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Ç›kt›!
toplat›ld›

Kitab›n Ad›: ZAFER

YOLUNDA 2

DEVR‹MC‹ SOL
Aç›klamalar / Haber Bültenleri (1990-1994)
Yay›nlayan: B oran Yay›nevi
‹lki 2000 y›l›nda yay›nlanan “ZAFER YOLUNDA” kitap serisinin ikincisi, Boran Yay›nevi taraf›ndan yay›nland›.
“Zafer Yolunda” serisi, devrimci hareketin mücadele
tarihini anlatmaktad›r. Zafer Yolunda 1, hat›rlanaca¤› gibi, THKP-C ile baﬂlayan devrim tarihinde, yeni bir hareket olarak Devrimci Sol’un tarih sahnesine ç›k›ﬂ›n›, onun
önderli¤inde geliﬂtirilen mücadeleyi ve devrimci hareketin 1994’te partileﬂmesine kadarki süreci anlatmaktayd›.
Z a f e r Yol un d a 2 i s e Devrimci Sol’un aç›klamalar›
ve Haber Bültenleri’nden oluﬂan belgesel bir kitapt›r.
Kitapta ilk say›s› 1990 Nisan tarihini taﬂ›yan 31 adet
Devrimci Sol aç›klamas› ve son say›s› 3 Ekim 1994 tarihini taﬂ›yan 78 adet Devrimci Sol Haber Bülteni bulunmaktad›r. Ayr›ca, aralarda çeﬂitli konularda, Say› No’su
verilmeden yay›nlanm›ﬂ Haber Bültenleri de tarih s›ralamas›na göre yer almaktad›r.

Her iki kitap da yay›mland›ktan hemen sonra toplat›ld›.
Peki neden toplat›ld›lar? Çünkü Zafer Yolunda kitap serisi bir tarih anlat›m›d›r. Anlat›lan bu tarih; egemenlerin de¤il, egemenlere karﬂ› ezilenlerin tarihidir. Baba ‹shaklar’dan, Bedreddinler’e, Pir Sultanlar’dan Mahirler’e, Mahirler’den bugüne uzanan Anadolu’da halklar›n isyan›n›n
tarihidir. Anlat›lan tarih, halk›n kurtuluﬂuna, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizme yürüyüﬂün tarihidir. Egemenler bu
tarihin bilinmesini istemiyorlar. Zafer Yolunda bunun için
toplat›lm›ﬂt›r.
Zafer Yolunda 2’in önsözünde ﬂöyle yaz›yor; “Zafer
Yolunda, bir devrim yürüyüﬂünü anlatmak, tarihe kaydetmek için baﬂlat›lan bir kitap dizisidir. Baﬂka bir deyiﬂle,
Zafer Yolunda, devrim yürüyüﬂümüzün belgeselidir.
Zafer Yolunda, 3, 4, 5... diye devam edecektir. Çünkü
devrim yürüyüﬂümüz sürüyor ve zafere ulaﬂmadan durmayacak.
Tarih yaz›yoruz. Devrim yapmak, tarih yazmakt›r. Tarih kan içinde yaz›l›yor. Bedeller ödenerek yaz›l›yor. Bedel ödetilerek yaz›l›yor. Bu kitapta yeralan hemen her
belge, kanla yaz›lan tarihin belgesidir. Kiminde ödenen
bir bedeldir kan, kiminde sorulan bir hesap.
S›n›flar mücadelesinin böyle ﬂekillenmesi, kimsenin
tercihi de¤il, tarihsel bir zorunluluktur.
Zafere ulaﬂmak, bu tarihsel zorunlulu¤un gere¤ini
yapmakla mümkündür. ”
Bu belgelerin içerdi¤i 1990-1994 y›llar›, devrimci
hareketin tarihine “ A t › l › m Y › l l a r › ” olarak geçen dönemdir. Bu dönemin özelli¤i kitab›n önsözünde ﬂöyle ifade
edilmektedir. “ Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, halkta çok büyük etkiler b›rakan, oligarﬂiyi derinden
sarsan eylemlerdir. Bu eylemler, yaln›zca adaletin de¤il,
ayn› zamanda, sosyalizme yönelik sald›r›lar›n alabildi¤ine boyutland›¤› o günkü koﬂullarda devrim iddias›n›n ve
sosyalist ideolojiye sahip ç›kman›n ifadesidirler. Bu kitapta yeralan aç›klamalar ve bültenler, iﬂte bu anlamda bu
iddian›n da teorik, politik ifadesidirler.”
Kitaptaki belgeler, ayn› zamanda devrimci eylemlere
yönelik spekülasyonlara, karalamalara ve komplo teorilerine karﬂ› da bir cevapt›r. Devrimci Hareket tarihi boyunca ne savunmuﬂsa yapm›ﬂ, ne yapm›ﬂsa savunmuﬂtur.
Hangi eylem, ne için, nas›l gerçekleﬂtirilmiﬂ, eylemlerin
nedenleri nelerdir, bu belgeler iﬂte bu sorular›n da cevab›d›r.
Tarihin bu dönemi ayn› zamanda ülkemiz s›n›flar
mücadelesinde faﬂizmin terörüne karﬂ› “halk›n adaleti”
kavram›n›n bilinçlere yerleﬂti¤i bir dönem olmuﬂtur.
Oligarﬂi cephesinde büyük sars›nt›lar yaratan, ordunun, polisin, M‹T’in en üst düzey kadrolar›na yönelik
gerçekleﬂtirilen eylemlere iliﬂkin aç›klamalar›n da bulundu¤u kitap 5 0 2 s a y f a d a n oluﬂmaktad›r.
Ve kitab›n önsözünde “Zafer Yolunda dizisi, Partili
dönemin mücadelesini anlatan, Partili dönemin belgelerini içeren yeni kitaplarla devam edecektir” denilerek Zafer Yolunda’n›n devam›n›n gelece¤i ﬂimdiden haber verilmektedir.

Yitirdiklerimiz
25 Eylül - 1 Ekim
Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu. ’89’da mücadeleye kat›ld›. Fatma, 1972 Konya Akﬂehir do¤umluydu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›.
Fatma SÜZEN 29 Eylül 1992’de ‹stanbul Beylerbeyi’nde bulunKayhan
duklar› evde kuﬂat›ld›lar. Silahl› birliklere yaraﬂ›r
TAZEO⁄LU
bir tarzda direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Malatya Hekimhan, 1968 do¤umlu olan Zeynep, mücadeleye
1986’da ‹stanbul Üniversitesinde ö¤renciyken kat›ld›. 92’de, büyük direniﬂte ölümü birlikte kucaklayacaklar› Kaz›m Gülba¤ ile
evlendi. Silahl› birliklerde mücadelesini sürdürürken tutsak düﬂtü.

Zeynep Ar›kan F Tipi hapishanelere karﬂ› direniﬂin ön saflar›nda ölüm orucuna
baﬂlad›. Tahliye edildi¤inde Armutlu direniﬂ mahallesinde direniﬂiGÜLBA⁄
ni sürdürerek 27 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.

Ayd›n
YALÇINKAYA

Vedat
ÖZDEM‹R

Ordu'nun Aybast› ilçesinde faﬂist cuntaya karﬂ› direniﬂi örgütlemek için da¤lardayd›lar. Baﬂka bir
örgütlenmenin militanlar›ndan Feridun Ayd›nl› ve
Mehmet Kuru ile birlikte 25 Eylül 1980'de jandarma pususunda ﬂehit düﬂtüler.

ULUCANLAR katliam› ve TECR‹T...
Ulucanlar hapishanesi’ne katliam için
geldiklerinde, ortada bir isyan ya da
bir ayaklanma yoktu. Devrimci tutsaklar kalabal›k ko¤uﬂlar nedeniyle aylard›r “t›ka-basa” ko¤uﬂlarda kal›yorlard›.
Boﬂ ko¤uﬂ olmas›na ra¤men idare yer
talebini çözmedi. Bekletti. O s›rada bir
operasyon haz›rl›¤› vard›.
Ko¤uﬂ isteyen devrimcilere sald›ran,
katliam yapanlar›n elbette çeﬂitli hesaplar› vard›. Katliam s›ras›nda ABD’ye
giden Baﬂbakan Bülent Ecevit beraberinde devrimci tutsaklar›n katledilme
müjdesini de götürüyordu.
Katliam esas olarak, o s›rada yap›m›
süren F Tipi hapishanelerin yolunu açmak, tutsaklar›n F Tipi hapishanelere
karﬂ› oluﬂacak direniﬂ dinamiklerini k›rmak için yap›ld›.
Nitekim bu katliamdan 14 ay sonra F
Tipleri için 20 hapishaneye sald›r›lm›ﬂ,
Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
F Tipi hapishaneler bu katliam ile aç›lm›ﬂ ve tecrit politikas› da hayata geçirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
O yan›yla UlUCANLAR hapishanesi katliam› bir bak›ma 19-22 Aral›k katili-

am›n›n provas› olmuﬂtur. ULUCANLAR
hapishanesi katliam› TECR‹T politikas›n›n yerleﬂtirilmesi için gerçekleﬂtirilen
bir katliam olmuﬂtur.
ULUCANLAR katliam› Tecrit ile o nedenle yanyana an›lmal›d›r. Tecrit politikas› dendi¤inde mutlaka akla ULUCANLAR hapishanesi ve orda yaﬂanan
katliam gelmelidir.
ULUCANLAR’da gerçekleﬂtirilen katliam ayn› zamanda halka karﬂ› bir gözda¤›d›r. Katliam› gerçekleﬂtiren kadro
ayn› zamanda 19-22 Aral›k katliam›n›
da gerçekleﬂtiren kadrodur. ULUCANLAR KATL‹AMI 19-22 Aral›k katliam›n›n planl›, tasarlanm›ﬂ bir katliam oldu¤unun da kan›t›d›r. Zira o dönem
katliam› gerçekleﬂtirenler “zorunlu
kald›klar›” için 19-22 Aral›k katliam›n›
gerçekleﬂtirdiklerini iddia etmiﬂlerdi.
ULUCANLAR’da ki direniﬂ ve kararl›l›k, devrimci tutsaklar›n teslim olmayaca¤›n›n, her koﬂulda direnece¤inin
de mesaj›d›r. Katliam ve iﬂkencelere
ra¤men devrimci tutsaklar teslim al›namam›ﬂt›r. ULUCANLAR’daki cüret
19-22 Aral›k’ta teslim olmamada kendini ifade etmiﬂtir.

Sebahattin
YAVUZ

Songül
KOÇY‹⁄‹T

29 Eylül 2004’de Tokat ili
Ya¤murlu Beldesi k›rsal alan›nda, oligarﬂinin askeri güçleriyle
ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Derya Devrim Kurye olarak bölgede bulunan
A⁄IRMAN Salih Ç›nar ise sa¤ yakaland›ktan sonra infaz edildi.
Aslen Erzincan-Kemah'l› olan Sebahattin,
20 May›s 1973’te Tokat Almus ilçesi Mescit
köyünde do¤du. 1990 baﬂlar›nda mücadeleye
kat›ld›.

Mustafa ‹ﬁER‹ Salih ÇINAR

1973 Sivas Ulaﬂ ilçesi Kurtlukaya köyü
do¤umlu olan Songül, 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül 1993'de gerillaya kat›ld›.
1971 Tokat’›n Almus ilçesi Durudere köyü do¤umlu olan Mustafa, mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu'da baﬂlad›. 1994 Kas›m›nda gerillaya kat›ld›.
1981 ‹stanbul do¤umlu olan Devrim, 16 yaﬂ›ndayken devrimci harekete
sempati duymaya baﬂlad›. 17 yaﬂ›nda da¤larda savaﬂç› oldu.
Tokat Almus K›n›kl› Köyü do¤umlu olan Salih, 1998’den bu yana mücadele
içindeydi. Çorap Emekçileri Derne¤i ÇEM-DER'in baﬂkan›yd›.
26 Eylül 1999’da Ulucanlar hapishanesinde gerçekleﬂtirilen sald›r›da,
bombalara, kurﬂunlara, iﬂkencelere
direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Oligarﬂi Türkiye’nin baﬂkentinde, milyonlarca insan›n gözü önünde bir katliam yapt›. Ulucanlar
hapishanesini bir iﬂkencehane’ye çevirip, katledemedikleri devrimcileri “hamam” da katlettiler.

Ulucanlar ﬁehitleri

‹smet
KAVAKLIO⁄LU

Ahmet
SAVRAN

‹smet KAVAKLIO⁄LU, 1963 Bal›kesir Gönen
do¤umluydu. 1979’da mücadeleye kat›ld›. 12
Eylül sonras› Marmara ve Karadeniz bölgelerinde görevler ald›. Ulucanlar Hapishanesi tutsak
Aziz DÖNMEZ Halil TÜRKER örgütlenmesinin sorumlusuydu.
Ahmet SAVRAN, 1967 Ayd›n do¤umluydu.
Manisa Spor Akademisinde mücadeleye kat›ld›.
1994’de ö¤retmen olarak Devrimci Memur Hareketi’nde mücadelesini sürdürdü.
Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus do¤umluyNevzat Ç‹FTÇ‹ Ümit ALTINTAﬁ du. ‹ﬂçiydi. 1996’da mücadeleye kat›ld›.
Halil TÜRKER, 1973 Tokat Aktepe do¤umluydu. 93’de örgütlü mücadeleye kat›ld›.
Nevzat Ç‹FTÇ‹, 1967 Elaz›¤ Karakoçan do¤umluydu. 1987’de hareketinin saflar›nda yerald›. Merkez Komitesi üyesiydi.
Abuzer ÇAT Zafer KIRBIYIK Ümit ALTINTAﬁ, 1972 Mu¤la Çaybükü do¤umluydu. 91’de hareketinin saflar›nda yerald›.
Merkez Komite üyesiydi.
Abuzer ÇAT, 1968 Malatya Haçova köyü do¤umluydu. 1996 Ölüm Orucu gönüllüsüydü.
Zafer KIRBIYIK, 1971 do¤umluydu. Gazi
Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini ald›.
Mahir
Önder
Mahir EMSALS‹Z, 1974 Samsun do¤umluydu.
EMSALS‹Z GENÇASLAN Üniversitede iken mücadeleye kat›ld›.
Önder GENÇASLAN, 1973 Çank›r› do¤umluydu. Üniversitede iken mücadeleye kat›ld›.
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“Amerikanc›,
NATO’cu AKP, Halk
Düﬂman›d›r”
diye
yazd›k. Amerikanc›l›k’la, Natoculuk’la
halk düﬂmanl›¤› özdeﬂtir çünkü. Amerikan
emperyalizmiyle mevcut
iliﬂkilerini savunan, NATO’yu savunan herkes ‹S T‹SNASIZ halk düﬂman›d›r. Günümüzde, “hiçbir ülke ba¤›ms›z olamaz”, “dünya global bir
köydür art›k”, “iç iﬂleri diye bir ﬂey
kalmam›ﬂt›r”, “karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k
esast›r” gibi teorilerle, emperyalizme ba¤›ml›l›k meﬂrulaﬂt›r›lmaya ve
kan›ksat›lmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
Oysa, yeryüzünde bu konudaki s›n›fsal ölçüleri de¤iﬂtirmeyi gerektirecek hiçbir geliﬂme olmam›ﬂt›r.
Dünya emperyalizmle halklar›n kesin s›n›rlarla birbirinden ayr›ld›¤›,
sömüren ve sömürülen s›n›flar aras›ndaki, emperyalist ve sömürge ülkeler aras›ndaki çeliﬂkilerin hala uzlaﬂmaz oldu¤u bir dünyad›r. Bu nedenle, yine son derece net ve kesin
bir ﬂekilde belirtiyoruz ki, e m p e ryalist dünya düzenin bir p a r ç a s ›
olmay› savunan hiç kimse, halk›n
dostu olamaz.
KP, Amerikanc› bir iktidard›r.
Amerikanc›l›k, düzen partileri
içinde yaln›z AKP’ye özgü bir tutum de¤ildir elbette; Amerikanc›l›k,
1945’lerden bu yana iktidarlar›n niteli¤ini belirleyen s›fatlardan biridir. AKP, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n pekiﬂmesine paralel olarak
Amerikanc›l›kta, kendinden öncekileri geride b›rakan bir iktidard›r.
Sadece son günlerin siyasi geliﬂmelerine bakmak yeterlidir: Silahlar
al›n›yor, ülkemize füze kalkanlar›
kuruluyor, üsler ard›na kadar aç›l›p,
142 bin Amerikal› katil AKP taraf›ndan “misafir” ediliyor, Afganistan’a 800 yeni asker gönderiliyor.
Erdo¤an ABD’yle görüﬂmeye giderken, oligarﬂi, bu defa da IMF’n›n
y›ll›k toplant›s›na ev sahipli¤i yap›yor. Amerikal›lar, Türkiye’den Ortado¤u’da daha etkin rol oynamas›n› istiyorlar. Buna karﬂ›l›k, AKP’li
bakanlar, Amerikan tekellerine da-
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GÜNDEM

Defol Amerika
Bu vatan Bizim
vetiye üstüne davetiye ç›kar›yorlar
vs. vs... K›sacas› Amerikan emperyalizmi, AKP sayesinde Türkiye’de
her anlamda at koﬂturuyor. Türkiye,
AKP sayesinde Amerika için bir sa vaﬂ gemisi, bir ﬂ i rk e t ve b a b a s › n › n
çiftli¤i gibi kulland›klar› bir ülke
olmuﬂtur.. AKP, Amerikanc›l›k’ta,
kendinden önceki tüm hükümetleri
geride b›rakm›ﬂt›r derken, önünüzde iﬂte bu tablo vard›r. Ortado¤u’da
akan bütün kanda, iﬂgallerde, katliamlarda, AKP iktidar›n›n da sorumlulu¤u vard›r.
ürkiye oligarﬂisi, 2000’lerin baﬂ›ndan bu yana ola¤anüstü bir
silahlanma içindedir. Bu silahlanma, bir yan›yla ülkemizdeki mevcut
ve geliﬂebilecek ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ savaﬂlar›na karﬂ›, bir yan›yla da Amerikan emperyalizminin
‹ran, Suriye baﬂta olmak üzere, Ortado¤u’da, Kafkaslar’da sindirmek
ve “hizaya getirmek” istedi¤i ülkelere karﬂ› kullan›lmak üzere sürdürülen bir silahlanmad›r. Sorunu sadece silahlanmaya ayr›lan “ b ü t ç e ”
aç›s›ndan tart›ﬂmak, soruna d a r,
ekonomistçe ve bencilce bakmak
demektir. Oysa zaten, bu bütçenin
sa¤l›¤a, e¤itime, bar›nmaya de¤il de
silaha ayr›lmas›, bir sonuçtur. Mevcut iktidar›n ve politikalar›n›n niteli¤inin bir sonucudur. Hiçbir emperyalist ve iﬂbirlikçi ülkede, halk›n
e¤itim, sa¤l›k, bar›nma ihtiyaçlar›,
emperyalizmin ç›karlar›n›n önüne
geçemez. Bu anlamda, oligarﬂinin
silahlanmas›na, politik boyutuyla,
halk›m›za ve dünya halklar›na sald›rganl›k boyutuyla karﬂ› ç›kmal›y›z. Halka, iﬂçilere, memurlara,
gençli¤e bu bilinci taﬂ›mal›y›z.

T

merika, Ortado¤u’daki, Kafkaslar’daki ç›karlar›na ters dü-
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ﬂen, ﬂu veya bu ölçüde boyun e¤meyen ülkeleri hizaya getirmek için
Türkiye’yi m a ﬂ a olarak kullanmaktad›r. Bu kullanma bazen siyasi bir
taﬂeron, bazen askeri bir güç olarak
kullanma ﬂeklinde olabilmektedir.
Türkiye, bölge halklar› aç›s›ndan
ikinci bir ‹ s r a i l olmaya adayd›r. Daha tam olarak ifade etmek gerekirse,
Amerikan emperyalizmi bölgede
nas›l bir Türkiye’ye ihtiyaç duyarsa,
Türkiye öyle olacakt›r. ABD’yle
“stratejik ortakl›¤›n” anlam› da budur. Türkiye oligarﬂisine bu ortakl›kta düﬂen görev, Amerika’n›n “stra
tejik ç›karlar›” neyi gerektiriyorsa
onu yapmakt›r.
tratejik ortakl›k, ülkemizi stratejik bir üs olarak Amerika’ya teslim etmektir. Emperyalizmle yenisömürgeler aras›ndaki iliﬂkide, her
ülkenin k›smi bir “özerklik” alan›
olsa da, bu iliﬂkide e mp ery al i z mi n
belirleyicili¤i aç›kt›r. Baﬂka bir deyiﬂle, ba¤›ml›l›k iliﬂkisi, zaten emperyalizmin kendine ba¤›ml› k›ld›¤›
ülkeyi yönetmesi demektir. Bu yönetim, onlarca mekanizma üzerinden sürdürülür. IMF, Dünya Bankas› arac›l›¤›yla yönetir, NATO arac›l›¤›yla yönetir, say›s›z emperyalist
uluslararas› kurum arac›l›¤›yla yönetirler. Yeni sömürgelerin ne hükümetleri millidir, ne ordular›, ne polisleri, ne meclisleri... Bu kurumlar›n adlar›n›n, s›fatlar›n›n baﬂ›nda
“TC” damgas› olmas›, onlar› milli
yapmaya yetmez. Onlar, yeni-sömürgecili¤in damgalar›d›r. Görünürde vard›rlar, gerçekte yokturlar;
t›pk› ülkemizin milli marﬂ›yla, bayra¤›yla görünürde ba¤›ms›z olmas›
gibi...

S

lkemizi emperyalizm yönetiyor; daha dar anlamda da Ame-
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rikan emperyalizmi. Kuﬂkusuz,
düﬂünceleri ﬂovenizmle ﬂekillenDevrimci, ilerici, vatansever
dirilmiﬂ kesimler aç›s›ndan bu
güçler aç›s›ndan anti-emperyalist
ç›plak gerçe¤i kabullenmek zordur. Ama gerçek de budur. Kamücadelede düﬂülebilecek en önemli
rarlar baﬂka yerde al›nd›ktan
yanl›ﬂlardan biri, emperyalistler
sonra, Ankara’da bir Maliye Baaras›nda bir tercih yapmakt›r. Bir
kanl›¤› olmas›, Ankara’da s›k
emperyaliste s›rt›n› verip baﬂka bir
s›k Bakanlar Kurulu toplant›lar›
emperyaliste karﬂ› ba¤›ms›zl›k
yap›lmas› önemli de¤ildir; Kamücadelesi yürütebilece¤ini
rarlar Pentagon’da veya Nato
düﬂünmektir.
karargah›nda al›nd›¤› sürece,
Ankara’da bir Genelkurmay bikarﬂ› savaﬂt›r. Kuﬂku yok ki, Amerinas› olmas›n›n önemi yoktur. Bu nekan ve Avrupa emperyalizmi ülkedenledir ki, emperyalizme ba¤›ml›
mizi sömürgeleﬂtirmekte birliktebir ülkede, ülkesini sevmek, vatan›dirler. Oligarﬂi ve emperyalizm blon› sevmek, emperyalizme karﬂ› sakundan sözederken, bu bloktaki
vaﬂmakt›r. Vatan sevgisinin tek geremperyalizm, tüm emperyalistleri
çek ölçüsü budur. Türkiye’yi Ameiçeren bir tan›mlamad›r. Ancak bu
rika yönetiyor! Vatan›n› seven herblok içinde, yani emperyalist sistem
kesin ilk düﬂman› Amerika’d›r.
içinde de belirleyici bir güç vard›r
lkemizi Amerika yönetiyor.
ve o güç de Amerika’d›r. ‹ﬂte bunSon otuz y›l›m›z› belirleyen
dan dolay›, anti-emperyalist mücaolaylara bakal›m: IMF’nin daha
delenin öncelikli hedefi Amerifazla tahakkümü alt›na girmemiz
ka’d›r bugün. Bu tesbit di¤er emdemek olan 24 Ocak 1980 kararlar›,
peryalistlerle uzlaﬂmak de¤ildir.
halk›n de¤il, oligarﬂinin de de¤il,
evrimci, ilerici, vatansever
Amerika’n›n karar›d›r. 12 Eylül
güçler aç›s›ndan anti-emperyacuntas›, Amerika’n›n karar›d›r. Özal
list
mücadelede düﬂülebilecek en
iktidar›ndan Tayyip Erdo¤an iktidaönemli
yanl›ﬂlardan biri, emperyar›na kadar, hemen tüm iktidarlar, ﬂu
listler
aras›nda
bir tercih yapmakt›r.
veya bu ölçüde emperyalist müdaBir
emperyaliste
s›rt›n› verip baﬂka
halelerle ﬂekillenmiﬂtir. Özelleﬂtirbir
emperyaliste
karﬂ› ba¤›ms›zl›k
me politikalar›, emperyalizmin pomücadelesi yürütebilece¤ini düﬂünlitikas›d›r. Hem Kopenhag hem Mamektir. Emperyalistler aras› iliﬂki
astrich kriterleriyle “AB’ye uyum”
ve çeliﬂkiler zaman zaman farkl› bir
ad› verilen süreç, emperyalizmin
seyir izleseler de, ba¤›ms›zl›k müpolitikalar›d›r... Onlarca devasa Kacadelesi aç›s›ndan bu öz de¤iﬂmez.
mu ‹ktisadi Teﬂekkülü sat›l›rken,
Avrupa Birlikçili¤i, “faﬂizme karﬂ›
halka sorulmad›; IMF’nin, emperAvrupa demokrasisinin deste¤ini alyalist tekellerin dedi¤i oldu. Tar›m›
mak” biçiminde aç›klayan ve bunu
tasfiye ederken yine halka sorulan
2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda
bir ﬂey yoktu. Kararlar, Dünya BanHitler faﬂizmine karﬂ›, burjuva dekas›’ndan geliyordu. Avrupa Birlimokrasileriyle yer yer yap›lan iﬂbir¤i’ne üye olma konusunda da halk›n
li¤iyle ayn› ﬂeymiﬂ gibi sunanlar, albir iradesi olmad›; onu da emperyadanmakta ve aldatmaktad›rlar... Aylizm belirledi. Aç›kt›r ki, ekonomik,
n› ﬂekilde Kürt halk›n›n özgürlü¤üsiyasi, askeri, kültürel, hangi aç›dan
nü sa¤layaca¤› gerekçesiyle, benzer
bakarsan›z bak›n, ülkemizin geleceteorilerle Amerikan emperyalizmiy¤ini, halk›n kaderini emperyalizm
le iﬂbirli¤ini savunanlar da vahim
belirliyor.
bir yan›lg› ve yanl›ﬂ içindedirler.
Koﬂullar ve saflaﬂmalar›n 2. Empermerika, ne yaz›k ki bu ülkenin
her taraf›na, her kurumuna sinyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› dönemiyle
miﬂtir. Ba¤›ms›zl›k için savaﬂ öncehiçbir iliﬂkisi ve benzerli¤i olmad›likle Amerikan emperyalizmine
¤› gibi, o dönemde, burjuva demok-
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rasileriyle ittifak yap›labilece¤ini savunan Marksist-Leninistler,
bundan asla emperyalizmle uzlaﬂ›labilece¤i sonucunu ç›karmad›lar; asla herhangi bir emperyalist güçle, tüm dünya halklar›na zarar verecek bir iﬂbirli¤i
ve ittifak içine girmediler. Baﬂka halklar›n katledilmesi pahas›na elde edilecek bir özgürlü¤ün
(Irak’ta oldu¤u gibi), halklar
karﬂ›s›nda emperyalist sistemi
güçlendirecek bir politikan›n
(AB üyeli¤ini savunmak gibi) savunucusu olmad›lar.
aﬂta örnek verdi¤imiz demagojik teoriler, geniﬂ kitleleri emperyalizm ve ba¤›ms›zl›k konusunda yan›ltmaya, aldatmaya yöneliktir. Ama devrimci, ilerici, vatansever güçlerin bu noktada yan›lmaya
haklar› yoktur. Bu kesimler aç›s›ndan emperyalizmle birlikte olmak
bir yan›lg› de¤il, bir sapmad›r. Her
sapma gibi halka zarar verir. Zarar›n
bir yerinden dönmek, devrimcilere
kulak vermekle mümkündür. Yanl›ﬂtan dönmek, anti-emperyalist
mücadele bayra¤› alt›nda toplanmakt›r. Güncel anlamda bunun somutlanmas› ise Amerikan emperyalizmine karﬂ›, anti-emperyalist saflar› büyütmektir.

B

u topraklar bizim, ama biz yönetmiyoruz. Nas›l bir Türkiye
istiyoruz? IMF üyesi, NATO üyesi,
Beyaz Saray’dan ve Brüksel’den
yönetilen bir Türkiye mi? ﬁu anki
Türkiye böyle bir Türkiye‘dir ve açl›¤›m›z›n, zulmün sorumlusu da ülkemizin böyle yönetiliyor olmas›d›r. Onlar ülkemizi “ K ü ç ü k A m e r i k a ” yapmakla u¤raﬂ›yorlar y›llard›r.
Ülkemizi Küçük Amerika yapmak
isteyenler, ülkemizi Amerika’ya yönettirenler, vatan hainidir. Biz ise,
ülkemizi ba¤›ms›z bir ülke, halk›m›z için özgür bir vatan yapmak istiyoruz. Emperyalizm halklar saflaﬂmas›, bu noktada kendini vatanseverlerle, vatan hainleri aras›ndaki
mücadelede göstermektedir. “Bu
vatan bizim” diyenler, Amerika’y›
ve A m e r i k a n c › l a r › kovmak için
mücadele saflar›na!
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Emperyalizm
ahtapotunun sa¤ kolu

-Tek h edefleri, A BD’nin
dünya e konomisi ü zerindeki
hakimiyetini p erçinlemektir.
- 2 004 i tibariyle y eni-sömürge ü lkelerin b orç t oplam›
2.5 trilyon dolara, y›ll›k faiz
ödemeleri de 3.75 milyar dolara y ükselmiﬂtir.
- I MF Latin A merika’dan,
Afrika’ya, O rtado¤u’dan Asya’ya t üm h alklar›n d üﬂman›d›r!
“20. yüzy›l›n sonlar›nda Kolombiya’ya satt›¤›m›z en önemli hizmetler, mühendislik ve inﬂaat uzmanl›¤›yd›. Kolombiya çal›ﬂt›¤›m yerlerin tipik bir örne¤iydi. Ülke korkunç
borç yükü alt›na girerek elektrik
hatlar›, otoyollar, telekomünikasyon
hatlar›na yat›r›m yapacak, borcunu
ve faizini petrol ve gaz yataklar›n›n
geliri ile ödeyecekti. Görevim, kredi
ihtiyac›n› mümkün oldu¤unca ﬂiﬂirmekti.”” (Bir Ekonomi Tetikçisinin
‹tiraflar›, John Perkins)
Yukardaki sözler, 26 yaﬂ›nda
“masum bir biçimde” baﬂlad›¤› “bir

IMF memurlar›, “ k›l›ç
kuﬂanarak”, s ilah t aﬂ›yarak
çal›ﬂm›yorlar. O nlar›n
üniformalar› y a d a z ›rhlar› d a
yok. A ma d olar›n “ zoru”,
dolarlar›n s ilah o larak
kullan›lmas›, ço¤u kez, gerçek
silahlardan d aha e tkili
olabiliyor.
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IMF

Emperyalist
ekonominin
mafyas›

iﬂte” bir süre sonra ekonomi “tetikçisi” haline gelecek olan Perkins’in Kolombiya’dan, Ekvador’a,
oradan
Endonezya’ya,
‹ran’a uzanan “iﬂ”lerinin özet anlat›m›d›r.
Perkins’in “iﬂ” alanlar› dünyadaki yeni-sömürge ülkelerdir. Yapt›¤›
“iﬂ” ise görünürde, bu ülkelerdeki
yat›r›mlar› geliﬂtirmektir. Ka¤›t üstünde ne kadar anlaml› görünüyor.
Oysa, ne Perkins’in ne de onu bu
iﬂe atayanlar›n tek derdi yoksul ülkelerin geliﬂmesi de¤ildir. Onlar›n
tek derdi bu ülkelerin bu tür planlarla ya¤malanmas›d›r.
Kolombiya’ya sat›lan “mühendislik” ve “inﬂaat uzmanl›¤›” sözleri bize ne kadar tan›d›k geliyor!.. Bu
sat›ﬂ›n arkas›nda çarp›k ve ba¤›ml›
bir ekonomi, geri b›rakt›r›lm›ﬂl›k ve
yoksulluk geliyor tabi.
Kolombiya’dan Endonezya’ya
kadar yeni-sömürge ülkeleri paran›n gücü ile böyle ele geçirdiler. Ba¤›ml›l›k baﬂta bu borçlanmalarla pekiﬂtirildi.

Mafya ve
tetikçilerin rolü
John Perkins’in iﬂi yeni-sömürge
ülkelerin borçland›r›lmas›d›r. Önce
o yeni-sömürge ülkenin ekonomik
potansiyeli, kaynaklar›, zenginlikleri tesbit ediliyor, ard›ndan nerelere
“yat›r›m yapaca¤›” belirleniyordu.
Sonra da, kredi verilerek borçland›r›l›yor. Art›k, o ülkenin eli-kolu kal›n zincirlerle ba¤lanm›ﬂt›r. Borç ve faiz yükü
alt›nda ezilen o yeni-sömürge ülke borç çemberini k›ramad›¤› için de ko-

layca emperyalist kurumlara teslim
olmaktad›r.
Kolombiya örne¤inde oldu¤u gibi verdikleri “üç kuruﬂ” karﬂ›l›¤›nda
milyonlarca insan›n kan›n› emerek,
petrol ve do¤al gaz yataklar›n› gasp
ederek talan ettiler.
IMF’nin Perkins gibi memurlar›,
“k›l›ç kuﬂanarak”, silah taﬂ›yarak
çal›ﬂm›yorlar. Onlar›n üniformalar›
ya da z›rhlar› da yok. Ama dolar›n
“zoru”, dolarlar›n silah olarak kullan›lmas›, ço¤u kez, gerçek silahlardan daha da etkili olabiliyor.
Adlar› bazen Perkins, bazen Coterelli, bazen David... oluyor. Perkins’in deyimiyle onlar birer “ t e t i k çi” asl›nda. Yüksek maaﬂlar ve maaﬂlar› d›ﬂ›nda da aç›ktan büyük
mebla¤larda paralar al›yorlar.
Elbette tek baﬂlar›na de¤iller ve
kendileri için çal›ﬂm›yorlar. As›l iﬂleri k a z a n d › r m a k . Bir bak›ma yeni-sömürge ülkelerin maliyelerinin
anahtar›n›, çal›ﬂt›klar› emperyalist
ekonomi kurumlar›na veriyorlar.
Bu kurumlar›n baﬂ›nda I M F geliyor. IMF ve Dünya Bankas› ellerinde bond çantalar› ile ülkeleri dolaﬂan
böyle yüzlerce “tetikçinin” faaliyetleri sonucu o ülkeleri ya¤mal›yor.
IMF’nin yeni-sömürgeleri borçland›r›p talan etmesinin di¤er ayr›nt›lar›na geçmeden önce, IMF’nin tetikçilerini biraz daha yak›ndan tan›yal›m. Onlar› ve onlar›n rolünü iyi
tan›d›¤›m›zda, IMF’yi de daha iyi
kavrar›z çünkü. John Perkins, onlar› ﬂöyle

G ü le r
Z e re ’y e
Ö z g ü rl ü k
20 Eylül 2009

anlat›yor:
“Ekonomik tetikçiler, yerküre
üzerindeki ülkeleri trilyonlarca dolar doland›ran yüksek ücretli profesyonellerdir. Dünya Bankas›, ABD
Uluslararas› Kalk›nma Ajans›
(USAID) ve di¤er yabanc› 'yard›m'
kuruluﬂlar›ndan büyük ﬂirketlerin
k a s a l a r › n a ve gezegenimizin do¤al
kaynaklar›n› kontrol eden birkaç
varl›kl› ailenin ceplerine para aktar›rlar. Kulland›klar› araçlar aras›nda sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüﬂvet, zorbal›k, seks ve cinayet bulunmaktad›r....”
Bu paragraf›n devam›nda ﬂunu
söylüyor Perkins: “Nereden mi biliyorum; ben de bir ekonomik tetikçi
idim.”
Tetikçi anlatmaya devam ediyor.
Anlat›rken, IMF’ye iliﬂkin son derece çarp›c› bir benzetme yap›yor:
IMF’yi yöntemleriyle, örgütlenmesiyle, kadrolar›yla bir mafyaya benzetiyor ki kendilerini tetikçi olarak
adland›rmas› da zaten iﬂte o zaman
tam yerine oturuyor:
“Ekonomi tetikçisi olarak bizlerin amac› k ü r e s e l i m p a r a t o r l u k
kurmakt›r. Bizler, di¤er ülkeleri ﬂirketlerimizin, hükümetimizin, bankalar›m›z›n... kölesi haline getirmek
için uluslararas› finans kuruluﬂlar›n› kullanan elit bir grubuz. Mafyan›n yapt›¤› iyilikler gibi Ekonomi
Tetikçileri de görünüﬂte baz› iyilikler yapar. Örne¤in elektrik santralleri, otoyollar, limanlar, havaalanlar›, teknoparklar gibi altyap› hizmetleri için borç temin ederler. Bu borçlar›n ön koﬂulu, bütün bu projelerin
Amerikan inﬂaat ve mühendislik firmalar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesidir. Asl›nda paran›n ço¤u Amerika’y› hiç terk etmez; yaln›zca Wash in g to n’ d ak i bankalardan New
York, Houston veya San Francisco’daki mühendislik firmalar›na
transfer edilir...” (Age., syf. 2)
Bu mekanizma sonucudur ki,
2004 itibariyle yeni-sömürge ülkelerin borç toplam› 2.5 trilyon dol a r a, y›ll›k faiz ödemeleri de 3.75
m i l y a r d o l a r a yükselmiﬂtir. Bu tutar, t ü m yeni-sömürge ü l k e l e r i n
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“... borç tutar› o kadar büyük olur ki birkaç y›l sonra
borçlu ülke ödemeleri aksat›r.
Bu oldu¤unda biz de mafya
gibi diyetini isteriz. ”
s a ¤ l › k v e e ¤ i t i m h a rc a m a l a r › t o p l a m › n d a n f a z l a d › r.
Elbette her zaman “tetikçiler” baﬂar›l› olam›yor. Onlar›n çeﬂitli nedenlerle baﬂar›l› olamad›klar› zamanlarda bu kez devreye onlar› tamamlamak üzere, emperyalizmin istihbar› ve askeri güçleri girmektedir.
“Ancaaak….. E¤er biz baﬂar›s›z
olursak, devreye çakallar (‹stihbarat –NSA ve CIA elemanlar›) girer.
.. Ortaya ç›kt›klar›nda devlet baﬂkanlar› devrilir veya feci ‘kaza’larda ölürler. E¤er Afganistan ve
Irak’ta oldu¤u gibi, bir ﬂekilde çakallar da beceremezlerse genç Amerikal›lar ölmeye ve öldürmeye gönderilir. ”
Sivil faﬂist hareketler, kontgerilla örgütlenmeleri devreye sokulur.
‹lerici, yurtsever yönetimler devrilir. Faﬂist darbeler bunun için yap›l›r. Ülkeler iﬂgal edilir. Emperyalist
ülkelerin silahl›-silahs›z örgütlenmeleri iﬂte böyle gerçekleﬂtirirler o
ülkelerdeki ya¤ma ve talan›.
Emperyalizmi bir ahtapota benzetecek olursak, bu ahtapotun kollar›ndan birisidir IMF. “Yeniden yap›lanma” anlaﬂmalar› ad› alt›nda yeni-sömürge ülkelerde at koﬂturan
IMF, verdikleri krediler ve dayatt›klar› programlarla bu ülkeleri on y›llar sürecek borç tuza¤›n›n içine çekmekte, sonra da elde-avuçta ne varsa o ülkenin tüm zenginliklerini
ya¤malayarak al›p götürmektedir.

