›rma ve Yüksek ‹htisas

Hastanesi’nde çal›flan sa¤l›k iflçileri ücretlerini düflüren bakanl›k
genelgesini protesto etti. 

13 Ekim günü "Düflük Ücretle Çal›flmay› Kabul Etmiyoruz Ba-
kanl›k Genelgesi Geri Çekilsin" pankart› ile hastanenin yönetim
binas› önüne kadar yürüyen sa¤l›k çal›flanlar› burada bir aç›klama
yapt›. Aç›klamada, kölelik yasalar› ve bakanl›¤›n genelgesi protes-
to edilirken, örgütlü sendikal mücadelenin sürece¤i ve düflük üc-
retle çal›flmaya izin verilmeyece¤i vurguland›. 

Memurlar Uyar› Grevi Karar›
Ald›

KESK Genel Baflkan› Sami Evren ve Ka-
mu Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z An-
kara’da Mülkiyeliler Birli¤i’nde bir bas›n
toplant›s› yaparak memurlar›n 25 Kas›m’da
1 günlük greve gidece¤ini aç›klad›lar. 

AKP hükümetiyle toplu görüflmelere eflit
flartlarda oturmad›klar›n› söyleyen Sami Ev-
ren; “25 Kas›m günü ifl yerlerinde üretimi
durdurup uyar› grevi yapaca¤›z” dedi. 

Karfl›yaka Belediyesi’ne ba¤l› Kent Afi
iflçilerinin ‹zmir’den 16 Eylül’de bafllatt›¤›
yürüyüfl, 25. gününde Ankara Polatl›’ya
ulaflt›.

‹flçilere Polatl› yak›nlar›nda Kamu Hiz-
metleri Enternasyonali (PSI) Genel Sekreter
Yard›mc›s› ve Avrupa Bölge Sekreteri Jür-
gen Buxbaum da kat›larak destek verdi.
Kent Afi iflçilerine Avrupa iflçilerinin selam-
lar›n› getirdi¤ini belirterek, mücadelelerinde
baflar›lar dileyen Buxbaum, ancak iflçilerin
birleflmesiyle bu mücadelenin baflar›ya ula-
flabilece¤ini söyledi. 

17 Ekim günü Ankara Gar› önünde topla-
nacak olan iflçiler, Abdi ‹pekçi Park›’na yü-
rüyerek, iflten at›lmalar›n› protesto edecek-
ler. Ayn› zamanda kötü çal›flma koflullar› ve
krizin yükünün halka y›k›lmak istenmesine
karfl› olan Kent Afi iflçileri, Ankara’daki ey-
lemlerine tüm parti, sendika ve demokratik
kitle örgütlerinden destek istediler.

Eylem Yapan Doktorlara Sürgün
Ankara D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve Araflt›rma Hasta-

nesi Dahiliye servisinde görev yapan SES Ankara fiube Yönetici-
si Dr. R›za Özbek, SES ‹flyeri Temsilcisi Dr. Ali Polat, Dr. Füsun
Avc› ve Dr. Ali R›za Özhan, dün de¤iflik hastanelere ikifler ay sü-
reyle sürgüne gönderildi.

Dört hekimin sürgün edilmesine, Hacattepe T›p Fakültesi
Hastanesi bahçesinde SSGSS'ye karfl› yap›lan çad›r eylemine ka-
t›lmas› gerekçe gösterildi. Sürgünlerle birlikte hastanenin dahili-
ye servisi de doktorsuz kald›.

+‹vme dergisi 10 Ekim’de yap›-
lan TMMOB Dan›flma Kurulu top-
lant›s›nda yaflananlarla ilgili yaz›l›
bir aç›klama yay›nlad›lar. 

“Dergimize kürsüden hakaret
eden Oda yöneticilerine cevap ver-
me hakk›m›z›, demokratik kurallar›
iflleterek kulland›rtmak yerine,
TMMOB  Baflkan› Mehmet So¤an-
c›  Dan›flma Kurulu toplant›s›n› ip-
tal etmifltir” diyerek bafllayan aç›k-
lamada ‹vme dergisi çal›flanlar›
hem yaflad›klar› anti-demokratik
uygulamalar› anlatmak hem de kür-
süden kendilerine yönelik hakaret-
lere cevap vermek için konuflma

yapmak istediklerini
belirttiler. 

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

man›n büyüdü¤ü ve So¤anc›’n›n

toplant›y› iptal etti¤i belirtildi. 

“So¤anc›’n›n demokratik iflleyi-

fle karfl› bu kat› tutumu ayn› zaman-

da, TMMOB Dan›flma Kurulu'na

kat›lan TMMOB üyelerinin tümü-

nün ifade özgürlü¤ünü de ortadan

kald›rm›flt›r” denilen aç›klamada; bu

durumun TMMOB’nin getirildi¤i

noktan›n ne kadar vahim oldu¤unu

ortaya koymufl oldu¤u vurguland›.  

Aç›klaman›n sonunda; “TMM-

OB’de  Demokrasi ‹stiyoruz talebi

de meflru bir taleptir. Bedeli ne

olursa olsun bunun için mücadele

edilecek ve mücadelemiz yeni bi-

çimleriyle sürdürülecektir” denildi. 

TMMOB’da Demokrasi ‹stiyoruz

Kent Afi iflçileri
Polatl›’ya Ulaflt›



Ötekilerin o¤lu, k›z› fabrika, ge-
mi sahibi olurken, Cemil Çiçek’in
o¤lu kusur kalacak de¤ildi elbette. 

Kalmad› da. Önce, babas›n›n
torpiliyle TBMM’de memur olarak
ifle bafllad›. Sonra yükselmeye bafl-
lad›; Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›-
¤›’na geçti sonra ve BBaaflflbbaakkaann YYaa rr--
dd››mmcc››ss›› CCeemmiill ÇÇiiççeekk’’iinn oo¤¤lluu AAhh--
mmeett ÇÇaa¤¤rr›› ÇÇiiççeekk, TEKEL’in ifltira-
ki olan Sigara Sanayiine YYöönneettiimm
KKuurruulluu ÜÜyyeessii olarak atand›. 

Sigara üretimi konusunda bir
bilgisi mi vard›? Hay›r! Yönetim
konusunda bir birikimi, tecrübesi
mi vard›? Hay›r! Özel bir uzmanl›¤›
m› vard›? Hay›r! Ama bir özelli¤i
vard›: O, BBaaflflbbaakkaann YYaarrdd››mmcc››ss››
CCeemmiill ÇÇiiççeekk’’iinn oo¤¤lluu’ydu.

fiimdilerde çok kullan›lm›yor,
ama kullan›labilir; buna eskiden
aaffeerriizzmm deniliyordu. AAffeerriizzmm,, vvuurr--
gguunnccuulluukk,, ddaallaavveerreecciilliikk,, çç››kkaarrcc››ll››kk
demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
“yerli burjuva yaratma” politikas›n-
dan itibaren burjuva siyasetinden
hiç eksik olmayan bir özelliktir. 

Aynen bugün oldu¤u gibi, vurur-
lar, dalavere yaparlar, soyarlar, yo-
larlar, yolsuzluk yaparlar; bunu ya-
panlar›n en bafl›nda her zaman bur-

juva politikac›lar vard›r ve halk›n
karfl›s›na hep adaletten, eme¤iyle
kazanmaktan söz ederek ç›karlar. 

Nas›l kazand›klar› belli; son ör-
nek Ça¤r› Çiçek. Babas› o kadar
katliam yapm›fl, o kadar soygun
ekonomisi karar›na imza atm›fl. O
kadar karfl›l›¤› olsun elbette!

Hepsini bir hat›rlayal›m; AKP’li
bakanlar›n o¤ullar›, k›zlar›, iki gün-
de nereden nereye geldiler; en bafl-
ta Baflbakan’›n o¤ullar› elbette;
AKP’nin imam›n›n açt›¤› yoldan,
AKP’li bakanlar yürüyor... 

Cumhurbaflkan› AAbbdduullllaahh
GGüüll’ün o¤lu Melmet Emre GÜL:
16 yafl›nda e-ticarete bafllad›, bar-
dakta m›s›r zincirinin sahibi oldu. 

Gül'ün damad› MMeehhmmeett SSaarr››--
mmeerrmmeerr’in mobilya ve inflaat flir-
ketleri h›zla geliflti. 

BBaaflflbbaakkaann Tayyip Erdo¤an’›n
o¤lu Bilal ve gelini Sema Erdo¤an,
AAttaaggoolldd adl› kuyumculuk flirketine
sermayesiz, “babalar›n›n hayr›na”
yyüüzzddee 5500 ortak yap›ld›lar.

Erdo¤an’›n o¤lu BURAK ER-
DO⁄AN, 2.5 milyon dolara gemi
ald›, aarrmmaattöörr oldu. TTuurrkkuuaazz adl›
flirketin de kurucular›ndan. 

BBaaflflbbaakkaann’’››nn damad› BBeerraatt AAll--

bbaayyrraakk,, Çal›k Holding'e Genel Mü-
dür yap›ld›. 

TTBBMMMM BBaaflflkkaann›› Mehmet Ali
fiahin’in o¤lu CEM fiAH‹N, ÇÇaall››kk
GGrruubbuu'nun avukatl›¤›na al›nd›. 

MMaalliiyyee eesskkii BBaakkaann›› KKeemmaall

UUnnaakk››ttaann’›n 3 çocu¤u Abdullah,
Zeynep ve Fatma; yumurta üretim
tesisi kurdular, ““TTaassaarrrruufflluu aamm--
ppuull”” iflinden ve m›s›rda KDV indir-
minden büyük vurgun vurdular,
ffaabbrriikkaattöörr oldular. 

MMeehhmmeett fifiiimmflfleekk’in o¤lu VEYS‹
fi‹MfiEK, ddaann››flflmmaann olarak atand›.

Eski Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’›n o¤lu,  ERKAN YILDI-
RIM, ‹talya'da 445 bin euroya gemi
sat›n ald›, aarrmmaattöörr oldu. 

EEsskkii ÇÇeevvrree vvee OOrrmmaann BBaakkaann››
OOssmmaann PPeeppee'nin o¤lu ‹smail Pepe,
Ankara’da konut yap›p sat›yor. 

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Fa-
ruk Özak’›n o¤lu AK‹F ÖZAK:
Bardakta m›s›r sat›yor. Atatürk Ha-
valiman›’nda ikinci flubesini açt›.

‹lginç olan, bu soyguncular, fa-
kir fukaradan, garip gurabadan,
adaletten faziletten en çok söz eden-
lerdir. Soyguncu olduklar› kadar da
riyakard›rlar yani... 
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Allah, Bir Tek AKP Hanedan›’na 

‘Yürü Ya Kulum’ Demifl;

Çal›p ç›rparak, soyup so¤ana çevirerek, yolup yolsuzluk yaparak yürüyorlar!

YYiyin efendiler yiyin, bu han-› ifltiha sizin!iyin efendiler yiyin, bu han-› ifltiha sizin!
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Emeklisine de¤er vermeyen, gü-

vence sa¤lamayan bir düzen, her-

fleyden önce de¤erbilmez, vefas›z

bir düzendir. Kapitalizmde böyle

de¤erler aramak boflunad›r zaten.

B›rak›n emekliye de¤er vermeyi, b›-

rak›n hakk›n› vermeyi, kapitalizm,

emekliyi ortadan kald›rmak istiyor.

