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Yaﬂ›yorlar

Güler 1974, ‹biﬂ 1971 do¤umluydu.
Her ikisi de Dersim’li ve ikisi de tekstil
iﬂçisiydi.

Canlar,
Bugün bayram.
Bugün sokaklarda çocuk gülüﬂlerine doymak isterdim. Bugün avuç avuç ﬂeker sunmak isterdim gelecek ad›na.
Bugün tek tek ellerinize dokunmak isterdim... Beton duvarlar engel buna elbette. Bedenim duvarlar›n arkas›nda bir kör hücrede. Ama ya bilincim ya yüre¤im? ‹ﬂte onlarla iﬂte yan›baﬂ›n›zday›m! Fakat biliyorum ki
sizlerin de benim gibi yüre¤iniz buruk. Çünkü yine açl›¤›n,
zulmün, yoksullu¤un kol gezdi¤i zamanlarday›z. Pay›m›za
düﬂen hep ölüm. Her mevsim sevinçlerimiz ac›lara bulan›yor. Her mevsim yar›m kal›yor kahkahalar›m›z... Bir yan›m›z böyle bir yan›m›z ise umuttur. Umuttan yana ne varsa
bizimledir.
Bugün bayram, bugün bayramlar›m›z›n coﬂkusunun eksik kald›¤› zamanlarday›z. Fakat biliyor ve inan›yorum ki
bayramlar›m›z› ﬂeker tad›nda kutlayaca¤›m›z zamanlar da
gelecek bu vatan topraklar›na. Ba¤›ms›z vatan›m›zda kutlayaca¤›z en güzel bayramlar›.
Bu inançla bayram›n›z› kutluyor, s›ms›k› s›ms›cak haretimle, tüm sevgimle sizleri kucakl›yorum. Sizleri çok seviyorum.
20.09.2009
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Güler CEYLAN

‹biﬂ DEM‹R

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi'nin yöneticilerindendi. Mücadelenin zorluklar› onu y›ld›ramam›ﬂt›. ‹ﬂkenceciler çareyi
onu kaybetmekte buldular. 5 Ekim 1994’de gözalt›na al›narak kaybedildi.

Lütfiye KAÇAR
Y›ld›z Üniversitesi ö¤rencisiydi. ‹YÖ-DER içinde yerald›.
Gençli¤in mücadelesinin yönetici kadrolar›ndand›. ‹ﬂkenceciler karﬂ›s›nda boyun e¤medi. 6 Ekim
1992’de gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.

Ali R›za AKASLAN

1956 Mardin Nusaybin do¤umluydu. Devrimci hareketin yarat›lmas›nda yer alan kadrolardan biriydi. 2 Ekim 1980'de
cuntaya karﬂ› gerçekleﬂtirilecek bir eylemin haz›rl›klar› s›ras›nda elinde bomba patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

5 Ekim 1999’da ölüm mangalar› taraf›ndan Adana Yüre¤ir’de bulundu¤u eve düzenlenen bask›nda katledildi¤inde,
silahl› birlikler üyesiydi. ‹nfazc›lar, ayn› operasyonda Murat
BEKTAﬁ adl›, devrimci hareketle ilgisi olmayan bir iﬂçiyi de
katlettiler.

Yay›nlayan: B oran Yay›nevi
1975, Artvin-Hopa do¤umlu olan Hüsamettin, 1990’da ‹stanbul Liseli Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. En son
silahl› birliklerde görevliydi.

Hüsamettin C‹NER

5 Ekim 2000’de, Ulucanlar katliam›n›n hesab›n› sormak
için bir eylem haz›rl›¤›ndayken taﬂ›d›¤› bomban›n patlamas›
sonucu ‹stanbul-Harbiye'de ﬂehit düﬂtü.

1966 Dersim Pülümür do¤umlu olan ‹smet, demokratik ve
illegal çeﬂitli alanlarda görevler ald›.
3 Ekim'de, ‹stanbul polisi taraf›ndan çal›ﬂt›¤› iﬂyerinden gözalt›na al›nd›. Günlerce yo¤un iﬂkencelerden sonra 6 Ekim
1996’da baﬂ›ndan kurﬂunlanarak katledildi ve cesedi Esenler'de bir inﬂaata b›rak›ld›.

‹smet GÜVENÇ

ﬁehitlerimiz
Yoldaﬂlar›n›n Anlat›m›ndan
Anti-faﬂist Mücadelenin Kararl› Militan›”

1977 Hatay-Samanda¤ do¤umlu olan Erdinç, devrimci hareketin saflar›na 1995’de kat›ld›.

Z a f e r Yo l u n d a 2 , Devrimci Sol 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. Kitap 502 say f a d a n oluﬂmaktad›r.