IMF’yle, DB’yle ‘birlikte
çal›ﬂan” hiçbir ülke,
geliﬂememiﬂtir
Yine bir “tetikçi”nin anlatt›klar›yla devam edece¤iz. IMF’yi ve

Dünya Bankas›’n› bu yan›yla “içeriden” anlatt›rm›ﬂ oluyoruz. Dünya
Bankas›’n›n baﬂ ekonomistlerinden
(baﬂ tetikçilerden yani) W i lli am
E a s t e r l y, IMF’ye muhtaç duruma
getirilmiﬂ onlarca ülkenin hepsinin
eninde sonunda iflas etti¤ini, borç
yükünden kurtulamad›¤›n›, b u g e rçe¤in bundan sonra da asla de¤iﬂmeyece¤ini, anlat›yor:
“IMF ve Dünya Bankas›’ndan
1960’tan bugüne borç alan ve dayat›lan programlar› uygulayan hiçbir
ülkenin ilerlemedi¤ini, aksine fakirleﬂti¤ini, tüm zenginliklerini, kurumlar›n› yabanc›lara kapt›rd›¤›n›,
köleleﬂti¤ini, Arjantin, Venezuella,
Bolivya, Nijerya, Zambiya örnekleri ile ... görülmektedir. ” (Aktaran,
Özgür Vatan, say›: 5)
Anlat›lanlardan, onlarca ülkenin
deneyiminden ortaya ç›kan gerçeklerden biri ﬂudur; IMF’den borç
al›nmaya baﬂland›¤›nda, bunun arkas›n›n geldi¤i, daha fazla borç almak zorunda kal›nd›¤›, giderekte
buna teslim olundu¤u görülmüﬂtür.
Yeni-sömürge ülkelere baﬂka seçenekte b›rak›lmam›ﬂt›r.
Örne¤in, 1966’da en çok borcu
olan 41 ülkenin 33 milyar dolarl›k
borcu, yeni talanlar›n önünü açmak
için “silinm iﬂ ” , ancak b u n a ra¤men bu ülkeler k›sa sürede yeniden
41 milyarl›k borç y a p m › ﬂ l a r d › r.
Bu kelimenin tam anlam›yla bir
borç bata¤›d›r. Batakl›kta, em p e ryali z m a h t a p o t u y e r l e ﬂ m i ﬂ t i r ve
ahtapotun kollar›ndan biri olan IMF
de av›na sar›l›p onu bo¤ar.
Görülece¤i gibi verilen krediler,
al›nan borçlar istense de ödenecek
durumda de¤ildir. IMF’nin “ m a fyalaﬂmas›” iﬂte orada bir kez daha
devreye girer.
“... borç tutar› o kadar büyük
olur ki birkaç y›l sonra borçlu ülke
ödemeleri aksat›r. Bu oldu¤unda biz
de mafya gibi diyetini isteriz.
BM’de Amerika’n›n iste¤i do¤rult usunda oy ve rme, askeri üs kurma
v eya p etr ol g ibi d e¤ erli k ay nak lara
e l ko y m a ﬂ e k l i nd e o l a bi l i r b u d i y e t .
Buna ra¤men borçlunun borcu de vam eder. Böylece küresel impara-
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torlu¤umuza bir ülke daha eklen miﬂ olur.” (age, syf. 2)
ﬁu herkes için net olmal›d›r:
IMF planlar›n›n, IMF’nin “önerdi¤i
çözümlerin” hiçbiri masum de¤il d i r. Her kredi ve borç iliﬂkisi t u z a k l a r l a doludur.
IMF borç bata¤› ile teslim ald›¤›
ülkelere her tür koﬂulu dayat›yor.
Emperyalistler, borç ertelemeler,
yeni krediler karﬂ›l›¤›nda askeri üsler istiyor, yeralt› kaynaklar› üzerinde imtiyazlar elde ediyor, BM’de oy
istiyor, ülkenin orman›n›, suyunu
ya¤mal›yor, ﬂirketlerine el koyuyor,
iktidarlar› de¤iﬂtiriyor, devlet kurumlar›na a t a m a l a r yap›yor, d›ﬂ politikas›n› belirliyor... Yani a s l › n d a
ülkeye el koyup, ülkeyi onlar yö netmeye baﬂl›yor.
Emperyalistler iﬂte bu nedenle
zorunlu kalmad›kça bir ülkeyi Irak
ve Afganistan gibi tanklar›, toplar›yla iﬂgal etmiyorlar. Bu yolla, IMF,
Dünya Bankas› arac›l›¤›yla zaten o
ülkeye E L E G E Ç ‹ R M ‹ ﬁ oluyorlar.

Ahtapot’un k ollar›
2. Emperyalist Savaﬂ
sonras› d ünyay› s ard›
IMF (Uluslararas› Para Fonu)
ad› milyonlarca insan›n kafas›na kaz›nm›ﬂt›. Türkiye ekonomisinin “en
zor” zamanlar›nda hep o ad› duyduk. ‹lkokul çocuklar›na kadar herkes bu ad› ö¤rendi.
Hiçbir hükümet onsuz yapamad›. Halka hep yalan söyleyerek,
“IMF’siz geliﬂme olmaz” masallar›
anlat›ld›. Kurtar›c›m›z olarak bize
anlat›lmaya çal›ﬂ›lan IMF as›l olarak kuyumuzu kazand›, yoksullu¤umuzun, geri b›rakt›r›lm›ﬂl›¤›m›z›n
as›l sorumlulular› olarak kan›m›z›
emendi.
Amerikan yönetiminin ekonomik dan›ﬂmanlar›ndan Joseph Stig litz, IMF’nin geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelere dayatt›¤› “yyeniden yap›lan m a a n l a ﬂ m a l a r ›”n›n asl›nda o ülkeleri ele geçirmek için tasarlanan bir
“ ö l ü m f e r m a n › ” oldu¤unu anlatm›ﬂt› y›llar önce.
IMF’ye 2008 y›l› itibar›yla 185
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ül k e üy e di r. Bu emperyalist kuruluﬂ 2. Emperyalist Savaﬂ›n sonlar›nda kuruldu. Emperyalist savaﬂ›n ard›ndan egemenli¤ini ilan eden
ABD, art›k emperyalist kamp›n jandarmas› oldu¤u gibi, hemen tüm
uluslararas› ekonomik, siyasi, askeri kurumlar›n da patronuydu.
Amerikan emperyalizmi bu dönemde egemenli¤ini pekiﬂtirecek
yeni emperyalist kurumlar oluﬂturmaya a¤›rl›k verdi. Buna göre y›k›ma u¤rayan kapitalist ülkeler ile
ayakta zor duran sömürge ülke ekonomilerini Dünya Bankas› düzenleyecekti.
Ahtapot’un kollar›ndan birisi
Dünya Bankas›, di¤eri ise Uluslararas› Para Fonu (IMF) olacakt›. Kuruluﬂ Anlaﬂmas›’n›n 27 Aral›k 1945
tarihinde yürürlü¤e girmesi ile IMF
resmen kuruldu. Emperyalist kamp›n ihtiyaçlar› için oluﬂturulan IMF
o günden itibaren “buyurgan bir
müfettiﬂ” gibi çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Dünya Bankas›’n›n müdahale
alanlar›yla IMF’ninkiler ayr›lm›ﬂt›
belli ölçülerde. Dünya Bankas› ne,
nerede ve nas›l üretilecek, bunlar›
kararlaﬂt›racakt›. Paran›n de¤erinden emekçilerin ücretlerinin saptanmas›na kadar günlük ekonomik politika ile ise IMF ilgilenecekti.
Yeni-sömürge ülkelerin halklar›
önce Dünya Bankas›'n›, hemen ard›ndan da IMF’yi tan›d›. IMF, o y›llardan baﬂlayarak “ h a s t a ü l k e l e r i n ” d o k t o r u ilan etti kendini. Tüm
yeni-sömürgeler hastayd› zaten.
Hepsinin emperyalist müdahaleye
“acilen!” ihtiyac› vard›.
Oysa yeni-sömürgeleri hasta
eden, bizzat IMF ve Dünya Bankas›’n›n “yyeniden yap›lanma anlaﬂmalar›, “ i s t i k r a r p ro g r a m l a r › ” idi.
Türkiye bu emperyalist kuruluﬂa
11 Mart 1947’de üye oldu. Yani kuruluﬂundan birkaç y›l geçmeden üye
olmuﬂtu Türkiye. Ülkemiz yönetenlerin iﬂbirlikçili¤inin bir göstergesidir bu da. Türkiye oligarﬂisi,
üyelikten bu yana geçen 62
y›lda IMF’nin dayatt›¤›
onlarca anlaﬂmaya boyun
e¤erek istenilen her ﬂeyi

yerine eksiksiz getirdi.

IMF dünya h alklar›n›n
düﬂman›d›r
ABD emperyalizmi, 1945 sonras› içerde ekonomisini askerileﬂtirirken d›ﬂarda da yeni-sömürgecilik
yöntemlerine baﬂvuruyordu.
Yeni-sömürge ülkelerdeki a¤›r
ve ödenemeyecek d›ﬂ borç yükü bugün ezilen halklar›n boynunda as›l›
duran a¤›r bir zincir gibi sallanmakta ve halklar›n gelece¤ini tehdit etmektedir.
Bu borç buralarda geliﬂtirilmeye
çal›ﬂ›lan çarp›k kapitalizmin bir sonucuydu. Kendi kendini üretme yetene¤inden yoksun b›rak›lm›ﬂ bu
çarp›k kapitalist yap›, her aﬂamada
emperyalistlere muhtaçt›. Oligarﬂi,
çarp›k sosyo-ekonomik yap›n›n zay›fl›klar›n› d›ﬂ borçlarla kapatmaya
çal›ﬂ›yor, iﬂte tam bu noktada karﬂ›lar›na IMF ç›k›yordu. IMF de, dayatt›¤› politikalar ile yeni-sömürge
ülke ekonomilerine kurtarma ad›na
onlar› bir e n k a z a çevirdi.
Türkiye, IMF politikalar› sonucunda, zaman oldu, ”70 cente muh taç” hale geldi, zaman oldu, ya¤›,
gaz› bulamad›... Ve her IMF reçetesi, istisnas›z olarak, halk aç›s›ndan
tam bir açl›k ve yoksulluk reçetesi
anlam›na geldi.
Özellikle
emperyalizmin
1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren geliﬂtirdi¤i sald›rganl›¤a ba¤l› olarak,
IMF anlaﬂmalar› ve talimatlar› da
daha a¤›rlaﬂt›. Yeni-sömürge ülkelerin ellerinde ne var ne yoksa tümden al›nmaya çal›ﬂ›ld›. Su kaynaklar›na, ormanlara el at›ld›. Herﬂeye
özelleﬂtirme ad› alt›nda el konulmaya çal›ﬂ›ld›.
Daha önce IMF’de çal›ﬂan “tetikçiler”den Davison L. Buddhoo
da, 1989’da yazd›¤› istifa mektubunda bu sald›rganl›k dönemin i n
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baﬂlang›c›ndaki gözlemlerini
ﬂöyle anlat›yordu:
“Beﬂ y›l kadar önce Baﬂkan Reagan bize, Ü ç ü n c ü
Dünya’y› kaapitalizmin çark›n›n ser best çe döne ce¤i yeni bir al an
yapmam›z konusunda s›k› bir talimat
vermiﬂti. ... 1983 y›l›ndan sonra yapt›¤›m›z herﬂey ‘ya güney yar›m küreyi özelleﬂtirece¤iz ya da ölece¤iz’ kararl›l›¤›na
dayan›yordu. ‹ﬂte bu amaca ulaﬂabilmek
için biz, 1983-88 y›llar› aras›nda Latin
Amerika ve Afrika’da alçakça ekonomik bbir t›marhane yaratt›k.” (Aktaran, Yaﬂad›¤›m›z Vatan, say›: 94)
Asl›nda burada anlat›lanlar “IMF ile
yönetilmeye hay›r denmedi¤inde,
“IMF’nin yönetti¤i de¤il, Ba¤›ms›z bir
Türkiye” mücadelesi verilmedi¤inde yaﬂanan ve yaﬂanacak olan sonun nas›l
olaca¤›n› göstermektedir.
ABD Baﬂkan›, emperyalist tekellerin
ç›karlar› için emrindeki binlerce “tetikçi”yi dünya’n›n dört bir yan›na gönderiyor. Tanklarla, toplarla, uçaklarla de¤il,
ellerindeki evrak çantalar› ile yeni-sömürge yönetimlerine, iﬂbirlikçi kuklalar›na yeni kararlar ald›rarak her ﬂeyi özelleﬂtiriyor, gasbediyorlar.
Bir avuç tekelin daha çok kazanmas›
pahas›na Afrika’da, Asya’da, yüzmilyonlarca insan açl›ktan ölüme mahkum
ediliyor. Kitlesel ölümler yaﬂan›yor. Bu
politikalar ile milyonlarca emekçiye ac›
çektirilmiﬂ, ülkeler bu bir avuç tekelin
oyunca¤› olmuﬂlard›r.
Yukar›da sözüne etti¤imiz Stiglitz,
IMF ile anlaﬂmalar için ﬂu çarp›c› benzetmeyi yapm›ﬂt›: “‘yeniden yap›lanma
anlaﬂmas›’ ... asl›nda kan emicilerin
baﬂa geçti¤i bir ölüm ferman›d›r.”
Tart›ﬂmaya yer yoktur ki; IMF ezilen
halklara “ölüm ferman›” haz›rlayan,
halklar› yoksullaﬂt›ran emperyalist bir
kuruluﬂtur. Hangi ülkeye girdilerse geriye koca bir enkaz, açlar, yoksullar b›rakm›ﬂlard›r. IMF demek, emperyalizm demektir. IMF’ye karﬂ› ç›kmay›p emperyalizme karﬂ› ç›kmak veya tersinden,
emperyalizme karﬂ› ç›kmadan IMF’ye
karﬂ› ç›kmak, tutars›zl›kt›r. Yoksullar›n,
ezilen halklar›n düﬂman› olan IMF’ye
karﬂ› mücadele emperyalizme karﬂ› mücadeledir. IMF’ye karﬂ› mücadele etmek
ba¤›ms›zl›k için mücadele etmektir.

Say›: 194

Açl›¤›n, Sefaletin Sorumlular›
‹ s t a n b u l ’ d a Toplan›yor!

‹stanbul, IMF’nin,
Dünya Bankas›’n›n Çiftli¤i de¤ildir
Dünya Bankas› ve Uluslararas› Para Fonu’nun (IMF) y›ll›k
toplant›s›, bu y›l 6-7 Ekim 2009
tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lacak. Haz›rl›k toplant›lar›n›n 28
Eylül’de baﬂlamas› nedeniyle
toplant› 28 Eylül-7 Ekim aras›na
yay›lm›ﬂ olacak.
Bu tarihler içerisinde emperyalist kurumlar›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda onlarca toplant›
ve konferans yap›lacak.
Dünya Bankas› ve IMF, halklar› daha iyi nas›l sömürecekleri
üstüne plan ve programlar geliﬂtirecek, yeni-sömürge ülkelerin
borç k›s›r döngüsünden ç›kmalar›na izin verilmeyerek, IMF’ye
muhtaç halde yaﬂamalar› için
tedbirler al›nacakt›r.

*
Emperyalizmin temsilcileri,
tetikçileri, açlar›n say›s›n› art›racak yeni kararlar alacak bu
toplant›da... Toplant›ya, 185 ül kenin maliye bakanlar› ve merkez bankas› baﬂkanlar›n›n da
aralar›nda yer ald›¤› 13 bin asa lak kat›lacak.
Dünya Bankas› Baﬂkan Yard›mc›s› Kristalina Georgieva,
y›ll›k toplant›lar›n üst üste 2 y›l
Washington’da, 3’üncü y›lda ise
yurtd›ﬂ›nda bir ülkede yap›ld›¤›n› söyledi.
Georgieva, toplant›n›n ‹stanbul’da yap›lmas›na iliﬂkin olarakta ﬂunlar› söylüyordu; “Yurtd›ﬂ›ndaki konferans›n nerede yap›laca¤›na iliﬂkin ülkeler birbiriyle rekabet eder. Türkiye, bu
rekabetçi süreçte kazanan ülke
oldu ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.”
Toplant›n›n ‹stanbul’da yap›-

l›yor olmas› emperyalist tekellerin temsilcilerini sevindirmiﬂ
olabilir. AKP iktidar› da emperyalist efendilerine yaranma ve
“üç-beﬂ kuruﬂ” kazanmak ad›na
adeta bir seferberlik halinde
sahiplendi toplant›y›.
Herkesin haz›rl›¤› farkl›yd›
elbette.
Bu seferberli¤in tersine, bu
ülkede ezilen halklar›n düﬂman›
IMF’yi, Dünya Bankas›’n› “IMF
defol!” diye protesto etmek için
haz›rl›klar yap›lmaktad›r.
*
Toplant›lar için “Harbiye
Kongre Vadisi’nde yerin alt›nda
7 katl› bir kongre merkezi inﬂa
edilmiﬂti. 3 bin iﬂçiyi geceligündüzlü çal›ﬂt›rd›lar IMF’ye
hizmetin eksiksiz olmas› için.
Onlarca ﬂirket ayn› anda, ayn›
yerde çal›ﬂt›r›ld›¤› için, iﬂ kazalar›nda ölenler oldu. Ama onlar
için ölenlerin önemi yoktu,
önemli olan ﬂu tarihe yetiﬂtirilmesiydi...
AKP iktidar›, bu noktada tüm
olanaklar›n› seferber ederek, nas›l iyi bir uﬂak oldu¤unu gösterdi.
‹stanbul’u ve asl›nda tüm
Anadolu’yu tekellerin önüne
sürüyorlar. Ne ‹stanbul, ne Anadolu, IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n çiftli¤i de¤ildir. IMF’nin
tetikçileri bu ülkenin sahipsiz olmad›¤›n› göreceklerdir.
Anti-emperyalistler, ilericiler, devrimciler, IMF’nin ve
Dünya Bankas›’n›n toplant›lar›
karﬂ›s›nda “IMF’nin yönetti¤i
Türkiye de¤il, Ba¤›ms›z Türkiye” demeye ve bunun için mücadele etmeye devam edeceklerdir.
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lar
hakk›nda
planlar yapacaklar. Krizin faturas›n› bize ödetmeye çal›ﬂacaklar.
Bizim de söyleyeceklerimiz var.
Bu toplant›lara
karﬂ› mücadelemizi sürdürece¤iz" denildi.
Hep bir a¤›zdan Çav Bella
marﬂ›n›n söylendi¤i eylemde Galatasaray Lisesi
önüne gelindi¤inde Rojda ﬁendur
birlik ad›na haz›rlanan aç›klamay› okudu. "IMFDünya Bankas› emperyalizmin,
halklar›n boynuna takt›¤› prangad›r!
IMF-Dünya Bankas› iﬂsizliktir,
yoksulluktur, açl›kt›r, sömürüdür!"
diyen ﬁendur; IMF ve Dünya Bankas›’n›n bizi daha fazla borçland›rmak, daha fazla kontrollerine almak
için geldi¤ini söyledi.
ﬁendur aç›klaman›n devam›nda;
"Türkiye neredeyse 50 y›ld›r
IMF’nin haz›rlad›¤› "ac› reçete"lerle yönetiliyor. IMF ve Dünya Bankas›’n›n politikalar› sonucu hayata
geçirilen özelleﬂtirme furyas›yla her
ﬂey ticarileﬂtirilmiﬂtir. Sa¤l›k, e¤itim paral› hale getirilmiﬂ, iﬂçilerin,
emekçilerin bu imkanlardan yararlanmas› neredeyse olanaks›z bir hal
alm›ﬂt›r. ‹ﬂbirlikçi tekeller arac›l›¤›yla sömürü katmerlenmiﬂtir" dedi.
*
17 Eylül günü birlik ‹stanbul
Unkapan›’da bulunan Merkez
Bankas› Ek Binas› önünde bir
eylem yapt›.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
“IMF ve DB suç örgütleridir” denilerek; y›llad›r milyonlarca insan›n
ekme¤ine kan do¤rayan, milyonlar›
açl›¤a ve sefalete mahkum eden bu
azg›n sömürücülerin bu kez
de gündemlerine kapitalist
krizi ald›klar› vurguland›.
Yap›lan aç›laman›n
ard›ndan eylem slogan-

"IMF Defol,
Dünya Bankas› Defol!"
1-7 Ekim tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›lacak olan, IMF ve
Dünya Bankas› y›ll›k emperyalist
zirvesini protesto için ‹stanbul Taksim’de I M F ve Dünya Bankas›
K a r ﬂ › t › B i r l i k taraf›ndan eylem yap›ld›. Tramvay Dura¤›’nda toplanan
birlik üyeleri burada "IMF ve Dünya Bankas› Defol" yazan bir pankart
açt›lar. Tramvay Dura¤›’ndan dövizler ve flamalarla Galatasaray Lisesi önüne kadar; "IMF Defol, Dünya Bankas› Defol, IMF Defol Bu
Dünya Bizim, IMF’ye Karﬂ› Soka¤a Eyleme Mücadeleye" sloganlar›
ile yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂ s›ras›nda yap›lan konuﬂmalarda; "Onlar
‹stanbul’dayken bizde sokaklarda
olaca¤›z. Onlara gelece¤imizi belirleme f›rsat› vermeyece¤iz. Emperyalistler gelip bizler hakk›nda, halk-

IMF VE DÜNYA BANKASI KARﬁITI
B‹RL‹K’i oluﬂturan örgütler:
DEMOKRAS‹ ‹Ç‹N B‹RL‹K HAREKET‹(DTP, TÖP, SDP, Sosyalist Parti,
SODAP, EHP, SEH, Anti-Kapitalist,
Türkiye Gerçe¤i, Demokratik Dönüﬂüm,
14 May›s Platformu), HALK CEPHES‹,
BDSP, PART‹ZAN, DHF, ALINTER‹,
ESP, ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL HAREKET,
ÇHD, KALDIRAÇ, DEVR‹MC‹ HAREKET, MÜCADELE B‹RL‹⁄‹, YD‹
ÇA⁄RI, EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHES‹, ODAK, KÖZ, PROLETARYANIN KURTULUﬁU, OTONOM.
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Diyarbak›r’da Mezopotamya
Sosyal Forumu
Mezopotamya Sosyal Forumu,
25-30 Eylül tarihleri aras›nda Diyarbak›r’da yap›lacak.
Forumda “Emperyalist Küreselleﬂme Ç›kmaz› ve Seçenekler,
Ortado¤u’da Halklar, Bölünmüﬂlük ve Dayan›ﬂma, Militarizm, Sivilleﬂme ve Sivil ‹taatsizlik Deneyimleri, Ortado¤u’da Kültürel Dönüﬂümler ve Yarat›c›lar›, Toplumun De¤iﬂim Ve Dönüﬂüm Dinami¤i: Gençlik, Gelece¤in Do¤ru
‹nﬂas› ‹çin Geçmiﬂle Yüzleﬂme /
Süregelen Hak ‹hlalleri” baﬂl›klar›ndan oluﬂan 9 konu baﬂl›¤›yla
yap›lacak bir çok toplant›da, Ortado¤u’dan ve Avrupa’dan pek çok
kurum ve birey biraraya gelip tart›ﬂacak, deneyimlerini paylaﬂacak ve
mücadelelerini ortaklaﬂt›rmaya çal›ﬂacak.
larla son buldu.
17 Eylül günü birli¤in bir di¤er
eylemi de Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nin aç›l›ﬂ› s›ras›nda oldu.
Kongre Merkezi’nin aç›l›ﬂ›nda
Erdo¤an konuﬂma yaparken sözü
birlik üyeleri taraf›ndan kesildi.
“Emperyalistler ‹ﬂbirlikçiler 6. Filo’yu Unutmay›n!” sloganlar›n›n atan eylemcilere polis sald›rd›.
Erdo¤an eylemcilere karﬂ› hoﬂgörü masallar› anlat›rken eylemciler
polis taraf›ndan karga-tulumba gözalt›na al›narak Vatan Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüler. Burada bir
gün bekletilen eylemciler 18 Eylül
günü ﬁiﬂli Adliyesi’ne getirildiler.
“IMF Defol Bu Dünya Bizim, Emperyalistler ‹ﬂbirlikçiler 6. Filo’yu
Unutmay›n!” sloganlar›yla adliyeye
giren eylemciler savc›l›k taraf›ndan
ifadeleri al›narak serbest b›rak›ld›lar.
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BU S‹LAHLARIN
KÂRI TEKELLERE,
“ABD’nin orta¤›, NATO’nun müttefiki Türkiye’nin etki- BOMBALARI
li bir savunma kapasitesine
ulaﬂmas›na ve bölgede denge HALKLARA
oluﬂturmas›na yard›mc› ol-

Dünya
halklar›n›n baﬂ düﬂman›, savaﬂlar›n mak, ABD’nin ya ﬂam sal uluas›l sorumlusu ABD, dünyadaki en
sal ç›kar›d›r.”
büyük silah üreticisi ve sat›c›s›d›r.
ABD’nin 2008 y›l›nda toplam silah
Bar a c k O b am a
ihracat›n› yü zd e 5 0 c i v a r› nd a a rt t › r d › ¤ › aç›kland›.
(Türkiye’ye Patriot füzelerinin sa“2008 y›l›nda dünyadaki toplam t›lmas› için Amerikan Kongresi’ne
silah ihracat›n›n yüzde 68.4’ünü
sundu¤u gerekçeden)
ABD yapt›... Dünyadaki toplam silah ihracat› küresel ekonomik kriz
Ey G enelkurmay!
nedeniyle azal›rken, ABD, 2007’ye
Obama’n›n dedi¤i aç›k. Askeri
göre silah ihracat›n› 25.4 milyar
iﬂlerin “gizlili¤i” arkas›na
dolardan 37.8 milyar dolara ç›kars›¤›nmay›n, Silahlar›
d›...” (Hürriyet, 9 Eylül 2009)
Amerika’n›n ç›karlar›n›
Silahlar›n en büyük al›c›s› ise
korumak için al›yorsunuz.
yeni-sömürge ülkeler!...
Ey AKP! H e r ﬂey aç›k; o
Amerika, askerileﬂtirilmiﬂ ekok a d a r paray› Amerika’n›n
nomisinin çarklar›n› döndürmek ve
ç›karlar› için ödeyeceksiniz.
dünya imparatorlu¤u stratejisini
H i ç b i r i h t i y a ç v e g e re klilik
sürdürmek için dünya halklar›n› siolmad›¤› halde, kendi
laha ve kana bo¤uyor. Tekeller kârkoltu¤unuzu sa¤lamlaﬂt›rmak
lar›na kâr katarken, dünya halklar›
için bu büyük silah al›m›yla,
açl›¤›n, savaﬂlar›n pençesi alt›nda.
Amerikan ekonomisine nefes
Ortado¤u’da, Asya’da, Afrika’da ve
ald›r›yorsunuz!
dünyan›n dört bir yan›nda, halklar
emperyalist tekellerin kârlar› için
artacak üstelik.
katlediliyor.
Çünkü bas›na yans›yan bilgilere
göre
Amerika, Türkiye'ye 7.8 mil E n büyük silah sat›ﬂ›!
y
a
r
d
ol a rl ›k P a t rio t füz e l e ri satE n b ü y ü k m ü ﬂ t e r i...
maya haz›rlan›yor. Bas›nda yer alan
M ü ﬂ t e r i ni n ad › Türkiye!...
rakamlara göre, 6 milyar dolard›r.
Amerika’n›n 2008 y›l›na iliﬂkin
Bu sat›ﬂ gerçekleﬂti¤inde Türkiye,
yukar›da aktard›¤›m›z rakamlar›n
ABD'nin e n bü y ük m üﬂ t e ri s i oladevam›nda bir de ﬂu bilgi yeral›yor:
cak. ABD'nin son y›llarda yapt›¤›
en yüksek miktardaki silah sat›ﬂ›
“ABD, bu dönemde sat›ﬂ›n›n büyük ço¤unlu¤unu, geliﬂmekte olan gerçekleﬂecek.
ülkelere yapt›. Bu ülkeler, ABD’nin
“Pentagon'un Savunma Güvenlitoplam silah ihracat›n›n yüzde
¤i ‹ﬂbirli¤i Ajans›'ndan yap›lan
70.1’ini ald›.”
aç›klamada sat›ﬂ›n 1 3 Pa tri ot at e ﬂleme ünitesi ve 72 PAC-3 füzesini
O “yüzde 70.1” içinde hiç kuﬂkapsad›¤› belirtiliyor. Sat›ﬂ›n ABD'ku yok ki Türkiye de var. Türkinin yapt›¤› e n b ü y ü k h ü k ü m e t l e r
ye’nin bu oran içindeki yeri daha da
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a r a s › s i l a h s a t › ﬂ l a r › n d a n b i r i olaca¤› öne sürüldü.” (Vatan, 12 Eylül
2009)
Türkiye, Amerika ad›na bölgede
yeni roller üstlenmeye aday oldukça, silahlanmas› da daha büyük boyutlara ulaﬂ›yor. ABD, “bölgede
bar›ﬂ›n ve istikrar›n sa¤lanmas› konusunda Türkiye’nin önemli bir ortak oldu¤u” gibi söylemlerle, oligarﬂinin silahland›r›lmas›n› oldu¤undan farkl› göstermeye çal›ﬂ›yor.
Türkiye’nin silahland›r›lmas› Ortado¤u halklar› için aç›k bir tehdittir.
Bu silahlarla kime meydan
o ku yor oligarﬂi, Patriotlarla kime
karﬂ› önlem al›n›yor? T ü r k i y e
hangi ülkelerin füze tehdidi alt›nd a d › r veya öyle bir t e h d i t a l t › n a
girme ihtimali mi vard›r; neden?
Türkiye oligarﬂisi, bu sorular›n
cevaplar›n› halka aç›klamak zorundad›r. Halklar aras›ndaki düﬂmanl›¤› yaratan, ülkeleri birbirine k›ﬂk›rtan ABD’dir.
Obama’n›n Amerikan Kongresi’ne yapt›¤› aç›klamadan anlaﬂ›laca¤› gibi as›l mesele, A m er i ka n ç › k a r l a r › d › r. Peki o zaman Türkiye’nin ola¤anüstü bir ﬂekilde silahland›r›lmas›n›; “Amerikan ç›karlar›
için hayati derecede önemli” k›lan
nedir?
Amerika’n›n ç›kar›, A m e r i k a n
t e k e l l e r i n i n ç › k a r › d › r. Tekellerin
ç›kar›na olan, dünyay› silahland›rmak, savaﬂlarla halklar›n kan›n›
dökmek ve gözda¤›yla sindirmektir.

ABD bütçesinin yar›s›
silahlanmaya ayr›l›yor
ABD, yeni-sömürge ülkelere
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y›lda 15-20 milyar dolar düzeyinde
silah sat›ﬂ› yapmaktad›r. Dünya silah ticaretinde en çok kar eden ﬂirketlerin baﬂ›nda; Lockheed Martin,
Boeing/Mcdonell Douglas ve Raytheon/ Hughes/Texas Ins. gibi Amerikan ﬂirketleri gelmektedir.
1943 y›l›nda ABD’nin üretiminin yüzde 38’ini savaﬂ malzemeleri
oluﬂtururken bu oran sürekli olarak
artm›ﬂt›r. Yugoslavya’ya sald›r›ld›¤›
1999’da ABD bütçesinden askeri
harcamalar için 281 m i l y a r dolar
ayr›lm›ﬂt›r. Bu miktar tüm NAT O
ül k el er i ni n, Japonya ve Güney Kore’nin toplam savunma bütçelerinden daha fazlad›r.
ABD’nin askeri bütçesi, 2002
y›l›nda Afganistan’›n iﬂgaliyle 382
m i l y a r dolara, 2003’de Irak’›n iﬂgali ile birlikte ise 500 m i l y a r dolara yükselmiﬂtir. Geçen y›l› bu rakam›n 650 milyar dolara yaklaﬂt›¤›
tahmin edilmekteydi.

Sorun T ürkiye’nin b ir
ihtiyac›n›n olup olmamas›
de¤il.
Patriotlar, A merikan
tekellerine milyar dolarlar
kazand›rmak v e A merika’n›n
askeri p lanlar›n›
uygulamakt›r.
Aç›k ve kesindir:
Türkiye’yi emperyalizm
iﬂbirlikçileri yönetiyor.
Aç›k ve kesindir;
yönetenler, A merikanc›d›r!

ABD neden bu kadar
silahlan›yor?
Emperyalist ekonominin askerileﬂtirilmiﬂ niteli¤i, Mahir Çayan’›n
net olarak ortaya koydu¤u olgulardan biridir. Bunun sonucu olarak
kapitalizm artan sermaye birikimini
askeri alanda yat›r›ma dönüﬂtürürken, ürettiklerine sürekli pazar alan›

yaratabilmek için de yeni-sömürge
ülkeleri silahland›rmakta, silahlanmay› zorunlu k›lacak siyasal sorunlar› ve düﬂmanl›klar› k›ﬂk›rtmaktad›r. Bu nedenle de sürekli olarak
halklar aras›nda düﬂmanl›klar körüklenmekte, suni düﬂmanlar yarat›larak, savaﬂlara, iﬂgallere “meﬂruluk” kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Mesele, ne Saddam’›n diktatörlü¤ü, ne ‹ran ya da Irak’ta oldu¤u
söylenen nükleer silahlar, ne de
halklara demokrasi götürülmesidir.
Amerikan emperyalizminin bu
dönemde hedefe koydu¤u ülkelerden
biri ‹ran’d›r. Patriotlar, ‹ran’›n sahibi oldu¤u iddia edilen uzun menzilli
füzelerden emperyalistleri korumak
için Türkiye’ye yerleﬂtirilmektedir.
Türkiye’nin bu kadar çok silahland›r›lmas›yla, Amerikan ç›karlar›
için daha etkin rol oynayaca¤›, yeni
katliamlar ve savaﬂlarda ABD’ye
suç ortakl›¤› yapaca¤› aﬂikard›r.

AKP’nin ABD’ye ça¤r›s›; Gelin!..
kullan›n, sömürün, ya¤malay›n!
Diyor ki Baﬂbakan’›n eski
ak›l hocas› Cüneyt Zapsu:
“Tayip Erdo¤an’› deli¤e süpürme yin, kullan›n” .
Tayyip Erdo¤an’› s›k›lm›ﬂ bir limon gibi kald›r›p çöpe atmak yerine, ç›karlar›n›z için kullan›n diyor.
Uﬂakl›k yapt›klar› ABD’ye Baﬂbakan’›n “kullan›lmas›”gerekti¤ini
yalvar yakar anlatmaya çal›ﬂan bir
baﬂbakan dan›ﬂman›...
Ve “kullan›lmak” için s›rada
bekleyen bir baﬂbakan. Onursuz, kiﬂiliksiz ve uﬂak olmay› baﬂtan kabul
etmiﬂ bir halk düﬂman›!
Oysa onu kürsülerden izleyen
san›r ki, her konuda kararlar› o veriyor. Konuﬂtu¤u her yerde halk› susturan, aﬂa¤›layan bir despot. Kendi
halk›na karﬂ› despot ama emperyalist efendilerine karﬂ› haz›rolda bek-
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leyen ucuz bir uﬂak.
Baﬂbakan’dan baﬂlayarak, tüm
AKP’li bakanlar, AKP’nin tüm bürokratlar› Amerikal› efendilerine
Gelin!..
ayn› ça¤r›y› yap›yorlar; “G
Sizin için her ﬂ e yi y a pm a ya h a z › r › z . B i z i k u l l a n › n !”
‹ktidar’da kalmak pahas›na, önlerine at›lacak bir parça “kemik” u¤runa KULLANILMAYA haz›rlar. Ve
haz›r olmaktan öte kullan›l›yorlar.

Diyor ki U laﬂt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m:
' ' Türkiye'de bütün dünyadan
çok büyük ﬂirketler var. Amerikal› dev ﬂirketler de Türkiye'de yat›r›m yap›yorlar.
Ancak say›lar› di¤er ülkelerin ﬂirketlerine göre çok
daha az. ‹stedi¤imiz ölçü-

de görünür de¤iller. U l a ﬂ t › r m a B a kan› olarak, Amerikal› ﬂirketleri
daha fazla yat›r›m yapmaya dav e t e d i y o r u m ' ' ( Türk-Amerikan
Haber Portal›, 10 Eylül 2009).
1995 y›l›nda ABD yönetimi Türkiye’yi daha çok ya¤malamak ve
sömürmek için “11 0 b ü y ü k p a z a r
“aras›nda saym›ﬂt›r. Ve bu nedenle
daha önce Türkiye’ye gelmemiﬂ
olan Amerikan tekellerini Türkiye’ye gitmeleri için yönlendirmiﬂtir.
60 y›ld›r ABD emperyalizmi taraf›ndan talan edilmemiz yetmezmiﬂ gibi Ulaﬂt›rma Bakan› Amerikan tekellerini ülkemi-
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zi daha çok ya¤malas›nlar, çocuklar›m›z do¤arken daha çok borç yükü
ile do¤sunlar diye hepsini ça¤›rmaktad›r.
Hem de nas›l bir ça¤r› ile!.. Bakan, Türkiye’de “yat›r›m yapan”Amerikan tekellerinin say›s›n›n
az oldu¤una bak›p üzülmektedir.
Kendi halk›na yaﬂatt›klar› ac›ya,
halk›n yoksullu¤una üzülmek yerine, Amerikan tekellerinin bir k›sm›
sömürecek di¤erleri geri kalacak
diye üzülen bir AKP’li bakan.
Kendi halk› için de¤il Amerikan
tekelleri için çal›ﬂan, üzülen bir bakand›r AKP’li bakan. Ve bu olanlara bak›p, AKP’li bakan›n Türkiyeli
oldu¤undan kuﬂku duymamak
mümkün mü? ABD’li bakanlar›n
duymad›¤› üzüntüyü Ulaﬂt›rma Bakan› duyuyor.
Kuﬂkusuz bu durum sadece
Ulaﬂt›rma Bakan›’na özgü bir ﬂey
de¤ildir. AKP’nin özü budur. AKP
iﬂbirlikçi bir partidir. Hem bakan›n
üzülmesi için bir neden yoktur.
Türkiye’de 2 0 0 6 y › l › i t i b a r › y l e
730’un üzerinde A m e r i k a n ﬂ i r k e ti faaliyet göstermektedir. Bu ﬂirketlerin yat›r›mlar› 6 milyar d o l a r ›
aﬂm›ﬂt›r.
AKP’nin iﬂbirlikçi politikalar›
sonucu Amerikan tekelleri için ülkemiz bir cennet haline getirildi.
Amerikan-Türk Konseyi’nin yeme¤inde konuﬂan Y›ld›r›m, TürkiAvrupal› ve Amerikal› ﬂirye’nin “A
ketlerin, A f r i k a , O r t a d o ¤ u v e O r t a Asya'ya ulaﬂ›m›nda merkez
olarak seçildi¤ini” söyledi. Yani
Türkiye’ye gelmekte gecikmesinler.

Diyor ki B aﬂbakan:
''ABD iﬂ dünyas›n›n, Türkiye'nin
sundu¤u f›rsatlar› keﬂfetmesini istiyoruz. Bu keﬂfin asl›nda yap›laca¤›ndan endiﬂem yok ama acele edilmesini istiyorum.”
“ABD iﬂ dünyas›na” bir ça¤r›’da Baﬂbakan’dan. Adeta s›raya
girmiﬂler. Ça¤r› üstüne ça¤r› yap›merkez
yorlar. Biri Türkiye’nin “m
o l a r a k”seçildi¤ini, “ggenç ve dina m i k b i r n ü f u s a” sahip oldu¤unu
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söylüyor.
Türkçesi, hem ucuz iﬂçi bol,
hem istedi¤iniz kadar çal›ﬂt›raca¤›n›z genç iﬂçilerimiz var diyor.
Baﬂbakan ise emperyalist tekellerin Türkiye’ye “gelme”leri konusunda “acele edilmesini” istiyor.
Türkiye’nin “f›rsatlar ülkesi” oldu¤unu adeta ba¤›r›yor.
Niye bu acele diye sormak gerekiyor. Baﬂbakan, ülkemizin do¤al
kaynaklar›n›, tüm zenginliklerini
bir an önce emperyalist tekellere
ya¤malatmak istiyor.

Diyor ki eski Enerji
Bakan› H ilmi G üler:
"Türkiye'nin enerji verimlili¤i
konusunda imzalad›¤›m›z bu mutabakat büyük önem taﬂ›yor... Bu mutabakatla, A B D - T ü r k i y e a r a s › n d a
yepyeni bir sayfa aç›yoruz.” (age,
4 Nisan 2009)
Bakan oldu¤u dönemde, emperyalistlerle imzalad›¤› bir enerji antlaﬂmas› töreninde “yepyeni bir sayfa açmaktan” söz ediyordu.
Bu “yepyeni sayfa”da; baﬂta
enerji alan›nda olmak üzere
ABD’ye verilmiﬂ yeni sözler, ba¤›ml›l›¤› pekiﬂtiren yeni antlaﬂmalar vard›. Bu demektir ki topraklar›m›z›n, do¤al kaynaklar›m›z›n, ormanlar›m›z›n ya¤malanmas› devam edecekti.
Emperyalistlere “yeni”sayfalar
açarak, halk›n al›nterini alt›n bir tepsi içinde sunanlar, ba¤›ms›zl›k isteyen devrimcilere ise iﬂkenceleri, tecriti, katliamlar› reva gördüler. Ondand›r Güler Zere’leri öldürmek istemeleri. Ondand›r tecritte ›srarlar›.