“Mezarda emeklilik” politikas›n›n

esas› budur. 

Emekçi çal›fls›n, çal›fls›n ““eemmeekk--

llii”” oollmmaayyaa ff››rrssaatt bbuullaammaaddaann öl-

sün! Böylelikle kapitalist sistem,

emekliye y›llarca vermek zorunda

kald›¤› “maafl” ve sosyal hizmetler-

den kurtulacakt›r. 

Sistem bu “yük”ten daha bugün-

den büyük ölçüde kurtulmufltur.

Emeklilerin durumu bunun göster-
gesidir. 

Türkiye ‹flçi Emeklileri Derne¤i
(T‹ED) taraf›ndan yap›lan bir arafl-
t›rman›n sonuçlar›n› bas›n flu bafl-
l›klarla yans›tt›: “Emeklilerimiz etin
tad›n› unuttu”... “Emekliler ete
hasret”... “Yüzde 23’ü icral›k”...
“Yar›s› hasta”... 

Rapor, emeklilerin ekonomik ve
sosyal gerçeklerine iliflkin flu verile-
ri sunuyor:

– Emeklilerin yyüüzzddee 1100’u evine
hiç et alam›yor. YYüüzzddee 4488’’i ise ayda
sadece 1 kilo et alabiliyor. 

– Yeterli beslenebilindi¤ini dü-
flünen emeklilerin oran› sadece yyüüzz--
ddee 1188.

– Emeklilerin yyüüzzddee 2233’’üü icra
takibine maruz kalm›fl.

– Hastanelerde ald›¤› sa¤l›k hiz-
metini yeterli bulanlar›n oran› sade-
ce yyüüzzddee 1177. 

- Emeklilerin yüzde 22’si halen
kirada oturuyor. Onlarca y›ll›k ça-
l›flma sonucunda bir ev sahibi ola-
mam›fllar.   

-- YYüüzzddee 1111’i ileri yafllar›na ra¤-
men, halen bir iflte çal›fl›yor.

“Garip guraba” istismar› yapan
AKP’nin emekliye reva gördü¤ü
budur. Ve iflin daha vahimi fludur ki;
bunlar emeklinin “iyi” günleridir;
bu ya¤ma ve mezarda emeklilik
mant›¤› sürdü¤ü müddetçe, bu ko-
flullar daha da kötüleflecektir. Ve el-
bette bu durum önlenemez de¤ildir;
önlenebilir; tek yolu, örgütlenmek
ve direnmektir. 

Bu Da Emekliye Reva Gördükleri 

Yürüyüfl okurlar› Türkiye’nin
dört  bir yan›nda gerçekleri halka
ulaflt›rmak için dergi sat›fl›na devam
ediyorlar. Bu hafta ‹stanbul Sar›ga-
zi’de, Bursa, ‹zmir  ve Elaz›¤’da
dergi sat›fl› yap›l›rken; Hatay’da bir
dergi okuru polis taraf›ndan tehdit
edildi.

SSaarr››ggaazzii’’ddee YYüürrüüyyüüflfl
DDaa¤¤››tt››mm›› 

11 Ekim günü, Sar›gazi’de stant
açarak dergi sat›fl› yapan Yürüyüfl
okurlar›n›n üzerine motosiklet sü-
ren ‘yunus’ diye bilinen Polisler,
halk›n tepkisi üzerine arkalar›na
bakmadan kaçt›. Sar›gazi-Demok-
rasi Caddesi üzerinde stant açan
Yürüyüfl okuru 6 kifli, üzerinde
Dev-Genç logosu bulunan ve kapa-
¤›nda "Dev-Genç 40 yafl›nda" ya-
zan Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› Yürüyüfl dergisinin 15. say›s›-
n› satmaya bafllad›. Dergi sat›fl› s›ra-
s›nda dergi okurlar›n›n yanlar›na
yaklaflan bir yunus ekibi, Cemil Va-
r›c› adl› yürüyüfl okurunun üzerine
motosiklet sürerek taciz etti. Polis-
lere tepki gösteren Cemil Var›c›, po-
lisler taraf›ndan kelepçelenerek gö-
zalt›na al›nmak istendi. Cemil Var›-

c›’n›n yard›-
m›na koflan
Halk Cepheli-

lerin ve toplanan 100 kiflilik mahal-
le halk›n›n tepkisi üzerine kelepçe-
lerini ç›karan polisler, h›zla olay ye-
rinden kaçt›. 

Polisler kaçt›ktan sonra, dergi
da¤›t›m›na devam edildi... 

BBuurrssaa''ddaa DDeerrggii DDaa¤¤››tt››mm››

Bursa'da 8-9 ve 13-14 Ekim

günleri, Teleferik semti ve Kestel'in

Kale mahallesinde Emperyalizme

ve Oligarfliye Karfl› Yürüyüfl dergi-

sinin da¤›t›m› yap›ld›.

Anti-emperyalizm ve vatansever-

lik konular› üzerine konuflularak ya-

p›lan sat›fllarda ilk hafta 54 dergi

ikinci hafta ise dergi  kalmamas›ndan

kaynakl› 39 dergi halka ulaflt›r›ld›.

YYüürrüüyyüüflfl ‹‹zzmmiirr
SSookkaakkllaarr››nnddaa

11 Ekim günü ‹zmir’de Gültepe

ve Çam semtlerinde, Emperyalizme

ve Oligarfliye Karfl› Yürüyüfl son sa-

y›s›n›n tan›t›m ve sat›fl› 3 okurun

kat›l›m›yla yap›ld›. Dev-Genç’in

emperyalizme ve oligarfliye karfl› 40

y›ld›r verdi¤i mücadelenin anlat›ld›-

¤› sat›flta 45 adet dergi da¤›t›ld›. 

Bir di¤er dergi tan›t›m› ise 11
Ekim ve 12 Ekim günlerinde Çi¤li-
Güzeltepe ve Harmandal›`ndayd›.
‹ki günlük sat›fllarda toplam 60 der-
gi halka ulaflt›r›ld›.

EEllaazz››¤¤’’ddaa YYüürrüüyyüüflflüümmüüzz
DDeevvaamm EEddiiyyoorr

Elaz›¤ yürüyüfl okurlar› bu hafta-
da dergilerini halka ulaflt›rmaya de-
vam ettiler.  9 Ekim’de Hozat gara-
j›nda ‘Dev-Genç  40 yafl›nda’ fliar›y-
la Amerika Defol, Bu Vatan Bizim
diyerek  emperyalizme karfl› müca-
dele edilmesi gerekti¤ini anlatt›lar. 1
saat içinde 40 adet dergi halka ulafl-
t›r›ld›.

‹‹sskkeennddeerruunn’’ddaa YYüürrüüyyüüflfl
OOkkuurruunnaa TTeehhddiitt...... 

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

Tehditler Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz



Engin ‹çin Cemevinde Yemek Verildi
11 Ekim günü Engin Çeber’in iflkencede

katlediliflinin birinci y›l›nda ailesi taraf›ndan Karaca-
ahmet Cemevi’nde yemek verildi. Yemekte TAYAD’l›
Aileler, avukatlar› ve yoldafllar› da haz›r bulundu. 

‹stanbul Samand›ra Osmangazi Mahallesi’nde 13
Ekim günü yoksul halk›n yaflad›¤› evler kaçak yap›m
gerekçesiyle y›k›ld›. 

Sabah›n erken saatlerinde mahalleye 5 bin polisle
yap›lan y›¤›na¤a karfl›, mahalle halk›n›n evlerinin y›--
k›lmas›na karfl› direnifle geçmesi üzerine polisle ma--
halle halk› aras›nda saatlerce çat›flmalar yafland›. Poli--
sin gaz bombalar›yla, panzerler ve coplarla sald›rma--
s›na mahalle halk› elindeki bütün imkanlar› kullanarak
karfl› koymaya çal›flt›. Y›k›m sald›r›s›nda 50 kifli göz
alt›na al›nd›, 50’den fazla evde y›k›ld›. Çat›flmalar sa--
at 12.00 sular›nda polisin geri çekilmesi üzerine son
buldu. 

Samand›ra halk›n› yaln›z b›rakmayan Sar›gazi hal--
k› y›k›mlar›n derhal durdurulmas› ve evleri y›k›lan
halk›n yan›nda olduklar›n› göstermek için Sar›gazi
Demokrasi Caddesi’nde eylem yapt›. 

55 kiflinin kat›ld›¤› eylemde “Y›kamlara karfl› gücü--
müz birl¤imizdir” denilerek, ertesi gün yap›lacak y›k›m--
lara karfl› direnifl için ça¤r›s› yap›l. Eyleme; HALK
CEPHES‹, AKA-DER. ESP ve DTP kat›ld›. 

Dersim'de IMF ve DB Protestosu
Dersim'de 6 Ekim günü saat Sanat Soka¤›nda top-

lanan Demokratik Kitle Örgütleri, sendikalar ve siyasi
partiler IMF ve Dünya Bankas›'n› protesto etti.

"IMF ve Dünya Bankas› Defol Bu Memleket Bi-
zim" pankart›n› aç›lan eylemde Sanat Soka¤›ndan
AKP ‹l binas›na kadar yürüyüfl yap›ld›. “IMF Defol
Bu Memleket Bizim, Katil ABD ‹flbirlikçi AKP,” slo-
ganlar› at›lan eylemde; yap›lan aç›klamada “IMF,
Dünya Bankas› ve onlar›n yoksullu¤u, iflsizli¤i, gü-
vensizli¤i artt›ran politikalar›na art›k yeter diyoruz”
denildi.

Samand›ra’da Y›k›ma
Karfl› Direnifl 

Dersim’de Onbinler Munzur’a
Özgürlük ‹çin Yürüdü

10 Ekim günü Dersim’de TUDEF, DHF, il ve ilçe
belediyeleri, DTP, EMEP, KESK, D‹SK, ÖDP, Parti-
zan, Halk Cephesi, ESP’nin içinde bulundu¤u 37 par-
ti, sendika ve DKÖ’nün kat›l›m›yla “Dersim’de Baraj
‹stemiyoruz”  slogan›yla miting düzenlendi.

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden kat›l›mla “ Der-
sim’de Baraj ‹stemiyoruz, Munzur’da Barajlara Hay›r,
Tarihimiz Kültürümüz ‹nanc›m›z” yaz›l› dövizlerinin
tafl›nd›¤› mitingde; “Dersim’de Baraj ‹stemiyoruz”
pankart› arkas›nda  20 binden fazla kifli yürüdü. Mitin-
ge Dersim esnaf› kepenk ve  kapatarak minübüsçüsü
ve taksicisi kontak kapatarak destek oldular. Miting
alan›na girerken polisin arama yapmak istemesi üzeri-
ne halk kolkola kenetlenerek “Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz” slogan› ile arama noktas›n› yararak geçti. Mi-
tingde yap›lan konuflmalarda Dersim halk›n›n  1938
katliam›ndan 1980 darbesinde  yurt d›fl›na sürülmesin-
den 1990 köy boflaltmalar›ndan   bugüne süren politi-
kalar›n devam›n›n  barajlar oldu¤unu vurguland›.

