
	  
 

Abdullah Gürlek ve Vedat Yeler’e Özgürlük! 
Dünya çapında yaşanan halk hareketleri ve isyanların karşısında egemen sınıflar uygulamaya 

koydukları politikalarla ırkçı, faşist, kadın ve göçmen karşıtı parti ve grupların güçlenmesini 
sağlamıştır. Bu politikaların en iyi uygulandığı yerlerin başında “demokrasi”nin beşiği olduğu iddia 
edilen Avrupa gelmektedir. Avrupa emperyalistleri bir yandan “demokrasi”, “insan hakları” 
söylemlerini dillerinden düşürmezken diğer yandan örneğin TC devletinin Rojava işgalinde olduğu 
gibi işgal saldırılarına destek olmaktadırlar. Ya da faşist R.T.Erdoğan’ın “mülteci şantajı”na ses 
çıkarmamaktadırlar. 

Avrupa emperyalistlerinin özellikle göçmen karşıtı politikalarında Yunanistan devleti özel bir 
yerde durmaktadır. Yunanistan’ın TC ile sınırları olması beraberinde göçmenlere yönelik 
saldırganlığının artmasına, ağır hak gaspı içeren yeni yasaların çıkarılmasına yol açmıştır. Özellikle 
Yeni Demokrasi hükümetinin kurulmasıyla birlikte, göçmenlere yönelik saldırılar artmış 
durumdadır. Yunan polisi tarafından göçmenler takibata alınmakta, göçmenlerin kaldığı işgal evleri 
basılıp tahliye edilmektedir. 

Son aylarda ise Türkiye’den Yunanistan’a geçen mültecilere yönelik işkence gündemdedir ve 
birçok kişinin şiddet uygulanarak geriye yollandığı bilinmektedir. Ve yine faşist baskılar nedeniyle 
Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan politik insanlar, Yunan polisi tarafından gözaltına alındıktan 
sonra yasa dışı bir şekilde sınır dışı edilmiş ve faşist TC devletine teslim edilmiştir. Yunanistan ve 
tüm Avrupa kamuoyu, Türkiye’de faşist AKP ve R.T. Erdoğan iktidarının devrimcilere, 
yurtseverlere ve bir bütün muhaliflere yönelik tutumunu yakından bilmektedir. Nitekim Yunanistan 
tarafından TC devletine teslim edilen bu politik göçmenlerden bazıları tutuklanmış ve hapishanelere 
konulmuştur. 

Yunanistan’da son yıllarda Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimcilere yönelik saldırı ve baskılar da 
artmış durumdadır; devrimcilere yönelik tutuklama saldırısı sürmektedir. Londra Tohum Kültür 
Derneği eski başkanı ve ATİK faaliyetçisi Abdullah Gürlek ve Özgür Gelecek gazetesi çalışanı ve 
Yunanistan ATİK faaliyetçisi Vedat Yeler, 13 Şubat 2019 tarihinde gözaltına alınmış, 2 gün 
gözaltında tutulduktan sonra tutuklanıp Komotini Hapishanesi’ne konulmuşlardır. Gürlek ve Yeler, 
tutsak durumdadır ve bu süre içinde hakim karşısına çıkmış değillerdir. Gürlek ve Yeler, için 
Temmuz ayında verilen duruşma, hakim karşısına çıkarılmadan 20 Ocak 2020 tarihine 
ertelenmiştir. 

Her iki devrimcinin politik kimlikleri ve faaliyetleri açıktır. Buna rağmen tutuklanmaları ve uzun 
süre mahkemeye dahi çıkarılmamaları kabul edilemez bir durumdur. Bu uzun tutukluluk durumu da 
yaşadıkları bir başka hak ihlalidir. Bütün ilerici devrimci kamuoyunu Abdullah Gürlek ve Vedat 
Yeler’le dayanışmaya çağırıyoruz. 

Abdullah Gürlek ve Vedat Yeler Serbest Bırakılsın! 

Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük! 

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma! 
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