‹slamc›lar›n ç a¤r›lar›n›n
alt›nda ‘ Amerika
sevgileri’ vard›r
Merve Kavakç›’n›n ABD vatandaﬂ› oldu¤u ortaya ç›kt›¤›nda, Recai Kutan ﬂöyle demiﬂti: “Türkiye’nin menfaatlerini kollama aç›s›ndan büyük bir imkand›r.” Bir
baﬂka konuﬂmada ise Fetullah Gülen; “ABD’yi karﬂ›m›za alarak

dünyan›n hiç bir yerinde iﬂ yapmam›z mümkün de¤ildir.” diyordu...
Düzen islamc›lar›na bak›n; hepsi ﬂu veya bu biçimde ABD’yle içli
d›ﬂl›d›r. ABD’nin yeﬂil kuﬂak, ›l›ml› islam gibi projelerinde yer ald›lar. Okumaya oraya giderler. Çocuklar›n› orada okuturlar. Örne¤in
Tayip Erdo¤an, Türkiye’de genç
k›zlar “baﬂörtülü” olduklar› gerekçesiyle üniversite kap›lar›ndan geri
çevrilirken, kendi k›zlar›n›, gelinini, o¤lunu iﬂadamlar›n›n paralar› ile
Amerika ve ‹ngiltere’de okutuyordu. O¤lu orada yaﬂad› y›llarca.
Merve Kavakç› gibileri ABD elçisi
gibi çal›ﬂt›lar. Fethullah Gülen oraya s›¤›nd›...
Bunun ideolojik, kültürel bir
çok nedeni var elbette. Bir kez,
Amerika’ya hayrand›rlar. Hayallerindeki düzen ABD’deki düzenin
dinileﬂtirilmiﬂ halidir. Fehmi Koru’nun, Abdullah Gül’ün ;”bb i z
A B D ’ y e ö z g ü r l ü k l e r ülkesi ola r a k b a k a r d › k ” deyiﬂleri bu ruh halinin ifadesidir.
‹slamc›l›kla Amerika’y› böylesine yan yana getiren unsurlardan
biri de ikisinin de karakteristik
özelliklerinden biri olan anti-komünizmcilikleridir. Baﬂta Fetullah Gülen olmak üzere neredeyse bugünkü islamc› kadrolar›n tamam› o y›lK o m ülardaki anti-komünist “K
nizmle m ü c a d e l e d e r n e k l e r i”nde
çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Türkiye’de o y›llarda devrimci
mücadeleye karﬂ› bu kadrolar kullan›lm›ﬂt›r. Örne¤in emperyalizmi
ve onun iﬂgal gücü 6. Filo’yu protesto yürüyüﬂüne kat›lan devrimcilere, ilericilere ve yurtseverlere sald›r›p, “kanl› pazar” › yaratm›ﬂlard›r.
Tayyip Erdo¤an ve AKP hükümetinin di¤er yetkilileri, s›k s›k
kendilerinin politikalar›n›n ABD’yle ayn› oldu¤unu aç›kl›yorlar. Bu
noktada “takiyye” yapt›klar› söylenemez. Öyledir. Ortado¤u’da, Afrika’da ilerici, anti-emperyalist hangi
güçler ve ülkeler varsa, onlar›n yok
edilmesinden yanad›rlar.

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹LER
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Tayyip Erdo¤an’›n Amerika gündemi...
Baﬂkanlar de¤iﬂir, B aﬂbakanlar de¤iﬂir,
Beyaz Saray’a gidenin gündemi ayn› kal›r:

UﬁAKLIK!
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, BM
Genel Kurulu'na ve G-20 Zirvesi'ne
kat›lmak üzere ABD'ye gidiyor. Zirve’nin ard›ndan da ABD Baﬂkan›
O b a m a ile görüﬂecek.
Görüﬂmenin gündeminin, “ T ü r
ki ye'nin kom ﬂ u l a r›y la yü r ü t t ü ¤ ü
diplomasi ve terör kon us u ” olaca¤›
belirtiliyor. Dünyada neler olup bitti¤ini az çok izleyen biri, bu cümleden ne anlaﬂ›laca¤›n› rahatl›kla ç›kar›r. Henüz kesin ve resmi bir aç›klama yap›lmam›ﬂ olsa da bu cümleden hareketle söyleyebiliriz ki; görüﬂmenin gündemi bellidir:
Amerikan emperyalizmi deli¤e
süpürülmeyip kullan›lan bir Baﬂbakan’dan ne istenirse, Tayyip Erdo¤an’dan da onu isteyecektir. Tekeller için yeni imtiyazlar isteyecektir.
Üsler için daha geniﬂ kullan›m hakk› isteyecektir. Ortado¤u planlar›nda yeni roller üstlenmesini, daha
çok silah almas›n› isteyecektir...
AKP iktidar›, Amerikan iﬂbirlikçili¤indeki istikrar›n› koruyor. Erdo¤an, daha baﬂbakanl›k koltu¤una
oturmadan Washington’daki Beyaz
Saray’›n kap›s›n› aﬂ›nd›rmaya baﬂlam›ﬂt›. Baﬂbakanl›¤›ndan bu yana
da gerek Amerika ve di¤er ülkelerde, gerekse de Türkiye’de ABD
baﬂkanlar›yla birçok kez görüﬂtü.
Her görüﬂmesinde yeni tavizler verdi. ABD baﬂkanlar› de¤iﬂse de,
Amerika’n›n Türkiye ile ilgili politikalar› ve Türkiye’yi yönetenlerin
Amerikanc›l›klar’› de¤iﬂmiyor.
Erdo¤an 2005’de Bush’la yapt›¤›
görüﬂme öncesinde, Amerikan tekellerini memnun edecek bir paket
aç›klam›ﬂt›. O zaman Amerikan silah
tekellerinden, 365 milyon de¤erinde
12 Seahawk helikopteri al›nm›ﬂt›. Bu
sefer 7.8 milyar de¤erinde 13 adet
Patriot ateﬂleme birimi, 72 adet
PAC-3 füzesi al›n›yor. Silah sat›ﬂ›ndaki 21 katl›k art›ﬂ, AKP iktidar›n›n
Amerikanc›l›¤›ndaki art›ﬂ›n küçük
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bir niﬂanesi olarak da görülebilir.
Görüﬂmelerin de¤iﬂmeyen gündem maddelerinden biri de “terörle
mücadele”. ABD, Türkiye’nin hem
kendi içinde, hem de bölgesel olarak
Amerikan politikalar›yla uzlaﬂma
yan güçlere karﬂ› daha etkin bir “te
rörle mücadele” yürütmesini istiyor.
Halklar›n mücadelesinin bast›r›lmas›nda, bölgesel “istikrar›n” sa¤lanmas›nda, daha etkin bir Türkiye istiyor. Bu da AKP iktidar›n›n, Türkiye
halklar›n›n mücadelesini bast›rmada
daha yeni yöntemler kullanaca¤›,
emperyalizme daha aç›kça hizmet
etmesinin önündeki engelleri kald›rabilmek için yeni manevralar yapaca¤› anlam›na geliyor.
Erdo¤an’›n ABD’ye yapaca¤› bu
gezi, AKP iﬂbirlikçili¤ini pekiﬂtirecektir. Dev ölçülerdeki bu silahlanma, ABD ile iliﬂkilerde yaﬂanan bu
yo¤unluk yeni iﬂgallerde, katliamlarda Türkiye oligarﬂisine, ordusuna
daha çok “görev” düﬂtü¤ünü göstermektedir. Tüm bunlar ayn› zamanda
Amerika’ya askeri, ekonomik, politik aç›dan daha ba¤›ml› bir ülke, halk
üzerindeki sömürü ve faﬂist terörün
daha da artt›¤› bir ülke demektir.
AKP iktidar›, ABD’ye sadakatini
her f›rsatta göstermektedir. Ülkemize, “ABD’nin sad›k müttefi¤i” olma
onursuzlu¤unu yaﬂatmaya devam
ediyorlar. Amerikan iﬂbirlikçili¤i, ülkemiz tarihine yaz›lm›ﬂ kara bir lekedir. Bu pervas›z iﬂbirlikçili¤in son
bulaca¤›, bu kara lekenin temizlenece¤i günler de gelecektir. Amerikan
emperyalizmiyle Türkiye oligarﬂisinin ittifak›, kan içici bir ittifakt›r.
Halklar›n kan›n› içerek iktidarda kalanlar›, halklar affetmeyecektir.

E rdo¤an ABD’de,
ABD Erdo¤an’da
arad›¤›n› b uluyor
Erdo¤an’›n Amerikal›-

lar’la “yak›n!” iliﬂkileri oldukça eskiye uzan›yor. Erdo¤an daha Refah
Partisi ‹stanbul Beyo¤lu ‹lçe Baﬂkan› iken, partisinin üst yönetimi d›ﬂ›nda, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz’le do¤rudan ba¤› var. Amerika’n›n daha o
zaman Erdo¤an’da ne buldu¤u bilinmez, ama bir ﬂeyler buldu¤u kesin.
Erdo¤an, bu dönemde siyasetin
basamaklar›n› h›zla t›rmand›, ilçe
ve il baﬂkanl›¤›ndan sonra belediye
baﬂkanl›¤› koltu¤una oturdu.
Erdo¤an’›n Abramowitz’le Kas›mpaﬂa’daki özel bir vak›fta baﬂlayan “tan›ﬂ›kl›¤›” ona iktidar›n kap›lar›n› açm›ﬂt›r.
15 Ekim 1996 günü Tayyip Erdo¤an’› belediyedeki makam›nda
ziyaret eden Abramowitz’in “siz ‹st a n bul’u yö netip y› ld› z› n› z › p a r lat a bil di ¤ini ze gö r e, T ü rki ye içinde
çok ﬂey ya p abi l i r si niz!...” sözleri o
zamanki bas›nda da yer alm›ﬂt›.
Amerika’n›n Tayyip’de bir ﬂey
buldu¤u kesindi.
Bu iliﬂki çerçevesinde Tayip Erdo¤an Amerika’ya ilk kez 17-21 Nisan 1995’te gitti. Sonras›nda ise,
aya¤› oradan hiç kesilmedi. Çocuklar›n› gönderdi, iliﬂkisini süreklileﬂtirdi. Daha sonra, iktidar olmadan
önceki dönemde, 17-22 Kas›m
1996’da, 20-23 Aral›k 1996’da, 1
Mart 1998 ve 16 Temmuz 2000 tarihlerinde Amerika’ya tekrarlanan
“ziyaretler”de bulundu.
Amerika’n›n onda, onun Amerika’da arad›klar›n› bulduklar› kesindir.

G ü le r
Z e re ’y e
Ö z g ü rl ü k

Emperyalist Sald›rganl›¤›n
Karargahlar›

‹NC‹RL‹K
ve Amerikan Üsleri
1. Bölüm
Emperyalizm yüzy›l› aﬂk›n bir
süredir iﬂgallerle, katliamlarla, tehditlerle dünya halklar›n› teslim almaya çal›ﬂ›yor. 1800'lerin sonundan
bugüne kadar dünyada gerçekleﬂmiﬂ ne kadar katliam, iﬂgal, savaﬂ,
faﬂist cunta, karﬂ›-devrimci darbe,
kontrgerilla eylemi, iﬂkence, infaz,
kay›p varsa sorumlusu baﬂta ABD
olmak üzere tüm emperyalistlerdir.
Halklar› savaﬂlarla katlettiler.
Faﬂizmin pençesi alt›nda inim inim
inlettiler. ‹liklerine kadar sömürdüler. Kendi ç›karlar› için birbirine
düﬂman ettiler. Sömürü ve iﬂgallerle
dünya haklar›n› köleleﬂtirmek, bütün ülkeleri kendilerine ba¤›ml› hale getirmek istediler.
Emperyalizme karﬂ› olan bütün
güçleri terörizm demagojisiyle yok
etmek istiyorlar. Devrimcili¤i, sosyalizm ideolojisini yeryüzünden silmek için en vahﬂi katliamlara baﬂvurmaktan çekinmiyorlar. Emperyalistler ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinin olmad›¤›
bir dünya istiyorlar.
Emperyalizmin de¤iﬂti¤inden,
demokratik bir emperyalizmin varl›¤›ndan söz edenler, bugün nas›l bir
dünyayla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuza
bakmak zorundad›rlar. Bir tarafta 1
milyar aç, dört milyar› aﬂk›n yoksul
insan, di¤er tarafta ekonomilerini
gün geçtikçe daha çok askerileﬂtiSay›: 194

Bir çok ülkede, ço¤unlukla gözden ›rak bölgelerde, etraf› üç beﬂ
çember halinde, tel örgülerle, duvarlarla çevrilmiﬂ büyük alanlar vard›r.
Hemen hepsinde, uzaklardan görülen devasa çanaklar, uzaklardan görülen dev silolar, depolar, ne oldu¤u
belirsiz uzay filmlerinden f›rlam›ﬂ
binalar çarpar göze... Ama hiçbirinin
yan›na yaklaﬂ›lamamas› ortak özellikleridir... Nizamiyeleri, as›l alan›n
yüzlerce, bazen kilometrelerce d›ﬂ›ndad›r.
Onlar emperyalizmin askeri üsleridir. Daha do¤rusu ya ABD’nin
ya NATO’nun üsleridir. Kiminin
nizamiyesinde bulundu¤u ülkenin
bayra¤› as›l› olsa da, o bayra¤›n as›l› oldu¤u yerden on santim sonras›na hükmü yoktur, bayrak göstermeliktir..
Bu yaz› dizimizde, iﬂte bu üsleri
ren, dünya haklar›na karﬂ› daha çok
sald›rganlaﬂan emperyalistler var...
Emperyalistler bütçelerinde askeri harcamalara ay›rd›klar› paylar› art›r›yorlar. Dünyay› daha çok silahland›r›yorlar. Ordular›n asker say›lar› art›r›l›yor. Dünyan›n dört bir taraf›na yeni Amerikan üsleri aç›l›yor.
Amerikan emperyalizmi bütün
dünyay› kendi hegemonyas› ve denetimi alt›na almaya, imparatorluk s›n›rlar›n› geniﬂletmeye çal›ﬂ›yor. Ülkeleri gizli ya da aç›k iﬂgallerle sömürgeleri haline getiriyor. Afganistan'›n ve Irak'›n iﬂgali bunun en son
örne¤i olarak duruyor karﬂ›m›zda.

ÜSLER dünya haklar› için
ne anlama geliyor?
Emperyalizm, ekonomik, siyasi,
askeri bir bütündür; amaçlar›na ulaﬂabilmek için de bunlar›n hepsini
kullan›r. Dünyay› bir a¤ gibi saran
A M E R ‹ K A N Ü S L E R ‹, bu emperyalist örgütlenme içinde, sistemin
dünya çap›nda sömürü ve hakimiyetini gerçekleﬂtirebilmek için büyük önem taﬂ›yan araçlardan biridir.
Dünyan›n en büyük ordusuna ve
her yerine yay›lm›ﬂ üslere sahip olan
bir imparatorluktan söz ediyoruz!
Bir zamanlar›n R o m a ‹ m p a r a t o r l u¤u, topraklar› üzerinde güneﬂ batma-

anlataca¤›z. Neden kuruldular, nas›l kuruldular ne gibi görevler yerine getiriyorlar... bunlar› cevaplamaya çal›ﬂaca¤›z. Dünya çap›nda kaç
üs oldu¤u gibi üslere dair rakamlar
verece¤iz. Üsler, her devrimciyi,
ilericiyi, her vatanseveri, ba¤›ms›zl›ktan yana herkesi, tüm halk› yak›ndan ilgilendiren bir konudur.
Çünkü üsler, bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›n gasbedilmesinin simgesidir
bir bak›ma... Ulusal onursuzlu¤un
simgesidir. Ve yar›n ba¤›ms›zl›¤›n
da simgesi olacakt›r. Nas›l m›?
Bir ülkede, tek bir emperyalist
üssün, tek bir emperyalist askerin
bile olmamas›, elbette ba¤›ms›zl›¤›n tek de¤il, ama önemli bir göstergesidir günümüz dünyas›nda.
‹ ﬂ t e o g ü n l e r i ç i n , e m p e r y a list
üs l e rd e n a r › nd› r › l m › ﬂ b i r T ü rki ye
için d i r b u y a z› di zi si..

yan sömürgeci imparatorluk ‹ngilter e, Alman emperyalist tekellerinin
yay›lmac› amaçlar›n› gerçekleﬂtirmek için dünyay› kana bo¤an Nazi
Almanyas›, dünya halklar› için nas›l
bir iﬂgal, talan, zulüm ve vahﬂet demekse, bugünün Amerikas› da öyledir. ABD, sömürgecilikte ve yay›lmac›l›kta kendinden önceki tüm sömürgecileri geride b›rakm›ﬂt›r.
Avrupa'dan, Asya'ya, Ortado¤u'dan, Latin Amerika'ya kadar yay›lm›ﬂ Amerikan üsleri, Amerikan
imparatorlu¤unun dünya halklar›n›
bask› ve denetim alt›nda tutma,
gözda¤› verme merkezl eridir. Bu
üslerin bir bölümü NATO hakimiyeti alt›nda görünse de, as›l belirleyici olan ABD'dir.
Üsler, gizli iﬂgal alt›ndaki yenisömürge ülkelerde emperyalizmin
aç›k iﬂgal merkezleridir. Bu üslerde
do¤rudan emperyalizmin egemenli¤i
söz konusudur. Tek söz ve yetki sahibi emperyalizmdir. Halklara karﬂ›
sald›r› ve katliamlar›n bir k›sm› bu
merkezlerden örgütlenir. Üsler, bulunduklar› ülkelerde zaman zaman
bir kontrgerilla merkezi iﬂlevi de
üstlenirler. Karﬂ› devrimci darbeler,
kontrgerilla operasyonlar› buradan
organize edilir. ‹ﬂgallerin haz›rl›klar›
buradan yap›l›r. Üsler ayn› zamanda
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birer iﬂkence merkezidir. Binlerce
Amerikan karﬂ›t›na bu üslerde, CIA
ve Amerikan askerleri taraf›ndan iﬂkence yap›lm›ﬂt›r. En k›sa ﬂekilde
ifade etmek gerekirse, üsler dünya
haklar›na karﬂ› her an suç iﬂlenen
merkezlerdir.
11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere
yap›lan sald›r›dan sonra üsler, Amerikan emperyalizminin " t e r ö r e
k a r ﬂ › s a v a ﬂ ü s s ü " haline gelmiﬂtir.
Bu yan›yla da üslerin ABD için
önemi bir kat daha artm›ﬂt›r. Nitekim, ülkemizdeki en büyük Amerikan üssü olan ‹ncirlik Üssü de 2003
Haziran ay›nda Amerika’n›n talimat› ve AKP’nin bu do¤rultuda ç›kard›¤› bir kararla “Anti Terör Üssü”
ad›n› alm›ﬂt›r.
Üsler bir ülkenin ulusal onurunun ayaklar alt›nda ezildi¤i yerlerdir. Bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›n bir
daha geri verilmemek üzere çal›nd›¤›n›n göstergesidir. Bulundu¤u ülkenin ve bölgenin halklar›na karﬂ›
her türlü hainli¤in örgütlendi¤i ﬂ e r
o d a k l a r › d › r. Bu üslerin ülkelerinde
aç›lmas›na izin verenler kuﬂku yok
ki v a t a n h a i n l e r i d i r.

Dünyay› saran üsler
‹ﬂte A B D i m p a r a t o r l u ¤ u : 3 9
ülkede 823 üs v e 3 0 bin tesis (*),
130 ülkeye yay›lm›ﬂ 400 bin ve
toplam 1 milyon 400 bin A m e r i kan askeri
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan sonra
tüm dünyaya yay›lan üsler, sosyalist
blokun y›k›lmas›ndan sonra da artmaya devam etti. Amerika’n›n di¤er
ülkelerdeki askeri varl›¤› ve toplam
asker say›s›, keza üslerin say›s› sürekli artmaktad›r. 2005'de 737 olan
üs say›s›, ABD Savunma Bakanl›¤›'n›n 2007 raporuna göre 823'e ç›km›ﬂt›r. 823 üs, 30 bin tesiste 240 bin
Amerikan askeri bulunmaktad›r.
ABD'nin 130 ülkedeki askeri varl›¤›
Irak ve Afganistan’daki iﬂgal güçleriyle birlikte 400 bini geçmektedir.
Bu rakamlara "güvenlik nedeniyle" aç›klanmayan Afganistan ve
Irak'taki üsler dahil de¤ildir. 287 üs
ile en çok Amerikan üssüne sahip
olan A l m a n y a’y›, 130 üsle J a p o n -
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Üsler, emperyalizmin aç›k
ve gizli iﬂgali güvenceye alma
merkezleridir.
Emperyalizmin bask› ve
gözda¤› merkezleridir.
Üsler bir ülkenin ulusal
onurunun a yaklar alt›nda
ezildi¤i yerlerdir. Bir ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›n›n bir daha g eri
verilmemek ü zere
çal›nd›¤›n›n göstergesidir.
ya ve 106 üsle G ü n e y K o re takip
etmektedir.
Dünyan›n en büyük ordusuna sahip olan ABD'nin toplam 1 milyon
400 bin askeri bulunmaktad›r.
Savunma Bakanl›¤›’na ba¤l› sivil personel ve paral› askerlerin de
bu say›ya eklenmesiyle birlikte,
ABD'nin dünya çap›ndaki askeri
varl›¤›n›n 2.5 milyona ulaﬂt›¤› tahmin edilmektedir.
‹kinci Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›nda ABD ve NATO
bünyesindeki üsler, SSCB'ye ve
sosyalist sisteme karﬂ› askeri ve siyasi bir tehdit olarak kurulmaya
baﬂlad›. Üsler, SSCB'ye ve demokratik cumhuriyetlerin kuruldu¤u
Do¤u Avrupa s›n›rlar›na dizildiler.
Özellikle de Almanya'n›n güney s›n›rlar› Amerikan üsleriyle donat›ld›.
2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras›nda Naziler’in egemenli¤ine
son verilmiﬂti. Ancak Nazi Almanyas›’n›n yenilgisinden sonra, bu sefer de Amerika kapitalist dünyan›n
patronlu¤una soyundu. ABD’nin
hegemonyas› alt›na giren her ülkede
üsler kurulmaya baﬂlad›.
2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras›ndaki bu süreç, Amerika’n›n
üslerinin onlarca ülkede mantar gibi
kendini göstermeye baﬂlad›¤› bir dönemdir. Üslerin böyle k›sa bir sürede
en çok yere yay›lmas› aç›s›ndan ikinci önemli dönem de sosyalist sistemin da¤›lmas› sonras›ndaki süreçtir.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra yerini " yeniden yap›lanma
s ü recine" b›rakt›. Bu yeni stratejiye göre Güney Asya, Ortad o ¤ u , A f r i k a , L a t i n Am e rika ve Karayipler ya da
daha önce ABD üslerinin
bulunmad›¤› B a l k a n l a r

ve Orta Asya gibi yerlerde üsler
kurmaya baﬂland›. Bir akbaba gibi
s›n›rlarda bekleyen ABD, eski sosyalist ülkeleri ya¤malamak ve yeni-sömürgelerinin aras›na dahil etmek
için bu ülkeleri siyasi, ekonomik ve
askeri olarak önce abluka alt›na ald›
ve ard›ndan da istila etti. Sosyalist
sistemin y›k›lmas›yla ortaya ç›kan
yeni pazar alanlar› emperyalistlerin
iﬂtah›n› kabart›rken, emeryalizmin
ba¤›ml›l›¤› alt›na girmeye baﬂlayan
ülkelerdeki üslerin ve Amerikan askerlerinin say›lar› da artt›. Üsler tüm
dünyay› bir ahtapot gibi sard›.
‹ﬂte dünyaya yay›lm›ﬂ bu üslerden biri olan ‹ncirlik, 12'NC‹ BÜYÜK AMER‹KAN ÜSSÜ’dür. Askeri ve stratejik aç›dan ABD için
önemli bir misyona sahiptir. ‹ncirlik,
Ortado¤u haklar›na kan kusan, Türkiye haklar› için tehdit ve gözda¤›
anlam›na gelen bir " t e r ö r ü s s ü " olarak faaliyet yürütmektedir. ‹ncirlik,
Anadolu'nun kalbine saplanm›ﬂ bir
hançerdir. Asl›nda tüm üsler böyledir
ve emperyalizmin kanl› hançerleriyle Anadolu delik deﬂik edilmiﬂtir. Bu
hançerler Anadolu'nun kalbinden sökülüp ç›kar›lmad›¤› sürece Anadolu
halklar›n›n ac›lar› dinmeyecektir.

III. Bunal›m dönemi ve
“askerileﬂme”
Dünyadaki de¤iﬂen güç dengeleri, emperyalistler aras› iliﬂki ve çeliﬂkilerin de biçimsel de¤iﬂiklere u¤ramas›na neden oldu. Emperyalizm
yeni bir bunal›m evresine,; III. Bunal›m Dönemi'ne girdi. Emperyalistler, aralar›ndaki çeliﬂkilerin derinleﬂmesine ve artan rekabete ra¤men
entegrasyona gittiler, nükleer silahlar›n ulaﬂt›¤› seviye de emperyalistleri entegrasyona zorluyordu. Bu entegrasyon sürecinde NATO, IMF,
OECD (Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü), Dünya Bankas›,
GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Anlaﬂmas›), AET
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(Avrupa Ekonomik Toplulu¤u) gibi
uluslararas› kurumlar oluﬂturulurken, d›ﬂta da yeni-sömürgecilik yöntemi geliﬂtirildi.
Bu yöntemde, sermaye ihrac›n›n
bileﬂimi de¤iﬂirken, ayn› zamanda
sömürge ülkeleri “iﬂgal”in biçimi
de de¤iﬂti. Emperyalizmin aç›k iﬂgali yerine gizli iﬂgal gündeme geldi. Gizli iﬂgal, ülkelerin kendi “milli” ordular› arac›l›¤›yla, art› olarak
da emperyalist tekellerle, uluslararas› kurumlarla, üslerle örtülü bir
biçimde iﬂgal edilmesiydi.
Amerika, II. Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras›nda d › ﬂ t a, eski sömürgecilik
metoduna ilaveten yeni-sömürgecili¤e baﬂlarken, içte de ekonomisini
a s k e r i l e ﬂ t i r di .
Komünizmin ''Hür dünya'' için
tehdit oluﬂturdu¤u propagandas›yla
“savunman›n güçlendirilmesi”, komünizme karﬂ› korunma gerekçeleriyle, silahlan m a k o r k u n ç d e recede teﬂvik edildi, hem emperyalistlerin, hem yeni-sömürgelerin silahland›r›lmas›yla askerileﬂtirilmiﬂ ekonominin çarklar› döndürülüyordu.
Savaﬂ› izleyen süreçte, en büyük
sermaye fazlas› ABD'nin elinde birikti. Sermaye fazlas›n› yat›r›ma dönüﬂtürebilmek için yeni pazar alanlar›na ihtiyac›, askerileﬂtirilmiﬂ ekonomiyi sürdürmek için de “bloklar”
ve ülkeler aras›nda çat›ﬂmalar›n veya çat›ﬂma ihtimalinin olmas› gerekliydi. Amerikan emperyalizminin bu iki “ihtiyac›”, Amerika’y›
alabildi¤ine sald›rganlaﬂt›rd›.
Amerikan ç›karlar›, tüm dünyaya yay›ld›kça;
a-) her tarafa yay›lm›ﬂ bu ç›karlar› korumak için,
b-) yeni-sömürgeleri denetim alt›nda tutabilmek için,
c-) emperyalizme karﬂ› yükselen
ulusal ve kurtuluﬂ savaﬂlar›na karﬂ›
operasyonlar yapabilmek için,
d-) sosyalist veya ilerici yönetimler alt›ndaki ülkelere karﬂ› operasyonlar, dinleme, izleme faaliyetleri yapabilmek için,
Amerikan emperyalizmi, her tarafa üsler kurmaya yöneldi.
Say›: 194

Sistemin jandarmas›
dünyaya yay›l›yo r
"Amerikan emperyalizmi kurtuluﬂ mücadelesi veren ülkelere ve
sosyalist bloka karﬂ›, dünya kapitalist blokunun jandarmas› rolünü üslenmiﬂtir." (Bütün Yaz›lar, Syf. 98,
Mahir Çayan, Boran Yay.)
ABD emperyalizminin sistemin
liderli¤ine yükselmesinde, savaﬂ
önemli bir dönüm noktas› olsa da,
ABD, daha savaﬂ öncesinde ekonomik, siyasi ve askeri aç›dan önemli
ölçüde güçlenmiﬂ, sistem içi güç
dengelerini zorlamaya ve yeni pazarlar talep etmeye baﬂlam›ﬂt›.
1930'lu y›llarda, ABD'nin sömürgelere yapt›¤› meta ihrac›nda büyük
bir art›ﬂ yaﬂand›. Sömürgelerinden
büyük karlar elde eden ABD, sermaye fazlas›na yeni yat›r›m alanlar›
aramaya baﬂlad›. ABD emperyalizminin yükseliﬂi, Alman ve Japon
emperyalistleriyle aras›ndaki çeliﬂkileri de h›zla keskinleﬂtiriyordu.
Bu çeliﬂkilerin çözülmesi anlam›na gelen II. Paylaﬂ›m Savaﬂ›, yeni güç dengelerinin ABD’den yana
kurulmas›yla sonuçland›. Topraklar›na tek bir bomba düﬂmeden savaﬂ›n galibi olan ABD, di¤er emperyalist ülkelerin pazarlar›na el koymakla kalmad›, savaﬂtan sonra büyük
bir y›k›ma u¤rayan Avrupa’n›n iç
pazar›nda da “Av r u p a ’ n › n i m a r › ”
ad› alt›nda söz sahibi oldu.
Dünyan›n jandarmal›¤›na soyunan ABD’nin ekonomisi gittikçe askerileﬂmeye baﬂlad›. Daha 1943 y›l›nda tüm üretiminin yüzde 38’ini
savaﬂ malzemeleri oluﬂturuyordu.
ABD ekonomisindeki askerileﬂmeye ba¤l› olarak- ekonomisini yeniden canland›rabilmek için dünya
düzeyinde yeni çat›ﬂmalar, yeni
düﬂmanlar yaratmak zorundayd›.
ABD için art›k yeni düﬂman, sosyalist blok ve emperyalizmden ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂ tüm ülkelerdi.
ABD’nin “so¤uk savaﬂ” olarak
tan›mlad›¤› o y›llar, ABD tekellerinin pazar sorununu çözmek için sunni olarak yaratt›¤› suni bir “savaﬂ›n”
ifadesiydi. Ortada sosyalist ülkeler-

den, emperyalist ülke halklar›na yönelik bir savaﬂ tehditi yoktu. Ama
emperyalisler böyle bir tehdit varm›ﬂ
gibi göstererek hem militarizmi ve
silahlanmay› körüklüyorlar, hem de
içte kendi halklar›n› büyük bir bask›
alt›nda tutabiliyorlard›.
1945-50'lerden itibaren geliﬂtirilen yeni-sömürgecilik iliﬂkileriyle
birlikte, sömürge ülkelerin halklar›
aç›s›ndan özünde de¤iﬂen bir ﬂey olmam›ﬂt›r. Ülkeler ekonomik cephede Marshall ve Truman yard›mlar›yla ABD’ye ekonomik olarak ba¤›ml› hale getirilirken, askeri alanda
da yeniden yap›land›rma görüntüsü
alt›nda “ba¤›ms›z” ama emperyalizmin kuklas› gizli iﬂgal ordular› yarat›l›yordu. Amerikan emperyalizmi
gizli iﬂgallerle, yeni-sömürge ülkelerde egemenlik kurdu.
Böylece yeni-sömürge ülke ordular›n›n denetimi, yönetimi e¤itim
tamam›yla emperyalizmin kontrolü
alt›n› geçti. Kukla ordular NATO,
CONDECA (Orta Amerika Savunma Konseyi) gibi uluslararas› kurumlar, bölgesel askeri paktlar ve
ikili anlaﬂmalarla tamam›yla emperyalizmin hegemonyas› alt›na girdi.
Emperyalizmin askeri varl›¤›, kendisine ba¤l› ordular arac›l›¤›yla alabildi¤ine yay›lm›ﬂ oldu. Bu ordular›n her birinde, bizzat Amerikan subaylar› kurumlaﬂt›r›ld›.
ABD, yeni-sömürgecilik iliﬂkilerini yayg›nlaﬂt›rd›kça, iﬂbirlikçi kukla iktidarlar arac›l›¤›yla bölgesel ya
da uluslararas› askeri örgütlenmelerini, sömürge ülkelerdeki üslerini ve
askeri varl›¤›n› da art›rd›. Böylece
ABD bu ülkelerdeki askeri varl›¤› ve
üsleri arac›l›¤›yla dünyan›n stratejik
bölgelerine an›nda müdahale edebilecek bir güç haline geldi.
(*) Amerikan üsleri ve tesislerin
iliﬂkin çeﬂitli kaynaklarda farkl› bilgiler ve rakamlar da yeralmaktad›r.
Ancak bunlar sorunun özünü etkileyecek farkl›l›klar de¤ildir. 700 üs
olmas›yla, 800 üs olmas› aras›nda
siyasi anlamda bir fark yoktur.
- devam edecek -

ÜSLER
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Öğretmenimiz
Sloganlar›m›z,
devrimciyim, sosyalistim diyen
herkese nas›l savaﬂ›lmas› gerekti¤ini, nas›l direnilmesi gerekti¤ini
anlat›r.
Düﬂmanla hiçbir uzlaﬂma e¤ilimi
taﬂ›mayan, güçlü bir iradenin inanc›n ve büyük bir akl›n ürünüdür.
Geçmiﬂimizden büyük güç
alan, kendisini o anla s›n›rlamayan, gelece¤e uzanan ve hepimizin geliﬂtirerek gelece¤e b›rakaca¤›m›z miras›m›zd›r.
Sloganlar›m›z, hedefini aç›k
gösteren keskin çeliﬂkilerin kelimeleridir.
Sloganlar›m›z, yurdu için ölebilme bilinci yarat›r ve bu bilinci
taﬂ›r halklara.
Sloganlar›m›z, ulusal onurumuzun ayaklar alt›na al›nmas›na
karﬂ› ç›kar.
Sloganlar›m›z, ideolojik netli¤imizin o olaydaki doruk noktas›d›r.
B‹Z BURAYA DÖNMEYE DE⁄‹L ÖLMEYE GELD‹K dedik.
HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ dedik.
Bayra¤›m›z ülkenin her taraf›nda dalgalanacak... dedik
Ayhan Efeo¤lu nerede iktidar
hesap versin... dedik.
DÜNYAYI B‹R KEZ DE TÜRK‹YE’DEN SARSACA⁄IZ... dedik
DEVR‹M YÜRÜYÜﬁÜMÜZ SÜRÜYOR... dedik
KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM
dedik.
Dün Maraﬂ’ta, Bugün Sivas’ta,
Çözüm Faﬂizme Karﬂ› Savaﬂta... dedik.
Daha yüzlercesi var bu sloganlar›m›z›n.
Doruk noktas› bu sözlerdir mücadelemizin.
Bizim de sözlerimiz vard›r söylenecek ve elbette hep söyleyece¤iz.
‹ﬂte bu nedenle korkuyorlar slo-
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ganlar›m›zdan.
Önce sloganlar›m›za sald›rd›lar.
Bizi "suçlad›lar", aﬂa¤›lamaya kalkt›lar.
TÜRKÜLER‹M‹Z DE SLOGANCIYDI.
YAZILARIMIZ DA SLOGANCIYDI.
Bakmay›n egemenlerin ve onlar›n sözcülerinin aﬂa¤›lama çabas›na; bu sahte kibirli görüntülerin
hepsi sloganlar›m›zdan korkular›n›
gizlemek içindir.
"Sloganc›" oldu¤umuzu söylediler.
Çünkü;

SLOGANLARIMIZ
‹DD‹AMIZDIR
SLOGANLARIMIZ B‹Z‹M
HAYATIMIZDIR
boynu bükük moralsiz olmam›z› istediler,
zavall› olmam›z› istediler,
kendilerinin verdi¤i ile yetinmemizi istediler,
"makul olan› isteyin, pozitivist
olun, gerçekçi olun" diyerek bizi
iddias›zlaﬂt›rmak istediler.
Bizi sloganc›l›kla suçlad›lar;
çünkü,
Bizi, iddias›zlaﬂt›rmak istediler.
Bizi, s›radanlaﬂt›rmak istediler.
Bizi, kaderci yapmak istediler.
Y›lg›n olmam›z› istediler.
Burjuva ideolojisinin en büyük
silah› olan "GERÇEKÇ‹L‹K "diye
bize yutturulmaya çal›ﬂ›lan ﬂey,
y›lg›nl›¤› kabul ettirmektir.
Onlar›n gerçekçilik dedi¤i y›lg›nl›kt›r.
Onlar›n gerçekçilik dedi¤i çürümedir.
Onlar›n gerçekçilik dedi¤i
yozlaﬂmad›r.
Onlar›n gerçekçilik
dedi¤i sistemle uyumdur.
Onlar›n gerçekçilik

dedi¤i düzene bar›ﬂ›k yaﬂamakt›r.
Onlar›n gerçekçilik dedi¤i teslimiyettir.
Biz her yaz›m›zda,
her bas›n aç›klamam›zda
her dövizimizde
her pankart›m›zda bu bilinçle
hareket ettik.
Bu bilinçle hareket edece¤iz.
Sloganlar›m›z, hayat tarz›m›zd›r.
Sloganlar›m›z, vatan›m›z›n, halk›m›z›n, onur ve namusumuzun
ayaklar alt›na al›nmas›na bir meydan okuyuﬂtur.
Güçlü olan emperyalizm de¤il,
devrimcilerdir.
Yüksek moral de¤erlerle halka gidip, halka güvenece¤iz.
De¤iﬂtirebilece¤imizi gösterece¤iz.
Her devrimci bunlar› yapabilecek yetenekte ve güçtedir.
Evet, güçlü olan emperyalizm
ve iﬂbirlikçileri de¤ildir.
Biziz.
EMPERYAL‹ZME KARﬁI BA⁄IMSIZLIK,
FAﬁ‹ZME KARﬁI DEMOKRAS‹,
KAP‹TAL‹ZME KARﬁI SOSYAL‹ZM mücadelemizi yükseltecek,
dünyan›n Türkiye’sinde devrimi
gerçekleﬂtirecek,
Day›’m›za, ﬂehitlerimize, halk›m›za, dünya halklar›na verdi¤imiz
sözü yerine getirece¤iz.
HER DUVARDA YAZACAK
SLOGANLARIMIZ!
HER YERDE SALLANACAK
PANKARTLARIMIZ!
BAﬁLARINI
ÇEV‹RD‹KLER‹
HER YERDE GÖRECEKLER SLOGANLARIMIZI.
Varoﬂlardan gelip g›rtla¤›m›z› kesecekler... diyenlerin büyük korkusudur bu sloganlar›m›z ve büyük
korkusu olmaya devam edecek.
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Gelenekleriyle

Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

okullarda da sorunlar koo o p e r a t i f l e r
kurularak çözülmeye çal›ﬂ›ld›.
Üniversitelerde
ö¤rencilerin
b e s l e n m e s o ru n u n çözümü do¤rultusunda da çal›ﬂmalar yürütüldü.
Kantinlerin aç›lmas›, yemeklerin
kalitesinin art›r›lmas›, fiyatlar›n
yükseltilmemesi, birden fazla ö¤ün
yemek ç›kar›lmas› gibi talepler do¤rultusunda gösteriler, yemek boykotlar› örgütlendi.

ev-Genç E ¤itimi Ve
Ya ﬂ a m Ta r z › . . . Dev-

D

6. B ö l ü m
kademik Demokratik
Mücadelenin Geliﬂti rilmesinde Dev-Genç ... Dev-

A

Genç tüm okullarda, yurtlarda faﬂist
sald›r›lara karﬂ› mücadeleyi örgütlerken, gençli¤in akademik sorunlar›n› da görmezden geliyor de¤ildi.
Tam tersine, bu konuda da güçlü
mücadele programlar› yapm›ﬂ, akademik sorunlara, ö¤renci gençli¤in
ihtiyaçlar›na çözümler aram›ﬂt›r.
Yüksek ö¤renim gençli¤inin 12
Mart, 12 Eylül aras› dönemde sürdürülen akademik-demokratik mücadelesinde gündeme gelen taleplerin baz›lar› ﬂunlard›:

“Demokratik-özerk üniversite,
örgütlenme özgürlü¤ü, 1750 say›l›
üniversiteler yasas›n›n kald›r›lmas›,
ders araç, gereç ve notlar›n›n...
sa¤lanmas›, okula gidiﬂ-geliﬂ için
servis arac› sa¤lanmas›, ö¤renci
kredilerinin artt›r›lmas›, yemeklerin
ucuz ve kaliteli olmas›, mediko-sosyal faaliyetlerin geniﬂletilmesi, at›lan ö¤rencilerin geri al›nmas›...”
(Gençlik, Cilt 1., Syf. 217-218)
‹stanbul Dev-Genç birçok okulda b i r i m d e r n e k l e r i o l u ﬂ t u r a r a k
mücadeleyi, her yerin kendi sorunlar›n› da kapsayacak tarzda geliﬂtirdi. Akademik, demokratik taleplerle
örgütlenen eylemlerin, faaliyetlerin
baz›lar› ﬂöyledir:
Polisin okullarda kurumlaﬂt›r›lmas›na, keza polis ve sivil faﬂist hareketin iﬂbirli¤ine karﬂ› ‹YÖKD,
Say›: 194

‹YÖD ve ‹stanbul Dev-Genç taraf›ndan çeﬂitli zamanlarda üniversitelerdeki polis iﬂgaline karﬂ› kampanyalar düzenlendi. Bu kampanyalarda kullan›lan ‘Üniversitelerdeki
P o l i s K a r a k o l l a r › K a l d › r › l s › n ! ’,
‘F a ﬂ i s t - P o l i s ‹ ﬂ b i r l i ¤ i n e S o n ! ’,
‘O k u l M u K a r a k o l M u ? ’, ‘Polis
Üniversitelerden Defol!’ gibi sloganlar, y›llarca gençli¤in en temel
sloganlar›ndan olmaya devam etti.
1976 Kas›m’›nda ‹YÖD taraf›nDemokratik Ünidan düzenlenen “D
versite” mitingi, gençli¤in demokratik üniversite talebini dile getiren
kitlesel mitinglerden biri oldu.
Gençli¤in üniversitedeki bilimsel, sosyal, kültürel her türlü faaliyetini engelleyen, örgütlenme hakk›n› elinden alan 1750 Say›l› Üni versiteler Yasas›’na karﬂ› mücadele, gençli¤in sonuç yaratan mücadelelerinden biriydi. Bu mücadele sonucunda yasan›n belli maddeleri iﬂlemez hale getirildi. Bu yasaya dayan›larak kapat›lan derneklerin yerine h›zla yenileri aç›ld›.
Dev-Gençliler, bu y›llarda bir
yandan d e r s n o t l a r › n › n , a r a ç v e
g e reçlerin okullar taraf›ndan karﬂ›lanmas› talebi için mücadele ederken, bir yandan da bu sorunun k›smi
de olsa çözümünü do¤rudan üstlenmiﬂlerdi. Bu çerçevede, toplu ﬂekilde al›nan araç ve gereçler ö¤rencilere ucuz fiyatlarla sat›ld›, alamayacak durumda olanlar için bir fon
oluﬂturularak ihtiyaçlar›n› buradan
karﬂ›lamas› sa¤land›. Ders notlar›
teksir edilerek da¤›t›ld›. Hatta baz›

Genç, gençli¤in devrimci e¤itimi ni üstlenmesi gereken bir görev olarak kabul etmiﬂtir. E¤itim çal›ﬂmalar›na gençli¤i siyasallaﬂt›rma, bilinçlendirme ve mücadelenin sorunlar›na çözüm bulma anlay›ﬂ›yla
yaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Binlerce ö¤rencinin
çeﬂitli ﬂekillerde yer ald›¤› kitlesel
e¤itim seminerleri, kitap okuma
k a m p a n y a l a r ›, grup e¤itimleri yap›lm›ﬂt›r. E¤itim çal›ﬂmalar› anti-faﬂist bilinçi geliﬂtirerek, mücadeleye
hizmet edecek ﬂekilde ele al›nm›ﬂt›r. Dev-Genç emperyalizm, faﬂizm,
devlet, toplumlar gibi konularda seminer notlar› haz›rlayarak, bunlar›
ülke çap›nda kitlenin e¤itiminde
kulland›. Kitap okumay› teﬂvik etmek amac›yla zaman zaman okuma
kampanyalar› düzenlendi.
Ayn› zamanda gezi, tiyatro, si n e m a , s p o r gibi sosyal, kültürel
faaliyetlere de önem verilmiﬂ, bu
faaliyetleri ‹stanbul çap›nda örgütlemek için Dev-Genç bünyesinde
e ¤ i t i m k o m i t e s i , k ü l t ü r komitesi
gibi komiteler kurulmuﬂtur.
Kültürel faaliyetler, gençli¤in
örgütlenmesini geliﬂtirmek, burjuvazinin kültürüne karﬂ› halk kültürünü yaﬂatmak gibi çok yönlü
amaçlar› olan bir faaliyet alan› olarak Dev-Genç için önemli bir aland›. Türkiye’nin de¤iﬂik ﬂehirlerinde
kültür geceleri düzenlendi, ‹TÜ
ﬁenli¤i gibi ülke çap›nda kültürel
organizasyonlar baﬂar›ld›, iﬂçi grevlerine folklor, t i y a t ro, slayt göste r i m i gibi çal›ﬂmalarla gidilerek destek ve dayan›ﬂmaya, kültürel faaliyetler de eklendi. Keza Dev-
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Genç’in folklor, tiyatro gruplar›, ni ﬂ a n l a r a , d ü ¤ ü n l e re de gidiyordu.
Yine gençli¤in e¤itiminin bir
parças› olarak zaman zaman akademik-demokratik sorunlar›, ülke sorunlar›n› içeren b ü l t e n l e r yay›nland›. Gençli¤i ve halk› ilgilendiren hemen her konu hakk›nda bildiri, el
i l a n › , a f i ﬂ , p a n k a r t , d u v a r gazete si gi bi ara çl a rla gençlik bilgilendirildi, bilinçlendirildi.
Dev-Genç için, gençlik içinde
dayan›ﬂman›n sa¤lanmas›, böyle bir
bilinç ve kültürün yarat›lmas› da temel amaçlardan biriydi. Faﬂist iﬂgaller karﬂ›s›nda okullara toplu gi diﬂ geliﬂlerin örgütlenmesi, yurtlarda k o m ü n l e r oluﬂturulmas›, t o p l u
yemek yeme, toplu ders çal›ﬂma gibi günlük yaﬂama dair pek çok etkinli¤in kollektif olarak yap›lmas›
sa¤lanm›ﬂ, Anadolu’dan gelen
gençlerin bar›nma sorunlar› da bu
dayan›ﬂma mekanizmas› içinde çözülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Dev-Genç gençli¤e yeni bir ya ﬂ a m t a r z › v e k ü l t ü r sunmuﬂ, düze nin ahlak›na, kültürüne karﬂ›
devrimci kültürün, devrimci ahlak›n yarat›lmas›n› hedeflemiﬂtir.
Gençli¤in içinde bu kadar iz b›rakmas›n›n, gençlikle ve halkla bütünleﬂmesinin, köklü gelenekler yaratmas›n›n bir yan› da iﬂte bu DevGençliler’e özgü y a ﬂ a m t a r z › n › ,
k ü l t ü r ü , a h l a k › yaratm›ﬂ olmas›nda yatmaktad›r.

e v - G e n ç ’ i n Bü y ü k
M isyonu Ve Tasfiyecilerin H az›ms›zl›¤›... Yaz› di-
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zimizin önceki bölümünde aktard›¤›m›z gibi, 8 Temmuz 1978'de toplanan D e v - G e n ç K u r u l t a y › ’nda
Dev-Genç'in yeniden kurulmas› karar›n›n al›nmas›, gerçekte ülke çap›nda yeni bir hareketin oluﬂumu-

Liseli Dev-Genç’in
Kuruluﬂu...197374’lerde liseli ö¤renciler
de halk›n her kesimini
saran politikleﬂmenin
etkisi alt›na girdiler. Bu
geliﬂmeye ba¤l› olarak
Dev-Genç, liseli gençli¤in politikleﬂmesini örgütlülü¤e dönüﬂtürmek
görevini de üstlendi do¤al olarak.