Yürüyüfl Sergisi Bursa’da
23 y›ll›k devrimci bas›n hayat›n›n önemli hal-

kalar›ndan olan Yürüyüfl dergisinin 5. y›l› dolay›s›yla
Anadolu’nun birçok yerinde aç›lan sergilerden biri de
10 Ekim günü, Bursa’n›n Teleferik semtinde aç›ld›.

Serginin aç›lmas› s›ras›nda önerileri ile yol
gösteren halk, ilerleyen saatlerde yiyecek ve giyecek
konusunda da yard›mc› oldu. Haz›rl›klar esnas›nda
gelen ve dergilerin toplatmas› olup olmad›¤›na bakan
polisler, sergi bafl›nda nöbet tutuldu¤u esnada da
araçlar› ile mahallede dolaflarak tedirginlik yaratmaya
çal›flt›.

11 Ekim Pazar günü akflam saatlerinde toplanacak
olan sergi, Bursa’n›n emekçi mahallelerini dolaflmaya
devam edecek.

‹dil Kültür Merkezi’nde Öykü
Yar›flmas›

‹dil Kültür Merkezi 19 Aral›k ve tecrit konulu
“Savrulup Gitmekte Külleri Önrümüzün” ad›nda bir
öykü yar›flmas› düzenliyor. Yar›flmaya kat›lan öykü-
lerin daha önce hiçbir yerde yay›mlanmam›fl olmas›
ve dört sayfay› geçmemesi gerekiyor. Derece alan ve
övgüye de¤er bulunan öyküler TAVIR dergisinde
yay›mlanacakt›r. 

Yar›flmaya kat›lmak isteyenlerin 15 Kas›m tarihi-
ne kadar Mahmut fievket Pafla Mah. Mektep Sokak
Çoban Apt. No: 4-B Okmeydan› / ‹stanbul adresine
öykülerini göndermesi gerekiyor.
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Eskiflehir: Paras›z E¤itim
‹stiyoruz

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

‹stanbul Üniversitesi’nde yeni

yönetim eskileri aratmamacas›na,

devrimci ö¤rencilere “ceza” ya¤-

d›rd›. 

Geçen sene okula d›flar›dan so-

kulan ülkücü faflistlerin sald›r›s› so-

nucu yaflanan olaylar bahane edile-

rek 30’a yak›n devrimci-demokrat

ö¤renciye 1 yar›y›ldan 2 yar›y›la

kadar çeflitli “uzaklaflt›rma cezala-

r›” verildi. Sald›r›lara direnen dev-

rimcilere bu “cezalar” verilirken

faflistlere dokunulmayarak her za-

manki gibi yapt›klar› yanlar›na kar

b›rak›ld›.

“Cezalar” üzerine ‹stanbul Üni-
versitesi’nde Gençlik Federasyonlu
ö¤renciler polis-idare-faflist iflbirli-
¤ini teflhir eden ve cezalar›n geri
çekilmesini talep eden ozalitler ha-
z›rlay›p Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Merkez Kampusa ast›lar. Ayr›ca iki
fakültenin yemekhanesinde 9 Ekim
ve 12 Ekim tarihlerinde konuyla il-
gili bildiriler da¤›t›ld›.   

Gençlik Federasyonu 12 Ekim
günü yaz›l› aç›klama yay›nlayarak
cezalar›n geri çekilmesini istedi.
‹dare-polis-faflist iflbirli¤i ile ceza-
lar›n bafllama tarihinin okulun aç›l-
mas›na denk getirildi¤i belirtilen

aç›klamada; “Bu mant›k
aç›kt›r ki kampuslarda tek

bir muhalif sesin, ülkesine, gelece-
¤ine sahip ç›kan tek bir devrimci
ö¤rencinin kalmas›n› istememekte-
dir” denildi.

Aç›klaman›n sonunda; “Her fley
bu kadar aç›k ve nettir; fakat bizler
de yani gençli¤in ve halk›m›z›n
gerçek temsilcisi olan devrimci ö¤-
rencilerde mücadelemizi sürdür-
mekte netiz ve her türlü sald›r›ya
karfl› y›lmadan bilimsel, paras›z
e¤itimi, ba¤›ms›z-demokratik bir
ülkeyi savunmaya devam edece¤iz.
Bunu bir kez daha hayk›r›yoruz:
cezalar geri çekilmelidir” denildi.

Gençlik Federasyonu taraf›n--
dan bafllat›lan “PARASIZ E⁄‹--
T‹M ‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ”
kampanya devam ediyor:

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

gösterdiler. 

"Paras›z E¤i--
tim ‹stiyoruz

Alaca¤›z" kampanyas› dahilinde
Bo¤aziçi Üniversitesi Kuzey
Kampusu’nda 6 Ekim günü afifl--
ler as›ld›.

Gençlik Federasyonu'nun ö¤--
rencilerin ve ailelerinin bafll›ca
sorunu olan paral› e¤itime karfl›
bafllatt›¤› kampanyada liseliler de
seslerini yükseltmeye devam edi--
yorlar. Kampanya çeflitli liselerde
birebir ö¤rencilere ulafl›rken, çe--
flitli liselere de ozalitler as›l›yor.
2-8 Ekim tarihleri aras›nda ‹stan--
bul'un; Kaptan Pafla (Halil R›fat
Pafla), fieyh fiamil, Refan Tümer,
‹TO, Gazi Ticaret, Küçükköy
EML, fiiflli EML, fiair Abay Ku--
nanbay, Bahçelievler ve fiiflli Li--
selerine "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z" yaz›l› ozalitler as›ld›. 

Mu¤la’da 12 Ekim akflam›

evine gitmekte olan Mu¤la Üni-

versitesi ö¤rencilerinden Mahir

Erol’a polis keyfi olarak kimlik

sordu. Erol’un “Siz kimsiniz?

Neden kimlik soruyorsunuz?” so-

rusu üzerine polis Mahir Erol’a

sald›r›p döverek gözalt›na ald›.

Gözalt›na al›nd›¤› andan itibaren

biber gaz› s›k›l›p darp edilen Ma-

hir Erol’un yüzünde ve boyun

k›sm›nda k›zar›kl›klar ve morluk-

lar mevcut. 

Mahir Erol’a destek amac›yla

gözalt›nda tutuldu¤u karakola gi-

den Mu¤la Gençlik Dernekli ö¤-

rencilere Erol; “Polise mukave-

met etmek gerekçisiyle gözalt›na

al›nd›m. Fakat as›l as›l daya¤› yi-

yen benim. Ellerim kelepçeliyken

gözüme biber gaz› s›kt›lar” dedi.

Gaziantep Üniversitesi’nde
Faflist Sald›r›

Gaziantep Üniversitesi yeni akade-
mik y›l› aç›l›fl›nda; aç›l›fl program›na
kat›lmak isteyen befl ö¤renci, 25 kiflilik
faflist grubun sald›r›s›na u¤rad›. 

Sald›r›da yaralanan ö¤rencilerden
biri olan Volkan Gül, olay› flöyle anlat-
t›: “Aç›l›fl› haber al›nca aç›l›fla kat›lmak
için Atatürk Kültür Merkezi’ne gittik.
Kap›da bulunan polisler ve ÖGB gö-
revlileri bizi içeriye almak istemedi-
ler”. Ard›ndan faflist grubun polis ve
ÖGB görevlileriyle yaklafl›k on dakika
konufltuktan sonra gelip sald›rd›klar›n›
söyleyen Gül; “sat›r ve b›çaklarla
ÖGB’lerin gözü önünde sald›rmalar›na
ra¤men hiçbir fley yapmad›lar” dedi. 

Üniversitede yaflanan faflist sald›r›y-
la ilgili Gaziantep Ö¤retmenevi önünde
bir eylem yapan sendika, siyasi parti ve
demokratik kitle örgütleri sald›r›n›n so-
rumlulular›n aç›¤a ç›kar›lmas›n› istedi. 

‹stanbul Üniversitesi’nde Soruflturma Terörü

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

Mu¤la’da Keyfi Gözalt›
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‹flkenceci, halk düflman› katillere
cesaret veren, onlarla suç ortakl›¤›
yap›p, iflkenceci katillerin suçlar›n›
gizleyen doktorlar›n oldu¤u biliniyor.

Bu doktorlar›n varl›¤›, kuflkusuz
iflkencecilere, katillere cesaret veri-
yor. Nas›l olsa suçlar›n› gizleyecek
suç ortaklar› var diye  iflkence ve
katletme politikalar› konusunda da-
ha pervas›z davranmaktad›rlar.

Bir doktorun bir iflkenceci ile bir
katil ile kol kola olmas›, onunla ifl-
birli¤i yapmas›, onun suçlar›na or-
tak olmas› ve onu aklamak için ifl-
kenceyi yok saymas› kabul edile-
mez.

Bir kere bu durum bir doktorun
kendini inkar etmesi demektir. Bir
doktor olarak de¤il, bir iflkenceci,
bir katil haline gelmesidir. Orda so-
pay› vuran›n, bomba atan›n, kurflun
s›kan›n kendisi olmas› gerekmiyor
ama kararlar› ile bunlar› yapanlarla
ortak olmaktad›rlar.

Bu tür örnekler karfl›m›za s›kça
ç›kmaktad›r. Adana Çukurova Üni-

versitesi Balcal›  Hastahanesinde
kanser hastas› Güler Zere’den doku
örne¤i almaya gelen dahili onkoloji
ana bilim dal› baflkan› Prof. Melek
Erkifli Güler Zere'ye “Sen d›flar›da
olsayd›n kaç kifliyi öldürecektin” di-
yerek, bir doktor de¤il, bir Mengele
art›¤› oldu¤unu gösteriyordu.

Aç›kças›, Güler Zere’nin orda
katledilmesini istiyor Mengele art›-
¤›!.. Bir kanser hastas›n› düflman
olarak gören Mengele art›¤›, Güler
Zere’yi tedavi eder mi? 

Avc›lar'da içki içti¤i gerekçesiy-
le polis taraf›ndan dövülen Güney
Tuna'ya “sa¤lam” raporu veren Ba-
k›rköy Dr. Sadi Konuk Hastane-
si'nden Doktor E.E., Tuna'y›, yan›n-
da polis varken muayene etti¤ini
kabul etti.

Polisin iflkencesi sonucu koma-
l›k duruma gelen Güney Tuna ya-
n›nda kendisine iflkence yapan bir
iflkenceci ile doktora ç›kar›l›yor.
Doktor iflkencecinin yan›nda sora-
rak, “sa¤lam” raporu veriyor. ‹flken-

ceciyi kurtar›yor.

Metris Hapishanesi’nde iflkence

ile katledilen Engin Çeber, günlerce

iflkence görürken hapishane doktoru

iflkenceye göz yummufltur. 

Önce bir insan olarak, sonra bir

doktor olarak iflkenceye karfl› ç›k-

mak için 2 nedeni varken, iflkenceye

karfl› ç›kmam›fl, göz yummufltur.

Bunlar›n hiçbiri  istisna de¤ildir.

Bu doktorlar›n say›s› az›msanmaya-

cak kadard›r.  Ama en önemlisi bu

doktorlar›n varl›¤›d›r.

‹ktidarlar›n bunlara bir fley yap-

mayaca¤› ortadad›r. Yapmalar› bir ya-

na iktidarlar bu doktorlar› bafltac› et-

mekte, önemli görevler vermektedir.

O nedenle görev, meslek ahlak›-

na sahip ç›kmak ve iflkenceye, zul-

me karfl› ç›kmak zorunda olan Tabip

Odalar›’n›nd›r. Tabip Odalar› iflken-

cecileri, katilleri aklayan, o suçlara

ortak olan Mengele art›klar›n›n

doktorluk mesle¤ini kirletmelerine

izin vermemelidir. 
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Doktorlar ve TTabip OOdalar› yya bbu ““Mengele ttarz› ddoktorlu¤u” rreddedecek

ya dda bbu ssuça oortak oolacaklar

‹flkenceci, katliamc› doktorlar, meslekten at›lmal›d›r!

Konser Düzenlemek
Suç De¤ildir! 
Adaletsizlik sürüyor!

Grup Yorum’un Karadeniz turne-
si öncesinde 11 Nisan günü Trab-
zon’da tutuklanan 9 kiflinin
mahkemesine 8 Ekim günü devam
edildi. Mahkeme öncesi Halk Cep-
heliler, tutuklananlar›n serbest b›ra-
k›lmas› için bir eylem gerçeklefltirdi. 

“Grup Yorum Konseri Düzenle-
dikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n!” pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde, “Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, “Konser Ne-
deniyle Tutuklananlar Serbest B›ra-
k›ls›n” sloganlar› at›ld›.

Mahkemede 6 kifliden Yeliz K›-
l›ç tahliye edilirken di¤er 5 kiflinin
tutukluluk halinin devam›na karar
verildi. Mahkeme 12 Kas›m 2009

tarihine ertelendi.

SSaammssuunn’’ddaa TTuuttuukkllaammaallaarr
PP rrootteessttoo EEddiillddii

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyeleri 11 Ekim Pazar günü Grup
Yorum konseri düzenledikleri için
Trabzon ve Samsun’da tutuklanan-
lar›n serbest b›rak›lmas› ve yaflanan
hukuksuzlu¤un sona ermesi talebiy-
le eylem yapt›lar. 

Süleymaniye Geçidi’nde gerçek-
lefltirilen eylemde “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz”, “Konser Nedeniyle
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”,
“Adalet ‹stiyoruz”, “Halk›z Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

At›lan sloganlar›n ard›ndan Ka-
radeniz Özgürlükler Derne¤i ad›na
yap›lan aç›klamada tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas› istendi. Eyleme
78’liler Derne¤i destek verdi.

Tutuklu çocuklar
Ceylan için
açl›k grevinde

Diyarbak›r'›n Lice ilçesinde
karakoldan aç›lan atefl sonucu ya-
flam›n› yitiren 11 yafl›ndaki Cey-
lan Önkol'un katilleri hala bulun-
mazken, Diyarbak›r E Tipi Cezae-
vi'nde tutuklu bulunan çocuklar
sorumlular›n yarg›lanmas› tale-
biyle 3 günlük açl›k grevi eylemi
bafllatt›.

Yafllar› 13 ile 17 aras›nda de¤i-
flen 18 çocuk ayr›ca Ceylan'›n ka-
tillerinin bulunmas› ve yarg› önü-
ne ç›kar›lmas› talebi ile aralar›n-
da baflbakanl›¤›n, meclis insan
haklar› inceleme komisyonunun
ve Genelkurmay’›n bulundu¤u
birçok resmi kuruma mektup yol-
lad›lar.  
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IMF’ye karfl› eylemler belki kit-
lesel boyutuyla ve baflka aç›lardan
yetersizdi, ama bu eylemlerin tarihe
Türkiye halklar›n›n onuru olarak
geçti¤inden kuflku yok. 

Bu eylemler tüm dünyaya bir
kez daha Türkiye’de anti-emperya-
lizm bayra¤›n›n dalgalanmaya de-
vam etti¤ini göstermifltir. Böyle ol-
du¤u için de iflbirlikçi iktidar ve dü-
zen bas›n›, daha bafl›ndan itibaren
IMF’ye karfl› eylemlere sald›rd›lar
ve hala da sald›rmaya devam edi-
yorlar. 

Polisin en demokratik, en bar›fl-
ç›l tepkilere bile vahflice sald›rmas›
karfl›s›nda burjuva bas›nda da poli-
se, iktidara yönelik elefltirel sesler
duyulurken, ilerici bir yazar, “hem
nal›na, hem m›h›na” yönelik bir ya-
z› yazd›. 

Ece Temelkuran’›n yaz›s›n›n
bafll›¤› da böyleydi: ““HHeemm nnaall››nnaa
hheemm mm››hh››nnaa”” (9 Ekim 2009, Milliyet)

Yaz›n›n ayr›nt›lar›na girece¤iz,
ama en baflta belirtece¤imiz fludur:

““HHeemm nnaall››nnaa hheemm mm››hh››nnaa”” bir
ayd›n tavr› de¤ildir. Devrimcileri,
direnenleri elefltirmek kolayd›r, be-
delsizdir, risksizdir. Ve onu fazla-
s›yla yapar düzen.. Düzenin bu ifli
yapan fazlas›yla “görevlisi” vard›r.
Dolay›s›yla Temelkuran’›n görevi
bu olmamal›d›r. 

Ayd›n›n sola, devrimci, ilerici
güçlere yönelik elefltirileri olamaz
m›? Olabilir elbette. Ama onun zzaa--
mmaann›› ve zzeemmiinnii farkl›d›r. Direnen-
lere yönelik elefltiriyi, egemen s›n›f-
lara yönelik elefltiriyle aayynn›› zzeemmiinn
vvee aayynn›› zzaammaannddaa yapmak bir ayd›-
n›n tavr› olmamal›d›r.  

BBüüttüünn mmeesseellee,, ssöözz 
hhaakkkk››mm››zz›› ssaavvuunnmmaamm››zzddaann
iibbaarreettttiirr!!

Anti-emperyalistlerin, anti-fa-
flistlerin, anti-kapitalistlerin, dev-
rimcisi reformistiyle solun her kesi-
minin o meydanlarda, o caddelerde,

o sokak aralar›nda o teröre kaç kez
maruz kald›klar›n› biliyor mu Te-
melkuran? Biliyor olmas› gerek; bi-
liyorsa, kime ne diyor?

Bu ülkede en temel hak, düflün-
celerini söyleme hakk› yoktur. 

Herkesin, Ece Temelkuran gibi,
Do¤an Medya’da bir köflesi yok. Ki
o köflede neyin söylenip neyin söy-
lenemeyece¤ini de kuflkusuz en iyi
kendisi bilir. Bilir ki orada bir köfle
sahibi olmak da söz söyleme hakk›-
na sahip olmak anlam›na gelmez.  

IMF bu ülkede toplan›yorsa, biz
de söz hakk› istiyoruz diyoruz. Me-
sele bu kadar aç›k. Söz hakk›m›z
için direniyor, söz hakk›m›z için ça-
t›yoruz. Çat›flmay› da biz seçmedik. 

Ece Temelkuran’›n yazd›¤› Mil-
liyet, ne toplat›l›yor, ne birer ay sü-
reyle yay›n› durduruluyor. Ama bu
ülkede devrimci yay›nlar toplat›l›-
yor, yay›nlar› durduruluyor, bürola-
r› bas›l›yor, çal›flanlar› tutuklan›yor. 

Bu ülkede sokakta dergi satanlar
kurflunlan›yor, tutuklan›p iflkencede
katlediliyor. Ferhat Gerçek’ten, En-
gin Çeber’den kuflkusuz haberdar-
d›r Ece Temelkuran. 

Peki ne yapal›m Temelkuran’a
göre?

Duvar yaz›lar›m›z›, pankartlar›-
m›z› küçümsüyor kimileri Temelku-
ran gibi...

“ DDuuvvaarrllaarr›› kkiirrlleettttiinniizz ddee hhaallkk››
mm›› bbiilliinnççlleennddiirrddiinniizz hhooccaamm??”” der-
ler mesela. Nice riskleri göze al›p
ast›¤›m›z pankartlar›, da¤›tt›¤›m›z
bildirileri yazd›¤›m›zda, “yüz pan-
kart ast›n›z, yüz bin de bildiri da¤›t-
t›n›z, hah akflam sabah devrim ya-
k›nd›r hocam” derler. 

Duvarlara yazmaya da pankartla-
r›m›z› binbir zahmet asmaya da de-
vam edece¤iz. Çünkü bunlar bizim
söz hakk›m›z›n bir parças›d›r. Bu,
devrimden de önce, haklar ve özgür-
lükler mücadelesidir. IMF toplant›s›-
n›n yap›ld›¤› Kongre Vadisi’ne yöne-
lik tüm yürüyüfller ve yürüyenlere

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

SSoolluu kküüççüümmsseemmeekk,, 
mmüüccaaddeelleeyyii kkaarriikkaattüürriizzee 
eettmmeekk,, ssooll,, ssoossyyaalliisstt 
aayydd››nn››nn iiflflii oollmmaammaall››dd››rr

Hele flu afla¤›daki sat›rlar›, ne

mizah ad›na, ne “ironi” ad›na, ne de

politik elefltiri ad›na kabul etmek,

sosyalist bir ayd›na yak›flt›rmak

mümkün de¤ildir:

“Devrim yar›n m› hocam?

Önce ‘Akacak kan damarda dur-
maz’ ekibinden olan göstericilere:

Hocam, tebrik ederim, cam çer-
çeve inmifl yine. Art›k yar›na filan,
en geç kuflluk vakti diyorum ben,
devrim olur herhalde.”

Ece Temelkuran, e¤er gazeteci

de¤il, burjuva bas›n›n övgülere tutu-

lan “parlak yazarlar›”ndan biri ola-

rak de¤il, bir “sosyalist” olarak bu

sat›rlara tekrar bakarsa, o da kendine

yak›flt›ramayacakt›r. 

Biz bu üslubu çok çok iyi tan›-

yoruz. Ve ne yaz›k ki bu üslubun sa-

hipleri hep iyi bilmediklerimizdir.
EErrttuu¤¤rruull ÖÖzzkköökklleerr’dir örne¤in bu

üslubun sahibi. EEnnggiinn AArrdd››ççllaarr,,

HHaaddii UUlluueennggiinnlleerr’dir. Y›lg›nlar ve

yorgunlard›r. Devrimcili¤i mücade-

leyi karikatürize etmek burjuvazi-

nin ve döneklerin iflidir, ony›llard›r

böyle olmufltur ve Ece Temelkuran

b›raks›n, yine öyle kals›n. Elbette

söyleyece¤ini yine söylesin Temel-

kuran; ama solu, mücadeleyi kari-

katürize etmeden!

Merak etmesin anlar›z onu.
Elefltirisine de de¤er veririz. E¤er
bu yöntemle solun dikkatini çek-
mek istiyorsa, seçti¤i yöntem yan-
l›fl. Tersine, elefltirinin bu türünü,
solu afla¤›lamakta burjuvazinin üs-
lubunu tercih etti¤inde, o elefltiriyi

“Hem nal›na hem m›h›na’

Ayd›n Tavr› De¤ildir



dikkate almay›z. Bununla devrimci-
lerin de¤il, burjuvazinin dikkatini
çeker en fazla Temelkuran. ‹nan›n
Özkökler o sat›rlar› okuduklar›nda
çok be¤enirler; “Ece ne güzel söy-
lemifl, diline sa¤l›k” derler. 