Gençli¤i, oligarﬂinin
gerici-ﬂovenist e¤itimin
etkisinden kurtar›p devrimci mücadeleye kanalize etmek, asgari bir
örgütlenme olmaks›z›n
baﬂar›lamazd›.
Bu do¤rultuda 1977
sonlar›nda Liseli Devrimci Gençlik Derne¤i
(Liseli Dev-Genç) kuruldu. Baﬂlang›çta ‹stanbul liseli gençli¤ini

nun da bir parças›yd›.
‹stanbul, Elaz›¤, Konya, Te k i rda¤, A n k a r a , E s k i ﬂ e h i r, Ç a n a k k a le, Bursa, Samsun, ‹zmir, K›rﬂe h i r, M a l a t ya ve daha bir çok yerden gelen 1500'e yak›n Dev-Gençli,
asl›nda sadece Dev-Genç’in yeniden kurulmas›na, sardece DevGenç’i yaﬂatmaya karar vermiyordu; hay›r, o gün orada ald›klar› karar bunun daha ötesinde bir misyona sahipti. Onlar, Dev-Genç’in sahipleri olarak, Dev-Genç’in temellerini atan Mahirler’in, Parti-Cephe’nin devrimci çizgisini sürdürmek konusunda bir misyon üstleniyorlard› bu kararla.
Art›k Dev-Genç mücadelesini,
yeni bir hareket olarak siyasi arenaya ç›kan Devrimci Sol önderli¤inde
sürdürecekti. Devrimci Sol, isim
olarak yeni olsa da, asl›nda yeni bir
hareket de¤ildi, Mahirler’in miras›n› devralan Kurtuluﬂ grubunun, K›z›ldere’den beri mücadeleyi omuzlayan Dev-Gençliler’in, genç Cephelilerin devam›yd› o... Dev-Genç
1978'den bugüne de, 31 y›ld›r devrimci hareketin do¤ru politikalar›
do¤rultusunda gençlik mücadelesini
militanca omuzlayarak, bir çok yeni
gelenekler yaratarak, gençli¤in öncüsü olmaya devam etti.
DY tasfiyecili¤i bu devrimci ayr›ﬂma ve örgütlenmeyi hazmedemeyerek, sald›r›p, engellemeye çal›ﬂt›.
‹stanbul'da ö¤renci yurtlar›nda, Tüm-Der, TÖB-DER gibi
kitle örgütlerinde, provokasyonlara giriﬂti. Sald›r›lar›n› di¤er ﬂehirlere
de ya¤d›. Devrimci
Sol yaz›lamalar›n›
silmek, Dev-Genç

kapsayan bu örgütlenme arac›l›¤›yla liseli
gençli¤in akademik-demokratik taleplerine sahip ç›k›larak, anti-faﬂist
mücadele do¤rultusunda örgütlenmesi sa¤land›. Liseli Dev-Genç örgütlenmesi daha sonra
Dev-Genç’in bir parças› olarak bir çok Anadolu ﬂehrinde de oluﬂturuldu.

ismini kulland›rtmamak gibi yöntemlerden medet umdu. Tasfiyecilik, siyaset yasakç›l›¤›yla DevGenç'in devrimci çizgideki geliﬂmesini engelleyeceklerini zannediyorlard›. Ancak yan›ld›klar›n› görmeleri için fazla zaman geçmesi gerekmedi. Dev-Genç yaln›zca bir isim
de¤ildi. Militan bir mücadele ve
devrimcilik anlay›ﬂ›, yarat›lan gelenekler ve ﬂehitlerle yaz›lm›ﬂ bir tarihti. Dev-Genç tasfiye edilemezdi.
Tarih Dev-Genç'i yaﬂatmak için
mücadele edenlerin de¤il, tasfiyecilerin tasfiye oluﬂuna tan›k olacakt›.

e v -G e n ç ’ i n M ü c a d e l e si H alk›n M ücadeles i n d e n Ay r › Dü ﬂ ü n ü l m e z . . .
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Dev-Genç anti-faﬂist mücadelede,
sokak çat›ﬂmalar›nda, boykotlarda,
yürüyüﬂlerde, gösterilerde yer almaya, mücadeleyi ayn› kararl›l›k ve coﬂkuyla sürdürmeye devam etti. Kendi
mücadelesini halk›n mücadelesinden
ayr› görmedi. Bu Dev-Genç'in önemli ayr›m noktalar›ndan biriydi. DevGenç dergisinin ilk say›s›nda bu anlay›ﬂ ﬂöyle dile getiriliyordu:
«... Üniversitelerde, gecekondu
mahallelerinde, fabrikalarda, köylerde verilen mücadele devrimci
gençli¤in mücadelesinden kopuk,
ondan ba¤›ms›z bir mücadele gibi
de¤erlendirilemez. Aksine devrimci
gençli¤in mücadelesi bu mücadelelerle bütünlük gösteren onun ayr›lmaz bir parças› olmal›-
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d›r. Dev-Genç bu mücadeleler bütünü içerisinde bizzat
yeralarak gençli¤in kendili¤indenci olan mücadelesini
bilinçli iradi bir mücadele
haline çevirmekle yükümlüdür.» (Dev-Genç, Say› :1
A¤ustos 1978, say. 8)
Dev-Genç, 12 Eylül cuntas›na kadarki süre içinde faﬂist
teröre karﬂ› onlarca ﬂehit verdi.
Faﬂist terör korku ve panik
ortam› yaratmak ve halk›n müDevrimci hareketin önderli¤inde 1981cadelesini sindirmek için kah1982 y›llar›nda örgütlenen “Cezaevlerinve tarama, halktan insanlar›
d e k i i ﬂ k e n c e l e re k a r ﬂ › ç › k a l › m ” , “ C u n t a
kaç›rarak iﬂkence yapma, aydevrimcileri yarg›layamaz”, “Faﬂist cund›nlar› katletme gibi sald›r›lara
t a n › n a n a y a s a s › n a h a y › r ” ve 1983'te 6 Kagiriﬂti. Cavit Orhan Tütengil,
s›m seçimlerine karﬂ› “ C u n t a n › n s e ç i m
Do¤an Öz, Bedrettin Cömert,
o y u n u n u red edelim” kampanyalar›nda
Ümit Do¤anay, Orhan Yavuz,
Dev-Genç de aktif bir ﬂekilde yerald›.
Ümit Kaftanc›o¤lu gibi deDevrimci hareket ve Dev-Genç 12 Eylül
mokrat ayd›nlar katledildi.
faﬂist Cuntas›n›n devrimcileri s›nad›¤› bu
zor s›navdan baﬂar›yla geçtiler. Cuntan›n
‹TÜ Elektrik Fakültesi Dehalka yönelik her türlü sald›r›s› karﬂ›s›nda
kan› Prof. Bedri Karafakio¤lu
direnme onuruna sahip oldular.
20 Ekim 1978'de katledildi¤inde, cenaze töreni Dev-Genç önlinde merkezileﬂtirildi.
derli¤inde büyük bir anti-faﬂist gösteriye dönüﬂtürüldü. Keza, Y›ld›z DMMA
Dev-Genç'in, bu dönemde devö¤rencisi Numan Kaygusuz'un 4 Karimci hareketin NATO'ya, IMF’ye,
s›m 1978'de kaç›r›larak katledilmesi
zamlara, Kürdistan'daki zulme karﬂ›
üzerine de fakülte Dev-Genç öncülüsürdürdü¤ü çeﬂitli konulardaki
¤ünde iﬂgal edildi. Kaygusuz’un cenakampanyalar›n hepsinde kitlesel ve
zesi de faﬂizme karﬂ› kitlesel bir lanetmilitan bir tarzda yer ald›. S›k›yöneleme eylemine dönüﬂtü.
tim koﬂullar›na ra¤men Dev-Genç
mücadelesini çok yönlü olarak sür22 Aral›k 1978 Maraﬂ katliam›dürmeye devam etti.
n›n ard›ndan Dev-Genç bütün okullarda iﬂgal baﬂlatt›. ‹ﬂgallerin ard›n1974-1980 y›llar› aras›nda, esas
dan miting ve yürüyüﬂler yap›ld›.
olarak anti-faﬂist mücadele öne ç›kS›k›yönetim ilan›n›n ard›ndan Devm›ﬂ, ve bu mücadele de okullarda
Genç, Liseli Dev-Genç ve daha pek
Dev-Genç önderli¤inde sürdürülçok dernek k a p a t › l d › . Binlerce
müﬂtür. Dev-Genç, gençli¤e devrimDev-Genç'li ellerinde meﬂalelerle,
ci, militan bir ruh ve anti-faﬂist müca«S›k›yönetime hay›r», «Maraﬂ Katdele bilinci kazand›r›lmas›nda önemliam›n›n Hesab› Sorulacakt›r» sloli bir rol oynam›ﬂt›r. Dev-Genç'in
ganlar›yla Taksim'de büyük bir göshalk sevgisi ve vatanseverli¤i, gençteri düzenledi.
lik mücadelesiyle halk›n mücadelesinin bütünleﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r.
1979'dan itibaren faﬂistler okullardan çekilerek, sald›r›lar›n› mamerikanc› Faﬂist Cunhallelerde sürdürmeye devam ettit
a y a K arﬂ› Dev-Genç..
ler. Bunun üzerine okullarda akademik-demokratik mücadele öne ç›k12 Eylül 1980'de Amerikanc› faﬂist
maya baﬂlad›. Buna ba¤l› olarak da
cuntan›n yönetime elkoymas›yla ülsosyo-kültürel etkinlikler düzenlenkemizde yeni bir dönem baﬂlad›.
meye baﬂland›. Bu çal›ﬂmalar
Bütün demokratik kitle örgütleri,
«Dev-Genç Kültür Kollar›» ﬂeksendikalar, düzen partileri kapat›ld›,

A

Say›: 194

faaliyetleri yasakland›. Yüzbinlerce kiﬂi gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirilmdi, tutukland›, haklar›nda davalar aç›ld›. Dev-Genç’in
ülkenin hemen her ﬂehrindeki legal, yasal dernekleri de kapat›ld›,
yönetici ve üyelerinin bir ço¤u tutuklanarak, cuntan›n mahkemelerinde yarg›lanmaya baﬂlad›.
Cunta tutuklama ve bask›lar›n
yan›nda halk›n örgütlü mücadelesini sindirmek ve aç›k faﬂizmin
uygulanmas›n› uzun süreli sürdürebilmek için yeni kurumlar oluﬂturmaya baﬂlad›. Gençli¤in mücadelesini engelleyebilmek için kurulan YÖK (Yüksek Ö¤renim
Kurumu) de bunlardan biriydi.
YÖK’ün kuruluﬂuna paralel olarak üniversitelerin yönetim kurumlar› la¤vedilip yerine cuntan›n seçti¤i rektörler atand›. 3000’e yak›n ö¤retim üyesi 1402 Say›l› Yasa'ya dayan›larak üniversitelerden uzaklaﬂt›r›ld›. Dev-Genç'lilere yönelik bir
tutuklama furyas› baﬂlat›ld›.
Devrimci hareketin cuntaya karﬂ› direniﬂ perspektifiyle Dev-Genç
de hem okullarda hem okul d›ﬂ›nda
cuntaya karﬂ› direniﬂi örgütlemeye
çal›ﬂt›. Aranan Dev-Gençliler okullardan çekilip, hayat›n di¤er alanlar›nda yeni mücadele görevleri üstlenirken, okullarda da Dev-Genç örgütlenmesinin süreklili¤i sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yordu. Denilebilir ki, 12
Eylül'den sonra okullarda örgütlü
olarak direnen tek gençlik örgütlenmesi olarak geriye sadece DevGenç kalm›ﬂt›...
Dev-Genç o koﬂullara ra¤men
okullarda cuntaya karﬂ› boykotlar,
forumlar örgütledi. Bunlardan biri,
‹TÜ’nün bir günlük boykotuydu. 12
E k i m 1 9 8 0 'de Devrimci Sol'un
Dev-Genç kökenli kadrolar›ndan
Ahmet KARLANGAÇ’›n ve ayn›
günlerde yurtsever bir örgütün kadrolar›ndan ‹ T Ü ö¤rencisi Ekrem
Ekﬂi’nin ‹stanbul Gayrettepe'de iﬂkence ile katledilmesine karﬂ›, DevGenç'in ça¤r›s›yla ‹TÜ'de bütün ö¤rencilerin kat›l›m›yla 1 günlük boykot yap›ld›..
- sürecek-
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Tarih H›rs›zlar›
Yalanla, Aldatmayla, Ka¤›t Üzerinde Uydurulan
Tarihle DEV-GENÇ SAH‹PLEN‹LEMEZ!
* Dev-Genç’i ka¤›t üzerinde sahiplenebilece¤ini
sananlar, Dev-Genç’i hiç
tan›mam›ﬂ ve hiç
anlamam›ﬂ d emektir!
* Emperyalizme, faﬂizme
karﬂ› ö n s aflarda ç arp›ﬂmayan, d estanlar yazamayan, gelenekler yaratamayanlar, Dev-Genç
ad›n›, b aﬂkalar›n›n
eylemlerini çalarak
bu d urumlar›n› ö rtbas
etmeye çal›ﬂ›yor.
Dev-Genç, bir tarihtir. DevGenç, ülkemiz s›n›f mücadelesi tarihine kaz›nm›ﬂ bir isimdir. 40 y›ll›k
bir geçmiﬂe sahiptir, bu 40 y›lda ülkemiz devrimi aç›s›ndan çok önemli roller üstlenmiﬂtir. Ülkemizde (ve
muhtemelen dünyada da) 40 y›ll›k
bir kesintisizli¤i sa¤lam›ﬂ, halkta
böylesine bir güven ve sempati yaratm›ﬂ, uzun
tarihine

Geçmiﬂin mirasç›s›, geçmiﬂteki
kararl› ve uzlaﬂmaz mücadelelerin
mirasç›s› olmak isteyen kimse,
bugün do¤ru devrimci çizgide,
proletar yan›n devrimci bayra¤›n›
yükseklerde tutmak zorundad›r.
B u b a y r a ¤ › h e r k i m y ü k s e k le r d e t u t m u y o r s a . . . g eç miﬂin tem s il c is i yi m d i y e o r t a y a ç › k a m a z . ”

Mahir Çayan
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tek bir leke düﬂürmemiﬂ benzeri bir
baﬂka gençlik örgütü bulmak zordur. Ve böyle oldu¤u için de, DevGenç ismi, ülkemizde ony›llard›r
sürekli istismar edilmeye çal›ﬂ›lan
bir isim olmuﬂtur.
Solda bir çok grup, Dev-Genç’in
yaratt›¤› tarihsel sempati ve güveni,
prestijini kullanmaya kalk›ﬂm›ﬂ,
onun tek bir eylemine, tek bir gelene¤ine bile “sahip” ç›kmak için olmayacak yöntemlere baﬂvurmuﬂlard›r... ‹ﬂte yeni bir kaç örnek daha:
Sosyalist Demokrasi Partisi’nin
gençlik grubu “Sosyalist Demokrasi
Gençli¤i”, ad›n› “ Dev-Genç” olarak de¤iﬂtirmiﬂ... Sosyalist Demokrasi Partisi’nden ayr›l›p Sosyalist
Parti’yi kuranlar da gençlik örgütlenmelerine “ D e v - G e n ç B i r l i ¤ i ”
ad›n› koymuﬂ, sonra bunu da be¤enmeyip “ Devrimci Gençlik Birli¤i ”
ismini seçmiﬂler. Ki eskiden bu
yana, isim çalmaya, oldu bittiye
getirmeye al›ﬂk›nd›rlar.
ÖDP’li gençlik de ÖDP-Dev r i m c i G e n ç imzas›n› kullan›yor.
Halkevciler Devrimci Gençlik diye
bir dergi ç›kar›yor. Daha öncesinde
de hat›rlanacakt›r, çeﬂitli gruplar
“Dev-Genç, Dev-Genç Direniﬂ”
gibi adlar kulland›lar... H›rs›zl›k, istismar ve daha uygun görülecek di¤er s›fatlar bir yana, ama ﬂu yukar›daki tablo bile Dev-Genç’in gücünün göstergesidir. Bu öyle bir tarih,
öyle bir gelenek, öyle bir isim ki sadece o ismi kullanmaktan medet
umabiliyor bir çok kesim.
Son olarak a¤›rl›kla Halkevci
gençlerin örgütlenmesi olan Ö¤renci
Kolektifleri, Dev-Genç’in sürdürücüsü olduklar›na dair, dergilerinin Haziran say›s›nda
“Dev-Genç Gelene¤ini
Sürdürmek...” baﬂl›kl› bir
yaz› yazm›ﬂlar. Yaz›da

SDP, ÖDP gibi reformist partilerin
gençlik örgütlenmelerinin DevGenç ismini kullanmas› eleﬂtiriliyor,
bu sahiplenmeyi sorgulayan sorular
soruluyor. Ama bir ﬂey eksik b›rak›l›yor; o sorular› kendilerine de sormak! Çünkü, SDP’li, ÖDP’li gençlik, Dev-Genç ismine ne kadar yak›nsa, Halkevcilerin ya da Ö¤renci
Kolektifleri’nin Dev-Genç ismine
yak›nl›¤› da onlardan daha fazla de¤ildir.
SDP’nin, SP’nin, ÖDP’nin DevGenç ad›n› kullanmas›n› eleﬂtirerek
ne kadar Dev-Gençli oldu¤unu ispatlayan(!) Ö¤renci Kolektifleri, bu
yaz›n›n yerald›¤› ayn› say›da, DevGenç’in tarihine ve yeni bir eylemine iliﬂkin apaç›k bir istismar ve h›rs›zl›k yapmaktan geri durmuyorlar.
Hem o ismin istismar›n› eleﬂtir, hem
de istismar›n alâs›n› yap!
Ö¤renci Kolektifleri’nin yaz›s›nda“Geçmiﬂe nas›l bak›ld›¤›n› bugüne bak›ﬂ aç›s› belirler” deniyor.
Do¤rudur. Peki, bugüne nas›l bak›yor Halkevciler? Bunu ortaya koyarsak, Dev-Genç tarihine, hangi
ölçülerle bakt›klar› da ortaya ç›kar.
Ö¤renci Kolektifleri ve bir parças› olduklar› Halkevleri’nin yaklaﬂ›k
30 y›ld›r, Dev-Genç’in militan çizgisiyle ne ilgileri var? Dahas›; DevGenç’le adeta etle t›rnak gibi olmuﬂ
THKP-C çizgisiyle ne ilgileri var?..
O devrimci stratejiyle Halkevcilerin
bugünkü çizgisi aras›nda ne kadar yak›nl›k varsa, Ö¤renci Kolektifleri’yle
Dev-Genç aras›ndaki yak›nl›k da o
kadard›r..
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Halkevciler, anlaﬂ›lan odur ki,
kendi gerçekliklerinin fark›nda
de¤illerdir. Legalizme, yasalc›l›¤a hapsolmuﬂ çizgileriyle, mesela
Mahir’in deyimiyle “silahl› devrimci cephe” içinde de¤il, ÖDPSDP-SP-EMEP r e f o r m i z m i y l e
ay n › ce ph e de d ir l er. E¤er arkadaﬂlar, kendilerini THKP-C’nin
devrimci çizgisinin savunucusu
olarak görerek Dev-Genç üzerine
o sözleri söylüyorlarsa, o sözler
boﬂtur. Çünkü bugünlerinin ne
THKP-C’yle, ne 1969-70’lerin, ne
de 70’li y›llar›n Dev-Genç’iyle bir
ilgisinin olmad›¤› aç›kt›r.
Demek ki, “Biz sahiplendik bizim oldu”yla, “biz söyledik bizim oldu”yla, Dev-Genç sahiplenilemez.
Kimse ka¤›t üzerinde Dev-Gençli
olamaz. Kimse, o ad› taﬂ›yan bir dernek ismini oligarﬂiye onaylatmakla
da o ismin sahibi olamaz. S›n›flar
mücadelesi tarihi öyle yaz›lmaz.
Dev-Gençlilik, emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ› her koﬂulda militanca mücadeledir. Dev-Gençlilik militanl›kt›r. Dev-Gençlilik iddiad›r.
Dev-Gençlilik, uzlaﬂmamak, teslim
olmamakt›r. Dev-Gençlilik yapt›¤›n› savunmak, savundu¤unun arkas›nda durmak, kendine ait olmayan › s a h i p l e n m e m e k t i r. Dev-Genç
gelene¤inde tarih h›rs›zl›¤›na yer
yoktur. Dev-Genç gelene¤inde baﬂkas›n›n eme¤i, baﬂkas›n›n mücadelesi üzerinden “prim” toplamaya kalk›ﬂmak yoktur.
Düne kadar Dev-Genç ismini a¤z›na alamayanlar, mahkeme salonlar›nda örgütlerini savunamayanlar,
y›llar sonra o mahkeme salonlar›nda
oligarﬂinin hakimlerini alk›ﬂlayanlar, geçmiﬂlerini inkar edenler, o
onurlu ismi savunamayanlar, DevGençliler’in cuntan›n pasifikasyonunu k›rmak için att›klar› cüretli
ad›mlar› “ﬂimdi erken, zaman› de¤il” diye eleﬂtirenler, ony›llard›r
DevGençli olarak h i ç b i r bedel ödem e y e n l e r, ony›llard›r Dev-Gençli
olarak t e k b i r ﬂehit, tek bir t u t s a k
v erm ey enl er, bugün kalk›p “DevGenç gelene¤ini biz sürdürüyoruz”
diyemezler.
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Bir dergi ç›karan herkes, ka¤›t
üzerinde bu iddiada bulunabilir elbette; ama pratik hiçbir temeli olmaks›z›n bu iddiada bulunmak, h›rs›zl›k olur, istismarc›l›k olur, tutars›zl›k olur, tarih önünde samimiyetsizlik olur... Dev-Gençlilik olmaz.
Ve iﬂte bu noktada, Dev-Genç
gelene¤inin ne olmad›¤›n› anlatmak için güncel bir örnek de duruyor önümüzde. Bu örne¤i yaratan da
yine ayn›: Ö¤renci Kolektifleri...
Ö¤renci Kolektifleri’nin yay›n organ›nda 1 May›s 2009 üzerine bak›n
ne yaz›lm›ﬂ:
“Yürüyüﬂte D‹SK ve KESK’in
arkas›nda yer alan tek üniversiteli
toplulu¤u Ö¤renci Kolektifleri oldu.
Ana caddeye ç›kamayan Kolektifçiler ise saatlerce polisle çat›ﬂarak ...
Taksim Alan›’na girmeyi baﬂard›.
Ö¤renci Kolektifleri ... 32 y›l önce 77 1 May›s’›ndaki Dev-Genç
pankart›n› an›msatan pankartlar›n›
Taksim An›t›’nda açt›lar. Kolektifçiler ‘Dev-Genç Marﬂ›’n›’ okuyarak
eylemi sonland›rd›.” (DG, Say›: 18)
1 May›s 2009’un üzerinden çok
zaman geçmedi. Yaﬂananlar, herkesin haf›zas›nda. Gizli sakl›, kimsenin bilmedi¤i, görmedi¤i bir yerden
de bahsetmiyoruz. Binlerce kiﬂinin
önünde yaﬂanan ve yüzlerce objektiften, film olarak, foto¤raf olarak
belgelenen bir eylem ve direniﬂten
bahsediyoruz.
1 May›s günü bulundu¤u her yerde militanca çat›ﬂan, ›srarla ve cüretle Kazanc› Yokuﬂu’nu zorlayarak,
ellerinde 1977’dekini ‘ a n › m s a t a n’
de¤il, onunla ayn› olan Dev-Genç’in
devasa pankart›n› taﬂ›yarak 1 May›s
alan›na girenler, Halk Cephelilerdi.

O gün Halk Cephesi saflar›nda
dövüﬂen Dev-Gençliler, ‘77 1
May›s›nda Taksim An›t›’na as›lan
Dev-Genç pankart›n› ayn› ﬂekilde
an›ta asarak, o tarihsel süreklili¤i
tüm dünyaya ilan ettiler. Pankartlar›n›n alt›nda, büyük bir coﬂkuyla, yumruklar› havada Dev-Genç
marﬂ›n› söylediler. Bizzat Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’›n
sald›r› emrine karﬂ›, Dev-Genç
marﬂ›n› sonuna kadar okuyup
alandan en son ayr›lanlar da onlard›. Onlar, Dev-Gençli’lerdi. O s›rada Ö¤renci Kolektifleri neredeydi,
ne yap›yorlard› bilemiyoruz, ama o
pankart› as›p, o marﬂ› söyleyenler
aras›nda olmad›klar› çok kesindi...
(‹lginçtir, o pankart› nerede ne zaman asm›ﬂlar, o marﬂ› nerede ne zaman söylemiﬂlerse, onlar› ne gören
var, ne duyan? Dahas›, kendileri de
görüp duymam›ﬂ. Çünkü yukar›daki
yaz› d›ﬂ›nda, Ö¤renci Kolektifleri
ad›na konuﬂanlar›n mesela Halk›n
Sesi’nde yeralan 1 May›s anlat›mlar›nda da yok böyle bir “eylem”).
Dahas›, o gün orada ne yap›p
yapmad›klar›n›n ötesinde, “77 1
May›s’›ndaki Dev-Genç pankart›n›
an›msatan...” n e d e mek ? ‹stismarc›l›k nas›l da s›r›t›yor? Böyle bir
cümle, ancak i s t i s m a rc› bir düﬂüncenin ürünü olabilir.
‘77 1 May›s›ndaki o pankartla
hiç bir ilginiz yok; bu çok aç›k. Tam
tersine, o gün orada o pankart› açanlar› “solcu” bulup, tasfiye etmeye
kalkt›¤›n›z› da biliyor tarih. Peki öyleyse neden o pankartla aran›zda bir
ba¤ kurmaya çal›ﬂ›yorsunuz?
‹ﬂte istismarc›l›¤›n çok karakteristik bir örne¤i; iﬂte tarih h›rs›zl›¤›!
Hiçbir ilgileri olmad›¤›, haklar›
olmad›¤› halde, o ismi bugüne taﬂ›mak için hiç emek sarfetmedikleri
ve hiçbir bedel ödemedikleri halde,
Dev-Genç ismini sahiplenmeye kalk›ﬂanlar›n, bir eylemi sahiplenmeye
kalk›ﬂmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok.
Koskoca 40 y›ll›k tarihi çalanlar›n,
bir günü, bir eylemi çalmas› çok ﬂaﬂ›rt›c› olmasa da elbette ne siyasi
o l a r a k n e a h l a k i o l a r a k kabul edilemez.

DEV-GENÇ
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SORUNLARI YARATANLAR
ÇÖZÜM ÜRETEMEZ
“Ço¤u ö¤renci, günde 1 ö¤ün
yemek yiyebiliyor. Geçen y›l 10
ö¤renci derste açl›ktan bay›ld›.”
(Milliyet, 9 Eylül 2009)
Marmara Üniversitesi’nde yaﬂanan bu durum art›k bir istisna olmaktan ç›km›ﬂt›r. Bu tablo neredeyse ö¤rencilerin yaﬂad›¤› genel
durumu yans›tmaktad›r. Gençlik
üzerine bol nutuk atanlar, gençli¤i
bu koﬂullara mahkum etmiﬂtir.
Dahas›; çözüm diye gençli¤e sadaka önerilmektedir. ﬁu aralar
“beslenme sorunu” Marmara Üniversitesi Rektörü Necla Pür’ün
yapt›¤› o tüyler ürperten aç›klamas›yla tekrar gündeme gelmiﬂtir.
Derslerde ö¤rencilerin bay›lmalar› ve bunun nedeninin açl›k oldu¤uyla ilgili Habertürk’e verdi¤i bir röportajda Rektör Necla Pür, çözüm olarak, ö¤rencilerin yaﬂad›¤› açl›¤› ortadan kald›rmak için, sabahlar› okulda
50 kuruﬂa plastik bardakta da¤›t›lan
çorbalar› ve 1.5 TL’den verilen yemekleri gösteriyordu!
Son olarak da yapt›¤› ça¤r›yla,
“Hay›r yapmak sadece Ramazan'da kalmamal›. Sabah kahvalt›s› verebilirsiniz. 10 ev kad›n›
buluﬂup bin po¤aça yap›p sabahlar› çorban›n yan›nda da¤›tsa bu
çocuklara bundan daha büyük
hay›r olur mu?” diyordu!..
‹ﬂte bu düﬂüncelere sahip olanlar, gençli¤e sadaka önerenler,
gençli¤i aﬂa¤›layanlar yönetiyor bilim kurumlar›n›. “Ö¤rencilere paras›z yemek verilmeli” diyemeyen, bunun için üniversitenin olanaklar›n› seferber etmeyen, bunu
akl›na getirmeyen bir Rektör, çözümü “10 kad›n›n” yapaca¤› bin
tane po¤aca’da aramaktad›r. Böylesi bir kafa gençli¤in hangi sorununu çözebilir? Ö¤rencilerin açl›ktan bay›ld›¤› bir üniversitenin rektörü “her ﬂeyi devletten beklememek laz›m, bu sorunu 10 kad›n ve
bin po¤aça çözer” diyor.
Bu gençli¤i aldatmak, alay etmek
demektir. Biz sadaka de¤il hakk›m›z
olan› istiyoruz. Bar›nma, ulaﬂ›m, beslenme bir hakt›r. Hak olarak görme-
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yenler sadaka önermekte ve bizleri
aﬂa¤›lamaktad›rlar.
Ö¤renci gençlik denince akl›m›za ne gelir? Baﬂta paras›zl›klar›, tabiri caizse “aç olmalar›” ve zor koﬂullarda ö¤renim görmeleri gelir.
Makarna adeta bir ö¤renci yeme¤i haline gelmiﬂtir. Peki neden bu
hale geldik? Makarnay› m› çok seviyorduk yoksa sefil yaﬂamay› m›? Ö¤renci evleri neden hep bu kadar sefildir hiç düﬂündük mü? Neden hep
en kötü evler ö¤rencilere olmayacak
fiyatlara verilir? Bu asl›nda ne birebir
o kiﬂinin ne de koﬂullar›n suçudur.
Bu y›llard›r süre gelen tüccar zihniyetinin sonucudur.
Gençli¤e bak›ﬂ aç›lar› y›llard›r
bu zihniyette olmuﬂtur. Gençlik
adeta onlar›n gözünde “yolunacak
kaz”d›r. O nedenle en kötü koﬂullar gençli¤e reva görülmüﬂtür. Yaﬂad›¤› koﬂullar görmezden gelinmiﬂtir. Açm›-susuz mu diye bak›lmam›ﬂ ve do¤rusu hiç bir yöneticinin umurunda olmam›ﬂt›r gençlik.
Ana s›n›f›ndan üniversite amfilerine kadar ö¤renci gençlik ili¤i kemi¤i sömürülen, hep ezilen ama sözde
devaml› umut ba¤lanan bir kesimdir. Ama bu umut kayna¤›, kay›t paras›, yemekhane paras›, servis ücreti
gibi araçlarla devaml› tüketilir ve sömürülür. Kendisine bu kadar “güvenilen” ö¤renciler ise bin bir umutla
geldikleri okullar›nda kendilerini yabanc› hissetmeye baﬂlarlar. Ve h›zla
okuldan uzaklaﬂ›rlar.
Bu asalak iﬂlevsiz sistem bir de
dershaneleri ç›karm›ﬂt›r. Dershanelerin ortaya ç›k›ﬂ›yla ailelerin üzerine bir yük daha binmiﬂtir. Dershaneler kurtuluﬂ olarak gösteriliyor
ve onlars›z ÖSS'nin kazan›lamayaca¤› buyuruluyor. Kimi dershanelerin ücretleri özel üniversitelerle ayn› miktara geldi. 15 bin liraya kadar
yükseldi. Büyük dershanelerin sahipleri, bizim s›rt›m›zdan kazand›klar› paralarla özel
üniversiteler açmaya haz›rlan›yorlar.
Özel okullar ve üniversitelerin aç›lmas› ile

birlikte, gençli¤i özel okullar›n daha iyi e¤itim verdi¤ine ikna etmeye çal›ﬂ›yor. Düﬂünün ki, bir ülkenin e¤itimden sorumlu bakanlar›
medyaya özel okullar›n devletlerden daha iyi imkânlara sahip oldu¤unu söyleyecek kadar yüzsüz ve
pervas›zd›rlar.
Tüm bu aﬂamalar› geçip üniversiteye giren ö¤rencileri ise daha
büyük ve zorlu bir savaﬂ bekliyor.
Üniversitelerde kay›t paralar›ndan
baﬂlay›p bar›nma ve yemekhaneye, çeﬂitli vesilelerle ad›m baﬂ› istenen paralara kadar bir para hortumu ile karﬂ› karﬂ›yad›r ö¤renci.
Okula ad›m›n› atar atmaz kay›t iﬂlemleri ve kimlik kart› için para istenmesiyle karﬂ›laﬂ›r ö¤renciler.
Bar›nma üniversitelilerin en büyük sorunlar›ndan biridir. Hele ‹stanbul, Ankara, ‹zmir gibi büyükﬂehirlerde okuyan ö¤renciler için
tart›ﬂmas›z en büyü¤ü. Devletin
yurtlar›na güvenerek gelen ö¤renciler büyük hayal k›r›kl›¤› yaﬂad›lar
yine. Çünkü 1,7 milyon kiﬂinin girdi¤i üniversitelerde 217 bin kiﬂilik
yurt kapasitesi var . ﬁöyle de somutlayabiliriz; 400 bin kiﬂinin
baﬂvurdu¤u yurtlara sadece 90
bin civar›nda ö¤renci al›nacak,
di¤er ö¤renciler ise baﬂ›n›n çaresine bakacakt›r.
K›sacas›, bar›nma, ulaﬂ›m, beslenme ciddi bir sorun olarak karﬂ›m›zda
durmaktad›r. Çözümü bize sadaka
önerenlerden bekleyemeyiz. O nedenle sorunlar›m›z için bir araya gelmeli ve h›zla örgütlenmeliyiz. Onlar
bizi daha kolay sömürmek için örgütlenmemizi istemiyorlar. Bizse sorunlar›m›z için ÖRGÜTLENECEK ve
mücadele edece¤iz. Çözüm için baﬂka yolumuz yoktur.
GENÇL‹K FEDERASYONU
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Halk Cephesi: Yaﬂad›¤›m›z En
Büyük Felaket AKP ‹ktidar›d›r
Halk Cepheliler 8-9 Eylülde
Marmara Bölgesi’nde meydana gelen selde 38 kiﬂinin katledilmesine
ve binlerce ev ve iﬂyerinin sular alt›nda kalmas›na neden olan AKP iktidar›n› protesto ettiler.

"Sel de¤il A K P ö l d ü r ü y o r "
‹lk eylem selin hemen ertesinde
9 Eylül günü ‹kitelli Halk Cephesi
taraf›ndan yap›ld›. ‹kitelli Köprüalt›'nda toplanan Halk Cepheliler,
"Sel De¤il AKP ‹ktidar› Öldürüyor"
yaz›l› pankart açarak AKP’yi lanetlediler.
Eylemde Umut Alabay taraf›ndan okunan aç›klamada ﬂöyle denildi. "Bugün ‹stanbul ‹kitelli sokaklar›nda cesetler vard›, feryat eden insan manzaralar› vard› ve belediyeler

yaﬂanacaklar› öncesinden bilmesine
ra¤men önlem almam›ﬂt›.”