Temelkuran halk›na, gençli¤e, bu
topraklardaki devrimci, ilerici örgüt-
lere bu kadar yabanc›laflm›fl olmama-
l›d›r. Hiç merak etmeyin, orada ey-
lemlere kat›lan 15-16 yafl›ndaki
gençlerimiz dahi, “kuflluk vakti”
devrim olmayaca¤›n› bilecek kadar
hayat›n ve kavgan›n içindedirler. Siz
kaleminizi bunlara yormay›n.  

Biz Kongre Vadisi’nde söz hak-
k›m›z› kullanmak istiyorduk. Ece
Temelkuran’›n üzerinden atlad›¤›,
hatta bir flekilde içinde yerald›¤›
burjuva bas›n›n yazd›¤› çerçeveye
ss››kk››flfl››pp kkaalldd››¤¤›› nokta buras›d›r.   

1996 1 May›s’›n› hat›rlamal› Te-
melkuran; o 1 May›s’›n ertesinde,
üüçç ddeevvrriimmccii mmeeyyddaannddaa kkaattlleeddiill--
mmiiflflkkeenn sürdürülen cam çerçeve
edebiyat›n› hat›rlamal›. Bir genç k›-
z›n çiçekleri “tekmelemesini” bur-
juvazinin nas›l da kulland›¤›n hat›r-
lamal›! “CCaamm,, ççeerrççeevvee,, ççiiççeekk eezz--
mmee......”” söyleminin kesinlikle ss››nn››ff--
ssaall bir söylem oldu¤unu hat›rlama-

l›. Ve flimdi yapt›¤›n›n onlardan ne
yaz›k ki fark› olmad›¤›n› görmeli. 

Alay etmiyoruz. ‹roni yapm›yo-
ruz. Bir ayd›n›m›z›n halk›n müca-
delesi karfl›s›nda yanl›fla düflmesin-
den, burjuvaziyle ayn› söylemlere
savrulmas›ndan üzüntü duyuyor ve
bunu de¤ifltirmek için uyar›yor ve
elefltiriyoruz. 

SSoorruunn ““flfliiddddeett””ssee ee¤¤eerr;;
hheerr aayydd››nn,, iillkk aatteeflflii kkiimmiinn 
eettttii¤¤iinnii uunnuuttmmaammaall››dd››rr!!

fiiddet meselesinde devrimcile-
rin ne düflündü¤ünü, burjuvazinin
bu konuyu nas›l çarp›tarak ele ald›-
¤›n› ve tarihsel olarak fliddetin nas›l
flekillendi¤ini Temelkuran bilir kufl-
kusuz. 

Mahir Çayan’›n flu sözleri bu ta-
rihselli¤i çok net ortaya koyar; ha-
t›rlanmas›nda yarar var:

“Ancak flu gerçe¤i tekrar tekrar
hat›rlamak gerekir, burjuva demok-
rasisine en sayg›l› davrananlar yal-
n›z ve yaln›z Marksistlerdir.

“Dünya proletaryas›, burjuva
demokrasisi haklar›n› alabilmek
için kan revan içinde kalm›flt›r ve bu
haklar›n› da elinde tutabilmek için,

tabiiki bütün gücüyle savaflacakt›r.” 

Halklar›n kan revan içinde ka-
zand›¤› en temel haklar› ortadan
kald›ran burjuvazidir. 

Gösteri yapma, söz hakk›n› kul-

lanma hakk›m›z› kullanmam›z en-

gellenmifltir IMF’ye karfl› eylemle-

rimizde. Panzerleriyle, gaz bomba-

lar›yla, tazyikli sular›yla, coplar›yla

ve bunlar› kullanarak yaratt›klar› te-

rörle söz ve gösteri hakk›m›z› gas-

beden onlard›r. Yani, yine önce on-

lar atefl etmifltir. 

Mahir Çayan’›n sözünü hat›rlat-

man›n yeridir yine:

“Sosyalistler burjuva yasall›¤›-
n›, burjuvazinin bozmas› üzerine
terkederler. Engels’in ‘‘ÖÖnnccee ssiizz
aatteeflfl eeddiinn mmöössyyöö bbuurrjjuuvvaazzii’’ sözü,
Marksistlerin burjuva yasall›¤›na
sayg›s›n›n aç›k belirtisidir. Bu ne-
denle ddeevvrriimmlleerriinn objektif flartlar›-
n›, devrimciler de¤il, bask›, cebir ve
fliddet getirmek suretiyle burjuvazi
haz›rlar...”

Devrimin de fliddetin de flartlar›-
n› haz›rlayanlar hep onlar oldular. 

Ama ortada, devrimciler taraf›n-
dan kullan›lan bu düzeyde bir fliddet
de yoktur. Sapanlar, molotoflarla
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Temelkuran, nal›na, m›h›na vurur-

ken, arada “daha derin konuflal›m”
diyerek devrime dair “teori” de yap›-

yor. Biz diyor zenginler için de istiyo-
ruz devrimi, çünkü onlar da mutsuz vs. 

Hay›r biz devrimi “onun için de”
istemiyoruz. Hiçbir sosyalist devrimi

öyle anlam›yor. Temelkuran devrim-

den ne anl›yor bilemiyoruz, ama bu

sat›rlar› okuyunca anlafl›l›yor ki dev-

rimden Marksist-Leninistlerin kas-

tetti¤inden farkl› bir fley anl›yor ol-

mal›. Nettir: Bizim devrimimiz, zen-

ginler için de de¤ildir! 

“Zenginleri de giderek IMF’cile-
ri, Dünya Bankas› çal›flanlar›n› da
örgütlemek. Ve evet, o izbandut çevik
kuvveti de örgütlemek.” gerekir di-

yor Temel-
kuran. S›n›f-
lar mücade-

lesinin en temel gerçeklerini çarp›t›-
yor. Farkl› görüfller savunabilir
kuflkusuz, ama ayd›n›n devrimi, sos-
yalizmi böyle çarp›tma özgürlü¤ü
yoktur. 

Evet, o izbandut gibi çevik kuv-
veti örgütlemek hedefimizdir, e¤er
kastetti¤i gerçek anlamda emekçi ni-
teli¤ine sahip çal›flanlar ise, IMF’ci-
leri, Dünya Bankas› çal›flanlar›n› da
örgütlemeyi hedefleriz. Ama zengin-
leri örgütlemek düflüncesi, s›n›flar
mücadelesi aç›s›ndan temelsizdir. S›-
n›flar mücadelesi içinde zaman
zaman örgütlenerek emekçilerin sa-
f›nda yeralan tek tek zenginler ol-
mufltur, ama bir ss››nn››ff oollaarraakk zengin-
leri örgütlemek en sa¤c› reformistle-

rin, revizyonistlerin bile akl›na gel-
memifltir bu güne kadar. 

Hiçbir devrim, s›n›f olarak zzeenn--
ggiinnlleerrii öörrggüüttlleemmeekk gibi bir hedef
içinde de¤ildir ve olamaz. S›n›fsal
bir devrim, zenginleri yoketmeyi he-
defler. Çünkü yoksullu¤u yoketmeyi
hedeflemektedir. 

YYookkssuulllluu¤¤uu yyookkeettmmeekk,, zzeennggiinnllee--
rrii yyookkeettmmeekkttiirr.. Marks’›n Kapi-
tal’inin politik özü de budur. 

Temelkuran’›n devriminde zen-
ginler yine varolmaya devam edecek
ve ÖDP’nin önerdi¤i gibi, bugünden
farkl› olarak onlardan mesela daha
fazla vergi al›nacaksa, onun ad› dev-
rim de¤il, kapitalizm içinde s›radan
bir rreeffoorrmmdduurr. Bunun  da “daha de-
rin” konuflulacak bir yan› yoktur.
Yüzy›ll›k bayatlam›fl, hiçbir özgün-
lü¤ü olmayan teorilerdir. 

“Hem zenginleri, hem yoksullar› 

mutlu edecek” bir devrim yok!
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polis terörüne karfl› kendilerini savunmufl-
lard›r. O kadar. Polisin her eylemde, her
seferinde tekrarlanan terörüne karfl› ne
yapsalard›?

Boyunlar›n› büküp vaz m› geçselerdi
söz haklar›ndan?

Bu noktada yine de hem nal›na hem
m›h›na söz etmek, büyük direnifl sürecin-
de, 19-22 Aral›k’›n ertesinde, 6’s› diri diri
yak›larak kömürleflmifl 28 ceset yerde du-
rurken, ““hheemm ddeevvlleett,, hheemm öörrggüütt ssuuççlluu”” di-
yen yaklafl›mla öz olarak ayn›d›r ve o dö-
nemde, bu yaklafl›ma karfl› ç›kan Temelku-
ran’›n bugün bu tavra girmesi en az›ndan
kendisiyle çeliflmesidir. 

HHeerr zzaammaann hheemm mm››hh››,, hheemm 
nnaall›› bbuullaammaazz TTeemmeellkkuurraann

Biz kuflkusuz ki yeni bir fley söylüyor
de¤iliz. Ayd›nlar›n “tarafs›z”l›¤› üzerine,
küçük-burjuvazinin kendilerine “arada”
bir yer aramas› üzerine, en klasik anlamda
“ne flifl yans›n, ne kebap” tavr› üzerine çok
genifl bir literatür vard›r. “Hem nal›na hem
m›h›na”, “hem devlete hem örgüte”, “hem
IMF’ye hem anti-emperyalistlere”, “hem
gaz bombas› s›kan, coplayan polise, hem
gaz bombas› yiyen, coplanan devrimcile-
re” ayn› zamanda, ayn› zeminde, ayn› bo-
yutta elefltirmeye kalk›flan, e¤er ki bir ile-
riciyse, sosyalistse, o çekiç, ne nala iner,
ne m›ha; çekici vurdu¤u yer kendi elidir
asl›nda. fiu anda farketmiyorsa da böyledir
ve genellikle de fark›na var›ld›¤›nda çok
geç olur; o zaman ço¤u kez saf de¤ifltiril-
mifl olunur. 

Misal Güler Zere meselesi... Bak›n, aile-
si, arkadafllar›, yoldafllar›, dostlar›, ilerici
demokratik kurumlar, ayd›nlar, düzenin ya-
sall›¤› içinde, kendi meflruluklar› içinde ay-
lard›r yapmad›k hemen hiçbir eylem b›rak-
mad›lar... Ama devletin tavr› da ortada. Gün
gün tecrit iflkencesi alt›nda katlediyor.  

Misal, flimdi Güler Zere’nin arkadaflla-
r›, bunlar›n yan›s›ra, bu katliam politikas›-
n› uygulayan kurumlar olarak Adalet Ba-
kanl›¤›’n›, Adli T›p’› tafllasalar, bu kurum-
lar›n cam›n› çerçevesini indirseler, ne ya-
zacak ertesi gün Ece Temelkuran? “Hem
nal›na hem m›h›na” deyip, Adalet Bakan-
l›¤›n› da o hakl› öfkenin sahiplerini de
“ayn› dozda” m› elefltirecek?

Sonra, ertesinde, Güler Zere öldü¤ünde
hem nal›, hem m›h› nereden bulacak peki?

Brüksel: DHKP-C Davas›nda Karar Günü 16 Aral›k 2009
14 Ekim günü, Brüksel Temyiz Mahkemesi DHKP-C davas›n›n son

duruflmas›n› gerçeklefltirdi.
14 Temmuz günü, karar›n ç›kaca¤› beklenirken, Mahkeme Baflkan›

Antoon Boyen tart›flmalar›n, ilk suçlamar›n yeniden nitelendirilmesiyle
davan›n yeniden aç›lmas›na karar vermiflti.

Mahkemenin, yarg›lanan devrimcileri "örgüt lideri" de¤il, "örgüt
üyesi" olarak yarg›lama e¤ilimine girmesi üzerine, Federal Savc›, talep
etti¤i hapis cezas› oranlar›n› düflürerek, Musa Aflo¤lu'na 5, di¤er
san›klara 4'er y›l hapis cezas› istedi.

Duruflma öncesi ve esnas›nda, Halk Cepheliler'in yan›s›ra, 100’den
fazla ‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi (CLEA), K›z›l Yard›m
(Secours Rouge), Belçika Emek Partisi (PTB), Devrimci Komünist
Ligi (LCR), Belçika ‹nsan Haklar› Ligi (LDH), Marksist Leninist
Bloku (Bloc Marxiste Léniniste), Eflitlik Partisi (Egalité) üyesi ile çok
say›da örgütsel veya bireysel olarak kat›lan duyarl› Belçika’l›, Adalet
Saray›n›n önünde topland›. Karar 16 Aral›k 2009 tarihine ertelendi.

Köln'de Geleneksel Halk fiöleni
Anadolu Federasyonu'nun 6. Geleneksel Halk fiöleni 11 Ekim günü

Almanya'n›n Köln kentinde yap›ld›. K›sa sunumla bafllayan ve sayg›
durufluyla devam eden halk flöleninde Dortmund Kültür Merkezi Müzik
Toplulu¤u, Delil Dilanar ve Grubu ile Arif Sa¤’›n sahneye ç›kt›¤› halk
flöleninde verilen aran›n ard›ndan sinevizyon gösterimi ile devam edildi.

Anadolu görüntülerinin yer ald›¤› sinevizyonda, gençli¤imizin
asosyal, kimliksiz ve asimile edilmifl bir toplumda yetifltirildi¤i ve
yabanc›lar›n yaflad›¤› sorunlar›n devasa boyutlara ulaflt›¤› vurguland›.
Programda sahneye ç›kan sanatç›lar, Türkiye'de hapishanede bulunan
kanser hastas› Güler Zere'ye özgürlük talebini yinelediler ve yap›lan
bütün eylemleri desteklediklerini söylediler.

Daha sonra Anadolu Federasyonu Baflkan› Latife Ad›güzel konuflma
yapt›. Konuflmas›na, geçen y›l tutsak düflen Anadolu Fedrasyonu
çal›flanlar› Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet Istanbullu'yu selam-
layarak bafllayan Ad›güzel, Türkiye hapishanelerindeki tutsaklar› ve
kanser hastas› Güler Zere'yi anlatt›. Konuflmas›nda göçmenlerin, genç-
lerin, kad›nlar›n ve iflçilerin sorunlar›n› belirterek, bu sorunlar›n
çözümünün ancak örgütlenmek oldu¤unu ve bunun adresinin de
Anadolu Federasyonu oldu¤unu vurgulayarak konuflmas›n› bitirdi.

Ard›ndan Grup Yorum sahneye ç›kt›.  Okmeydan› Sibel Yalç›n
Park›’nda yap›lan Dev-Genç’in kurulufl flenli¤inin coflkusundan bahset-
ti. Suavi’nin ç›kmas›n›n ard›ndan gece sona erdi. 

Viyana’da Küba ile Dayan›flma Program› 
10 Ekim günü Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da Küba ile

dayan›flma program› düzenlendi. Viyana’n›n 13. bölgesinde düzenlenen
programda 149 ülkede 2070 Küba ile dostluk grubunun ve 113 ülkede
350 tane Kübal› befllerle dayan›flma komitesinin oldu¤unu belirtildi, 

Türkiyeden Halk Cephesi ad›na yap›lan bir konuflmada Anadolu
halklar› ad›na Küba halk› selamland›. Konuflmada, “Biz Halk
Cepheliler Che’nin,Fidel’in,Mahir Çayan’›n ve Dursun Karatafl’›n
yoldafllar› olmaktan gurur duyuyoruz. Hasta la Victoria Siempre
(Zafere Kadar Daima)” denildi. Kurum temsilcilerinin konuflmalar›n›n
ard›ndan Urbano söz ald›. Che'nin sadece askeri yönünün ön plana
ç›kar›ld›¤›n›, oysa Che'nin bir fikir, düflün adam›, ekonomi uzman›
oldu¤unu belirten Urbano, “hepimiz umutla bak›yoruz” dedi. Programa
100 kifli kat›ld›. 



ABD D›fliflleri Bakan› Hillary
Clinton taraflar› uzlaflt›rmak için
““DDaahhaa bbüüyyüükk rreessmmee bbaakk››nn”” diyor.
‹kna ediyor taraflar›. Resme bak›yo-
ruz: Ermenistan ad›na görüflmelere
kat›lan Bakan Eduard Nalbantyan
ile Türkiye D›fliflleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu bir masan›n bafl›na otur-
mufl.  Bafllar›nda ABD D›fliflleri Ba-
kan› Hillary Clinton, ‹sviçre D›flifl-
leri Bakan› Micheline Calmy-Rey
ve Fransa ile Rusya’dan gözlemci-
ler dikilmifl, hepsi bir an önce önle-
rindeki ka¤›tlar› imzalamalar›n›
bekliyor. 

‹ki yeni sömürge ülkenin D›flifl-
leri Bakanlar›, emperyalist efendile-
rini daha fazla bekletmiyorlar ve
imzalar at›l›yor.

11 Ekim’de ‹sviçre’nin Zurih
kentinde yap›lan görüflmelerde Tür-
kiye ile Ermenistan aras›nda ''diplo-
matik iliflkilerin kurulmas›'' ve ''ilifl-
kilerin gelifltirilmesi'' konulu iki
protokol imzaland›. ABD ve AB
emperyalistleri taraf›ndan protoko-
lün imzalanmas› “tarihi karar” ola-
rak de¤erlendirildi.

Protokol’de s›n›r kap›s›n›n yeni-
den aç›lmas›, tarihten kalma mevcut
sorunlar›n çözümü için giriflimlerin
bafllat›lmas›, ticaret, turizm ve eko-
nomi konusunda somut tedbirlerin
al›nmas›, kültürel miras›n korunma-
s› ve ortak kültürel projeler için ha-
rekete geçilmesi gibi maddeler var.

AAKKPP’’nniinn kkeennddiinnee öözzggüü 
hhiiççbbiirr ppoolliittiikkaass›› yyookkttuurr

fiu bilinmeli ki Hillary Clin-
ton’un Davuto¤lu ve Nalbantyan’a
gösterdi¤i ““bbüüyyüükk rreessiimm””, emper-
yalistler taraf›ndan çizilmifltir. Tür-
kiye oligarflisiyle Ermenistan oli-
garflisine att›r›lan imzalar, onlar›n

ç›karlar› do¤rultusunda at›lm›fl im-
zalard›r.  Protokolü ad›m ad›m ol-
gunlaflt›ran da emperyalizmdir. Hil-
lary Clinton’nun taraflar› uzlaflt›r-
mak için 9 ay içinde 29 kez telefon
görüflmesi yapt›¤› söyleniyor.  Clin-
ton’un derdi nedir ki onlar› uzlaflt›r-
mak için bu kadar can siperane u¤-
rafl›yor? Elbette bir dertleri var.
Ama bu kesinlikle  Ermenistan ile
Türkiye aras›ndaki “sorunlar”›n çö-
zümüne iliflkin de¤ildir. Ki o sorun-
lar› yaratanlar da emperyalistlerdir.
Bugün iki ülke aras›ndaki sorunlar›
“çözmeye”  kalk›flmalar› emperya-
listlerin ç›karlar› öyle gerektirdi¤i
içindir. Türkiye ile Ermenistan ara-
s›ndaki sorunlar, bugün emperya-
listlerin bölgedeki ç›karlar›n›n
önünde engel olmaktad›r.  Protoko-
lün özü budur.  ‹ki yeni sömürge ül-
kenin emperyalizmin mutlak dayat-
mas› karfl›s›nda imza atmama gibi
bir seçene¤i yoktur. “Büyük re-
sim”de bu çok aç›k gözükmektedir.
Kald› ki emperyalistlerin ç›kar›na
olan genel olarak yeni sömürgeler-
deki iflbirlikçilerin de ç›kar›nad›r.
Burada kullan›lan halklard›r. Halk-
lar›n ac›lar›d›r. Egemenler kendi
politikalar›n› tarihsel ac›lar ve hak-
s›zl›klar› istismar ederek sürdürü-
yor. Protokol görüflmeleri esnas›nda
ç›kt›¤› söylenen “kriz”ler ise, her iki
ülke yöneticilerinin kendi iç politi-
kalar›na yönelik manevralardan
baflka birfley de¤ildir.

AKP için zaten bir problemin
olmad›¤› aç›kt›r. Bu süreçte ne ka-
dar “Amerikanc›” oldu¤unu da gös-
terdi. Davuto¤lu adeta Amerika’n›n
emireri gibi çal›fl›yor. Efendilerinin
gözüne girmek için ordan oraya
koflturuyor. 

Dillerinden düflürmedikleri,
“güçlü devlet”, “bölgesel güç ol-
mak”, “vizyon sahibi olmak” gibi
söylemleri uflakl›klar›n› gizlemek-
ten  baflka bir fley de¤ildir. 

AKP’nin bütün politikalar› ve
bütün “aç›l›mlar›” ABD politikas›-

d›r. Amerika, Balkanlar’dan Kafkas-
lar’a, Ortado¤u’dan Afrika’ya kadar
Türkiye üzerinden yürüttü¤ü politi-
kalar›n›n önünde hiçbir engel istemi-
yor. AKP de tam bir uflakl›k içinde
ABD’nin bir dedi¤ini ikiletmiyor.  

PP rroottookkooll EErrmmeennii vvee 
TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr›› aarraass››nnddaa 
ddee¤¤iill,, eeggeemmeennlleerr aarraass››nnddaa 
yyaapp››llmm››flfltt››rr

Protokolun halklar aras›ndaki ta-

rihi düflmanl›¤› ortadan kald›raca¤›

söyleniyor. Bu büyük bir yalan ve

çarp›tmad›r. Hem de yüz y›ll›k bir

yalan ve çarp›tmad›r. 

Bütün dünya halklar› için tek ve

do¤ru bir gerçek vard›r; halklar kar-

defltir. Dünyan›n hiçbir yerinde halk-

lar aras›nda bir düflmanl›k yoktur.

E¤er varsa, e¤er böyle bir düflmanl›k

oluflmuflsa, bu düflmanl›k tohumlar›n›

eken de yine burjuvazidir. Egemenler

ifllerine geldi¤inde halklar›n bin y›llar-

d›r birbirleriyle kardefl gibi yaflad›kla-

r›n› söylerler. Evet do¤rudur. Anado-

lu’da yaflayan 73 millet, yüzy›llard›r

dilleri, dinleri, inançlar›, töreleri farkl›

olsa da birbirleriyle kardefl gibi yafla-

m›fllard›r. Birbirlerinin kültürlerine,

inançlar›na, gelenek ve göreneklerine

çok büyük bir sayg› duymufllar. Ayn›

köyün içinde farkl› inançtan, farkl›

milliyetten halklar bir arada yaflam›fl-

t›r hep. Tarih boyunca haklar› birbiri-

ne düflüren, çat›flt›ran egemenler ol-

mufltur. Çünkü hiçbir zaman halklar›n

kendi aralar›nda birlik olmalar› ege-

menlerin ifline gelmemifltir. 