“As›l Felaket A K P
‹ktidar›d›r”
11 Eylül Cuma ö¤len saatlerinde, Halk Cepheliler, ‹stanbul, Kad›köy Eminönü ‹skelesi önünde toplanarak, "Sel De¤il Katliam! Sorumlusu AKP Hükümedir!" yaz›l› pankart açt›lar. Selde hayat›n› kaybedenlerin resimlerinin üzerine "Katili AKP'dir" yaz›l› dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde yap›lan aç›klamada,
ﬂu cümle dikkat çekiciydi. “Yaﬂanan en büyük felaket AKP iktidar›d›r! Sorumsuzluklar›n›n bedelini
can›m›zla, mal›m›zla ödettiler bize...”

“ S e l k a d e r de¤il..”
Halk Cephesi 14 Eylül’de sel
katliam›n›n aram›zdan ald›klar›n›n
say›s›n›n 38 kiﬂiye ç›kt›¤› gün, seldeki sorumluluklar›ndan dolay›
AKP’nin ‹stanbul Sütlüce’deki ‹l
Binas› önünde eylem yapt›. Halk
Cepheliler, öfkeleriyle, hesap sorma
bilinciyle AKP’nin karﬂ›s›ndayd›lar.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
“Sel kader de¤il, ölümlerin sorum-

lusu AKP’dir! Yaﬂanan en büyük felaket AKP iktidar›d›r!” denilirken,
aç›klaman›n devam›nda ﬂunlar vurguland›:
“‹ktidar›n yalanlar›na aldanmay›n.
Susmay›n. Sorun. 7 kad›n iﬂçinin
sele kap›l›p bo¤uldu¤u, nehirlere
dönüﬂen yollar› kim yapt›? Sel sular›n›n TIR ﬂoförlerini yuttu¤u ‹STOÇ’taki TIR garaj›n› kim yapt›?
Ruhsat› kim verdi? Taﬂan dereleri
dolduran ve çevresini imara açan,
dere yataklar›n› yandaﬂlar›na peﬂkeﬂ
çekerek sitelerle dolduran kim? (...)
AKP halka hesap vermelidir.”
*
Ayr›ca, 10 Eylül’de Gençlik
Derne¤i Federasyonu ve 11 Eylül’de de Trakya Halk Cephesi katliamdaki sorumlulu¤undan dolay›
AKP’yi protesto eden yaz›l› aç›klamalar yapt›lar.

Munzur Vadisine yap›lan
barajlar protesto edildi

Trakya Kültür Merkezi Sel
Bölgesindeydi

Kentsel dönüﬂüm
"eﬂittir" y›k›m

Tunceli Dernekleri Federasyonu, Munzur’u Koruma Kurulu
taraf›ndan 13 Eylül günü, Munzur Vadisi’nin, yap›lan barajlarla
yok edimek istenmesine karﬂ› ‹stanbul Taksim’de bir yürüyüﬂ
gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂte, baraj
yap›mlar›n›n durdurulmas› talep
edilirken, eylemde Tunceli Dernekleri Federasyonu Baﬂkan› “10
Ekim’de Dersim’de buluﬂmak üzere burada bulunan herkesi davet
ediyoruz" ça¤r›s›
yapt›.

Trakya Kültür Merkezi üyeleri, 11
Eylül’de Saray ilçesinde, selde yaﬂam›n› yitiren 5 kiﬂilik ailenin yak›nlar›n›
ziyaret etti. Aileye baﬂsa¤l›¤› dilenirken, bölgedeki ziyaretlerde, baz› evlerin temeline kadar yok oldu¤u, özellikle belli bir yerde, dikiﬂ makinas›, mutfak gereçleri gibi eﬂyalar›n etrafa saç›l›
durdu¤u gözlendi. Selden evleri zarar
gören baﬂka aileler de ziyaret edilerek
ihtiyaçlar› soruldu. Tüm eﬂyalar›n› sel
götürdü¤ü için acil olarak giyecek, yorgan, battaniye, oturacak ve yatacak eﬂyalara ihtiyaçlar› oldu¤u ö¤renildi.
Trakya Kültür Merkezi, selden zarar gören yerlere yönelik çal›ﬂmalar›na devam edece¤ini belirtti.

AKP hükümeti rant alan› olarak
düﬂündü¤ü bölgelere pervas›zca
y›k›m emri veriyor.
‹stanbul Fatih Belediyesi FenerBalat-Ayvansaray'da tarihi eser niteli¤inde olan 910 binay› kentsel
dönüﬂüm projesi kapsam›nda y›kmaya haz›rlan›yor. Rumlar’›n, Ermeniler’in ve Yahudiler’in de yaﬂad›¤› bu mahallelerin y›k›m› için bakanl›ktan onay al›nd›¤› belirtildi.
Projeye karﬂ› olan Fatih ‹lçesi
Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sahipleri ve Kirac›lar›n Haklar›n› Koruma Derne¤i yapt›¤› bas›n toplant›s›nda mahalle sakinlerine evlerine
sahip ç›kmalar› ça¤r›s›nda bulundu.
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HHB Uluslararas› Sempozyum Düzenliyor

Hukuk emperyalizmin
kiral›k katili de¤ildir

Halk›n Hukuk Bürosu, Avukat
Fuat Erdo¤an an›s›na 26-27 Eylül
Öz günlerinde ‹TÜ Taﬂk›ﬂla’da “Ö
g ü r l ü k M üc a de l e s i Ve H u k u k”
konulu uluslararas› bir sempozyum
düzenliyor.
Sempozyumda; anti-terör yasalar› ve kara listeler, hapishaneler ve
tecrit, uluslar›n kendi kaderlerini tayin ve direnme hakk›, ortak örgütlenme ve ortak mücadele... baﬂl›klar› alt›nda tart›ﬂmalar yürütülecek.
Halk›n Hukuk Bürosu Uluslararas› sempozyum için; “ F T ipi tecrit
h ü c re l e r i n d e , G u a n t a n a m o ’ d a ,
B a g r a m ’ d a , E b u G u re y b ’ d e , k a r a k o l l a r d a , m a h k e m e l e r d e d i r en e n l e r i s a v u n a n l a r, mücadelemizi
ortaklaﬂt›rmak, deneyimlerimizi
paylaﬂmak, umut ve hedeflerimizi
b i r l e ﬂ t i re re k b ü y ü t m e k i ç i n ‹ s t a n b u l ’ d a t o p l a n › y o r u z” diyor.
Bu nedenle sempozyuma bir çok

ülkeden emperyalizme ve faﬂizme
karﬂ› olan hukukçular, bilim adamlar›, demokratik kurum temsilcileri,
ayd›n ve yazarlar davet edildi.

“Umut ve hedeflerimizi birleﬂtirerek büyütmek...” bugün zorunlulu¤u aç›kça görülen bir olgudur.
Emperyalizm, hak ve özgürlüklere yönelik sald›r›lar›n› art›r›r, her
türden örgütlenmeyi “terörizm” olarak niteleyip, “terörizm ile savaﬂ”
ad›na halklara savaﬂ açarken, hukuku ve hukukçular› da “eemperyaliz mi n k i ra l › k k a t i l i” olarak görüp,
halklara karﬂ› kullan›yor.
H u k u k ç u l a r, emperyalizmin
sald›r›lar›n›, sömürüsünü, hak gasplar›n›, adaletsizliklerini meﬂrulaﬂt›rmak için kullan›l›rken, h u k u k ,
halklar› teslim alman›n arac› haline
getirilmiﬂ durumda. H u k u k , e m pe ryal izmin kiral› k kat il i de¤il di r.
Devrimci avukat Fuat Erdo¤an
an›s›na düzenlenen uluslararas› bu
sempozyum ayn› zamanda, örgüt-

Eylemlerimiz sürecek arkadaﬂlar›m›z
serbest kalana dek!
Grup Yorum konseri düzenlemek istedikleri için Trabzon’da tutuklanan 9 kiﬂinin 14 A¤ustos’ta görülen ilk mahkemelerinde, 3 kiﬂi, içlerinden kura çekercesine tahliye edildi. Samsun’da tutuklanan 5 kiﬂinin 28
A¤ustos’ta görülen mahkemelerinde ise haklar›ndaki iddianamenin içinin bomboﬂ olmas›na ra¤men hiçbiri tahliye edilmedi.
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i bir kez daha çal›ﬂanlar›n›n serbest b›rak›lmas› talebiyle Samsun’da Süleymaniye Geçidi’nde bir eylem düzenledi. 13 Eylül’de yap›lan eylemde dernek üyeleri; “Bizler arkadaﬂlar›m›z
serbest b›rak›lana kadar her hafta burada bu hukuksuzlu¤u teﬂhir ederek,
talebimizi yineleyece¤iz” dediler.
Marmara Bölgesi’nde yaﬂanan sele ve ölümlere de de¤inilen aç›klamada; halk›n yaﬂad›¤› adaletsizliklere, ‹stanbul’da sel bask›n› nedeniyle
yaﬂanan katliama da de¤inildi. “Ya¤mur da ya¤acak, kar da ya¤acak, kas›rga da olacak tipi de elbette. Do¤al olaylar olacakt›r. Fakat bunlar önlemi al›nmaz do¤al olaylar de¤ildir, ölen insanlar›n sorumlusunun afet
de¤il, gerekli önlemleri almayan AKP iktidar›d›r.” denildi.
Eylem boyunca; “Konser nedeniyle tutuklananlar serbest b›rak›ls›n, Bask›lar bizi y›ld›ramaz, Halk›z hakl›y›z kazanaca¤›z!” sloganlar› at›ld›.
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lenmesi ve tart›ﬂaca¤› konular› itibariyle buna verilmiﬂ bir cevapt›r.
Baﬂta ABD emperyalizmi olmak
üzere emperyalistler, bugün iﬂkence
ve katliamlar›n›, süresiz gözalt›lar›,
Guantanamo gibi toplama kamplar›n› hukuk ile meﬂrulaﬂt›rmak istemektedirler.
Ülkelerini iﬂgal eden emperyalist güçlere karﬂ› direnen devrimcileri, yurtseverleri, kendi yasalar›na
göre “terörist” ilan ederken de hukuk ile iﬂgali ve sald›r›lar›n› örtmeye çal›ﬂ›yorlar.
Oysa, bugünün dünyas›nda emperyalizme karﬂ› direnmek ve mücadele etmek meﬂrudur. Halk›n Hukuk Bürosu, düzenledi¤i uluslararas› sempozyumla, emperyalizmin
düﬂüncelerinin tarih ve mücadele
önünde hükmünün olmad›¤›n› bir
kez daha ilan ederken, hukuku ve
hukukçular›n emperyalizmin de¤il,
halklar›n hizmetinde olmas› gerekti¤ine dikkat çekiyor.

Nurhan, Cengiz,
Ahmet'e Ö zgürlük
Bundan yaklaﬂ›k 11 ay önce evlerine
yap›lan bask›nlar sonucu tutuklanan
Anadolu Federasyonu yöneticileri için
sürdürülen kampanya çerçevesinde Özgürlük Komitesi üyeleri, 12 Eylül cumartesi günü Almanya Köln Dom Kilisesi önünde 34. kez biraraya gelerek,
pankart aç›p bildiriler da¤›tt›lar.
Tutsaklar›n a¤›r tecrit koﬂullar›nda yaﬂad›klar›na dikkat çeken komite üyeleri,
herkesin mektup veya kart atarak tecritteki tutsaklar ile dayan›ﬂmaya ça¤›rd›lar.
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H a l k › n H u k u k B ü r o s u : ‘ E mp er y aliz m
karﬂ›s›nda enternasyonal birli¤imizi ve
müc ade le mi zi ol uﬂ tur mal ›y ›z ’
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlaÖzgürlük
r›’na, düzenledikleri “Ö
Mücadelesi Ve H u k u k” sempozyumuyla ilgili sorular yönelttik. Cevaplar›n› sunuyoruz:
u Bu sempozyumla neyi amaçl›yorsunuz?
H a l k › n H u k u k B ü rosu: Sempozyumda temel hedefimiz, o r t a k
örgütlenme ve ortak mücadelenin
y o l l a r › n › b u l m a k t › r. Bizler, ezilen,
kovulan, iﬂkence gören, iﬂsiz kalan,
ö¤renim hakk› elinden al›nan herkesin avukatlar› olarak, daha güzel bir
dünyan›n mücadelesini verenler
olarak, emperyalizm karﬂ›s›nda enternasyonal birli¤imizi ve mücadelemizi oluﬂturmal›y›z.
Emperyalizm, karanl›k elleri ile
halklar›n bo¤az›n› her gün biraz daha s›karken, bu karanl›¤› da¤›tman›n yolunu bulmam›z gerekiyor.
Bunun için tüm dünya ülkelerinin
p r a t i ¤ i n e i h t i y a ç v a r.
Mesle¤imiz, emperyalizmin en
çok kulland›¤› hukuk silah›n›n
uzmanl›k alan›. Ulusal ve uluslar
ar a s› b o y u tt a b i r sald›r› hatt› haz › r l a m › ﬂ l a r.
Meslekten hukukçular›n bir k›sm› iktidarlar›n gölgesinde “Terörle
Savaﬂ” ad› alt›nda, bölgesel iﬂgalleri, toplama kamp› hapishaneleri, ülkeler düzeyinde teknik takibi, kara
listeleri, sansürü ve kitle k›r›mlar›n›
“hukuksal dayana¤a” yaslamak için
her türlü yöntem ve imkanlar› kullan›yor.
Nas›l ki özgürlük talepleri tüm
dünyada benzer ﬂekillerde bast›r›l›yor ise biz ezilenlerin, yoksullar›n,
haklar ve özgürlükler mücadelesi
verenlerin avukatlar› da öyle haberdar olmal›y›z birbirimizden.

H a l k › n H u k u k B ü rosu: Sempozyumda en genelde ele alaca¤›m›z baﬂl›klar ﬂunlar: Anti-Terör yasalar› ve kara listeler... Hapishaneler
ve tecrit... Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk› ve Direnme Hakk›...
Ortak örgütlenme ve ortak mücadele.. Bunlar›n yollar›n› tart›ﬂ›p sonras›nda ortak bir deklarasyon yay›nlamay› hedefliyoruz. Emperyalizm
bar›ﬂ, demokrasi ve özgürlük söylemiyle dünya halklar›na vahﬂet, katliam ve k›y›m yaﬂatmaktad›r. Bir
yandan en ça¤daﬂ, en uygar ülke oldu¤unu ilan ediyor, bir yandan özgürlüklerimizi ve yaﬂama hakk›m›z›
yok ediyor.
Bugün emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren ülkeler
ya da örgütler Kara Listeler içine
al›n›yor. Kara Listeler’e al›nan örgütlere ve üyelerine her türlü insanl›k d›ﬂ› muamele yap›l›yor. Guantanamo, Ebu Gureyp, Bagram’da yap›lanlar hepimizin gözleri önündedir. Irak savaﬂ›nda inan›lmaz k›y›m
ve vahﬂetler yaﬂatt›lar.
Bas›n aç›klamas› yapmak isteyen Engin Çeber’i, polise taﬂ atan
çocuklar›, U¤ur Kaymaz’›, Bir May›s’› kutlamak isteyen iﬂçileri,
Amerikan emperyalizmini anlatan
karikatür sergisi düzenleyen ö¤rencileri terörist ilan eden yasalar› konuﬂmam›z gerekiyordu...
Haklar ve özgürlükler mücadelesi verenleri kriminalize eden kara

u Sempozyumun program› nel e ri i ç e r i y o r ? . . P r o g r a m › , e le a l › n a cak konular› neye göre belirlediniz?
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listeler... Anti terör yasalar›n›n tamamlay›c›s› durumunda bir cezaland›rma yöntemi olarak tecrit ve
hapishaneler gerçe¤i... ‹ﬂgal, ilhak,
imha ve asimilasyon ile karﬂ›lanan
uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›... Ve tüm bunlara karﬂ›n en meﬂru
ve tarihsel silah›m›z; direnme hakk›
konular›m›z›n baﬂl›calar› aras›nda.
En son “ortak mücadele ortak
örgütlenme” baﬂl›¤› alt›nda bundan
sonra yapacaklar›m›z› konuﬂaca¤›z.
u Kat›l›mc›lar kimler? Kiﬂi olarak, kurum olarak ﬂu anda kesinleﬂen kimler var?
H a l k › n H u k u k B ü ro s u : Al manya, Arjantin, Bangladeﬂ,
Bask, Belçika, Filistin, Fransa,
Hollanda, Irak, ‹spanya, ‹talya,
K ü b a , L ü b n a n , M › s › r, Suriye, Ürd ü n , Venezüela, Yu n a n i s t a n gibi
ülkelerden konuklar›m›z olacak.
FHKC Genel Sekreteri Ahmet Saadat’›n avukat› Mahmud Hassan gibi
isimlerin yan› s›ra Avrupa ülkelerinden b a ro b a ﬂ k a n l a r › da sempozyuma kat›lacaklar.
Ülkemizde de haklar ve özgürlükler mücadelesi verenlerin savunmanl›¤›n› üstlenen meslektaﬂlar›m›z
kürsülerdeki yerlerini alacaklar.
u Sempozyumu neden Av. Fuat
Erdo¤an an›s›na yap›yorsunuz?
H a l k › n H u k u k B ü r o s u : Bu
sempozyumun düzenleyicisi Halk›n
Hukuk Bürosu olarak, büromuza
emek vermiﬂ olan a¤abeyimizin
ad›n› anmadan tüm bu konular› konuﬂmak eksik olurdu.
Fuat Erdo¤an tamamen hukuksuz olarak ald›¤› hükmün infaz›na
katlanmak istemeyen bir hukukçu
idi. Ve O’nu ayn› hukuksuzlu¤u devam ettirerek baﬂ›ndan vurdular.
Onun düﬂünen beyni ve kanay an v i c d a n › y › z b i z ﬂ i m d i . B u s e beple sempozyum onun an›s›nad›r.
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Ac›m›zla, Dertlerimizle Alay Ediyorlar
Seli Katliama Dönüﬂtüren
AKP suçluyu buldu: HALK
AKP’nin Afetlere Karﬂ›
Çözümü De Haz›r:
‘Baﬂ›n›z›n çaresine bak›n!’

7 kad›n›n cesetleri yanyana uzat›lm›ﬂ. Onlara bak›p, onlara mezar
olan minübüsün “tipini” tart›ﬂ›yorlar; Oysa o sahne, onlarca katili iﬂaret ediyor bize. ‹ktidardan baﬂlayarak, belediyelere, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’ndan fabrikan›n patronuna kadar
uzanan onlarca katil!
40’a yak›n insan›m›z›n mezarlar› henüz taptazeyken, taze mezarlar
üzerinde belediye baﬂkan› Kadir
Topbaﬂ’›n nutkunu dinliyordu ‹stanbul halk›:
‘‹stanbullular t e dbi r almal›yd›!’
Almad›lar, böyle oldu.
*
10 Eylül’de A n k a r a ’ d a d a sel
alarm› verildi. Ankara Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek,
aç›klama yap›yor: “Evi dere yata¤›nda bulunan ve bodrum kat›nda
oturanlar... üst katta komﬂuda kals›nlar. ”
Kalmazlarsa?.. Kendileri bilir,
‹stanbul’dakiler gibi olurlar.
Peki evleri gecekonduysa, bir
üst katlar› yoksa, gidecek komﬂular› yoksa?.. Yoksa yok, bu da AKP’li
belediyelerin derdi de¤il.
*
11 Eylül günü, ‹stanbul’da ﬂiddetli ya¤›ﬂlar bekleniyor; ‹SK‹, zemin katta oturan vatandaﬂlar›n evlerinde kalmamalar›n› söylüyor.
Ayamama deresinin yata¤›ndan
76 TIR ve dorse, 20 konteyner, 2
minibüs, 1 kamyon, 10 otomobil ve
1 vinç ç›kar›ld›. 76 TIR sürükleye-
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cek bir sel sözkonusu ve belediyeler
diyor ki herkes önlemini als›n. Alay
ediyorlar halkla. Sen belediyesin.
Sen seli önle. Halk›n önlem almas›na gerek b›rakma.
Ama; halk›n can ve mal güvenli¤i yok; halk kaderine terkedilmiﬂ.
Dereler taﬂmaya devam ediyor. Binlerce ev, iﬂyeri sular alt›nda. Ölü say›s› 40’a yaklaﬂt›. Selin üzerinden
bir hafta geçti, hala kay›plar var.
Devlet acz içinde, AKP iktidar›
kendini aklama derdinde. Halk bir
talebini dile getirdi¤inde ya¤mur,
çamur demez binlerce polisi, askeri
y›¤›verirler karﬂ›s›na. Ama böylesi
günlerde gözükmezler ortal›kta.
Halk can pazar›nda, onlar helikopterle yukar›dan durum tespiti yap›yorlar. Tedbir yok, önlem yok! Halka “uyar›”da bulunuyorlar; “dere
havzalar›nda ve bodrum, zemin gibi
alt katlarda oturanlar evlerini terkedip, daha güvenli bir yere gitsinler” diye. Peki nereye gidecekler?
Bu onlar›n umurunda de¤il.

AKP d›ﬂ›nda herkes suçlu!
AKP’ye göre kendi d›ﬂ›ndaki
herkes suçlu. Dere yata¤›ndaki üçbeﬂ gecekondudan hareketle, kaçak
yap›laﬂma diyerek halk› suçluyorlar. Oysa dere yataklar›ndaki yap›laﬂman›n büyük ço¤unlu¤u bujuvalara ait fabrikalarla ve imara açt›¤› alanlarla dolu. “Bizde
de suç var” diye sözde
özeleﬂtiri yapan Kadir
Topbaﬂ, “Kamu yöneticileri art› vatandaﬂlar bu-

rada hepimizin taksirat› var” diyen
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
esasta suçu halk›n üzerine y›k›yorlar.
Topbaﬂ, kendi suçlar›n› tümüyle
yok sayarak, “Suçlular hakk›nda
gereken soruﬂturmalar›n baﬂlat›lmas› için talimatlar verildi. Birilerinin tabii ki can› yanacak... Bu yataklardaki hat üzerinde ne varsa
y›k›p geçece¤iz” .
Bu kadar›n› da yapamazlar; yalan söylüyorlar. O fabrikalar›n hiçbirini y›kamazlar. Güçleri ancak üçbeﬂ gecekonduya yeter.
Suçlu kendileridir. Dere yataklar›n› imara açan da kendilerinden
baﬂkas› de¤ildir. “Kaçak yap›laﬂma”dan da kendileri sorumludur.
1994 y›l›ndan beri ‹stanbul’u AKP
yönetiyor. Dolay›s›yla, kimseden ﬂikayet etmek, suçu kendilerinden
öncekilere y›kmak durumunda da
de¤illerdir.
Bu düzen rant düzenidir. Ya¤ma
talan düzenidir. ‹SK‹ yönetmeliklerine göre, derelerin sa¤l› sollu 25
metrelik bölümlerinde tüm yap›laﬂmalar yasaklanm›ﬂt›r. Fakat gerçek
ﬂudur ki oligarﬂinin ya¤ma talan düzeninde yasalar›n, yönetmeliklerin
bir hükmü yoktur. E¤er bir yerde
rant varsa, büyük kârlar varsa oras›n›n koruma alan› veya orman alan›
olmas›n›n, yap›laﬂmaya uygun olmamas›n›n hiç mi hiç önemi yoktur.
Yasalar›, yönetmelikleri “ k i t a b › n a ”
uydururlar. Dere yataklar› da AKP
iktidar› taraf›ndan kitab›na uydurularak yap›laﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.

Halka; “Baﬂ›n›z›n çaresine
bak›n” diyorlar.
Belediyelerin görevi ne?
Düzenin klasik söylemidir:
“Halktan toplanan vergiler, halka
yol,
su,
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elektrik olarak döner”! Halka bunlar›n hangisi dönüyor? Yol, su, elektrik
bir hizmet olarak de¤il ancak hal k› n
soyuldu¤u zamlar olarak yans›yor.
Ki her depremde, her selde ortaya ç›kan ve herkese “nerde bu devlet”
dedirten tablo, halktan toplanan vergilerin halka hizmet olarak dönmedi¤inin aç›k kan›t›d›r. Milyarlarca dolar harcan›p skorskyler, insans›z
uçaklar, z›rhl› araçlar al›n›r. Ama
bunlar hep halka karﬂ› kullanmak
içindir. Öte taraftan, yang›n olur, sel
olur, deprem olur, kurtarma faaliyetleri için yeterli techizat›n olmad›¤›
görülür. Çünkü bu devlet hep halk›
sindirme, bast›rma, y›ld›rma üzerine
örgütlenmiﬂtir. En s›radan mitinglerde, eylemlerde, halk›n karﬂ›s›na onbinlerce polisi, askeri, z›rhl›-z›rhs›z
yüzlerce arac› y›¤an devlet, selde,
depremde ortal›kta gözükmez. Silivri’de binlerce ev sular alt›nda kalm›ﬂ.
Halk›n yard›ma ihtiyac› var. ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi ancak 4 gün
sonra, -o da boy göstermek için- geliyor. Egemen s›n›flar ancak öldür-

HALKIN
‹KT‹DARINDA
u Herkes do¤uﬂtan baﬂlayarak
sa¤l›kl› ve güvenlikli bir y a ﬂ a m
hakk›na sahiptir.
u Kentlerin kanalizasyon ve
çöp toplama gibi altyap› sorunlar› yerel yönetimlerin öncelikli
görevleri aras›ndad›r. Hiçbir
yerel yönetimin halk› çöp ve
pislik içinde yaﬂatmaya hakk›
yoktur.
u Tüm halk›n sa¤l›kl› konut sahibi olma hakk› vard›r. Devlet
bu hakk› karﬂ›lamak için tüm
gücünü seferber eder. Gecekondu bölgelerindeki evlerin
sa¤l›kl› ve güvenli hale getirilmesi; gecekondu semtlerinin
yol, su, elektrik, sa¤l›k kurumu
gibi alt yap› eksikliklerinin tamamlanmas› ... halk iktidar›n›n
öncelikleri aras›ndad›r.
“ H a l k Anayasas› Ta s l a ¤ › ” n d a n
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mesini biliyorlar.
Halktan vergileri toplarlar; ama
halka gerçekte birﬂey dönmez. Vergilerle oluﬂan bütçeden aslan pay›n›
tekeller al›r. Belediyeler tekellerin
hizmetinde çal›ﬂ›rlar.
Bu bizim ülkemize özgü bir durum da de¤ildir. Tüm kapitalist ülkelerde böyledir. Oranlar k›smi de¤iﬂiklikler gösterse de, mekanizma budur.
Halk›n ç›karlar›n› gözeten koruyan
bir yönetim anlay›ﬂ›, ancak halk›n
kendi iktidar›nda gerçekleﬂir. Tekellerin iktidar›ndaki yerel yönetimlerde
ancak tekellerin ç›karlar› gözetilir.
Kadir Topbaﬂ’›n “Birilerinin tabii, ki can› yanacak” dedi¤i birileri
asla tekeller olmayacakt›r. Sel bahane edilip, yine yoksul halk›n evleri
y›k›lmak istenecektir.
Halk can derdine düﬂmüﬂken onlar›n halka söyledikleri “baﬂ›n›z›n
çaresine bak›n” oluyor.
Bu deprem konusunda da böyledir. Düzen; “evlerinizi güçlendirin”
diyor yoksul halka. Halk derme çatma da olsa baﬂ›n› sokaca¤› bir ev
bulmuﬂ, kendi olanaklar›yla depreme karﬂ› nas›l güçlendirecek? Sel
oluyor, “evlerinizi terk edip güvenli
yerlere gidin” diyor. Nereye gidecek?.. Onun evini güçlendiremeyece¤ini de, sel durumunda gidecek
bir yerinin olmad›¤›n› da biliyor.
Güya “uyar›”da bulunmakla görevini yapm›ﬂ oluyor. Bu da halk› kendi
kaderiyle baﬂbaﬂa b›rakman›n, halk›
afetlerde ölüme mahkum etmenin
bir biçimidir.

Sel üzerinden AKP CHP
çat›ﬂmas›: “Tencere
dibin kara...”
Sel bask›nlar›n›n oldu¤u ilk günden itibaren halka yard›ma koﬂacaklar› yerde AKP ve CHP katliamdaki

sorumluluklar›n› birbirlerinin üzerine
y›kmaya çal›ﬂ›yorlar. Tüm ç›plakl›¤›yla bir kez daha görülüyor ki düzen
partilerinin iktidar kavgas›, halka hizmet yar›ﬂmas›, ülkemizi geliﬂtirme
mücadelesi de¤il, rant kavgas›d›r.
‹ktidar olan her düzen partisi,
ya¤malam›ﬂt›r. Tekellere, tefeci tüccarlara, toprak a¤alar›na yeni avantalar sa¤larken, kendilerini destekleyen kesimleri de gözetip onlar› palazland›rm›ﬂlard›r. Bu durum adeta
kan›ksanm›ﬂ ve ülkemizde “yesinl e r ama iﬂ yaps›nlar” gibi bir dejenere anlay›ﬂ› da ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Tart›ﬂman›n nas›l cereyan etti¤ine bakal›m: “Biz yanl›ﬂ yapt›k, ama
onlar daha fazla yapt›”... Veya ﬂöyle derler: “Biz yedik, ama onlar daha fazla yedi”... “Biz çald›k, ama
onlar daha fazla çald›”...
Sadece ekonomik alanda de¤ildir bu. Siyasal alanda da öyledir.
Mesela iﬂkence konusunda tüm iktidarlar ﬂu söyleme baﬂvurmuﬂlard›r:
“iﬂkencenin tamamen kalkt›¤›n›
söyleyemeyiz ama bizden önce...
daha çoktu.”
Soymayan, ya¤ma yapmayan,
kendi çevresine rant yaratmayan
hiçbir iktidar olmad›¤› gibi, iﬂkence
yapmayan, infaza baﬂvurmayan hiçbir iktidar da olmam›ﬂt›r. Dere yata¤› üzerindeki TIR park›yla ilgili tart›ﬂma da bunun tipik örne¤idir.
Kadir Topbaﬂ CHP’ye, “Bize 16
y›ld›r bu kenti yönetti¤imizi söylüyorlar. Ama kendileri 44 y›l bu yönetime sahiptiler. Say›n Baykal TIR
park›n›n ruhsat›n› soruyor. Evet bu
parklardan 5 tanesinin ruhsat› var.
Ama bu ruhsatlar CHP döneminde
Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan
verilmiﬂ” diyor. Peki sizin döneminizde ne yapt›n›z. O ruhsatlar› iptal
mi ettiniz? Hay›r. Edemezsiniz de,
çünkü hepiniz ayn› yerden besleniyorsunuz. CHP de AKP’yi suçluyor.
Ad› geçen TIR park›n›n, Tayyip Erdo¤an’›n o¤lunun orta¤› Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer’in
akrabas›na ait oldu¤unu söylüyor.
Tart›ﬂmalar›n özü bundan ibarettir.
Gerçek budur. “Tencere dibin kara,
seninki benden kara” tart›ﬂmas›d›r.
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Bugünden Kopar›lan
12 EYLÜL
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n üzerinden 29 y›l geçti. Cuntan›n y›ldönümünde çeﬂitli ﬂehirlerde mitingler,
bas›n aç›klamalar› yap›ld›, toplant›lar düzenlendi.
Bugün, toplumda apolitikleﬂmeyi, örgütsüzlü¤ü, gençli¤in durumunu, gericili¤in yayg›nlaﬂmas›n› ve
benzeri sosyal olgular› aç›klarken,
sözün baﬂ›nda, sonunda mutlaka 12
Eylül’e de de¤inilmesi nedensiz de¤ildir. Tüm bunlarda 12 Eylül’ün
pay› tart›ﬂmas›zd›r. Fakat, herﬂeyi
12 Eylül’le aç›klamak, 12 Eylül olgusunu, generallerin resmi üniformalar›yla iﬂbaﬂ›nda kald›klar› 3 y›lla s›n›rlamak da tart›ﬂmas›z yanl›ﬂ
ve yersizdir. Geçti¤imiz günlerde
yap›lan 12 Eylül mitinglerin, anmalar›n, sergilerin, panellerin, bu konudaki yaz› ve aç›klamalar›n bir ço¤una hakim olan da, iﬂte bu yanl›ﬂ
yaklaﬂ›md›; 12 Eylül’den geçmiﬂte
kalm›ﬂ bir olay gibi sözediyordu ço¤u ve 12 Eylül’e iliﬂkin talepleri de,
12 Eylül’ün geçmiﬂte kald›¤› düﬂüncesiyle ﬂekillenmekteydi.
“ 1 2 E y l ü l s ü r ü y o r ” sözünün
pek telaffuz edilmemesi, gerçe¤e
gözlerini kapamakt›r.
Dikkat çekici bir di¤er yan; 12
Eylül’e yönelik eleﬂtirinin esas olarak “insan haklar›” boyutuyla s›n›rlanm›ﬂ olmas›d›r; idamlar, iﬂkenceler, fiﬂlemeler... Mesela, ba¤›ml›l›k
da, emperyalizm de pek yoktu bu 12
Eylül anmalar›nda... Bütün bunlar
elbette belli tercihlerin sonuçlar›d›r.

12 Eylül’ü geç miﬂ te
b › r a k a n l a r, b u g ü n k ü
çat›ﬂmadan kaçanlard›r
“12 Eylül sürüyor” demek, aç›k
ki 12 Eylül’e de bugünkü iktidarlara karﬂ› da, ikisine birden karﬂ› ç›kmak demektir. Bu çat›ﬂmadan kaçanlar, l2 Eylül’ün sürdü¤ü gerçe¤inden de kaç›yorlar.
12 Eylül’ün sürdü¤ü gerçe¤i ülkemizde gerçekten de kan›t gerektirmeyecek bir olgudur. Hayat›n ve
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mücadelenin içindekiler için, 12
Eylül, yaﬂanm›ﬂ geçmiﬂ ve unutulacak bir geçmiﬂ de¤ildir. Tüm emekçiler, düzenle çat›ﬂma içindeki tüm
ilericiler, devrimciler, demokratlar,
12 Eylül uygulamalar›n› hergün yaﬂ›yor, somut olarak hissediyorlar.
12 Eylül, faﬂist Anayasas›’yla,
polis terörüyle, infazlar›yla, katliamlar›yla, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin yerini alan özel yetkili
A¤›r Ceza Mahkemeleri’yle, hapishanelerdeki “teslim alma” politikalar›yla, tecrit politikalar›yla, mahkemeleriyle,
üniversitelerde
YÖK’üyle, faﬂist-gerici e¤itim sistemiyle, yozlaﬂt›rma politikalar›yla
yaﬂ›yor.
Bu tablonun emperyalizmle iliﬂkili yan› vard›r, 24 Ocak Kararlar›’ndan bugüne süren ekonomik boyutu vard›r. K›sacas›, 12 Eylül’ün
sürmesi, ekonomik, siyasi, askeri,
kültürel her alanda söz konusudur.
Ama daha da önemli olan ﬂudur
ki ülkemizdeki bask›lar, emperyalizme ba¤›ml›l›k, sömürü ve ya¤ma,
12 Eylül’deki boyutlar› kat be kat
aﬂan bir düzeyde seyretmektedir. 12
Eylül’den sonra geçen 29 y›l içinde
iﬂkencelerde, hapishanelerde, gözalt›larda, infazlarda, kontrgerilla operasyonlar›nda katledilenlerin say›s›
12 Eylül dönemini çoktan aﬂm›ﬂt›r.
‹ﬂte bunun görülmemesi, bunlar›n rakamlarla, yaﬂananlarla aç›kça ortada
olmas›na karﬂ›n, görmezden gelinmesi, düzen içi tercihin sonucudur.
Bu tercihle birlikte, 12 Eylül sonras›,
12 Eylül’den kopart›lm›ﬂt›r.
12 Eylül’ün idamlar›n› anlat›p
yüzlerce infazdan sözetmemek, 12
Eylül’ün hapishanelerini anlat›p,
son dokuz y›lda, yüzlerce can alan
hapishaneler gerçe¤ini görmezden
gelmek, riyakarl›ktan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Bu riyakarl›¤›n
nedeni de, düzen içi beklentiler, düzen içi ç›kar ve
statükolar ve iktidarlarla
çat›ﬂmaktan kaçmakt›r.

Burjuvazi, bu kaç›ﬂ› çok iyi de¤erlendirmektedir. Bak›n 12 Eylül’le ilgili olarak gazetelere, televizyonlara ç›kar›lan “sol”culara bak›n; hemen hepsi, düzene dönmüﬂ,
düzen içi siyaset yapan, 12 Eylül’ün
geçmiﬂte kald›¤› konusunda, düzenle aç›ktan veya örtülü olarak uzlaﬂma içinde olanlard›r. 12 Eylül’ün
TÜM POL‹T‹KALARIYLA, KURUMLARIYLA sürdü¤ünü, yani
GERÇE⁄‹ söyleyenlere ve 12 Eylül’e karﬂ› mücadeleyi, bugünkü iktidarlara karﬂ› mücadeleyle birleﬂtirenlere ise, oligarﬂinin ekranlar›,
sayfalar› kapal›d›r.

12 Eylül’e karﬂ› ç›kmak,
soyut ‘darbe karﬂ›tl›¤›’na
indirgenemez
Bugün kimileri ise, mevcut iktidardan güç alarak “12 Eylül karﬂ›tl›¤›” yap›yor. Bu kesimler, 12 Eylül’e karﬂ› ç›kmay›, soyut bir darbe
karﬂ›tl›¤›na indirgemiﬂlerdir.
Bu çarp›k bak›ﬂ aç›s› içinde de
“darbelere karﬂ›” olma demagojisini
yapan AKP’yi ve benzeri gerici faﬂist
kesimleri destekleyebilmektedirler.
Düﬂtükleri durum vahim bir yan›lg›d›r: 12 Eylül’e AKP’ye yaslanarak
karﬂ› ç›kmak, iki faﬂist iktidar aras›nda tercih yap›p birini desteklemektir.
Onlar, “darbelere karﬂ›”d›rlar.
Çünkü, “eksik gedik de olsa iyi kötü bir demokrasi vard›r”. Darbeler,
demokrasiyi yok etmektedir. Onun
için de darbelere karﬂ› ç›kmak, demokrasi mücadelesidir. Oysa, halâ
faﬂizmle yönetilen Türkiye’de, 12
Eylül’e karﬂ›y›m demek, darbelere
karﬂ›y›m demek kimseyi tek baﬂ›na
demokrat yapmaya yetmez. Demokrat olmak, faﬂiz-
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min dünkü biçimine de bugünkü biçimine
de karﬂ› olmakt›r. Demokrat olmak, aç›k faﬂizme de demokrasicilik oyunu alt›ndaki faﬂizme de karﬂ› ç›kmakt›r. “Darbelere karﬂ›y›m” deyip mevcut düzeni savunmak, ne
kadar 12 Eylül karﬂ›tl›¤› yap›l›rsa yap›ls›n,
özünde 12 Eyl ü l ’ü s a v un ma kt › r. Çünkü
bugün, 12 Eylül’ün devam›d›r.
12 Eylül’ün tüm uygulamalar› bugün
AKP taraf›ndan sürdürülüyor. 12 Eylül, NATO’yla sürüyor IMF’yle sürüyor. 12 Eylül’ün tüm kurumlar› ayakta. 12 Eylül’ün
suçlar› devam ediyor. 29 y›ld›r 12 Eylül hiç
gitmemiﬂtir. Dün ANAP eliyle sürmüﬂtür 12
Eylül, SHP’yle sürmüﬂtür, DYP’yle, Refah
Partisiyle, DSP’yle, MHP’yle sürmüﬂtür. Bugün sürdüren AKP’dir.
AKP’nin tüm “darbe karﬂ›t›” söylemlerine ra¤men, 12 Eylül’e tek laf etmemesi,
Cunta ﬁefi Kenan Evren’i baﬂ tac› etmesi
boﬂuna de¤ildir. Bu sahiplenme, sadece
AKP’yle de s›n›rl› de¤ildir. Oligarﬂinin tüm
kesimleri ve tüm partileri, 29 y›ld›r sahiplenmiﬂtir cuntay›. Çünkü varl›klar›n› 12 Eylül’e borçludurlar. 12 Eylül’ün üzerinden 29
y›l geçmiﬂ olmas›na ra¤men demokrasicilik
oyununun gere¤i olarak bile karﬂ› ç›kmamaktad›rlar.
Bunlara karﬂ› olmadan, 12 Eylül’e karﬂ›
olunmaz. 12 Eylül’ün kurumlar›na karﬂ›
olunmadan 12 Eylül’e karﬂ› olunmaz. Y›llardan beri 12 Eylül’e karﬂ› ç›k›ﬂ›n en zay›f, en
ç a rp › k yan› budur. Böyle oldu¤u içindir ki,
12 Eylül’e ve “darbelere” karﬂ› olurken bile
düzen partilerinin yede¤ine düﬂülmekte ve
12 Eylül faﬂizmi meﬂrulaﬂt›r›lmaktad›r.
Bugün 12 Eylül aç›k faﬂizmi kurumlar›yla,
düzen partileri arac›l›¤›yla sürdürülmektedir.
Bu nedenle de ülkemizde en s›radan demokratik talepler için bile büyük bedeller
ödenmek zorundad›r. Fakat bugün darbe
“karﬂ›tl›¤›” yapanlar›n bir k›sm›na bakt›¤›m›zda haklar ve özgürlükler için bir bedel
ödemeyi göze almaktan çok uzakt›rlar. Oysa
bizim gibi ülkelerde cuntalara karﬂ› ç›kmak
da öyle kolay de¤ildir. Cuntalara dün de bugün de gerçek anlamda devrimciler karﬂ› ç›km›ﬂ ve 12 Eylül’e karﬂ› mücadelede onlarca
ﬂehit vermiﬂlerdir. AKP’ye, AB’ye yaslanarak, TÜS‹AD’a yaslanarak, devrim iddias›n›
dünde b›rakt›klar›na dair düzene güvence vererek sürdürülen 12 Eylül karﬂ›tl›¤›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesini geliﬂtirmez,
olsa olsa düzenin demokrasicilik oyununun
vitrinini doldurur.