Bu nedenle halklar› birbirine dü-
flürmek için k›flk›rtm›fl, provokas-
yonlar düzenlemifl, çeteler kurdur-
mufllard›r. Nitekim, 1910’lu y›llarda
Ermeniler’e yönelik katliamlarda,
Ermeniler’in emperyalistlerle iflbir-
li¤i içinde halka sald›r›lar›nda, k›fl-
k›rt›lm›fl, yanl›fl yönlendirilmifl kit-
leler yer alm›flt›r. Kuflku yok ki kat-
liam günlerinde, Ermeniler’i, Rum-
lar’›, katliamc› askerlerden sakla-
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Türkiye-Ermenistan PProtokolü, 

“Amerikan BBar›fl›”d›r... 



yan da yine ayn› mahallenin, köyün
insanlar› olmufltur. Halklar›n gerçe-
¤i budur. Halklar birbirinin düflman›
olamaz. Bugün de dün de halklar›
birbirine k›flk›rtan ve düflmanlaflt›-
ran egemenlerdir. 

fiovenizmi, tarihsel haks›zl›klar›
ve tarihsel iflbirlikçili¤i sürdürüp sa-
vunan egemen s›n›flard›r. Savafllar,

katliamlar onlar›n ç›karlar› için ya-

p›lm›flt›r. Gerek Türkiye oligarflisi

gerekse Ermenistan egemenleri flo-

venizmden beslenmektedir. Y›llar-

d›r iki halk› birbirine düflman ettiler.

‹çerde halk› sömürmek için d›flar›da

düflmanlara ihtiyaçlar› vard›. Bugün

ise sömürü ç›karlar› bunu gerektiri-

yor. Dostluktan, bar›fltan, tarihi hu-

sumetin bitirilmesinden bahsediyor-
lar. Yar›n yine ç›karlar› çeliflip bir-
birlerine girebilirler. Ve halklar›› yi-
ne birbirine k›flk›rtarak düflmanlafl-
t›rabilirler.

OOnnuunn iiççiinn bbuu bbaarr››flfl hhaallkkllaarr››nn
bbaarr››flfl›› ddee¤¤iillddiirr,, EErrmmeennii ssooyykk››rr››mm››--
nn››nn hhaallkkllaarr››nn ssaavvaaflfl›› olmad›¤› gi-
bi... 
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Küba devrimi Amerikan ufla¤› faflist Batista
diktatörlü¤ünü devirdi¤i 1959’dan beri emperya-
listlerin kuflatmas› alt›nda. O günden beri özellikle
Amerika, Küba’ya s›k› bir ambargo uyguluyor.
Emperyalistler, ambargoyla Küba’y› ekonomik
yoksunluk içinde b›rak›p kendilerine muhtaç ede-
cekler, halk periflan olacakt›. Ve halk bu yoksullu-
¤a katlanamay›p sosyalizme karfl› ayaklanacak,
sistem y›k›lacakt›; ambargodaki hesap buydu.  

Küba halk› ambargo yüzünden ciddi s›k›nt›lar
yaflad› gerçekten, fakat hiçbir zaman emperyalist-
lere yüzlerini dönmediler. Onlara boyun e¤medil-
er. Çünkü sosyalizmin kazan›mlar›n› çok iyi bili-
yor Küba halk›.  Emperyalizmin onlarca y›l süren
ambargosuna, kuflatmas›na ra¤men küba halk› hiç-
bir zaman Batista diktatörlü¤ü dönemindeki gibi
aç ve sefil olmad›lar. Emperyalizme muhtaç olma-
d›, emperyalizmin dayatmalar›na boyun e¤medi.
Onuruyla yaflad›. 

Küba halk›n›n bu tavr› tüm dünya halklar›na
moral veriyor, halklar bu küçük ülkenin direnifline
sempatiyle bak›yor. ‹flte bu sempatinin sonucun-
dad›r ki emperyalist ve iflbirlikçi devletler Kü-
ba’ya ambargo uygularken, ttaamm 114499 üüllkkeeddee halk-
lar Küba ile dayan›flma amac›yla 22007700 ddoossttlluukk
ggrruubbuu ve 113 ülkede de 350 Kübal› befller’le da-
yan›flma komitesi kurulmufl... 

Emperyalistler Küba’y› kuflat›rken dünya halk-
lar› Küba’ayla dayan›flma içinde. Bu dayan›flma,
halklar›n Küba’n›n büyük direnifline deste¤idir. Bu
sempati, Küba’n›n emperyalizme meydan okuyan
tavr›na sempatidir. Bu, sosyalizmin gücüdür. Em-
peryalistler ne kadar karalama kampanyas› yapar-
sa yaps›n halklar görüyor. Küba halk›n›n onurlu
tavr› karfl›l›¤›n› buluyor. 

Emperyalizmin kuflatmas›, halklar›n entermas-
yonalist dayan›flmas› karfl›s›nda ifle yaram›yor. Ve
flu da görülüyor ki, emperyalistlerin Küba’ya uy-
gulad›¤› ambargo kendi ülke halklar› taraf›ndan
meflru görülmüyor. 

Karfl›-devrimci kuflatmaya karfl›, 
halklar›n enternasyonalist kuflatmas›

DDüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn bbaaflfl bbeellaass››,, iiflflggaallccii,, ddüünnyyaann››nn jjaannddaarrmmaass››..
Naciye Demir (Avukat, yafl 44)

KKaappiittaalliisstt ssöömmüürrüü kkrraallll››¤¤››nn››nn yyeeggaannee yyüürrüüttüüccüülleerriinnddeenn,,
ssoonnuunnaa kkaaddaarr mmüüccaaddeellee eeddiillmmeessii ggeerreekkeenn hheeddeefflleerriinn eenn
öönneemmlliilleerriinnddeenn..
Diren Yeflil (Avukat, yafl 25)

KKaattiill,, yyookkssuulllluukk,, aaççll››kk,, sseeffaalleett,, kkaattlliiaamm,, hhaallkk..
fiükriye Erdem (Avukat, yafl 37)

SSöömmüürrüü,, kkaappiittaalliizzmm,, aayynn›› zzaammaannddaa bbaaflflkkaalldd››rr››.. KKaann vvee
ggöözzyyaaflfl››,, yyoozzllaaflflmmaa..
Süleyman Gökden (Avukat, yafl 26) 

EEmmppeerryyaalliizzmm ggeelliiyyoorr.. DDüüflflmmaann oollaarraakk AABBDD eemmppeerryyaalliizzmmii--
nnii ggöörrüüyyoorruumm..
Ayfle Gonca Yunak (Avukat, yafl 24)

ZZuullüümm,, ggaaddddaarrll››kk..
Kaplan Akkoyun (Sucu, yafl 28 )

NNaammuussssuuzzlluukk,, aaddaalleettssiizzlliikk,, kkaann,, ggöözzyyaaflfl››,, iiflflkkeennccee ggeelliiyyoorr
aakkll››mmaa AAmmeerriikkaa ddeeyyiinnccee..
Kenan Gökdemir (Ö¤renci, yafl 24 )

SSöömmüürrüü ggeelliiyyoorr..
Gül Ça¤lar (Ö¤retmen, yafl 25)

AAççll››kk,, sseeffaalleett,, yyookkssuulllluukk..
Cem Gebetafl (Elektronik Teknisyeni, yafl  25 )

KKaann kkuussttuurraann,, cceellllaatt..
Emre Akdemir (Ö¤renci, yafl 17 )

AAççll››kkllaa bboo¤¤uuflflaann iinnssaannllaarr››nn ööffkkeessii..
Serhat Timurhan (Makine Mühendisi, yafl 27 )

DDüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn ddüüflflmmaann››..
Hasbi Karagöz (Tezgahtar – 24 yafl›nda)

YYöönneettiimm oollaarraakk ssöömmüürreenn,, iiflflggaall eeddeenn,, iinnssaannllaarr›› eezzeenn..
Mikail Tekdal (Tekstilde Makinac› – 25 yafl›nda)

MMiillyyoonnllaarrccaa iinnssaann››nn ööllüümmüünnee sseebbeepp oollaann eemmppeerryyaalliisstt üüllkkee..
Kader Mefle (Ö¤renci – 20 yafl›nda)

SSöömmüürrüü,, kkaann,, zzuullüümm,, iiflflkkeennccee hheeppssii..
Ahmet Çoban (Ö¤renci – 19 yafl›nda)

HHaallkkllaarr›› aaççll››kkllaa vvee ssaavvaaflflllaa ööllüümmee ssüürrüükklleeyyeenn üüllkkee..
Cankurt Yöner (Fotokopici – 23 yafl›nda)

AAççll››kkttaann öölleenn,, yyookkssuulllluukk ççeekkeenn iinnssaannllaarr ggeelliiyyoorr..
Hafize Aky›ld›z (Ö¤renci – 19 yafl›nda)

HHaallkkllaarr››nn ddüüflflmmaann››,, eeggeemmeennlleerriinn ccaann ddaammaarr››..
Ferhat Tüzer (Ö¤renci – 20 yafl›nda) 

AAMMEERR‹‹KKAA DDeeyyiinnccee;; 
akl›n›za ne geliyor?
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Helal EEndeks! ‹slami endeks geliyor;

‹MKB Baflkan›, ‹slami endeks çal›flmalar›n›n k›sa
sürede bitece¤ini aç›klad›... Ama kkaappiittaalliizzmmiinn kkeenn--
ddiissii eenn bbüüyyüükk ggüünnaahh!! Ona ne buyuracak, ya da ne
uyduracaks›n›z?

HHaaffttaann››nn ssöözzüü:: 

AAddaalleett,, uulluussllaarr››nn ssüürreekkllii yyiiyyeeccee¤¤iiddiirr..
CHATEUBRIAND

SSiizz ssiizz oolluunn;;

““GGüüvveenn ttiimmii””nnee ggüüvveennmmeeyyiinn!!
“Gasp yapanlar güven timi polisleri ç›kt›.” ‹stan-

bul Emniyeti  taraf›ndan kurulan Güven Timi’nde gö-
revli üç polis, silahl› tehdit ve h›rs›zl›k soruflturmas›
kapsam›nda aç›¤a al›nd›. 

Muhafazakarlar,
kendilerini ppek
muhafaza eetmiyor!

Dini bütün, muhafaza-
karlardan notlar: AKP’nin
Erzurum valisi, ‹l Genel
Meclisi'nin AKP'li Baflka-
n› S.K. ile “uygunsuz fle-
kilde bas›ld›”... ‹l Genel
Meclisi'nin AKP Grup
Baflkanvekili Mustafa
Macit de evli olmas›na
ra¤men 22 yafl›ndaki C.K.
ile bas›ld›. "Fuhufla arac›-
l›k etmek" ve "Fuhufl yap-
mak" suçlamalar›yla yar-
g›lan›yor; paray› bulan

AKP’li,
kendine
metres tu-
tuyor. 