Say›: 194

12 Eylül; ‘bizim’ dedi¤iniz
devletten baﬂkas› de¤ildir
Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK) taraf›ndan 12 Eylül’ün y›ldönümü nedeniyle Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde “ B i r Türkiye Gerçe¤i: 12 Eylül...” konulu bir konferans düzenlendi.
Konferans’ta ilk dikkati çeken, salonun boﬂlu¤uydu. Salonun niye boﬂ
oldu¤u tart›ﬂ›lmal› 12 Eylül’den önce. Onu da 12 Eylül’e mi ba¤lamal› yoksa? Nitekim, bu da s›k baﬂvurulan bir düﬂüncedir, ama do¤ru de¤ildir, bugünün gerçeklerinden, sorunlar›ndan kaç›ﬂt›r.
D‹SK de baﬂka yerde aramal›d›r salonun boﬂlu¤unun nedenlerini. Mesela, 12 Eylül’e karﬂ› ne yap›ld›¤›ndan -veya yap›lmad›¤›ndan- baﬂlanabilir... Ve Çelebi’nin son günlerdeki sözlerine kadar gelinir..
Çelebi, Konferanstaki konuﬂmas›nda, “12 Eylül’ün hesab› kapanma da n v e dar be ci le r he sa p ver mede n Tür ki ye’ de ger çe k bir demokr a si nin kurulamayaca¤›n›” söylüyordu. Söyledi¤i en genel anlamda do¤ru ama, 12 Eylül, 3-5 darbeci generalden mi ibaret? Kafalar›na göre mi
darbe yap›t› onlar? Kim ad›na yapt›lar darbeyi? Nas›l bir düzen kurdular, o düzeni bugün kim sürdürüyor?
Ama Çelebi, bunlardan da önce ﬂunu cevaplamal›:
Bir kaç hafta önce “Kürt Aç›l›m›” meselesinde ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay D‹SK’i ziyarete geldi¤inde Çelebi, “devlete küsülmez, devlet
bizim devletimiz” demiﬂti.
Peki 12 Eylül, hangi devletin 12 Eylülüydü?
Çelebi’nin yarg›lanmas›n› istedi¤i ve “hesap vermezlerse gerçek de mokrasi kurulamaz” dedi¤i darbeciler, Çelebi’nin “ k ü s ü l m e z ” dedi¤i,
“bizim” dedi¤i devlet ad›na darbe yapm›ﬂlard›r. Yani, 12 Eylül, devlettir. Bu devlet, Çelebi de unutmamal› ki, Evrenler’in devletidir... Çelebi, iﬂte bu yüzden, o kürsüde ne söylerse söylesin, inand›r›c› olamaz, tutarl› olamaz ve 12 Eylül’e karﬂ› gerçek bir mücadeleyi geliﬂtiremez.

Emperyalizme, düzene karﬂ› ç›kmayanlar,
12 Eylül’e karﬂ› ç›kamaz...
‹stanbul Alperen Ocaklar›, “12 Eylül ﬁehitlerini A n m a P ro g r a m › ”
düzenlemiﬂler. Do¤rudur. Amerikanc› faﬂist 12 Eylül yönetimi “sa¤a da
sola da karﬂ›y›z” politikas› gere¤i, faﬂistlerden de tutuklular› idam etti.
Ama Alperen Ocaklar›’n›n o arkadaﬂlar›n› anmaya bile haklar› yoktur.
Çünkü onlar hala arkadaﬂlar›n› dara¤ac›na çeken 12 Eylül düzeninin
hizmetindeler.
Arkadaﬂlar› dara¤ac›na çekilirken MHP yöneticileri cuntan›n mahkemelerinde “fikrimiz iktidarda biz içerideyiz” diyerek cuntac›larla ayn› düﬂüncede olduklar›n› söylüyordu. ﬁimdi and›klar› kiﬂileri ast›ran da
o faﬂist fikirlerdir.
BBP’liler, MHP’liler, 12 Eylül’den önce Maraﬂlar’da, Çorumlar’da,
halka, devrimcilere karﬂ› gerçekleﬂtirilen tüm faﬂist sald›r›larda nas›l
kullan›ld›larsa, 12 Eylülden sonra da arkadaﬂlar›n› idam eden faﬂist
devletin hizmetinden hiç ayr›lmad›lar. Sivas’ta kullan›ld›lar, özel timler içinde kullan›ld›lar, üniversitelerde kullan›ld›lar, linçlerde kullan›ld›lar... Her kullan›l›ﬂlar›nda emperyalizmin oligarﬂinin hizmetindeydiler.. Hala kullan›lmaya devam edenler, hangi yüzle an›yorlar 12
Eylül’ün idam ettiklerini?..

12 EYLÜL
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‘Eme¤imizle var›z, hakk›m›z› istiyoruz’

Emekleriyle Varolanlar›n
Mücadelesi Hakl›,
Örgütlenmesi Zorunludur
Avrupa emperyalizmi on y›llarca
göçmen iﬂçilerin emeklerini sömürdü. Onlara ihtiyaçlar› kalmay›nca
da en aﬂa¤›lay›c› biçimlerde asimile
olmay› dayatarak veya kap› d›ﬂar›
etme tehditleriyle göçmen emekçilere yaﬂam› zindan etmeye baﬂlad›lar.
Ony›llard›r süregelen bir emperyalist zihniyetin devam› elbette bu
da. Emperyalizm, geçen ony›llar
boyunca, onlar› sosyal, kültürel, politik hayat›n d›ﬂ›nda tuttu. Gettolarda izole bir yaﬂama mahkum etti.
Asimilasyonu dayatt›. Giyimlerinden, inançlar›ndan, ulusal kimliklerinden, kültürlerinden dolay› horlad›. “Kara kafal›” diyerek aﬂa¤›lad›;
ikinci s›n›f insan muamelesi yapt›.
Göçmenler “demokrasinin beﬂi¤i” denilen Avrupa’da yüzlerce ›rkç› sald›r›ya maruz kald›lar, cay›r cay›r yak›ld›lar. Avrupal› emperyalistlerin onlara ihtiyaçlar› kalmay›nca
da kap› d›ﬂar› edilmeye baﬂlad›lar.
Öyle bir asimilasyon politikas›
uyguland› ki 2. kuﬂak, 3. kuﬂak çocuklar ne kendi ulusal dillerini, ne
bulunduklar› ülkenin dilini tam manas›yla konuﬂamaz hale geldiler.
Gençler iki kültür aras›nda bocalay›p kimlik bunal›m› yaﬂad›lar, kiﬂilikleri ezildi. Avrupa’n›n yoz ortam›nda, gençler uyuﬂturucu veya çete batakl›¤›na sürüklendi.
Emperyalistler hiçbir zaman yabanc›lar›n örgütlenmesini, politikleﬂmesini istemediler. Bir gün bu
aﬂa¤›lanmaya, asimilasyona ve yo¤un emek sömürüsüne karﬂ› baﬂkald›r›lmas›ndan, hesap sorulmas›ndan, yabanc›lar›n haklar›n› aramas›ndan korktular.
‹ﬂte Anadolu Federasyonu, yabanc›lar›n yaﬂad›¤› tüm bu sorunlar
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karﬂ›s›nda bir ihtiyaçtan do¤du. Federasyon, Türkiye’den ekonomik ve
siyasi koﬂullar›n sürgün etti¤i Türkiyeliler’in ekonomik, demokratik
haklar›n› savunmay› hedefledi. Yabanc›lar›n kendilerini kültürel, siyasi, sosyal olarak ifade edebilmeleri
için çal›ﬂt›. Avrupa’n›n yoz kültürü
içinde büyüyen gençli¤in dejenere
olup, kendi kimli¤ine, vatan›na yabanc›laﬂmas›n› engellemek için kültürel, sosyal faaliyetler örgütledi.
Irkç›l›¤a, yabanc› düﬂmanl›¤›na,
hak ihlallerine, asimilasyona, 2. s›n›f vatandaﬂ olarak görülmeye karﬂ›
mücadele etti. Emperyalizmin tüm
sald›r›lar›na karﬂ› Türkiyeliler’i bilinçlendirmek, örgütlemek, haklar›n› arayabilmelerini sa¤lamak için
çal›ﬂt›.
Federasyon, Türkiyeliler’in yaln›zca Avrupa’da yaﬂamaktan kaynaklanan sorunlar›yla ilgilenmedi.
Ayn› zamanda Türkiye’deki bask›
ve zulmü teﬂhir etmek ve Türkiye’deki mücadeleye destek olmak
için de çal›ﬂmalar yürüttü. Türkiye
faﬂizminin halka yönelik sald›r›lar›,
katliamlar› karﬂ›s›nda sessiz kalmad›. Kendini sosyal, kültürel çal›ﬂmalarla s›n›rland›rmamas›yla, politik
bak›ﬂ›yla di¤er derneklerden farkl›
bir anlay›ﬂa sahip oldu.

F e d e r a s y o n ’ a s a l d › r › l a r,
›rkç›l›¤›n yans›malar›d›r
Federasyon, Avrupa emperyalizmine ve Türkiye faﬂizmine karﬂ› politik tavr›, gerek ülkede gerekse de
Avrupa’da halk›n yaﬂad›¤› sorunlar
karﬂ›s›ndaki s›n›fsal tavr› nedeniyle k›sa sürede emperyalist terörün çeﬂitli biçimlerinin hedefi oldu.
Alman emperyalizmi, A-

nadolu Federasyonu’nun çal›ﬂmalar›n› engellemek için sürekli bask›
uygulad›. Gerçekleﬂtirdi¤i hemen
her çal›ﬂma engellemelerle, sald›r›larla karﬂ›laﬂt›.
Eme¤imizle var›z, hakk›m›z›
“E
istiyoruz” diyerek ortaya ç›km›ﬂt›
Anadolu Federasyonu. Eme¤imizle
var›z, örgütlenmesinin ve mücadelesinin meﬂrulu¤unu, hakk›m›z› is tiyoruz ise, amac›n› özetliyordu bir
yerde. Bu do¤rultuda, Yeni Göç Ya sas›na, Hartz 4 yasas›na, A j a n d a
2010 ad› alt›nda uygulamaya sokulan ekonomik-sosyal hak gasplar›na, 129-a-b ad› verilen halka, devrimcilere karﬂ› terör uygulayan ya s a l a r a , göçmenlerin s›n›rd›ﬂ› edilmesine karﬂ› mücadele etti. Avrupa’n›n di¤er ülkelerinde ayn› amaçlar do¤rultusunda faaliyet yürüten
derneklerle dayan›ﬂma içinde çeﬂitli
kampanyalar yürüttü. Ç›kartt›¤›
Anadolu Federasyonu Gazetesi’yle göçmenlerin sorunlar›na ve
mücadelelerine iliﬂkin sesini geniﬂ
kesimlere duyurmaya çal›ﬂt›.
Avrupa’da yaﬂayan her kuﬂaktan
Türkiyeliler’in dayan›ﬂmas›n›, örgütlülü¤ünü sa¤lamak için geceler,
yaz kamplar›, kültürel faaliyetler,
paneller örgütledi. Bu faaliyetleri
sayesinde binlerce insanla buluﬂtu.
Avrupa’da yaﬂayan halk›n sorunlar›na sahip ç›kmak, bu sorunlara karﬂ› örgütlenmek, birlikte mücadele
etmek için binlerce insana ulaﬂ›p
anketler yapt›. Binlerce bildiri da¤›t›p, afiﬂ ast›.
Alman emperya-

G ü le r
Z e re ’y e
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lizminin iki ﬂeye tahammülü yoktu.
Birincisi; y a b a n c › l a r › n ö r g ü t l e n mesine, politikleﬂmesine. ‹kincisi
yabanc›lara ait bir örgütlenmenin
kitleselleﬂmesine... Hele ki bu çal›ﬂman›n içinde de vri m c i le r v a r s a ,
bunlar Alman emperyalizminin
kendi yasalar›n› dahi hiçe sayarak
sald›rmas› için yeterli nedendi!
‹ﬂte bunlardan ötürü Alman emperyalizmi Anadolu Federasyonu’nun çal›ﬂmalar›n› engellemeye,
federasyona ba¤l› dernekler ve üyeleri üzerinde bask›lar kurmaya baﬂlad›.
Federasyon ve ba¤l› dernekler,
üyelerinin evleri ve iﬂyerleri defalarca bas›ld›. Mesela, bunlardan biri, Almanya’n›n Federasyon karﬂ›s›nda nas›l bir terör devletine dönüﬂtü¤ünü, kendi hukuklar›n›, kendi
yasalar›n›n tan›d›¤› hak ve özgürlükleri nas›l Ç‹⁄NEYEB‹LD‹KLER‹N‹ göstermesi aç›s›ndan çarp›c›d›r. Federasyonun 2004 y›l›nda yapt›¤› ilk Gençlik ve Aile Kamp›, birgün sabaha karﬂ› 06.00 s›ralar›nda
polis taraf›ndan bas›l›p, kad›n, çocuk demeden insanlar gözalt›na
al›nm›ﬂt›. Gözalt›na al›nan çocuklar›n yaﬂlar› 2.5-13 idi. (evet, okudu¤unuz rakamda bir yanl›ﬂl›k yok,
ikibuçuk yaﬂ›ndaki çocuklar›n
gözalt›na al›nmas›ndan sözediyo r u z .) Gözalt›nda 13 çocu¤un bask›
ve zorla ifadesi al›nm›ﬂ, kamp “te rör kamp›” olarak gösterilmiﬂti.
Alman emperyalizmi bu tür bask›n ve sald›r›lar›yla, yasa, hukuk tan›madan baﬂvurdu¤u “terörle mücadele” demagojisiyle Anadolu Federasyonu’nu halktan tecrit ederek,
terörize etmek istedi. Ama bunlar›n
hiçbiri de Anadolu Federasyonu’nu
Eme¤imizle var›z, hakk›m›z› is “E
t i yo ru z ” demekten vazgeçiremedi.
Alman emperyalizmi bask›, yasak ve gözalt›larla federasyonu engelleyemedi¤ini görünce 2008 Kas›m’›nda gerçekleﬂtirdi¤i dernek ve
ev bask›nlar›yla Federasyon eski ve
yeni baﬂkanlar›n›, bir üyesini tutuklayarak, federasyonun faaliyetlerini
durdurmay›, örgütlülü¤ünü da¤›tmay› hedefledi.
Say›: 194

IKAD’da Genel Kurul’a
Ça¤r›!
Anadolu Federasyonu’nun 20 Eylül’de yap›lacak Genel Kurulu için
Berlin temsilcili¤i taraf›ndan 10-11
Eylül tarihlerinde Kreuzberg merkezde
ve Cuma pazar›nda stand aç›ld›. Federasyon amblemli önlük ve ﬂapkalar giyilerek genel kurula kat›l›m ça¤r›s›
yap›larak bildiri da¤›t›ld›.
‹ K A D G e ne l K u ru l u Yap›ld›
13 Eylül’de Berlin’de IKAD’›n
(Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i) yeni adresinde aç›l›ﬂ yap›ld›. Aç›l›ﬂ program›yla birlikte Anadolu Federasyonu
Genel Kurulu'na delege seçimi de
Alman emperyalizmi, Türkiye
faﬂizmiyle iﬂbirli¤i içinde Federasyonu susturmak, çal›ﬂmalar›n› engellemek istemektedir. Ancak bugünlerde Genel Kurulu’nu yapacak
olan Federasyon, yüklendi¤i misyonla, göçmen halk›m›z›n sesi, solu¤u, örgütlülü¤ü olma iddias›yla
ç›kt›¤› bu yolda, örgütlülü¤üyle mücadelesine devam edece¤ini göstermektedir.

Anadolu Federasyonu,
emperyalizmin dayatt›¤›
mülteci kimli¤inin reddidir
Eme¤iyle varolanlar›n, emperyalist ülkelerde bir “s›¤›nt›” olmay›
reddedip emekçi olman›n, emek sahibi olman›n onuru ve meﬂrulu¤uyla haklar›n› istemesi, emperyalizmin yaratmak istedi¤i, karﬂ›s›nda
görmek istedi¤i mülteci tipinin de
reddidir. Anadolu Federasyonu’nda
somutlanan anlay›ﬂ, bunun karﬂ›s›na eme¤iyle varolman›n onurunu,
emekçili¤in gururunu, meﬂrulu¤unu
taﬂ›yan bir emekçi tipi ç›karmaktad›r.
Emperyalizmin yaratt›¤› mülteci
tipi; ülkesinden kopmuﬂ, de¤erlerini
reddetmiﬂ, yozlaﬂm›ﬂt›r. Buna siyasi
mülteciler de dahildir. Avrupa’da
örgütsüz olmak, birey olarak yaﬂamak, vatan›ndan kopmak, mücadelenin d›ﬂ›na düﬂmek siyasi ve insani
olarak çürümektir. Emperyalizm,
mültecileri kendi batakl›¤›na çeke-

yap›ld›.
Program, Dernek baﬂkan› Tuncay
Y›lmaz’›n konuﬂmas›yla baﬂlad›. Y›lmaz konuﬂmas›nda Anadolu Federasyo’nunun yaﬂad›¤› bask›lar› anlatt›.
Konuﬂman›n ard›ndan program müzik
dinletisiyle devam etti. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik, Güler Zere'ye ve Balcal›
Hastanesi önünde bekleyenlere dayan›ﬂma mesajlar›n›n gönderilmesiyle
son buldu.
rek yoz, dejenere olmuﬂ bireyler haline getirerek, kendi sistemi içinde
eritmektedir. Avrupa bu anlam›yla
adeta insan ö¤ütmektedir.
Emperyalizmin 40 y›ld›r uygulad›¤› asimilasyon, bask›, yasak ve
tehditlerle yaratmaya çal›ﬂt›¤› göçmen tipi; kiﬂili¤i ezilmiﬂ, hiçbir örgütlülü¤ü ve politik kimli¤i olmayan, Avrupa’n›n yoz kültürü içinde
dejenere olmuﬂ bir kiﬂiliktir. Bu
yozlaﬂman›n karﬂ›s›nda, emekçi olman›n onuru ve bilincine sahip olunarak vatanseverlik duygusu ve düﬂüncesiyle durulabilir. Avrupa’n›n
mülteci batakl›¤›ndan ancak mücadeleyle, örgütlenerek uzak kal›nabilir. Anadolu Federasyonu mültecili¤e, çürümeye karﬂ› bir alternatiftir.
Alman emperyalizmi, göçmenlerin örgütlenmesini, politikleﬂmesini,
haklar›na sahip ç›kmas›n› istemedi¤i
için, Anadolu Federasyonu’nun örgütlenmesini, mücadelesini terör demagojisiyle bo¤mak istiyor. Emperyalizmin ekonomik, siyasi tüm sald›r›lar›na karﬂ›, örgütlenmek, mücadele etmek göçmenler aç›s›ndan hem
meﬂrudur hem de hayati bir zorunluluktur. Avrupa’da yaﬂayan bütün
göçmenler emperyalizmin sald›r›lar›na karﬂ› emekçili¤in onuruyla, hakl›l›¤›yla mücadele etmelidir. Avrupa’da insan olman›n, çürümeden,
onuruyla, siyasi kimli¤iyle yaﬂaman›n baﬂka bir yolu yoktur.
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Küba devriminin komutanlar›ndan
J u a n Almeida Bosque aram›zdan ayr›ld›...

Moncada’dan, Maestra’ya,
Maestra’dan sosyalist inﬂaya...
“Devrimin Komutan›” Juan Al
meida Bosque 82 yaﬂ›nda geçirdi¤i
kalp krizi sonucu yaﬂam›n› yitirdi.
O, gerilla savaﬂ›n›, zaferi ve sosyalist inﬂay› yaﬂayan bir devrimciydi. Kelimenin tam anlam›yla bir
ömür boyu devrimciydi. Say›s›z dönüm noktas›nda, say›s›z kritik aﬂamada, hep devrim saflar›nda kald›.
Batista zulmü hüküm sürerken de
Moncada’da yenilmiﬂken de Küba’ya Granma’yla ç›kt›klar›nda katledilip bütün umutlar›n adeta yokoldu¤u koﬂullarda da Sierra’da zorluklar içinde gerillay› geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›rlarken de devrimciydi o...
Sosyalist sistem y›k›l›rken, müttefiklerinin ihanetine u¤rarken, Küba
ambargo alt›nda zorluklar içindeyken Y‹NE devrimci, Y‹NE sosyali stti .
Almeida Bosque 1927 y›l›n›n 17
ﬁubat›nda Havana’da do¤du. 1952
y›l›nda Batista darbe yap›p yönetime el koydu¤unda, diktatörlü¤e
karﬂ› mücadele edilmesi gerekti¤ine
inanan Almeida, Fidel Castro önderli¤inde örgütlenmeye baﬂlanan
harekete kat›ld›. 1953’de Fidel’le
birlikte M on ca da K› ﬂ l as ›’na dü-

zenlenen bask›nda yer ald›.
Tutsak düﬂtü. Hapis y›llar›ndan itibaren çok okuyan ve yazan
bir devrimci oldu. Ayn› zamanda sanatç›yd›, devrimden önce ve sonra
300'ün üzerinde beste yapt›.
Hapisten ç›kt›ktan sonra Meksika’ya sürgün edildi. Orada yine Castro’yla birlikteydi. 82 kiﬂiyle Granma’ya binip Küba’ya yap›lan gerilla
ç›kartmas›nda da yerald›. Ç›kartmada u¤ran›lan sald›r›n›n sonras›nda,
hayatta kalan 8 kiﬂiden biri oydu.
Baﬂkomutan Fidel, gerilla savaﬂ›n› geliﬂtirme aﬂamas›nda, Raúl
Castro’yu ‹kinci Do¤u Cephesi’ni
kurmakla görevlendirirken, Üçüncü
Do¤u Cephesi’ni kurma görevini de
Almeida Bosque’ye verdi.
1 Ocak 1959’da devrimin baﬂa
r›ya ulaﬂmas›n›n ard›ndan Almeida,
26 Temmuz Motorize Birlikleri ku
mandanl›¤›’na, Camilo Cienfuegos’un yaﬂam›n› yitirmesinin ard›n
dan Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›’na atand›. Küba Komünist Partisi
Merkez Komitesi ve Siyasi Büro
üyeli¤i yapt›. Devlet yönetiminde
üst düzeyde sorumluluklar ald›.

Hamburg’da Nazilere
Geçit Verilmedi
11 Eylül günü faﬂist parti NPD’nin
Hamburg’da polis korumas› alt›nda yapt›¤› mitinge 90 kiﬂi kat›ld›. Anti-faﬂistler,
Nazileri protesto etmek için yapt›¤›
yürüyüﬂe ise 6000’e yak›n kiﬂi kat›ld›.
Anadolu Federasyonu’nun da kat›ld›¤›
yürüyüﬂ boyunca "Faﬂizme Ölüm, Yasaﬂ›n Enternasyonel Dayan›ﬂma" ve
"Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza" sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂte Güler Zere
için de yüzlerce bildiri
da¤›lt›ld›.
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5 Aral›k 1993’ten ölümüne dek
Küba Devrimi Savaﬂc›lar› Derne
¤i’nin baﬂkanl›¤› görevini yürüten
Almeida, “ D e v r i m K o m u t a n › ” ünvan›na sahip üç kiﬂiden biriydi.
57 y›l, YA R I M ASIRI AﬁKIN
B‹R SÜRE, en zor koﬂullar alt›ndayken devrim ve sosyalizm kavgas›n› sürdüren bir devrimciydi aram›zdan ayr›lan. Almeida’lar›n ya ﬂ a m › ﬂ o l m a s › , dünya haklar›n›n
sosyalizme inançlar›n› büyütüyor.
Emperyalizmin sosyalizme, Kü
ba’ya yönelik ekonomik, askeri,
ideolojik sald›r›lar›na karﬂ›, Almeidalar sosyalizmin yenilmezli¤inin
temsilcisidirler. Almeidalar karﬂ›devrim rüzgarlar›n›n ADA’y› bat›rmas›na izin vermediler.
Almedia, dünya devrimcilerine,
devrimcili¤in nas›l bir yaﬂam biçimi
oldu¤unu ve olmas› gerekti¤ini gösterdi yaﬂam›yla. Her aﬂamas›nda
devrimi ve sosyalizmi savunman›n
onurunu taﬂ›yan yaﬂam›, dünya devrimcilerine mirast›r. Dünya halklar›
ve devrimcileri, D e vri mi n K omu t a n › Almeida’y› unutmayacak.

Kübal› 5’lere Özgürlük!
12 Eylül 1998'de ABD'de tutuklanan ve 11 y›ld›r ülkelerinden,
ailelerinden uzakta tecritte tutulan 5 Kübal› yurtsever Gerardo, Antonio, Ramon, Fernando ve Rene için 11 Eylül günü Viyana'n›n
Stephansplatz Meydan›’nda Özgürlük Komitesi taraf›ndan bir dayan›ﬂma gösterisi düzenlendi.
Eylemde, Almanca "5 Kübal› yurtseveri ABD tutsakl›¤›ndan
kurtar›n" yaz›l› bir pankart aç›l›rken, Kübal› tutsaklar›n resimleri taﬂ›nd›. Megafonla ‹ngilizce ve Almanca okunan aç›klamada;
ABD'nin Kübal› tutsaklara yönelik hukuksuzlu¤unun devam etti¤i
anlat›larak, ABD emperyalizminin Küba'ya karﬂ› uygulad›¤› abluka ve tecrit politikas› teﬂhir edildi. Halk
Cephelilerin de kaG ü le r
t›ld›¤› eylem yaklaﬂ›k 2,5 saat sürZ e re ’y e
dü.
Ö z g ü rl ü k
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Adli T›p’ta Hala Karar Yok...
Eksik evraklar, bürokratik oyalamacalar
AKP katliamc›l›¤›n›n maskesidir
- Güler Zere’nin dosyas› 5 Temmuz’dan beri 7 8 g ü n d ü r Adli T›p
Kurumu’nda,
- Güler Zere, üç ay› aﬂk›n zamand›r Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nin “mahkum hücresi”nde.
Geçen her günün ölüme bir ad›m
daha yaklaﬂt›¤› bir durumda aylard›r oyal›yorlar. Adli T›p Kurumu 10
Eylül’deki toplant›s›nda yine bir karar vermedi.

K a t l i a m Oyalamayla
Sürdürülüyor
AKP, hapishanelerde sessiz imhay› böyle sürdürüyor. Bilimi hukuku hiçe say›yor. Çeﬂitli gerekçelerle
oyal›yorlar.
Kanser hastas› Güler Zere’nin
tutsakl›k koﬂullar›nda tedavisi
mümkün de¤ildir. Tedavisinin yap›labilmesi için avukatlar› Ceza ‹nfaz
yasas›n›n ilgili maddesine göre 12
Mart’ta tahliye talebinde bulundu.
Bir karar verilmedi, ikibuçuk ay
oyaland›. Avukatlar 4 Haziran’da
ikinci bir baﬂvuru daha yapt›.
Çukurova Üniversitesi Adli T›p
Anabilim Dal› Baﬂkanl›¤›, Güler’e
“a¤›r hasta, yaﬂam› risk alt›nda, tedavisi için tahliye edilmesi” yönünde rapor verdi.
Fakat sözkonusu olan devrimci
bir tutsak olunca Çukurova Üniversitesi Adli T›p Anabilim Dal› Baﬂkanl›¤›’n›n bu raporu ‘rr esmi bilir
kiﬂi’ olmad›¤› gerekçesiyle kabul
edilmedi. Güler’in dosyas› Adli T›p
Kurumu’na havale edildi.
5 Temmuz’da Güler Zere Adana
Balcal› Hastanesi’nden 18 saat yolculuk yapt›r›larak ‹stanbul Adli T›p
Kurumu’na geti-rildi ve 5 dakikal›k
bir muayene sonras›nda tekrar Adana Çukurova Üniversitesi Balcal›
Hastahanesi’ne gönderildi.
Say›: 194

‹ki hafta sonra iﬂkencecileri, sap›klar› korumakta ün yapm›ﬂ Nur
Birgen’in baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› 3. ‹htisas Kurulu aç›klad›¤› raporda Güler’in Hastanenin m a h k u m k o ¤ uﬂunda ölmesine karar verdi.
Güler Zere’nin avukatlar›n›n 3.
‹htisas Kurulunun Karar›na itiraz›
üzerine dosya Adli T›p Genel Kuruluna gönderildi. Burada da dosya,
Genel Kurulun toplanmas›n› bekledi.
Haftalar sonra 27 A¤ustos
2009’da Adli T›p Genel Kurulu topland›. Toplant› da “raporlarda eksik
evrak var” denilerek karar verilmedi. Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu, kurulda kanser uzman› olmamas›na ra¤men Güler’in mahkum ko¤uﬂunda
ölümüne karar verirken, bu kez heyetteki kanser uzmanlar› “evraklarda eksikler var” bahanesiyle her
hangi bir karar vermedi. Adli T›p
Kurumu ﬂimdi de “eksik evrak” bahanesiyle karar vermiyor. Zamana
yayarak oyal›yor. Sessiz imhay›
sürdürüyor.
Eksik denilen evraklar Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nden
Adli T›p Kurumuna gönderildi. Fakat 10 Eylül 2009 tarihindeki toplant›da da “ r a p o r l a r d a e k s i k l i k
v a r ” denilerek bir karar verilmedi.
Adli T›p Kurumu’nun karar vermek
gibi bir derdi yok. Bahaneler uydurarak AKP’nin sessiz imha politikas›na ortak oluyor.
Güler Zere’nin dosyas› tam 78
gündür Adli T›p Kurumu’nun elinde. Güler’in öldürülmesi için tutuklulu¤unun devam›na iki hafta gibi
bir sürede karar verirken, kendi yasalar›n› uygulamayarak tedavisi için
aylard›r karar vermiyor. Güler’in
durumu her geçen gün daha kötüye
gidiyor. Geçen her gün onu ölüme
biraz daha yaklaﬂt›r›yor.

Güler’i ölüme yaklaﬂt›ran onun
hastal›¤› de¤ildir. Güler’in hastal›¤›
teﬂhis edileli aylar oldu. Doktorlar
tutsakl›k koﬂlullar›nda tedavisinin
mümkün olmad›¤›n› söylüyor. Güler, üç ay› aﬂk›n zamand›r hastanenin köhne hücresinde tutularak tedavisi engelleniyor. Hastal›¤› teﬂhis
edildi¤inden beri uygun koﬂullar
sa¤lanmad›¤› için tedavisi engelleniyor. Hastanenin mahkum hücresinde gün gün ölüme gönderiliyor.
Bunun tek sorumlusu AKP iktidar› ve onun katliam politikalar›na
ortak olan Adli T›p Kurumu’dur.
Bilime, hukuka, kendi yasalar›na
uymayan Adli T›p Kurumu’nun kararlar› meﬂru de¤ildir. Adli T›p Kurumu t›bba, bilime göre karar vermiyor.

A dli T › p ’ › n T ü m
Kararlar› ‹ptal
Edilmelidir!
Bir kurum düﬂünün: ‹nsanlar›n
yaﬂamas› ya da ölmesi hakk›nda karar veriyor. ‹nsanlar›n gelece¤ini
belirliyor. Bir kiﬂinin on y›llarca hapis yatmas›n› sa¤layabiliyor. Ya da
bir ›rz düﬂman› namussuz alça¤›,
bir halk düﬂman› katili, bir iﬂkenceciyi verdi¤i kararlarla “masum”
gösterebiliyor.
Adli T›p Kurumu y›llard›r bunu
yap›yor. Bu kurumun kararlar› kulland›¤› bilimsel yöntemlerden dolay› yasalara göre “ resmi bilir kiﬂi”
olarak kesin do¤ru olark kabul edilyor.
Fakat Adli T›p Kurumu y›llard›r
faﬂist devletin devrimcilere yapt›¤›
iﬂkenceleri aklayan bir kurum olarak çal›ﬂt›. Ç›plak gözle görülen iﬂkenceleri bile görmezden geldi. ‹ﬂkencecileri aklad›. Faﬂist devletin
iﬂkencelerine, katliamlar›na verdi¤i
raporlarla ortak oldu. Devrimcilerin
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onlarca y›l hapis yatmas›na neden
olacak raporlar düzenledi. Raporlar›nda hiçbir zaman hukuku, bilimi
gözetmedi. Adli T›p Kurumu’nun
Güler Zere ve di¤er hasta tutuklular
için verdi¤i kararlara bak›n. Güler
Zere yürütülen mücadele sonucunda bilinen, duyulan bir örnektir. Fakat y›llard›r Adli T›p’›n kararlar› sonucu onlarca hasta tutuklu hapishanelerde, hastanelerin mahkum hücrelerinde sessizce katlediliyor.
Verdi¤i kararlarda o kadar o per-

vas›zlar ki hiçbir yasa-hukuk, bilimsellik, ahlaki kurallar› gözetmiyorlar. Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu
kanser uzmanlar› olmamas›na ra¤men Kanser hastas› bir kiﬂinin nas›l
tedavi olaca¤›na karar verebiliyor.

Türkmeno¤lu’nun cenazesiyle kar›ﬂt›r›larak cenazeler ailelere yanl›ﬂ
teslim edildi. Ailelerden birisi cenazelerin Adli T›p’ta kar›ﬂt›r›ld›¤›n›
farketmesi üzerine gömülen cenaze
mezardan tekrar ç›kart›ld›.

Böyle bir kurumun verdi¤i tüm
kararlar bilimsellikten uzakt›r. Son
sel bask›n›nda ölen iki kiﬂinin cenaze tespiti bu kurumun nas›l çal›ﬂt›¤›n›n göstergesidir.

Bir cenazenin tespitini bile beceremeyen bir kurumdur Adli T›p.

Selde yaﬂam›n› yitirenlerden Necati Topkaya’n›n cenazesi Hüseyin

“Güler Zere'yi ‹stiyoruz”
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Oya Aslan Güler Zere ile ilgili bir aç›klama yapt›.
Aç›klamas›na “Güler Zere’yi ‹stiyoruz” diyerek baﬂlayan Aslan, “‹stanbul'da her Cuma günü
istiklal caddesindeki eylemler, Balcal› Hastanesi,
Adli T›p Kurumu önündeki çad›r, onlarca ilde yap›lan aç›klamalar ç›plak bir gerçe¤i dilegetiriyor,
hakl› bir talebi hayk›r›yor.
‘Hasta tutuklular› serbest b›rak›n, Güler ZERE'yi serbest b›rak›n.... Katletmeyin… Katletmeyiiiinnn…’
Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu’nun Güler
Zere ile ilgili karar› hakk›nda; “‹nsanca bir yaﬂam› savunanlara düﬂman, O kad›n›n baﬂkanl›k yapt›¤› ‹htisas Kurulu, Hapishanede de¤il, ama hastanede infaz› tamamlans›n diye karar verdi” diyen
Aslan; Zafer Üskül’ün; ayn› durumda olan baﬂka
hasta tutuklular›n infaz›n›n ertelemesi talebinde
bulunmamalar› güzel hizmetlerinin örne¤i sundu¤u s›rada ‹smet Ablak’› kaybettiklerini belirtti.
“Güler ZERE daha da kötüleﬂirken Adli T›p
Genel kurumunun eksik buldu¤u belgeler nedeniyle o havas›z, kat› hücrenin içerisinde özgürlü¤ünü bekliyor. ‹smet Ablak, Y›lmaz KESK‹N'in
hikâyesine mi benzeyecek Güler'in hikayesi, ölüme ramak kala m› serbest b›rakacaks›n›z?” diye
soran Aslan; resmi bilirkiﬂi olarak kabul etmedikleri Adli T›p Anabilim Dal› Baﬂkanl›¤› raporunu 5
günde haz›rlam›ﬂ ve Güler Zere'nin tedavisinin
baﬂar›ya ulaﬂmas› için derhal serbest b›rak›lmas›n› iste¤ini hat›rlatt›.
Aslan aç›klamas›n›; “Yüzlerce sesin acil uyar›
sinyalini duymayanlar, ölüm yolculu¤una ç›km›ﬂ
gülen gözlü Güler'e uzanan ellerin önünde barikat
kurabilecek mi? binlerce kez hayk›r›yoruz… Hay›r Hay›r... Güler ZERE'ye ÖZGÜRLÜK!” sözleriyle sonland›rd›.
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Adli T›p’›n bugüne kadar verdi¤i tüm kararlar iptal edilmelidir.
Böyle bir kurumun verdi¤i karar r›n
bilimsel olmay›ﬂ›, hukuk d›ﬂ›l›¤› bir
yana ciddiyeti yoktur en baﬂta.

“Güler Zere 100 Gündür
Özgürlü¤ünü Bekliyor”
Halk›n Hukuk Bürosu 15 Eylül tarihinde yaz›l› aç›klama
yay›nlad›. “Güler Zere 100 Günü Aﬂk›n Süredir Hastanenin
Kör Hücresinde Özgürlü¤ünü Bekliyor” baﬂl›kl› aç›klamada;
“Güler Zere, özgürlü¤ü için mücadele ediyor/ediyoruz. 100
gündür Üniversitenin bilimsel raporlar›na ra¤men, Adli T›p 3.
‹htisas Kurulu taraf›ndan verilen "infaz› hastanede tamamlans›n" ﬂeklindeki karar yüzünden ya da bir türlü tamamlanmayan evraklar nedeniyle kanunlar karﬂ›s›nda hak etti¤i özgürlü¤ü gasp ediliyor” denildi.
Türkiye Hapishanelerinde a¤›r sa¤l›k sorunlar›na tutulan
tutuklu ve hükümlülere iliﬂkin sürdürülen politikan›n sadece
bu y›l içerisinde yedi insan›m›z›n yaﬂam›n› yitirmesine neden oldu¤unu belirten Halk›n Hukuk Bürosu; “ Hukuka, ahlaka ve vicdana ayk›r› bu politika bugün Güler ZERE'nin yaﬂam›n› kaybetmesine neden olmak üzeredir. Güler ZERE'nin
yaﬂam›n› kaybetmesi katledilmesi anlam›na gelecektir. Keza
kendisi hakk›nda düzenlenmiﬂ tüm raporlar uyar›nca serbest
b›rak›lmamas›n›n bu sonucu yarataca¤› aç›k ﬂekilde belirtilmiﬂtir” dedi.
Halk›n Hukuk Bürosu aç›klaman›n sonunda; “Adli T›p
Kurumu 3. ‹htisas Kurulu, tarafl› kararlar›na bir yenisini eklemiﬂtir. Güler ZERE'nin üniversite taraf›ndan haz›rlanan raporlarda belirtilmiﬂ hastal›¤a tutuldu¤unu ve hayat›n›n ciddi
ﬂekilde tehlike alt›nda oldu¤unu kabul etmiﬂ; ancak serbest
b›rak›lmamas›na karar vermiﬂtir. Bu karar›n içeri¤i ve muhtemel sonucu birlikte de¤erlendirildi¤inde Güler ZERE hakk›nda idam hükmü vermiﬂtir.
Güler ZERE art›k serbest b›rak›lmal›d›r, serbest b›rak›lmamas› ve sa¤l›¤›n›n gittikçe a¤›rlaﬂmas›n›n sorumlusu
Cumhurbaﬂkan›, Adalet Bakan›, Adli T›p Kurumu
Baﬂkan›, 3. ‹htisas Kurulu, Elbistan
C.Savc›l›G ü le r
¤›'d›r” dedi.
Z e re ’y e

Ö z g ü rl ü k
20 Eylül 2009

Balcal› ve Adli T›p önünden...
Adli T ›p Ö nü
Günlü¤ünden
03.09.09
10 yaﬂ›nda bir ufakl›k geldi ﬂimdi.
Ailesi de vard› ard›nda. Ayçe gülerek
geldi, nas›l mutlu: “Hoﬂgeldiniz! Ay
pardon! Ben geldim, hoﬂgeldim”. ‹ﬂte böyle geldi Ayçe. Ayçe; annesi, ablas› ve kardeﬂiyle geldi. Alt›n ﬁehir’den gelmiﬂler. “Hoﬂgeldiniz” dedim. Çünkü ben kendimi burada hep
var oldu¤umu saan›yorum. Güler ablam›z›n bir an evvel ç›kmas›n› istiyorum ve rezalete bir an evvel bir son
verilmesini istiyorum.
***
04.09.2009
Adli T›p’a cenazelerini almaya
gelen bir aile misafirimiz oldu. Eskiﬂehir’den gelmiﬂler, çay ikram ettik. Sohbet ettik, imza verdiler can› gönülden. Misafirlerin ikisi (anne
ve 19 yaﬂ›ndaki o¤lu) Adanal›ym›ﬂ.
Delikanl› duymuﬂ Balcal› önündeki
nöbeti. Ziyarete gidece¤ini söyledi.
***
05.09.09

Say›: 194

Esenkent’ten bir ailemiz bizi ziyarete geldiler. Hüseyin Ocak eﬂi ve
çocuklar›yla birlikte Güler Zere’yle
ilgili ayr›nt›l› bilgi ald›ktan sonra
sohbet ettik. Bu mücadelenin di¤er
tutuklular için bir emsal oldu¤unu
ve di¤er hasta tutuklular›n da tahliye edilmesi için birlikte mücadele
etmek gerekti¤ini vurgulad›k. Gelirken bir miktar çay-ﬂeker ve tatl› getirdiler. Bizlere baﬂar›lar diledikten
sonra yan›m›zdan ayr›ld›lar. Hüseyin abi gözalt›nda kaybedilen Hasan Ocak’›n abisi. Eﬂi ise Engin Çeber’in akrabas› oldu¤unu söyledi.
***
07.09.09
12.30... Dersimli bir ailenin k›z›
17 yaﬂ›nda 1 hafta kaybolmuﬂ. Daha
sonra intihar etti¤i ortaya ç›km›ﬂ.
Adli T›p’tan ald›lar cenazeyi. Bizlere de yan›n›zday›z dediler Güler Zere’nin. Nedenini sordu¤umuzda intihar›n, 80 sonras›n›n getirmiﬂ oldu¤u
gençlik istediklerini yaratt›lar.
16.15... Münire Karacam ad›nda
bir bayan geldi.Baﬂ› kapal›. “Sizin
çevrenizden de¤ilim, internetten takip ediyorum bu tarafta çal›ﬂ›yorum. Sizleri ziyaret etmek istedim.”

dedi. Bilgi almak için sohbet ettik.
Güler Zere ve genel F Tipi hapishaneleri ile ilgili göz yaﬂlar›n› tutamad› a¤lad›. Bunlar› halk istiyor olamaz, ben Türk olmaktan utan›yorum. Bundan sonraki cuma eylemine ö¤rencileriyle kat›laca¤›n› söyledi. Ö¤retmenmiﬂ.
***
09.09.09
18.00... Bir bayan geldi. Burada
özgürlük nöbetinde oldu¤umuzu k›z›ndan duymuﬂ ve ziyaretimize gelmiﬂ. K›z› ise gidip gelirken buradan
geçiyormuﬂ. Bizi öyle ö¤renmiﬂ. Misafirimiz yine gelece¤ini söyledi.
Nöbete kal›p, gazetesini bize b›rakt›.
18:30 selde yaﬂam›n› yitirmiﬂ 42
yaﬂ›ndaki bir kiﬂinin yak›nlar› misafirimiz oldu. Bulgaristanda göç etmiﬂler 1989’da, iki cenazeleri var
biri akrabalar› o defnedilmiﬂ.
Sabah cenazelerini alan bir aile
cenazeyi geri getirmiﬂ. Eve gittiklerinde y›karken görmüﬂlerki cenaze
kendilerinin de¤il. Burada ald›klar›
cevap ﬂöyle; “yar›n gelin burda ﬂuan cenaze kalmad›.”
Bu gün bu cadde çok yo¤un trafik var. Selden kaynakl› E5 Karayolu kapal›ym›ﬂ ‹kitelliden gelen arabalar burda geçmek zorundaym›ﬂ.
Gözler bak›ﬂlar burada Güler’de
ﬂimdi.
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Adana B alcal› o turma
eylemi günlü¤ünden
Merhaba Güler abla ;
Dün senin pankart›n›, d›ﬂar›daki
oturma eylemini gördüm. Oradakilerle sohbet ettim. Benim burada
annem hasta ben ona refakatçilik
yap›yorum, gece seni rü-yamda
masmavi suyun içerisinde gördüm.
Hasta bir insan›n b›rak›lmas› gerekir. Ben kendimi pek ifade edemiyorum. Allah yard›mc›n olsun diyorum.
***
07.09.2009/ Hatay Harbiye’den
gelen ve 90 yaﬂ›nda oldu¤unu söyleyen, hastanede ›ﬂ›n tedavisi gören
teyze ve k›z›na bilgi verdik. Yaﬂl›
teyze "Allah Güler’i kurtars›n inﬂallah sonucu kazan›r Güler k›z›m›
destekliyorum. Gurur verici bir k›z›m›z inﬂallah sa¤ salim ç›kar tüm
arkadaﬂlar› da ç›ks›nlar" dedi. Ayr›ca devrimcileri eskiden tan›d›¤›n›
çok sevdi¤ini söyledi. Her zaman da
duac›n›z›m dedi. (Kendisi Türkçe
bilmedi¤i için bu kelimeleri bize k›z› tercüme etti)
Hasta yak›nlar› geceyi d›ﬂar›da
geçirmek zorunda olduklar›ndan bu
aile geceyi bizim yan›m›zda geçirmek istedi¤ini, devrimcilerin güvenilir oldu¤unu aksi halde etrafta onlarca insan›n yatt›¤›n›, bundan çekindiklerini söylediler.
***
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09.09.2009/ K›z› hastanede yatmakta olan bir anne "bir anne olarak
kurtulmas›n› istiyorum, onun da ailesi ile birlikte yaﬂamas›n›, bu hastal›¤› yenmesini istiyorum. Bizim
de baﬂ›m›za gelebilir ne ﬂekilde
olursa olsun ne düﬂüncede olursa
olsun hasta insanlar serbest b›rak›lmal›d›r. Devrimciler vurmak öldürmek heveslisi de¤il. Bayan olmas›na da ayr›ca üzülüyorum. Ben 50
yaﬂ›n› geçmiﬂ bir insan›m o da benim bir k›z›m.
***
12.09.2009/ Bir aile Güler Zere’nin babas› ile görüﬂmek istedi.
Haydar amcaya “k›z›n›z onurlu bir
mücadele veriyor, üzülmeyin baﬂ›n›z dik olsun. Keﬂke biz de onun gibi cesaretli, yürekli olsayd›k da
onun gibi mücadele edebilseydik.
Sizin yan›n›zda oldu¤umuzu bilmenizi isteriz. Yüre¤imiz sizlerle, inan›n çok üzülüyoruz bu duruma.
Onun gibi a¤›r hastalar var. Ne var
yani kalan zamanlar›n› da ailelerinin yan›nda geçirseler. Daha önce
de sizi ziyaret etmek istedik, ﬂimdi
f›rsat oldu. Sizleri sonuna kadar bu
onurlu mücadelenizde destekliyoruz. Konunun takipçisiyiz” deyip
ayr›ld›lar.
***
13.09.2009/ 50-55 yaﬂlar›nda 2 teyze yan›m›za
geldi. “Güler’in durumu
nas›l?” diye sordular. Biz
durumu ayr›nt›lar› ile an-

latt›k. “Zaman zaman bas›nda gözlerine çarpt›¤›n›, yasalara ra¤men
b›rak›lmamas›n› akl›n›n almad›¤›n›
söyleyen teyze sehpa üzerinde duran “Can›m›z Güler Zere için” kitab›n› eline al›p bir süre inceledi. Sanatç›lar›n bu konuya duyarl› olmas›na sevindi. Oturma eyleminin ihtiyaçlar› için gönlünce bir katk›yla
yard›mda bulunan teyze yüre¤inin
bizlerle oldu¤unu belirtip yan›m›zdan ayr›ld›.
- (okuma yazmas› olmayan bir
ziyaretçimiz deste¤ini sözlü olarak
ﬂu cümlelerle anlatt›)
Merhaba
Bir saniye bile içerde durmas›n›
istemiyoruz. Güler’in de her insan
gibi yaﬂamaya hakk› var. Eﬂitlik,
adalet istiyoruz. Baz›lar›na adalet
uygulan›yor da baz›lar›na niye uygulanm›yor!
Serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz,
destekliyoruz. Der›ka çawe m›n.
CELAL

G ü le r
Z e re ’y e
Ö z g ü rl ü k
20 Eylül 2009
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“Art›k Her Yer Güler Zere ‹çin
Adalet ‹stemenin Mekan›d›r”
Haftalard›r ölümle pençeleﬂen
bir tutuklunun, devrimci bir tutuklunun serbest b›rak›lmas› için aﬂ›nd›r›l›yor yollar;
Adana’da, ‹stanbul’da, ‹zmir’de,
Bursa’da, Ankara’da, Antalya’da...
Vicdan böyle emrediyor diye
Yasa buna izin veriyor diye
Hukuk böyle iﬂliyor diye
Ahlak böyle buyuruyor diye bas
bas ba¤›r›l›yor haftalard›r; “Güler
Zere Serbest B›-rak›ls›n!”
Elbistan Savc›l›¤›,Adli T›p Kurumu ve Adalet Bakanl›¤› üç maymunu oynuyor haftalard›r. Çok hassas yaklaﬂ›yormuﬂ havas›yla haftalard›r oyalan›yor Güler ve Güler’in
özgürlü¤ünün peﬂine düﬂenler!
Ya¤an ya¤mura, esen rüzgara,
gece ve gündüze, s›ca¤a ve so¤u¤a
ra¤men savunuluyor adalet talebi.
Balcal›’da, Adli T›p önünde, parklarda, yollarda ve Taksim’de; her
hafta yeniden ve yeniden.
“Evrak eksikli¤i” aldatmacas›ySay›: 194

la gün gün ölüme gönderilen Güler’i ve di¤er hasta tutsaklar› sahiplenenler yine Taksim’deydi 18 Eylül günü.
Kefenler giymiﬂlerdi üstlerine.
Adli T›p Kurumu’nun hasta tutsaklar› öldürmek istedi¤ini söylüyorlard›
dövizleriyle.
Yine Güler’in önde yeralan foto¤raf›, etraf›nda onu sahiplenenler ve
ard›nda bin kiﬂilik “Güler Zere’ye
Özgürlük” korosu.
Yine Galatasaray’a do¤ru sloganlarla yol al›rlarken Çav Bella ile
hasta tutsaklara selam gönderdiler.
Adalet istediler, bedel ödeteceklerini söylediler, katil devlet hesap vereceksin dediler.
Halk›n örgütlü güçleri, vicdan
ve adalet sahibi olanlar, sokaklardaki adalet talebine kulaklar›n› t›kayanlara, aç›klamalar›nda art›k her
yerin Güler için adalet isteme mekan› olaca¤›n› söylediler ve bayramdan hemen sonraki gün 23 Eylül’de AKP ‹l Binas›-Sütlüce’de, sa-

at 12.30’da buluﬂmak üzere sözleﬂtiler.

Kartalspor Boranlar’dan
G ü l e r Z e re
‹çin Y ü r ü y ü ﬂ
13 Eylül günü
Kartal Heykel
Meydan›’nda
toplanan Kartals-por Boranlar ta-raftar grubu üye-leri; ''Kartal Ba-k›ﬂl›m, Gök ﬁahinim, Karaya¤›zl›m
Seni Öldürtmeyece¤iz. Güler Zereye
Özgürlük''pankart›yla KartalsporÇanakkale Dardanelspor maç›na ka-t›lmak için stada do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. Yürüyüﬂ boyunca; “Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n, Hasta Tut-saklara Özgürlük, Devrimci Tutsak-lar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.
Boranlar stad önünde eylemlerini bi-tirdiler. Maç sonunda grup üyeleri
pankart› Kartal Festival Alan›’n›n gi-riﬂine ast›lar.

G ü l e r Z e re ‹çi n M eﬂa lel i
Yürüyüﬂler
Halk Cephesi taraf›ndan 12 eylül
akﬂam› ‹stanbul Gazi ve Nurtepe
mahallelerinde Güler Zere’nin ser--
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‹ S TANBUL
GAZ‹

ANKARA

best b›rak›lmas› için meﬂaleli yürü-yüﬂler yap›ld›.
Gazi’de Eski Karakol’dan Gazi
Cemevi’ne kadar, Nurtepe’de Hüse-yin Aksoy Park›’ndan baﬂlay›p ma-halle içinde yap›lan yürüyüﬂlerde;
"Kanser Hastas› Güler Zere’ye Öz-gürlük" ve “Güler Zere’yi Ölüme
Mahkum Edenler Halka Hesap Ve-recek” yazan pankartlar aç›ld›.
Eylemlerde; "Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n, Güler Zere Yaln›z De¤il-dir, Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" slo-ganlar› at›ld›.

Adalet Bakanl›¤› Önünde
Eylem

MERS‹N

ADANA

BURSA
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A n k a r a ’ d a devrimci kurumlar
ve demokratik kitle örgütleri 16
Eylül günü Adalet Bakanl›¤›'n›n
önünde baﬂta Güler Zere olmak
üzere tüm hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için her hafta yapt›klar›
eylemlerini tekrarlad›lar.
Bu hafta ayd›n sanatç›lar›n Gü-ler Zere ve hasta tutsaklar için yaz-m›ﬂ oldu¤u ﬂiirler okundu.
Eylemde; Özgür Tiyatrodan Öz-gür Baﬂkaya bas›na bir aç›klama
yapt› okudu.
Baﬂkaya aç›klamas›nda; “Gece
nas›l uyuyabilir ki tedavi edilmesi
için zindanda kalmamas› gereken bir
hastaya rapor vermeyen bir adli t›p
kurumu doktoru? Gün be gün ölüm-ler yaﬂan›r ve ölüm kalanlara da yak-laﬂ›rken nas›l çocuklar›n›n gözlerine
bakabilir bir savc›?” diye sordu.

bedeni ve ruh yap›lar›nda onar›lmaz
yaralar açt›¤›n› ve F Tipi’ne geçildi-¤inde beri birçok tutsakta kal›c›
sa¤l›k sorunlar› oluﬂtu¤unu söyledi.
Daha sonra TAYAD’ l› Aileler
ad›na Hasan Biber yapt›¤› aç›kla-mada “Ayd›nlar, ilericiler, demok-ratlar, ö¤renciler, iﬂçiler Gülerler’in
yaﬂam hakk›n› savunmak için bir
araya geliyorlar. Çünkü AKP iktida-r› kendinden olmayan herkesin ya-ﬂam›n› hiçe say›yor. ‹stanbul’da ya-ﬂanan sel felaketinde 32 insan›m›z
hayat›n› kaybetti, trafik kazalar›nda
ölüm oran›nda Türkiye 1. s›radad›r.
Bir kez daha görüyoruz ki onlar›n
gözünde halk›n hiçbir de¤eri yok-tur… AKP hükümetini uyar›yoruz.
Art›k bürokrasi iﬂkencesine son ve-rilip Güler ZERE derhal serbest b›-rak›lmal›d›r” dedi.

Güler'in Sesi Hatay'da
A n t a k y a ' d a 14 Eylül günü Ulus
Meydan›”nda TAYAD'l› Aileler
'Güler Zere'ye Özgürlük' için ey-lem yapt›.
Eylemde TAYAD’l› Aileler ad›n
aç›klama yapan Seval Arac›; “Adli
T›p, halen bu düﬂmanl›kla ve küçük
hesaplarla hareket etmektedir. Bir
yanda Güler Zere'nin art›k geri dö-nülmez bir noktaya gelmesine ne-den olmakta, di¤er yanda sahiplen-meyi engelleyeceklerini düﬂünmek-tedirler. Yanl›ﬂ hesap yapt›klar› or-tada. Zira ne yaparlarsa yaps›nlar,
hangi takti¤e baﬂvururlarsa vursun-lar, Güler’i zulmün elinde b›rakma-yaca¤›z” dedi.

“AKP ‹ktidar› Kendinden
O l m a y a n H e r k e s i n Ya ﬂ a m › n› Hiçe Say›yor”

“ A r t › k B ü ro k r a s i
‹ﬂkencesine Son
Ve r i l m e l i d i r ”

M e r s i n ’d e 15 Eylül günü Güler
Zere'ye özgürlük için Mersin Emek
ve Demokrasi Platformu ve TA-YAD’l› Aileler taraf›ndan Taﬂbina
önünde eylem yap›ld›.
Mersin Emek ve Demokrasi
Platformu ad›na dönem
sözcüsü Recep Kara; F Ti-pi hapishanelerin tutuklu
ve hükümlülerin en baﬂta

A d a n a ’ d a demokratik kurumlar
bu hafta da yapt›klar› oturma eyle-mi ile Güler Zere’ye özgürlük iste-meye devam ettiler. 11 Eylül günü
yap›lan ey--
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lemde Mehmet B›ld›rc›n bas›na bir
aç›klama yapt›. Evrak eksikli¤i ba-hanesiyle Güler Zere ile ilgili kara-r›n ertelenmesinin Zere’yi ölüme
yaklaﬂt›rd›¤› vurgulanan aç›klama-da; "Art›k bürokrasi iﬂkencesine son
verilmelidir, söz konusu olan bir in-san›n can›d›r" denildi.
55 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem s›ra-s›nda Güler Zere hakk›nda bilgi al-mak isteyen oradan geçen bir aileye
bilgi verilirken kamera çekimi ya-pan bir polis aileye "bunlar terörist,
bunlar polis ve asker düﬂman›" di-yerek aileyi yan›ltmaya çal›ﬂt›.

"Adli T›p Oyalamaya
D e v a m E d e re k , G ü l e r ’in
Ölmesini Bekliyor"
B u r s a ’ d a, 11 Eylül günü, Bursa
Güler Zere’ye Özgürlük Platformu,
Adli T›p Kurumu’nun Güler hak-k›nda vermiﬂ oldu¤u ikinci ölüm
karar›n›, yapt›klar› yürüyüﬂle pro-testo ettiler.

"Güler Zere’ye Özgürlük-Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n!" ve
hasta tutsaklar›n isminin yaz›l› ol-du¤u "Öldürtmeyece¤iz" pankart›-n›n aç›lmas› ile baﬂlayan eylemde,
Metro istasyonu giriﬂinden Kent
Meydan›’na kadar yüründü.
Eylemde yap›lan aç›klamada
"Güler Zere Adana Balcal› Hastane-si’nin mahkum ko¤uﬂunda gün gün
ölüme giderken, Adli T›p oyalama-ya devam ederek, Güler’in ölmesini
bekliyor" denildi.
Bursa’da Güler Zere için bir ey-lemde 17 Eylül günü Halk Cepheli-ler taraf›ndan Orhangazi Park›’nda
yap›ld›. Eylemde “Bu ülkede adalet
yoktur! Çünkü; Gülerler ve hasta
tutsaklar hapishanelerde tecritte öl-dürülmeye devam ediliyor” denildi.

G ü l e r l e r ’in Sesi Olmaya
Devam Edece¤iz
Halk Cephesi ‹ z m i r ’de de ey-lemlerine devam etti. 11 Eylül günü
Kemeralt› Giriﬂi'nde toplanan Halk

Avrupa’da da Güler’e Özgürlük ‹stendi
Livorno'dan dayan›ﬂma
'rövanﬂ›'
Adana Demirspor ile Livorno
aras›nda oynanan dostluk maç›nda
aç›lan Güler Zere pankart› ard›n-dan, 12 Eylül günü, ‹talya'da Livor-no ile Milan aras›nda oynanan maç
esnas›nda Livorno taraftarlar›nca
‹ngilizce olarak "Güler'e ve Avni'ye
Özgürlük" yazan pankart aç›ld›.
Livorno taraftarlar› böylece
Türkiyeli devrimcilere yönelik bir
kez daha enternasyonalist dayan›ﬂ-malar›n› sergilemiﬂ oldular

R o t t e r d a m ' d a G ü l e r için
Stand
Hollanda Halk Cephesi taraf›n-dan 13 Eylül günü Rotterdam ﬂehir
merkezinde kurulan standta Güler
Zere’yle ilgili Hollandaca bildiri
da¤›t›ld›, Türkiye'ye fakslanmak
üzere imza topland›.

Say›: 194

Standa gelen çok say›da kiﬂiye
Güler Zere nezdinde Türkiye dev-letinin hasta tutsaklar› katletme po-litikas› anlat›ld›.

H a mb u r g : G ül e r Zer e’yle
u l u s l a r a r a s › d a y a n›ﬂ m a
b üyüy o r
Almanya’n›n Hamburg ﬂehrinde
bulunan Devrimci Perspektif için
Proje (PRP) bir bildiri yay›nlayarak
Güler Zere'nin yan›nda olduklar›n›
aç›klad›. Bildiride; Türkiye devleti
ve Adalet Bakanl›¤›’n›n Güler Ze-re'yi devrimci olmas›ndan ötürü
tahliyesini geciktirerek, ölüme terk
etti¤i belirtildi. PRP'nin Güler Zere
ile ilgili yay›nlad›¤› bildiri ve afiﬂ-ler Hamburg'un Veddel ve Will-hemsburg semtlerinde da¤›t›ld›.

B r ü k s e l ' d e G ü l e r ’i n s e s i
yank›land›
Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de

Cepheliler ad›na bas›na bir aç›kla-ma yapan Dursun Göktaﬂ; Adli T›p
Kurumu’nun karar vermeyerek, "ra-porlar eksik" diyerek, Güler Zere’yi
gün gün öldürmeye çal›ﬂt›¤›n› be-lirtti. Göktaﬂ; Marmara Bölgesi’nde
yaﬂanan sel sonucu altyap› eksikli-¤inden ölen kiﬂilerin halktan kiﬂiler
oldu¤unu belirtti ve "Katleden sel
de¤il sistemdir" dedi.

Ta b u tlar › n› ‹ste miyor u z
An t a l y a ' d a Demokratik Kitle
Örgütleri 10 Eylül günü Güler Zere
için oturma eylemi yapt›lar.
Eyleme; üzerinde "Hapishane-lerden Yeni Tabutlar Ç›karmak ‹ste-miyoruz, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n" yazan temsili bir tabut
getirildi.
50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde,;
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Güler Zere Serbest B›rak›ls›n, Has-ta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" slo-ganlar› at›ld›.
Güler Zere'ye Özgürlük Komitesi 11
Eylül günü Avrupa Komisyonu
Konsey binas› önünde yine bir saat
boyunca bildiri da¤›t›ld›. Yap›lan
eyleme K›z›l Yard›m Belçika seksi-yonu da Frans›zca olarak “Güler Ze-re'ye Özgürlük” ve “Türkiye'deki
Siyasi Tutsaklarla Dayan›ﬂma” yaz›-l› iki pankart açarak destek verdi.

‹ s v i ç r e : Bi z d e s e n i ç o k s e vi yor u z G ü l e r
‹sviçre'nin Basel ﬂehrinde, 12
Eylül günü, Halk Cepheliler Güler
Zere için eylem yapt›lar.
Barfüsserplatz Meydan›’nda sa-yap›lan eylemde; Almanca “Kan-ser Hastas› Güler Zere'ye Özgür-lük” yaz›l› pankart aç›ld›. Bin adet
bildirinin da¤›t›ld›¤› eylem 3 saat
sürdü.
Halk Cepheli-- B R Ü K S E L
ler
eylemlerini
“Güler Zere'ye di-yoruz ki; biz de se-ni çok seviyoruz”
diyerek bitirdiler.
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Tecritten
Mektuplar...
“Güler'in boyun e¤mezli¤i ve
sahipleniliﬂi karﬂ›s›nda yenildiler. H ala b ›rakm›yor oluﬂlar›,
bu k aybediﬂin d erinli¤inde ç›rp›nmalar›ndand›r.”
1 Eylül 2009
Uzun zamand›r senden mektup alam›yoruz. Ayr›ca buraya geldi¤ini bildi¤imiz üç mektubun da “sak›ncal›” bulundu.
Ve dahas› son süreçte "Güler Zere'ye özgürlük" içerikli mektuplar "sa-

Bas›ndan
Güler Zere ‹çin
Politika Günlü¤ü
Hikmet Çetinkaya
(...)
Bugün cezaevlerinde pek çok genç
hasta... Kimi mide kanseri, kimi akci¤er, karaci¤er...
Güler Zere haberlerine bak›yorum...
Güler, a¤›z kanseri ve hâlâ tutuklu.
Adana’da oynanan Demirspor-‹talyan Livorna “yoldaﬂl›k” karﬂ›laﬂmas›nda tribünlere “Güler Zere Yaﬂas›n” pankart› aç›lm›ﬂt›.
Polis, pankart› kald›rtt›.
Pankart asmak suç muydu?
Bu bir istek ve umuttu!
Demokratik bir hukuk devletinde
hükümlü ve tutuklular›n,
suçlar› ne olursa olsun devletin korumas› alt›ndad›rlar.
Salt Güler Zere de¤il, yüzlerce hükümlü ve tutuklu cezaevi koﬂullar› içinde hastalanm›ﬂlard›.
Ço¤u cezaevlerinin revirlerinde tedavi görmüﬂ, hastal›¤› ilerleyince hastaneye kald›r›lm›ﬂlard›.
(...)
Güler Zere kanser ama hâlâ tutuklu!
(12 Eylül 2009 Cumhuriyet)
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k›ncal›" bulunuyor. Fakat ne kadar da
beyhude bir u¤raﬂ bu. Çünkü Güler art›k hayata, halka ve tarihe mal olmuﬂtur. Onurun, özgürlü¤ün, dayan›ﬂman›n ve hakl›l›¤›n ad› olmuﬂtur çoktan
bizim Güler. Tam da bu nedenle öldürmek istiyorlar onu. Ama o koﬂullarda
tutarak öldürseler bile, Güler'in parmaklar›ndaki zarefeti asla yok edemezler. Bu çarp›ﬂmay› kaybettiler!
Güler'in boyun e¤mezli¤i ve sahipleniliﬂi karﬂ›s›nda yenildiler. Hala b›rakm›yor oluﬂlar›, bu kaybediﬂin derinli¤inde ç›rp›nmalar›ndand›r. Aç›k olan
ﬂu ki halk kazand›, onur kazand›, dayan›ﬂma kazand›. Ve e¤er bu zaferin bedeli olarak Güler'i orada tutarak katlederlerse, herkes Güler'in parma¤›na iyi
bakmal›, çünkü Güler yaﬂamaya de-

vam edecektir. Onlar ﬂimdi bir Güler'i
tutuyorlar duvarlar›n aras›nda, ama
binlerce Güler var sokaklarda... Zalimin tarihsel açmaz› ve bu açmaza ayna
tutan Halk Cephesi’nin baﬂar›s› iﬂte
budur.
Day›m›z›n dedi¤i gibi "Biz halk›z"
ve hem içerdeki Güler halimizle, hem
de d›ﬂardaki binlerce Güler halimizle,
bu haks›zl›¤› sineye çekmeyip karﬂ›s›na geçtik. ‹ndirdik maskeleri, yalanlar›n y›ld›z›n› döktük ve halk olarak,
"Güler Zere'ye Özgürlük" dedik ki,
Güler bizim özgürlü¤ümüzdür. Ne
mutlu özgürlü¤üne sahip ç›kana...
‹ﬂte bu sahiplenmenin bahtiyarl›¤›yla selam ve sevgilerimizi iletiyor,
hasretle kucakl›yoruz.
(Ümit ‹lter, Bolu F Tipi Hapishanesi)

Ta n › l B or a

G ü l e r Z e re ’ n i n y ü re¤i...

Che b ayra¤› k umaﬂa d öndü
Ama ben o güzel Livorno gecesinden tats›z bir tan›kl›k da aktaraca¤›m. Tad›n›z› kaç›rmak için de¤il, ‘bu iﬂleri’ fazla abartmamay›
kendimize hat›rlatmak için. 15 sene
sonra hevese gelip tribüne giden bir
Adanal› arkadaﬂ›mdan: “Maratonday›z, köﬂede ‘Güler Zere’ye özgürlük’ pankart› var. Gözüm hep
orada, ‘bir maraz ç›kmasa iyi’ diyorum. Ama her ﬂey güzel. ‹kinci yar›ya kadar. Güvenlik müdahale etti,
çocuklar direnince geri çekildiler.
Sonra bakt›k polis giriyor, kap›lar›
kapad›lar, oradaki grup yaln›z kald›. Polis sald›rd›. Kendi kendime
‘ﬁimﬂekler, hadi bir ﬂey deyin, bir
ﬂey yap›n’ diyorum. Biz bir grup arkadaﬂ ‘polis d›ﬂar›’ diye ba¤›r›yoruz. O hiç susmayan ﬁimﬂekler,
sustu kald›, ellerinde Che vb. bayraklarla... Ben anlamad›m, arkadaﬂlar tercüme etti, ‘köﬂe d›ﬂar›’ diye
ba¤›rm›ﬂlar, polisin müdahale etti¤i
yeri kastediyorlar... Bütün sevincimizi yitirerek, kendi aldanm›ﬂl›¤›m›za da küfrederek staddan ç›kt›k...
Yaz›lanlar› okudum, evet s›rad›ﬂ›
bir maç, ama bu yönünü de görmek laz›m. O Che bayraklar›/tiﬂörtleri basit bir kumaﬂa dönüﬂtü gözümde...”
(Birgün,08.09.2009)

O r h a n M i r o ¤l u,
Güler Zere 1 Eylül günü d›ﬂar›dakilere gönderdi¤i mektupta böyle diyor:
“Yüre¤im bir serçe telaﬂ›nda...”
Bu hafta , ‘Yüzleﬂme’ köﬂesini Güler
Zere’ye b›rakmak istiyorum.
Ama öncesinde, s›ras› gelmiﬂken cezaevleri ve benim içerdekileri ihmal ediﬂim konusunda bir iki ﬂey yazmam gerekiyor.
Taraf’a yazd›¤›m günden bu yana
‘içerdekilerden’ çok az söz ettim. Bu büyük bir kusur asl›nda. Bir özür borcum
var onlara ve bu, asl›nda bir hayli ertelenmiﬂ bir borç.
Bir özür, sözünü etti¤im bu kusuru,
bu ihmali kapat›r m› bilmiyorum, ama
ben yine de onlardan özür dilemek istiyorum bugün.
(...) Ve Güler Zere...
Güler Zere, özgürlü¤üne kavuﬂmas›
için ‘d›ﬂar›da’ umutlu bir bekleyiﬂ içinde
olan herkese 1 Eylül günü bu mektupla
seslenmiﬂ, sözü Güler’e b›rak›yor ve özgürlü¤üne kavuﬂmas›n› yürekten diliyorum:
(Taraf, 09.09.2009)
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TECR‹T’TEN
HABERLER
Yeni ölümlere davetiye ç›karan,
onursuz ve ahlaks›zca bir uygulam a:

Kad›n t utukluya a sker önünde
muayene d ayatmas›
Bitlis E tipi kapal› hapishanesi’nde ki kad›n tutuklu ve hükümlüler muayene için götürüldükleri
Bitlis Devlet Hastahanesi’nde asker önünde ve kelepçeli muayeneye zorlan›yorlar.
Y›ld›z Çelebio¤lu isimli kad›n hükümlü, muayene için götürüldü¤ü Devlet Hastahanesi’nde elleri
kelepçeli ve jandarmalar›n yan›nda muayene edilmek istendi¤ini, doktorun bu duruma seyirci oldu¤unu ve “gg i t o z a m a n k a d › n d o k t o r s a n a b a k s › n” dedi¤ini belirterek, jandarma önünde ve kelepçeli muayeneyi kabul etmedi¤ini, tedavi edilmeyerek hapishaneye geri getirildi¤ini aç›klad›.
Kelepçeli ve asker önünde muayene dayatarak,
tutuklu ve hükümlülerin tedavi hakk›n› gaspeden
AKP iktidar›, kal›c› hastal›klara, sakatl›klara ve
ölümlere davetiye ç›karmaktad›r.
Asker önünde muayene olmay› dayatmak onursuz ve ahlaks›zca bir tav›rd›r. Bu onursuzluk ve ahlaks›zl›k AKP’nindir.

Denizli D T ipi Hapishanesi’nde
‹ﬂkence!
13 A¤ustos 2009’da hapishaneye o¤lunu ziyarete
giden Kemal ve Gülseren Kalkan yap›lan iﬂkence
nedeniyle o¤ullar›n›n durumunu gördüler.
Yunus Kalkan yaﬂad›¤› sald›r› ve iﬂkenceyi; “Ko¤uﬂlar›m›z de¤iﬂtirildi. ‹ki gün sonra revire ç›kar›ld›m. Üzerimde iç çamaﬂ›r›m›n alt k›sm› kalana kadar soydular. Gardiyanlar gülerek aniden üzerime
sald›rd›. Yumruk at›p, tekmelemeye baﬂlad›lar. Döverek gözetim odas›na kadar götürdüler.
Orada dövdüler. Baﬂgardiyan da itfaiye hortumuyla üzerime tazyikli su tuttu. Sa¤l›k görevlisi S.G,
infaz koruma memuru Ö.E, ile infaz koruma memurlar› H.Ö., B.K., .... ﬂikayetçiyim.” (Milliyet, 12 Eylül
2009)
AKP’nin Adalet Bakan›’n›n “özrü”, hapishanelerde sürmekte olan tecrit iﬂkencesini, fiili ve psikolojik sald›r›lar› örtmeye yetmiyor. ‹ddia edildi¤i gibi
iﬂkence “bir kaç kendini bilmez görevlinin iﬂi” de¤ildir. Bir politikan›n sonucu uygulanmakta ve sürdürülmektedir. Bu art›k tart›ﬂ›lmazd›r.
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Mektuplardan
Kitap yasaklar›n› Polis ve F t i pi ha p i s ha nes i i d a re s i b i r l i k t e s ü r d ü r ü y o r
Hac› Demir ’ i n m e k t u b u n d a n ;
- Kitap yasaklar› 33 y ›ll›k, 27 y›ll›k , 26 y›ll›k y asak l a r a d a y a n d › r › l › y o r... Polis, hapishane idaresi ile ortak
çal›ﬂ›yor...
“Mao ve Lenin'e ait kitaplar hakk›nda yasak karar› oldu¤u için kitaplar› vermediler... Yasaklar 1976 y›l›na ve
12 Eylül'e ait kararlarm›ﬂ. Adana Emniyet Müdürlü¤ü’nün kay›tlar› 12 Eylül'e hatta öncesine dayan›yor.
Kararlar ; 33 y›ll›k, 26 y›ll›k, 27 y›ll›k yasak kararlar›... Bize en son 16 A¤ustos 2009 tarihli yay›nlar› verdiler. Yürüyüﬂün 193. say›s›ndan sonraki, iki say›y› daha
vermediler.” ( Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi,1 Eylül 2009)

D o k t o r yok, Tedavi yok...
Ali Osman Köse’nin mektubundan:
-1 y›ld›r g ö z m u a y e n e s i y a p › l m a y a n t u t s a k l a r v a r
- H a s t a o l d u ¤ u n d a d o k t o r y ü z ü g ö re m e y e n t u t s a k lar var
“Eylülden de gün ald›k. Yaﬂam›m›zda herhangi bir de¤iﬂiklik yok. ‹dare Eylül ay›nda da A¤ustos ay› program›n› uygulayaca¤›n› anons etti. Herhalde adli tutuklular
sohbete ç›kmak istedikleri arkadaﬂlar›nda de¤iﬂiklik yapmak istemiﬂti.
Doktorumuz da yok. Pazartesi ve Perﬂembe günleri
geliyormuﬂ. Ve “burada yapabilece¤im bir ﬂey yok” diyor ve hastahaneye sevk ediliyormuﬂ. Böylece bizlerin de
muayene olmam›z da tamamen engellenmiﬂ olacak gibi.
Burada muayene için bir ﬂey yap›lmay›nca hastahaneye
gitmek de zor olacak.
Gitmek ayr› bir sorun olacak, gidilse bile orda muayene engellendi¤i için geri gelinecek.
Belki doktor atamas› yap›l›r...
1 Eylül'de Canip göz muayenesi için Devlet hastahanesi’ne götürülmüﬂ. Zaten 1 y›ld›r gidip geliyordu. Ve
muayene etmiyorlard›. Muayeneye ç›kt›¤›nda baﬂka bir
doktor varm›ﬂ. O gün kelepçelerini açt›rm›ﬂlar ve muayene olmuﬂ.
Ertesi gün Rasim Özdemir'i göz için götürmüﬂlerdi.
Göz muayenesi olacakt›. Dersim'den gelen bir uzman çavuﬂ varm›ﬂ. Doktor yine ayn› doktor. Ancak Rasim’in kelepçelerini ç›karmam›ﬂlar. Haliyle muayene olamam›ﬂ.
Rasim'in gözleri oldukça kötü. Okuyup yazmakta ciddi güçlük çekiyor. Yan›ndaki arkadaﬂlar ona bir ﬂeyler
okuyorlar. (Edirne F Tipi Hapishanesi, 6 Eylül 2009)
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Selde Ölen Halk,
Öldüren AKP ‹ktidar›d›r
Marmara bölgesinde yaﬂanan sel bask›nlar›n›n
ma¤durlar›n› ziyaret eden Halk Cephesi üyeleri, 13
Eylül Pazar günü Hamam Deresi ve Ayazma halk›n›n
yan›ndayd›. Hamam Deresinin taﬂmas› sonucu evleri
sular alt›nda kalan insanlar›n sorunlar›n› dinleyen Halk
Cepheliler, bir yandan halk›n kendi olanaklar›yla toplad›¤› erzaklar› da¤›t›rken, bir yandan da evlerin temizli¤ine yard›m etti.
Sorunlar›n› Halk Cepheliler’e anlatan Hamam
Deresi sakinleri; sel felaketinden sonra evlerin
kullan›lacak hiçbir taraf› kalmad›¤›n›, eﬂyalar›n tamamen kullan›lmaz halde oldu¤unu, temizlemek için bile
‹SK‹'nin sular› açmad›¤›n›, BEDAﬁ'›n da dört gündür

elektrik vermedi¤ini ifade ettiler.
Mahalleden bir heyetle BEDAﬁ'a giden Halk
Cepheliler yetkilerle görüﬂmek istediklerinde güvenlik
görevlileri taraf›ndan engellendiler. Önce sözlü hakaret
eden güvenlik görevlileriyle mahalleliler aras›nda arbede ç›kt›. Yaﬂanan arbede de Bayram Genç çenesinden
yaraland›.
Olay yerine gelen AKP polisi, BEDAﬁ görevlisini ve
Bayram Genç'i Küçükçekmece ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürdü. Bayram Genç serbest
b›rak›l›rken, sald›rgan BEDAﬁ görevlisi de Savc›l›¤a
sevk edildi. Mahalleye elektrik verilmemesinin nedeni
hakk›nda ise hiçbir aç›klama yap›lmam›ﬂt›r."
Halk Cepheliler, hayvanlar›n› selden kurtarmak için
mücadele ederken hayat›n› kaybeden 32 yaﬂ›ndaki
Murat Akay'›n ailesini de ziyaret ettiler. Halk Cephesi
üyelerine baba Mehmet Ali Aktay; "Küçükçekmece
Belelediyesi'ne gidip sorunumu anlatt›m. Mand›ram›n
ve evimin sel alt›nda kald›¤›n›, kalan hayvanlar›m› koyacak bir yerin olmad›¤›n› söylememe ra¤men herhangi
bir belediye yetkilisi u¤ramad›. Ne yapaca¤›m›z› bilemiyoruz." dedi.
Hamam Deresi ve Ayazma'da yaﬂayan halk, Halk
Cepheliler’in gelmesinden duyduklar› memnuniyeti
ifade ettiler. Halk Cepheliler’le sohbet eden insanlar;
"Bizleri düﬂündü¤ünüz ve buraya bizlerin yan›na
geldi¤iniz için teﬂekkür ederiz. Sizlere kap›m›z her
zaman aç›k" dediler.