Antal-

ya’n›n Kemer ilçesinin

MHP’li belediye baflkan›

Mustafa Gül, bir süre ön-

ce, flehrin ortas›ndaki

“aflk ya¤muru” adl› hey-

keli, “genç k›zlar›n ahla-

k›n›, ailelerin huzurunu

bozdu¤u” gerekçesiyle

kald›rtm›flt›. Dini bütün-

dü, muhafazakard›. Ama

15 Ekim tarihli gazeteler

yazd› ki evli ve genç k›z-

lar›n ahlak›ndan dem vu-

ran baflkan›n genç bir

metresi varm›fl... 

Bu ahlak, bu kültür

mü “muhafazakar”? Magazinleflmifl vvicdan, 

magazine ddüflen aadalet! 
AAddaalleett BBaakkaann›› SSaadduullllaahh EErrggiinn,, kelepçelenerek

adliyeden ç›kar›lan Deniz Seki’yi görünce “Vicda-
n›m s›zlad› o görüntüleri izleyince” diye demeç ver-
di. 

Güler Zereler onun vicdan›n› s›zlatm›yor, sokak
ortas›nda gençleri çocuklar› vuran polislerin, kendi-
sine ba¤l› yarg› sayesinde elini kolunu sallaya salla-
ya dolaflmas› vicdan›n› s›zlatm›yor, yüzlerce çocu-
¤un tecrit alt›nda tutulmas› vicdan›n› s›zlatm›yor..
Ama magazin dünyas›n›n y›ld›zlar›n›n eline kelepçe
vurulmas› vicdan›n› yaral›yor Bakan’›n... Zenginle-
flen, yetki sahibi olan islamc›lar›n nedense ilgisi hep
o güya elefltirdikleri magazin dünyas›na yöneliyor..
Toplant›lar›na, dü¤ünlerine onlar› ça¤›r›yorlar...
Vicdanlar›n› da anlafl›lan art›k bir tek onlar etkilyor. 

Pek yyak›flt›r›lmaz aama, aas›l
iflkenceci ““bay ppatronlar”d›r!

Gaziantep’te bir marketten gofret çalmakla suçla-
nan ilkö¤retim okulu 4’üncü s›n›f ö¤rencisi Enes’e tu-
valet temizlettiler, fl›nav çektirdiler, tek ayak üstünde
durdurdular, so¤uk ve karanl›k depoda üç saat beklet-
tiler... Hat›rlanacakt›r, ‹stanbul’da h›rs›zl›kla suçla-
d›klar› bir çocu¤u marketin buzdolab›na hapsetmifl-
lerdi... “‹fladamlar›”n›n bizzat iflkence yapmas›, yap-
t›rmas› garibine gidiyor kimilerinin. Oysa as›l iflken-
ceci zaten onlar. ‹flkenceyi kurumsallaflt›ran da politi-
kas›n› yapan da onlard›r. Yani sözün özü, iflflkkeenncceeccii
oollaann kkaappiittaalliissttttiirr;; ppoolliiss oonnllaarr››nn aadd››nnaa iiflflkkeennccee yyaa--
ppaarr.... 

Maç! Maç deyip geçmeyin, bak›n nelere kadir, nere-

deyse soyk›r›m› silecek tarihten... Yaln›z, Türkiye-
Ermenistan maç›nda tribünlerin küçük bir bölümü
d›fl›nda “normal” seyirci al›nmam›fl. Onlar›n yerine aske-
ri birliklerden ve Ifl›klar Askeri Lisesi’nden askerler ve
askeri ö¤renciler getirilmifl. Onlara da “sivil” elbise giy-
dirilmifl... Kim kimi kand›r›yor peki?

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
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ppaarrmmaakkllaarr››nnddaakkii tt››rrnnaakkllaarr
ssöökküüllmmüüflfl,, ddiizzlleerrii kk››rr››llmm››flfl vvee
cciinnsseell oorrggaann›› kkeessiillmmiiflfl,, ggöözzlleerrii
ddaahhii ooyyuullmmuuflfl,, vvüüccuutt vvee kkaaffaattaass››
ppaarraammppaarrççaa...... 

Anlatt›¤›m›z korku filmlerinden
bir sahne de¤il. Van’›n Kelê Kö-
yü'nde köyün imam› Abdurrahman
fiengül, lise ö¤rencisi ‹brahim Ata-
bay’›n cenazesini y›kamak için üze-
rindeki örtüyü aç›nca bu vahfletle
karfl›laflt›. 

Ülkemizin polis veya jandarma
iflkencehanelerinde böyle kaç vah-
flet yarat›ld›... Kaybedilenler, hangi
durumda at›ld› kör karanl›klara...
Bildi¤imiz, kesin olan flu  ki yukar›-
da anlat›lan tekil olaylar de¤ildir ül-
kemizde. Bugüne kadar say›s›z ör-
ne¤i var. 

BBuunnllaarr›› kkiimm yyaapptt›› ddiiyyee ssoorrmmuu--
yyoorruuzz,, kkiimmiinn yyaapptt››¤¤››nn›› bbiilliiyyoorruuzz..
Niye yapt› diye de sormuyoruz, onu
da biliyoruz. 

‹brahim’e bu vahfleti yapanlar
devletin Özel Harekat Timleri’dir.
‹brahim Atabay ve iki kifliyi daha
özel hareket timleri sa¤ yakalay›p
köyden ç›kart›yorlar ve sonra bu ha-
le getiriyorlar. 

Ve bu insanlar sanki böyle bir
fley olmam›fl gibi görevlerine de-
vam ediyor.  ‹brahim Atabay’›n ce-
sedi köy imam›n›n önüne gelene ka-
dar jandarmas›yd›, savc›s›yd›, Adli
T›p’›yd› bir çok ifllemden geçerek
geldi. Bu vahflete devletin bir çok
görevlisi tan›k oldu. Fakat köy ima-
m›, ‹brahim’in yak›nlar› vahfleti
gündeme getirene kadar devletin
hiçbir görevlisi sesini ç›kartmad›.
Adeta çok normal bir durummufl gi-
bi ifllemler devam etti.  

Demokratikleflmeydi, aç›l›mlar-
d›, hepsi safsatadan ibarettir. Devle-
tin de¤iflmeyen tek  gerçe¤i budur.
Bu devlet katliamc›d›r. Ony›llard›r
katlederek sürdürüyor varl›¤›n›. As-
kerini, polisini, özel timlerini katlet-
mek, zulmetmek üzere e¤itiyor. fiu

yap›lanlar›n insanl›kla ba¤daflan bir
yan› var m›? Çoluk, çocuk, yafll› de-
meden katletmenin, zulmetmenin
bin türlü yöntemini biliyorlar. 

Katledilen gerillalar›n cesetleri-
ne iflkence yap›lmayan› yok gibidir.
Kulak, burun kolleksiyonu yapan
askerler, cesetlerin üzerinde sigara
söndürülmesi, cinsel organlar›n ke-
silmesi bunlar›n onlarca örne¤ine
tan›k olduk. 

Bu afla¤›l›k iflkenceleri yapanlar
hakk›nda  bugüne kadar hiçbir ifl-
lem yap›lmam›flt›r. ‹flkence yap›lan-
lar, gözü oyulanlar, beyni parçala-
nanlar bu faflist düzene karfl› ç›kan
birisiyse ona yap›lan her türlü in-
sanl›k d›fl› uygulamalar devletin
savc›s›, Adli T›p Kurumu’ndaki gö-
revlileri taraf›ndan da normal karfl›-
lan›r. Devrimcilere iflkence yap›l›r
doktorlar bunu görmezden gelir. ‹fl-
kencecilerin istedi¤i do¤rultuda ra-
porlar verirler. 

Katliamc›lar›n 

Aymazl›¤›!

Katlediyorlar, katliamlar› aç›¤a
ç›k›nca devletin kurumlar› el birli-
¤iyle katliam›n üstünü örtmenin
derdine düfltü. 

Devlet, Ceylan Önkol’un katle-
dilmesi karfl›s›nda önce sanki böyle
bir olay olmam›fl gibi sessiz kald›.
Tüm ›srarlara ra¤men Ceylan’›n
katledildi¤i yere keflif için ne savc›,
ne jandarma kimseyi göndermedi.
Katliam gündemde yeralmaya bafl-
lay›nca suçluluk psikolojisiyle ken-
dilerini aklaman›n derdine düfltüler. 

Genelkurmay kendilerine yöne-
len elefltirilerin önünü kesmek için
her zaman oldu¤u gibi “ordunun
y›prat›lmas›” demagojilerine sar›l-
d›.  Genelkurmay Ceylan Önkol'un
katledilmesiyle ilgili yapt›¤› aç›kla-
mada “bize psikolojik harekat yap›-
l›yor” dedi.

Tam bir aymazl›k örne¤i. Sanki

bedeni parçalanan birisi yok. Ge-
nelkurmay’› y›pratmak için birileri
propagandif amaçl› haberler yap›-
yor. Ortada paramparça olmufl 12-
13 yafllar›nda bir k›z›n cesedi var.
Madem ki Ceylan’›n, katledilme-
siyle ordunun bir ilgisi yok, olay›
ayd›nlatmak için bugüne kadar ne
yap›ld› ve ne yap›l›yor?

fiimdiye kadar yap›lan tek fley,
gerçeklerin karart›lmas›d›r.

Ceylan’›n ölü muayene tutana¤›
ve kriminal rapor sonuçlar›na göre
‹çiflleri Bakanl›¤› aç›klama yapt›.
Aç›klamada Ceylan’›n arazide pat-
lamam›fl halde buldu¤u bir bom-
baatar mermisiyle oynarken ve bu
mermiye balta gibi bir cisimle vur-
mas› sonucunda merminin patlama-
s›yla öldü¤ü söylendi. 

Oysa bu aç›klamalar› kriminal
raporlar ve ölü muayene tutana¤›yla
çelifliyor. Ölü muayene tutana¤›na
göre Ceylan’›n ellerinde patlama-
dan dolay› bir parçalanma yok. Pat-
lay›c› Ceylan’›n bedenini parçala-
m›fl. 

Devlet hem katlediyor hem de
ars›zca elefltiriler karfl›s›nda kendi-
lerine yönelen bir sald›r› oldu¤unu
söyleyerek üste ç›kmaya çal›fl›yor. 

K›r›l›r bu zzulmün ççark›...

Bir bafll›k, 
bir soru:
““GGeezzmmee CCeeyyllaann bbuu ddaa¤¤llaarrddaa

hhaavvaann mmeerrmmiissii vvaarr””.... Bu bafll›k
sol bir gazetede kullan›ld›. Ama
hangisi oldu¤unun önemi yok.
Çünkü son zamanlarda bu tür bafl-
l›klar “sol”da da çok moda... Sade-
ce flunu merak ediyoruz. Bu tür
bafll›klar› bulup yazanlar, kendile-
rini çok mu zeki san›yorlar acaba?
Yoksa bu bafll›klarla birilerinin ho-
fluna gideriz diye mi düflünüyorlar;
ne kadar “sloganc›” olmad›klar›n›
m› kan›tlam›fl oluyorlar?.. 

Ek Bilgi: Yukar›daki bafll›¤›n
uygun görüldü¤ü olay, Ceylan Ön-
kol adl› 12 yafl›ndaki bir k›z›m›z›n
bir bomba sonucu, paramparça ol-
du¤u, cesedinin onlarca metrekare-
lik bir alandan topland›¤› olayd›r. 