Ankara’da
Yürüyüﬂ
Sergileri

Polis Terörüne Son!
AKP polisi yeni icraatlar›na devam ediyor. ‹stanbul’da ‹kitelli Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂan› Mehmet Tetik’e muhbirlik yapmas› teklif
edildi. Mehmet Tetik’i ve ailesini arayan polisin bu tutumunu teﬂhir etmek için 14 Eylül’de
dernekte bas›n toplant›s› yap›ld›. Aç›klamada
‹kitelli Özgürlükler Derne¤i giriﬂimi ad›na
konuﬂan Umut Alabay; haklar ve özgürlükler
mücadelesi verdikleri için bu bask›lar› yaﬂad›klar›n› söyledi.Yaﬂad›klar›n› anlatan Mehmet Tetik ise, “muhbirlik yapmak ﬂerefsizliktir. ﬁerefsizli¤i kimse kabul etmemeli. Bundan sonra için benim ve ailemin baﬂ›na gelecek her türlü olaydan polis sorumlu olacakt›r.”
dedi.
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Ankara’n›n çeﬂitli
mahallelerinde
aç›lan sergilerle Yürüyüﬂ dergisi halka
tan›t›ld›.
Hüseyingazi Mahallesi’nde 7 Eylül’de Hüseyingazi
Kültür Araﬂt›rma Derne¤i önünde, Dikmen’de Ahmed Arif Park›’nda da 9-10 Eylül günleri Çankaya Kültür Derne¤i çal›ﬂanlar› taraf›ndan Yürüyüﬂ sergisi aç›ld›. 11 Eylül günü de Dikmen
‹lker Mahallesi Mahzuni ﬁerif Park›’nda Yürüyüﬂ sergisi aç›ld›.
Sergilerde Yürüyüﬂ bildirileri da¤›t›ld› ve Yürüyüﬂ
dergisi sat›ﬂ› yap›ld›. Sergiler
mahalle
halk›n›n ilgiG ü le r
siyle karﬂ›land›.
Z e re ’y e

Ö z g ü rl ü k
20 Eylül 2009

56 Halk Gerçe¤i
Anadolu’da Halk Gerçe¤i lam
dergisi halka ulaﬂt›r›ld›.
Her hafta oldu¤u gibi geçti¤imiz
hafta içinde Anadolu’nun birçok
yerinde Halk Gerçe¤i dergisinin
tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. Yap›lan
dergi sat›ﬂlar›nda dergi okurlar›
Güler Zere’nin son durumunu
anlatt›lar, ülke gündemiyle ilgili sohbetler ettiler.
‹ z m i r : 12 Eylül günü, Halk Gerçe¤i dergisinin da¤›t›m› ve tan›t›m›
Narl›dere Huzur Mahallesi’nde yap›ld›. Halk Gerçe¤i okurlar›, yaﬂanan sel felaketlerini ve selin sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu anlatt›lar. Güler Zere'nin durumunu da
anlatan Halk Gerçe¤i okurlar› Adli
T›p’›n “raporlar eksik” diyerek Güler Zere’yi öldürmeye çal›ﬂt›¤›n› belirtiler. 6 kiﬂinin kat›ld›¤› sat›ﬂta top-

Narl›dere d›ﬂ›nda Limontepe Mahallesi’nde, Menemen
Asarl›k ve U¤ur Mumcu mahallelerinde de yap›ld›. ‹ki gün süren tan›t›m ve sat›ﬂta yüzlerce dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
B u r s a : 12-13 Eylül tarihlerinde
Teleferik ve Kestel Mahalleri’nde
Halk Gerçe¤i dergisinin tan›t›m› ve
sat›ﬂ› yap›ld›. Irak’ta katliamlar yapan Amerikan askerlerinin ‹ncirlik
Üssü’ne geldi¤i, AKP’nin iﬂbirlikçili¤i anlat›lan tan›t›mda toplam 43
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Elaz›¤: Halk Gerçe¤i okurlar› 10
Eylül günü Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kurulan pazarda ve ﬁehit ‹l-

hanlar Caddesi’nde derginin tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. ‘’Anadolu’da emperyalist bir sald›r› üssü ‹ncirlik’in kap›lar› ard›na kadar aç›l›yor, 100 bin katil ülkemize geliyor
ve Adli T›pta bilim yok, hukuk yok,
adalet yok, Güler Zere’ye özgürlük"
denilerek yap›lan tan›t›mda 50 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
An t a k y a : 9 Eylül günü Antakya
Serinyol beldesinde Halk Gerçe¤i
dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Dergi sat›ﬂ›nda, esnaflara ve evlere Halk Gerçe¤i okurlar› Güler Zere’nin son durumunu anlat›rken, ‹ncirlik Üssü’nü Amerikan askerlerine
peﬂkeﬂ çeken iﬂbirlikçi iktidarlar teﬂhir edildi.
Tan›t›m ve sat›ﬂta 56 Halk Gerçe¤i dergisi halka ulaﬂt›r›ld›.

BTS üyeleri açl›k grevi
yapt›

Davutpaﬂa katliam› ma¤durlar›n›n
adalet aray›ﬂ› 12. haftas›na girdi

Birleﬂik Taﬂ›mac›l›k Çal›ﬂanlar› Sendikas›(BTS) demiryollar›nda yaﬂanan
keyfi ve hukuksuz uygulamalara son verilmesi amac›yla 9-10 Eylül tarihlerinde
açl›k grevi ve oturma eylemi yapt›. Adana ve ‹zmir'de KESK'e ba¤l› ﬂubelerin ve
çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin destek verdi¤i eylemler, yap›lan bas›n aç›klamalar›yla tamamland›. Adana'da yap›lan eylemde BTS Adana ﬂube Baﬂkan›
Mehmet Gök bas›n aç›klamas›nda AKP
hükümetinin kendi siyasal ç›karlar›n› halk›n ç›karlar›n›n önünde tutarak yetkilerini kötüye kullanarak faturan›n halka
ç›kart›ld›¤›n› söyledi. Aç›klaman›n
ard›ndan siyah çelenk b›rak›ld›.

Davutpaﬂa’da yaﬂanan patlaman›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›n› isteyen Davutpaﬂa katilam› ma¤durlar›n›n Taksim tramvay dura¤›nda yapt›¤›
eylemlere 12 Eylül Cumartesi günüde devam edildi. 12. haftas›na giren
adalet aray›ﬂ›nda aileler “art›k yeter” diyerek baﬂka Davutpaﬂalar olmamas›n› istediler. Yaklaﬂ›k 21 ay önce, 21 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i Davutpaﬂa patlamas›n›n sorumlular› hakk›nda tek bir dava dahi aç›lmad›. Aileler ise sorumlular›n yarg›lanmas›n› istiyor.

11 Sendikal› Sürgün Edildi
‹zmir'de yap›lan eylemde ise ‹zmir
BTS ﬂube Baﬁkan› Bülent Çuhadar, "Genel anlamda TCDD de yaﬂanan bask›lara
ve siyasi kadrolaﬂmaya dikkat çekmek,
özelde ise ‹zmir ﬂubemiz üyelerinden 11
tren teﬂkil memuru üyemizin iste¤i d›fl›nda nakillerinin(sürgünlerinin) kamuoyu ile paylaﬂ›lmas› ve sürgünlerin durdurulmas›na yönelik olarak 2 günlük açl›k
grevi gerçekleﬂtirilmiﬂtir." ﬂeklinde aç›klamada bulundu.

Say›: 194

Atamas› yap›lmayan ö¤retmenler eylem yapt›
14 Eylül günü Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu üyeleri
(AYOP), Milli E¤itim Bakanl›¤›(MEB) önünde eylem yapt›. 250 bin atamas› yap›lmayan ö¤retmenden, yanl›zca 15 bin 655 ö¤retmenin kura çekimi ile atanmas› protesto edildi. MEB Baﬂö¤retmen Salonu’nda düzenlenen törene AYOP üyesi ö¤retmenlerde girmek isteyince polis taraf›ndan engellendiler. Bunun üzerine ö¤retmenler kura seçimi sonuçlanana
kadar bakanl›k önünde oturma eylemi yapt›. Eylemde “Ö¤retmene De¤il Çetelere Barikat, Sözleﬂmeli Köle Olmayaca¤›z, ‹ﬂsiz b›rakan Hükümet ‹stifa” slagonlar› at›ld›.

Ö¤retmenlerden Protesto
16 Eylül günü E¤itim Sen’e üye ö¤retmenler birçok ilde ek ders ücretlerinin ödenmemesini protesto etti. Yap›lan eylemlerde okunan bas›n aç›klamalar›nda 2009–2010 e¤itim ö¤retim y›l›na da, t›pk› önceki y›llarda oldu¤u gibi, yine sorunlarla ve hak gasplar›yla baﬂland›¤› belirtilerek, ek
ders ücretlerinin ödenmesinde yaﬂanan ma¤duriyetlerin giderilmesi istendi. Türkiye’nin birçok ilinde protesto eylemleri yap›l›rken, yap›lan eylemlerde “Ek Ders Hakk›m›z Gasp Edilemez” “Paras›z E¤itim, Paras›z
Sa¤l›k” “Devlet Güdümlü Sendika Olmayaca¤›z” “Toplu Sözleﬂme Yoksa Grev Var” sloganlar› at›ld›.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
‹zmir Karﬂ›yaka Belediyesi’ne ba¤l› Kent A.ﬁ. iﬂçileri direniﬂlerinin gelinen aﬂamas›nda Ankara’ya yürüyorlar.
CHP’li Karﬂ›yaka Belediyesi, 30
Nisan günü tam da 1 May›s’›n arifesinde Genel-‹ﬂ üyesi 290 Kent A.ﬁ. iﬂçisini iﬂten ç›kard›. ‹ﬂçiler o tarihten bugüne yaklaﬂ›k 140 gündür iﬂe geri dönme
talebiyle direniyorlar.

Kent Aﬁ. ‹ﬂçileri Belediyelerde
Taﬂeronlaﬂt›rmaya Direniyor
Kent A.ﬁ. iﬂçileri
Ankara’ya d o¤ru
yürüyüﬂe geçtiler. T üm
güzergah boyunca yaya
yürünecek olan
yürüyüﬂün 30 gün
sürmesi planlan›yor...

CHP’li Karﬂ›yaka Belediyesi ise belediyenin ﬂirketi
olan Kent Aﬁ.’yi devre d›ﬂ› b›rak›yor. Kent A.ﬁ.’nin iﬂlerini taﬂeron bir ﬂirkete veriyor. Kent A.ﬁ. iﬂçilerini ise iﬂten
at›yor. ‹ﬂçi düﬂman› yüzünü gizlemek için de düﬂük ücreti
kabul etmeleri, kazand›klar› haklar›ndan vazgeçmeleri
halinde, yeni çal›ﬂma koﬂullar› temelinde taﬂeron ﬂirkette
çal›ﬂabileceklerini söylüyor. ‹ﬂçiler ise taﬂeronda çal›ﬂmak
istemiyor. Mevcut h a k l a r › n › n k o r u n m a s › n› ve iﬂ gü ven cesi istiyorlar.
Kent A.ﬁ. iﬂçileri direniﬂ sürecinde gerek polisin, gerekse Karﬂ›yaka Belediyesi’nin de¤iﬂik sald›r›lar›na maruz
kald›lar. Bu her direniﬂte emekçilerin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›
bir tav›rd›r.
Kent A.ﬁ. iﬂçileri do¤al ve hakl› olarak direniﬂe Kent
A.ﬁ. ﬂantiyesinde baﬂlad›lar. Burada sürdürdüler direniﬂlerini. Çok geçmedi direniﬂten rahats›z olan Karﬂ›yaka Belediyesi polis zoruyla iﬂçileri buradan att›. Buradan ç›kmamakta direnen iﬂçiler polisin gazl›, joplu sald›r›s›na u¤rad›lar. Yani ilk hedef iﬂçilerin çal›ﬂt›¤› iﬂyeriyle ba¤›n› tümden
kesmek, direniﬂ mekan› olarak da buralardan uzak tutmakt›. Sonras›nda da, direniﬂin gücünü k›rmak için ya iﬂ
makinalar›n› çal›ﬂ›r hale getirmek ya da direniﬂ k›r›c›lar›
devreye sokmak hesab› vard›... Polisin ilk sald›r›s›n›n ard›ndan belediyeye ait ve kamu mal› olan çöp araçlar›n›n,
taﬂeron ﬂirkete verilmemesi için, ﬂantiyeden ç›kar›lmas›na
engel olmak isteyen iﬂçiler, aileleriyle birlikte bir kez daha
polisin coplu, gaz bombal› sald›r›s›na u¤rad›lar.

‹ﬂçiler oturma eyleminde
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi’nde anlaﬂma sa¤lanamamas› üzerine Petrol-‹ﬂ sendikas›n›n örgütlü oldu¤u TPAO ve BOTAﬁ iﬂyerlerinde bir ayd›r baﬂlat›lan eylemlere bir yenisi
daha eklendi. Petrol-‹ﬂ üyesi iﬂçiler 15-16 Eylül günü Ankara’da bulunan TPAO Genel Müdürlü¤ü binas› önünde
oturma eylemi yapt›. Petrol-‹ﬂ üyeleri yapt›klar› aç›klama
ile “TPAO iﬂletmelerindeki temel uyuﬂmazl›k konusu,
üyelerimiz aras›ndaki ücret farklar›d›r. TPAO ve BOTAﬁ’da çeﬂitli nedenlerle ayn› iﬂi yapan ve ayn› tahsile
sahip üyelerimiz aras›nda adaletsizlik yaratan farkl›l›klar
oluﬂtu” denilerek bunun giderilmesi gerekti¤i belirtildi.
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Patronlar›n klasik demagojisidir. Direniﬂçi iﬂçileri hizmetlerin aksamas›n›n
sorumlusu olarak gösterirler. Karﬂ›yaka
Belediye Baﬂkan› Cevat Durak da, propagandas›n› bunun üzerine kurdu. Kent
A.ﬁ. iﬂçilerini, Genel-‹ﬂ Sendikas›’n›
Karﬂ›yaka’da aksayan hizmetlerin sorumlusu olarak gösterip halka ﬂikayet etti. ‹ﬂçilere, sendikaya, direniﬂin meﬂrulu¤una sald›rarak, iﬂçi düﬂman› yüzünü
gizlemek istiyordu. Halka hizmet vermekte seferber olmayanlar, iﬂçilere ve sendikalar›na sald›rmakta belediyenin
olanaklar›n› seferber etmekten geri durmad›lar.
Her direniﬂ örnektir. Direniﬂin baﬂar›s› da baﬂar›s›zl›¤›
da kendisiyle s›n›rl› kalmaz. Kent A.ﬁ. direniﬂi de böyledir.
Kent A.ﬁ. direniﬂi üçyüze yak›n iﬂçinin iﬂe geri dönmesi direniﬂi de¤ildir. Kent A.ﬁ. direniﬂi taﬂeronlaﬂt›rmaya, iﬂ güvencesiz çal›ﬂmaya karﬂ› bir direniﬂtir. Bu sald›r›ya direnilmezse, bu direniﬂ baﬂar›ya ulaﬂmazsa bu tür örnekler ço¤alacakt›r, ço¤almaktad›r. O halde Kent Aﬁ. iﬂçisi ve onun
sendikas› bu bilinçle direnmelidirler. Emekçiler, emekten
yana olan güçler bu direniﬂe desteklerini bu bilinçle vermelidirler.
Kent A.ﬁ. iﬂçileri direniﬂlerinin 140’l› günlerindedir.
Direniﬂ henüz istenilen sonuçlar› yaratmad›ysa bu bir
umutsuzluk do¤urmamal›d›r. Hiçbir hak kolay kazan›lm›yor. ‹ﬂçilerin emekçilerin parçalanm›ﬂl›¤›, da¤›n›kl›¤›, örgütsüzlü¤ü, hak alma bilincinin gerili¤i alt›nda, sendikalar›n ciddi güç kayb› yaﬂad›¤› bu koﬂullarda, direniﬂler daha
meﬂakkatli, zorlu ve uzun bir sürece yay›lmaktad›r. Direniﬂ
ne kadar hakl›, meﬂru olursa olsun böyledir.
Direniﬂin süresini k›saltacak olan tek ﬂey yine direniﬂin
kendisidir. Direnme kararl›l›¤›d›r. Direniﬂin boyutunu büyütmektir. Kent A.ﬁ. iﬂçileri de bu yolda gidiyorlar. Onlarca yürüyüﬂ yapt› iﬂçiler. Açt›klar› çad›rlarda direndiler. Onlarca bas›n aç›klamas›, gösteri yapt›lar. D‹SK Genel-‹ﬂ,
Karﬂ›yaka Belediyesi ile, Büyükﬂehir Belediyesi ile görüﬂerek taleplerinin kabul edilmesini istediler. ﬁimdi de iﬂçiler A n k a r a ’ y a y ü r ü y e c e k l e r.
16 Eylül’de Karﬂ›yaka Belediyesi önünde toplanan
Kent A.ﬁ. iﬂçileri pankartlar›yla, üzerlerinde “‹ﬂten At›lan
Kent A.ﬁ. ‹ﬂçileri” yaz›l› önlükleriyle Ankara’ya do¤ru yürüyüﬂe geçtiler. T ü m g ü z e r g a h b o y u n c a yaya yürünecek
olan yürüyüﬂün 30 gün sürmesi planlan›yor. ‹ﬂçiler Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde Ankara yürüyüﬂü eylemini
noktalayacaklar. Elbette direniﬂ as›l olarak iﬂçilerin haklar›n› kazanmalar›yla noktalanacakt›r. Kent A.ﬁ.
direniﬂi kazanacakt›r!
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Tekeller ‹çin Demokrasi,
Tekeller ‹çin Bas›n Özgürlü¤ü
TÜS‹AD, Ayd›n Do¤an’a verilen son vergi cezas› ile ilgili bir
aç›klama yapt›. Do¤an Yay›n Holding’e 3 milyar 755 milyon liral›k
vergi cezas› verilmesini; “Son uygulamalar, basit vergi cezas› uygulamas›n›n ötesinde demokrasi sorun u d u r” diyerek eleﬂtirdi. TÜS‹AD
aç›klamas› ﬂöyle devam ediyor:
“Ne yaz›k ki yaﬂad›¤›m›z güncel
uygulama yürütme erkinin kullan›lmas›nda yaln›zca kamu yarar›n›n
güdülmedi¤i endiﬂesi yaratmaktad›r. ” (12 Eylül 2009, Hürriyet)
‹ﬂin ucu kendilerine dokununca
ak›llar›na demokrasiden, kamu yarar›ndan söz etmek geliyor.
Bu ülkede iﬂkenceler, sokaklardaki polis terörü, devrimci bas›n yay›n üzerindeki bask›lar, devrimcilere kurulan komplo davalar›, hiçbir
ﬂey “demokrasi sorunu” olmuyor,
ama bir tekelci burjuvaya verilen
vergi cezas› demokrasi sorunu oluyor!
Bugüne kadar yürütme erki “kamu yarar›na” m› kullan›l›yordu?
Yarg›n›n hükümetlerin icraatlar›,
kararlar› hep kamu yarar›na m›yd›?
TÜS‹AD’›n kamu yarar›ndan
anlad›¤› kendi yararlar›d›r. TÜS‹AD’›n “kamu”su, tekellerdir. S›n›f-

sal konumlar› itibar›yla tekelleri
“kamunun yarar›” ilgilendirmez zaten. TÜS‹AD, oligarﬂi içi çat›ﬂmada, demokrasi ve kamu yarar› kavramlar›n› kullanarak, istismar etmektedir.
TÜS‹AD’›n “demokrasi” savunuculu¤u zaman zaman depreﬂir.
Kendi ç›karlar›n› “demokrasi”, “laiklik”, “hak ve özgürlükler" kavramlar›n›n arkas›na gizlemek, TÜS‹AD’›n bilinen bir tavr›d›r.
Ony›llard›r yaﬂad›¤›m›z cuntalar, katliamlar, kay›plar, hak gasplar›nden hiç ﬂikayetçi olmad› tekeller.
Çünkü hepsi, tekellerin ç›kar› içindi. ‹ﬂten ç›karmalar, sendikas›zlaﬂt›rma gibi uygulamalar da demokrasi aç›s›ndan “sak›nca” yaratm›yordu
TÜS‹AD’a göre. 12 Eylül öncesinde bir tekelci burjuva -Nejat ECZACIBAﬁI, "Demokrasi kurban edil melidir. " diyordu. As›l düﬂünceleri
budur. Demokrasiden yana görünen
tüm aç›klamalar› ise, istismard›r:
Demokrasiyi istismar!..
Tekeller yaln›zca kendilerine s›n›rs›z sömürü imkan› sa¤layacak bir
“demokrasi”den yanad›rlar.

Av r u p a E m p e r y a l i s t l e r i n i n
“Bas›n Özgürlü¤ü”
Ölçüsü

TÜS‹AD’ç›lara soruyoruz;
Avrupa’n›n b urjuva
politikac›lar›na s oruyoruz;
AG‹T’e s oruyoruz:
Bir ülkenin h apishanelerinde
onlarca t utsa¤›n gün gün
öldürülmesi,
sizce “ demokratikleﬂme sürecini
geriye götürecek” b ir unsur de¤il
midir?
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Almanya Yeﬂiller Partisi Eﬂbaﬂkan› Claudia Roth
da Do¤an Holding’e verilen cezay› ﬂöyle de¤erlendiriyor: “Do¤an’a vergi
cezas›yla bas›n özgürlü¤ü
k›s›tlan›yor... Bu ceza bas›n özgürlü¤ünü k›s›tlaman›n baﬂka yöntemidir ve
demokratikleﬂme sürecini
geriye götürür.” (13 Eylül
2009, Hürriyet)
Roth’un ard›ndan Avru-

pa Güvenlik Ve ‹ﬂbirli¤i Teﬂkilat›
(AG‹T) da D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’na
bir mektup göndererek, “Do¤an
Holding’e cezan›n medya ço¤ulculu¤unu tehdit etti¤ini... devletin
eleﬂtirel görüﬂlere karﬂ› kendisini
tutmas›n›n beklendi¤ini...” belirterek cezay› eleﬂtirdi.
Avrupa emperyalizminin bas›n
özgürlü¤ü, bas›n tekellerinin özgürlü¤üdür. Tekelci burjuvazinin sahip
oldu¤u bas›n yay›n organlar›n›n sahip olmas› gereken haklar›n çi¤nenmesi karﬂ›s›nda ortal›¤› aya¤a kald›r›rlar.
Öte yandan, devrimci, ilerici yay›n organlar› neredeyse sürekli olarak toplat›l›r, yay›nlar› aylarca durdurulur, a¤›r para cezalar› verilir, internet siteleri yasaklan›r, çal›ﬂanlar›
keyfi gerekçeler ve komplolarla tutuklan›r, ama Avrupa emperyalizmine göre, bunlar “bas›n özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›!” say›lmaz. AB’ye
göre bunlar demokratikleﬂme sürecini geriye götürmez.
Yürüyüﬂ Dergisi da¤›tan Ferhat
Gerçek vuruldu¤unda, Engin Çeber
dergi da¤›t›rken tutuklan›p katledildi¤inde Claudia Roth veya AG‹T
veya AB’nin di¤er kurumlar›, bas›n
özgürlü¤üyle ilgili “kayg›” belirtmezler hiç.
Emperyalistler, bas›n özgürlü¤üne, demokrasiye de¤il, bir iﬂbirlikçilerine sahip ç›kmaktad›rlar. Malum, Do¤an Holding emperyalizme
ba¤›ml› bir bas›n tekelidir.
Avrupa ve Amerikan emperyalizmi ve onlara ba¤l› kurumlar, antiemperyalist mücadelesinden dolay›,
devrimci, ilerici bas›na yönelik bask›lara, yasaklara karﬂ› de¤illerdir.
Dillerinden düﬂürmedikleri bas›n
özgürlü¤ü de devrimciler için de¤il,
tekellerin, düzenin bas›n› içindir.
Do¤an Holding’e cezaya gösterdikleri tepki de bunu gösteriyor zaten.

TÜS‹AD
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değin m eler
Bu genelge
uygulanamaz!
Polise yeni bir genelge
yay›nlanm›ﬂ: Polis so¤an
sar›msak, lahmacun, past›rma yemeyecek.. Göbekli olmayacak... Ütüsüz eski pantolon giymeyecek... Sert bak›ﬂl› olmayacak.. Muhatab›ma sayg›s›zl›k gösterilmeyecek...
Baﬂtan son ikisine kadar
hepsi tamam da, bu sonuncular› Türk polisine uymaz..
Sert bakmayacak.. Üstüne
üstlük, gözalt›na ald›klar›na
lan, ulan diyemiyecek, iki

tane patlatamayacak...
Öyle polislik
mi olur?

*
Fakat arka meselenin
bir de öteki yüzü vard›r
san›r›z.
Polis ﬂeflerine meydanlarda tan›k oluruz; hapishanelerde de müdürler yaparlar; “vurmay›n vurmay›n”
derler, polis, gardiyan bilir
ki, o “vurun vurun”
anlam›na gelmektedir.
Genelgenin sözkonusu
maddeleri de öyle olmas›n
sak›n... Genelgenin arka
yüzüne, “siz bu konuda
bildi¤inize devam edin”
yazm›ﬂ olmas›nlar.. Bizim
bildi¤imiz bugüne kadarki
genelgelerin arka yüzünde
hep öyle yaz›yordu da...

Konuﬂmak SUÇTUR böyle zamanda!
9 Eylül Çarﬂamba günü
vurmuﬂtu sel... ‹nönü Mahallesi, Ayamama bölgesinde selin vurdu¤u mahellelerden biri... 16 Eylül’de hala elektirik yok-

tu... Hala telefonlar çal›ﬂm›yordu... Hala kap›lar›n›
çalan kimse yoktu...
Ve baﬂbakanlar, bakanlar, belediye baﬂkanlar›
hala konuﬂuyordu!

Özgürlü¤ün
bedeli yüre k t i r.
Ya onsuz
y a ﬂ a m a y › t e rcih
e de ce ¤i z ,
ya da bedelini
ö d e y e re k o n u
sat›n alaca¤›z.
Jose Marti

Riyaya Aç›l›m
Diyarbak›r Ba¤lar
AKP ‹lçe Baﬂkan›, halk›n
Kadir gecesini, üzerinde
üç dilde yaz›lm›ﬂ kutlama
mesaj›n› T ü r k ç e , K ü r t ç e
Z a z a c a kartlarla kutlam›ﬂ...
Sen ﬂehrinin sokaklar›
kan gölüne dönmüﬂken sesini ç›karma, karﬂ› ç›kma,

sen sat›rl› cinayetler zaman›
dini, iman› hiç
hat›rlama, sonra kalk Kadir
gecesi kutla,
hem de Türkçe, Kürtçe, Zazaca..
Riya günah de¤il miydi, mübarek Kadir gecesi
üstelik iﬂliyorsunuz bu
günah›!

Tam Tak›m
Bir uyuﬂturucu operasyonu:
Doçentler, polis, polis hocalar›, cami yapan hay›rsever
iﬂadamlar›, y›llarca devrimcilere
karﬂ› katliamlar yapm›ﬂ polis
ﬂefleri...
Hepsi var,
yani hep
oldu¤u
gibi...
E¤er bir
operasyonda öyle olmuyorsa, bilin
ki, çetede eksiklik yoktur, operasyonda eksiklik vard›r...
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Katliam... ﬁantaj... Provokasyon... Uyuﬂturucu...

Bir HALK DÜﬁMANI: Emin Arslan
Sat›lan h er hapta, h er
gram e roinde, v urulan h er
ﬂ›r›ngada onlar›n teﬂviki,
onlar›n deste¤i, onlar›n
parma¤› v ar...
‹stanbul’da geçen hafta yap›lan
bir uyuﬂturucu operasyonunda
“Captagon ve eroin yap›m›nda kullan›lan 30 ton kimyasal madde, 400
kilo amfetamin ele geçirildi...”
Bu operasyonda uyuﬂturucunun
sahibi olan ve y›llard›r büyük partiler halinde uyuﬂturucu imal edip
satt›¤› belirtilen H a b i b K a n a t ile
Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s›
E m i n A r s l a n aras›nda y›llara dayanan bir iliﬂkinin oldu¤u ortaya ç›kt›.
E m i n A r s l a n y›llarca Habib Kanat’› korumuﬂ, Habib Kanat’›n kirli
iﬂlerini kolayca ve güvenlik içinde
yürütmesini sa¤lam›ﬂt›. Bu koruma
sayesinde de y›llard›r uyuﬂturucu iﬂi
yapt›¤› bilinmesine ra¤men, Habib
Kanat’a dokunulmam›ﬂ, Kanat halk›
zehirlemeye devam etmiﬂti.
Bu arada Emin Arslan’›n o¤lu da
Kanat ve ailesi ile ortak ﬂirket kurmuﬂ, k›sa sürede büyük paralar vurmuﬂlard›. Uyuﬂturucu tüccar›n›n k›z›yla emniyet müdürünün o¤lu ortak! Ne ilginç de¤il mi?
Kuﬂkusuz bu iliﬂkiler bizim aç›m›zdan çok ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Y›llard›r bu tür kirli iﬂleri yapanlar bizzat
devlet taraf›ndan korunmuﬂ, kollanm›ﬂ, özel pasaportlar verilmiﬂ, önleri aç›larak güvenlik içinde halk› zehirledikleri i¤renç iﬂlerini rahat rahat sürdürmüﬂlerdir.
Bu kez de öyle olmuﬂtur. Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s› Arslan
baﬂta olmak üzere, polisin himayesi
sayesinde bu çete, ‹stanbul’da tonlarca kimyasal maddeyi iﬂleyecek
l a b o r a t u a r l a r › kurmuﬂ, istedikleri
gibi her yere sevkiyat yapm›ﬂlard›r.

‘Bin operasyon’un
or ta kl ar › nda n Arslan
Emin Arslan s›radan bir polis de-
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¤ildir. 4 y›l istihbarat, 5 y›l kaçakç›l›k d a i re baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r. 7
y›ld›r da kaçakç›l›ktan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s›’d›r.
En kritik görevlere de bizzat M e hmet A ¤ a r taraf›ndan getirildi¤i belirtilmektedir. “Ulusal ve uluslararas› büyük operasyonlar›” yönetti¤ini söylüyordu kendisi. A¤ar’la
birlikte hangi operasyonlar› yönetti¤ini tahmin etmek zor de¤il.
Emin Arslan, devrimci mücadeleye ve Kürt ulusal mücadelesine karﬂ›
kay›p, kaç›rma, katliam politikalar›n›n
en yo¤un oldu¤u dönemde ‹stihbarat
Dairesi’nin baﬂ›ndad›r. Onun emriyle
yüzlerce insan iﬂkenceden geçirildi,
katledildi, kaybedildi.
Bir yanda devrimcilere karﬂ› katliam ve sald›r› politikalar›n› sürdürürken bir yandan da uyuﬂturucu dolarlar›n› istiflemekle meﬂguldürler.
Özellikle 1990’l› y›llardan baﬂlayarak uyuﬂturucu kaçakç›lar› ile
daha çok içiçe olmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Emin Arslan gibi kontrgerillac›lar›n haberi olmadan tek bir uyuﬂturucu kaçakç›s›, kirli iﬂlerini sürdürememiﬂtir.

Mahallelerimizde,
sokaklar›m›zda, okullarda
sat›lan uyuﬂturucuda
Arslanlar’›n parma¤› vard›r
Türkiye’de son y›llarda emekçi
halk›n, yoksul insanlar›n oturdu¤u
mahallelerde, “ b i r d e n b i re” okul
önleri, sokaklar uyuﬂturucu istilas›na u¤rad›. Uyuﬂturucu adeta peynir
ekmek gibi her yerde bulunmaya,
sat›lmaya baﬂland›. Ve hat›r› say›l›r
oranda uyuﬂturucu kullan›m› yayg›nlaﬂt›r›ld›.
Halk›n ve gençli¤imizin zehirlenmek istenmesine, yozlaﬂt›r›lmas›na karﬂ› devrimciler ›srarla y›llard›r uyuﬂturucuya ve yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele yürütmektedirler.
Devrimcilerin sürdürdü¤ü mücadeleyi engellemek için polis bir yandan kendisi operasyonlar yapt›, ku-

marhanecileri,
uyuﬂturucu tüccarlar›n›, fuhuﬂ yapt›ranlar› korumaya
ald›; bir yandan sokak çetelerini
devreye soktu. Komplolar ile tutuklatt›klar› devrimciler için onbin y›la
v a r a n a¤›r hapis cezalar› istendi. ‹ﬂte devrimcilerin yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadelesini engelleyenler, Emin
Arslanlar’d›.
Y›llard›r, uyuﬂturucunun arkas›nda devletin oldu¤unu söylüyoruz. Bir kez daha görüldü ki, mahallelerimize, sokaklar›m›za kadar uzanan uyuﬂturucuda Emin Arslanlar’›n
parma¤› vard›r. Emin Arslanlar halka karﬂ› açt›klar› savaﬂta, gençli¤i
yozlaﬂt›rarak, uyuﬂturucuyu yayarak
gençli¤i tüketmeye çal›ﬂt›lar. Sat›lan
her hapta, her gram eroin’de, her ﬂ›r›ngada onlar›n teﬂviki, onlar›n deste¤i, onlar›n parma¤› vard›r.
San›lmas›n ki bu da “münferit”tir. Hay›r, y›llard›r bu mekanizmalar böyle çal›ﬂ›r. Arada bir kendi
iç dalaﬂlar› neticesinde aç›¤a ç›kar›lan olursa da, mekanizma sürer.
Arslan, polis içindeki kimbilir
hangi hesaplaﬂma sonucu deﬂifre
edilince, ilk olarak,”Medya ile yarg›lama yap›l›yor” diyordu. Kendisi
y›llard›r devrimcilere karﬂ› komplolar kurarken, o medyay› devrimcilere, halka karﬂ› kullanm›ﬂ oldu¤unu
çabuk unutmuﬂ! Kirli iﬂlerinin aç›¤a
ç›kmas› karﬂ›s›nda, kendini ﬂöyle
savunuyor Arslan: “ Bulundu¤um
noktaya t›rnaklar›mla kaz›yarak
geldim.”
Do¤rudur; Y›llarca devlet taraf›ndan arkalar› s›vazland›, terfi ettirildiler. Devrimcilerin ve halk›n kan›n› döktükçe arkalar› s›vazland›,
h›zla yükseldiler. Halka karﬂ› sürdürdükleri savaﬂta ödüllendirildiler.
Dokunulmazl›k z›rh› kazand›lar.
Katletmenin karﬂ›l›¤› uyuﬂturucu ticareti özgürlü¤ü kazand›lar mesela!
Ony›llard›r halka karﬂ› savaﬂ yürüten Emin Arslan tüm halk düﬂmanlar› gibi i¤renç yaﬂam› ile kendini ele vermiﬂtir. Suçlar›n› ve pis
iﬂlerini hiçbir yalan örtemez.
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Avusturya’da
Halk Cepheliler
Küba Büyükelçili¤i’ne
baﬂsa¤l›¤› dilediler
Kübal› devrimci önder Juan
Almeida Bosque’nin 11 Eylül tarihinde vefat etmesinden sonra,
Viyana’da bulunan Küba Büyükelçili¤i, üç gün boyunca taziye
defteri açt›. 16 Eylül günü bir
grup Halk Cepheli elçili¤e gidip
devrimci önder Juan Almeida ile
vedalaﬂt›.
Büyükelçilikte ayr›lan bir
odada, Juan Almeida Bosque’nin resmi önünde aç›lan taziye defterine Türkçe ve ‹ngilizce dillerinde duygular›n› ifade
ettiler. Taziye defterine ‘Küba
halk› yi¤it bir devrimci önderini
kaybetmiﬂtir. Tüm dünya halklar›n›n baﬂ› sa¤olsun. An›s› mücadelemizde yaﬂayacakt›r Avusturya Halk Cephesi’ yaz›ld›.
Ayr›ca elçilik ve çal›ﬂanlar›na
yönelik bir taziye mesaj› b›rak›ld›. Son olarak Halk Cepheliler
Juan Almeida’nin resmi önünde
bir dakikal›k sayg› duruﬂunda
bulundular.

ENG‹N ÇEBER
FUTBOL TURNUVASI
Ankara’n›n Alt›nda¤ ilçesinde faaliyet yürüten Hüseyingazi Kültür Araﬂt›rma Derne¤i’nin düzenledi¤i Engin Çeber Futbol Turnuvas› 6-13 Eylül tarihleri aras›nda
yap›ld›. Turnuvaya kendilerine
Haymana Demir Spor, Umut
Spor, Dayan›ﬂma Spor, Çinto
Spor isimlerini veren tak›mlar›n
yan›s›ra HÜKAD (Hüseyingazi
Kültür Araﬂt›rma Derne¤i) da bir
tak›m ç›kararak kat›ld›. Haymana Demir Spor’un birinci oldu¤u
turnuva sonras› tüm tak›mlara
dernek taraf›ndan haz›rlanan teﬂekkür belgesi verildi. En ufak
bir gerginli¤in yaﬂanmad›¤› turnuva da dostluk ve dayan›ﬂma
duygular›n›n yo¤un yaﬂanmas›
herkes için örnek oldu.

1967 Bal›kesir-Bigadiç do¤umlu
olan Ayﬂe, 1987’de örgütlü iliﬂkiler
içinde yer ald›. Türk Hemﬂireler Derne¤inde görevler ald›. Mücadele
içinde çeﬂitli görevler üstlendikten
Ayﬂe
BAﬁT‹MUR sonra, ‘92’de tutsak düﬂtü.
F Tipleri’ne karﬂ›, Çanakkale 1. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yer ald›. 19 Aral›k katliam›n›, zorla
müdahale iﬂkencesini yaﬂad›. Tahliye sonras›, direniﬂini d›ﬂar›da Özlem Durakcan'la yanyana sürdürdü. 28
Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.
1966 Muﬂ Varto do¤umlu olan
Makbule, Ankara Cebeci Sa¤l›k
Meslek Lisesi’nde mücadeleye kat›ld›. ‘89 1 May›s’›nda tutsak düﬂtü.
Tahliye sonras› önce Türk HemﬂireMakbule
SÜRMEL‹ ler Derne¤i’nde çal›ﬂt›. ‘90’dan itibaren farkl› görevler üstlendi.
28 Eylül 1992 gecesi, ‹çerenköy’de bulundu¤u
ev kuﬂat›ld›¤›nda, çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.
1977'den itibaren devrimci hareketin Balat, Fener, Ayvansaray bölgesindeki çal›ﬂmalar›nda yerald›. 12
Eylül sonras› Kabakoz ve Metris haHasan Veli pishanelerinde yatt›. Tahliyesinden
AﬁIKÇI
sonra da mücadeleye devam etti.
29 Eylül 1987’de hastal›¤› sonucu
aram›zdan ayr›ld›.
25 Eylül 1994’de mücadele içinde
görevlerini sürdürürken kazayla yaraland›, illegalite koﬂullar›nda hareketin güvenli¤ini düﬂünüp hastaneye
Bedii CENG‹Z kald›r›lmas›na izin vermeyerek ﬂehit
düﬂtü.
Bedii, 1960’da Mersin Kazanl›’da do¤du. 1975’lerde mücadele saflar›nda yerini ald›. Cunta döneminde tutsak düﬂtü ve mücadelesini, 11 y›l boyunca tutsak kald›¤› hapishanelerde de sürdürdü. Tahliye
edildi¤inde yeri yine mücadelenin içiydi. 30 Mart
1994’teki Parti Kuruluﬂ Kongresi’ne kat›ld›. ﬁehit
düﬂtü¤ünde, Genel Komite üyeli¤i, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi sorumlulu¤u ve bir silahl› birli¤in komutanl›¤›
görevlerini yürütüyordu.
27 Eylül 1992’de
Sivas’›n Zara/Büyükgüney köyünde oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri çat›ﬂNurettin
Ahmet
TOPAL
BAﬁÇAVUﬁ mada ﬂehit düﬂtüler.
1972 Sivas Hafik do¤umlu olan Nurettin, 1989’da ‹stanbul’da mücadeleye kat›ld›. Çiftlik Halk Kültür Dayan›ﬂma Derne¤i’nde çal›ﬂt›.
Denizli Tavas do¤umlu olan Ahmet, 10 yaﬂ›ndayken Belçika’ya gitmiﬂ, 14-15 yaﬂlar›nda yurtd›ﬂ›nda
mücadeleye kat›lm›ﬂt›.

Ad›yaman’›n Merkez Gökçay (Karikan)
köyü, 9 Kas›m 1973 do¤umlu olan, Ali R›za, 1991’de ‹TÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1994’te tutsak düﬂtü. F Tipi hapishanelere karﬂ› ölüm orucu direniﬂinin
Ali R›za
birinci ekibinde yerald›.
DEM‹R
Direniﬂi sürdürürken, sakat b›rak›l›p tahliye edildi. Direniﬂini d›ﬂar›da da 343 gün boyunca sürdürerek 27 Eylül 2001’de Küçükarmutlu’da ölümsüzleﬂti.
Dersim Hozat Türk Taner Köyü, 1974
do¤umlu olan Bülent; evli ve iki çocuk
babas›yd›. Hayvanc›l›kla ve kahvehanelerde çal›ﬂarak geçimlerini sa¤l›yordu.
Devrimcilere yard›m etti¤i için, 1997 y›Bülent
KARATAﬁ l›nda k›sa süreli tutsakl›k yaﬂad›. Devrimci hareketle iliﬂkisi 2005 y›l›nda baﬂlad›. 27 Eylül 2007’de odun toplamak için gitti¤i ormanda özel tim taraf›ndan katledildi.
1982 Çorum do¤umlu olan Özlem, lisenin ilk y›llar›ndan itibaren mücadele
içinde yerald›. 1996’dan baﬂlayarak,
tüm 1 May›slar’da, Newrozlar’da, 8
Mart’larda kavgan›n içinde oldu. ÜlkeÖzlem
DURAKCAN mizde Gençlik Dergisi’nde muhabirlik
yapt›. TAYAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço¤unda yerald›. Ve nihayetinde "Bu ülkede zulüm varsa,
direniﬂ de var" diyerek ölüme yatt›. Tutuklu Aileleri Bülteni Ankara Temsilcili¤i’nde baﬂlad›¤› direniﬂte 28 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.
1 Ekim
1979’da
‹stanbul
BahçelievF. Y›lmaz ler’de faﬂistlerle
GÜVEN
ç›kan bir çat›ﬂmada b›çaklanarak
katledildi.

Devrimci
bir görevi
yerine
getirirken
Yüksel GENÇ 28 Eylül
1980’de
silah›n›n ateﬂ almas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

28 Eylül 1994’de ‹stanbul Beﬂiktaﬂ’ta bulunan Arzum Cafe’de polis taraf›ndan katledildiler. Devrimci
Elmas YALÇIN Fuat ERDO⁄AN ‹ﬂçi Hareketi Komitesi’nde
yeral›yorlard›.
1960 Divri¤i do¤umlu Elmas YALÇIN,
1978-79’da lise y›llar›nda devrimci oldu.
BEM-SEN’in kurucular›ndand›.
1962 Denizli Ac›payam Dedeba¤› Köyü
do¤umlu Fuat, Hukuk Fakültesi ö¤renci‹smet
ERDO⁄AN siyken mücadeleye kat›ld›. Düzenin de¤il
halk›n adaletinin temsilcisi oldu.
1968 Sivas Y›ld›zeli do¤umlu ‹smet ERDO⁄AN, Kayseri
Erciyes Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›.
1990’da ‹stanbul Belediyesi’nde atölye ﬂefi iken de mücadelesini sürdürdü.