Ayhan EFEO⁄LU

“Dev-Genç’li R›dvan

R›dvan SANCAR

Erdinç ASLAN

›
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›
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ONLAR HALA KAYIP

7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ilçesi Çamdal› köyü yak›nlar›nda gerillayla oligarﬂinin askeri güçleri aras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Gülsuyu Haklar Derne¤i, Malatya Haklar Derne¤i,
TAYAD’l› Aileler, Karadeniz Özgürlükler Derne¤i ve
PSAKD Çi¤li ﬁubesi yapt›klar› aç›klamalarla halk›m›z›n
geleneksel Ramazan bayram›n› kutlad›lar.

Z a f e r Yo l u n d a 2 t o p l a t › l d › .

Ömer Faruk BAYRAKTAR

8 Ekim 1994 gecesi, ‹stanbul Sultançiftli¤i’nde kald›klar› evde polis taraf›ndan katledildiler. ‹ﬂçi s›n›f› içinde baﬂlad›klar› mücadelelerini halk kurtuluﬂ savaﬂ› içinde sürdürerek ölümsüzleﬂtiler.

1976 Tokat do¤umlu olan Ali R›za, 1993’de mücadeleye kat›ld›. 1997’de Karadeniz k›r silahl› birliklerinde yerald›.

Güler Zere

Toplatt›lar fakat bu kitapta yer alan belgelerin hepsi tarihe kaydolmuﬂ belgelerdir.
Bu kitapta yer alan eylemlerin hepsi tarihten silinmeyecek
eylemlerdir.
Bu kitapta yer alan aç›klamalar›n, bültenlerin ortaya koydu¤u
devrimci politikalar ve gelenekler, hayat›n ve kavgan›n içinde
yaﬂamaya devam ediyor.
Oligarﬂinin maaﬂl› bir memurunun ald›¤› zavall› bir toplatma
karar›n›n gücü bunlara yetebilir mi?

‹stanbul Serencebey’de 2 Ekim 1979’da faﬂistler taraf›ndan katledildi.

DEV-GENÇ'in 1977'de yapt›¤› bir toplant›yla, okullarda faﬂist iﬂgalleri k›rmaya
yönelik bir karar almas› ‹stanbul'da faﬂist iﬂgal alt›nda olan di¤er üniversiteler
gibi Edebiyat Fakültesi'nde de yank›s›n› buldu. O dönem Edebiyat
Fakültesi'nde okuyan beﬂ ö¤renci, faﬂistlere karﬂ› bir anti-faﬂist mücadele program› ç›kard›lar. ‹ﬂte R›dvan Sancar da bu beﬂ ö¤renciden biriydi.
Bak›ld›¤›nda beﬂ kiﬂi çok az gelebilir. Gerçekten de koca okulun faﬂist iﬂgal
alt›nda oldu¤u düﬂünülürse "Beﬂ kiﬂi ne yapabilir ki?" denilebilir. Ama ilk
zamanlar okula dahi girmekte zorlanan bu beﬂ kiﬂi böyle düﬂünmediler.
Faﬂist sald›r›lar yüzünden can güvenli¤i sorunu oldu¤u için Denizli
Yurdu'ndan Edebiyat Fakültesi'ne gelmek de bir sorundur.. Topu topu onbeﬂ
dakikal›k yoldur ama, Beyaz›t'›n çeﬂitli yerlerini tutan faﬂistler
düﬂünüldü¤ünde bu yol R›dvan ve arkadaﬂlar› için tam bir "maceral› yolculu¤a" dönüﬂürdü. ‹lk günler ancak fakülte kap›s›na kadar gelebildiler. Faﬂistler bu dört-beﬂ kiﬂiyi okula sokmad›lar. Ama özellikle R›dvan Sancar'›n
kararl› tav›rlar›yla okula ertesi gün, daha ertesi gün, defalarca gidildi.
Daha sonraki günlerde Edebiyat Fakültesi'nde faﬂistlerle DEV-GENÇ'liler
aras›nda kavgalar›n, yaralanmalar›n yaﬂand›¤› günler baﬂlad›. Derken
Edebiyat Fakültesi'nin birinci kat› DEV-GENÇ'lilerin denetimine girdi.. Say›lar›
beﬂken dokuza, on beﬂe ç›kmaya baﬂlam›ﬂt› art›k.
R›dvan Sancar, bu süreç içinde ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi'nde anti faﬂist mücadeleye damgas›n› vuran bir isim oldu. Onun kararl›l›¤› yürütülen anti-faﬂist
mücadelede örnek oldu hep...
“Mo ninse monhali ahad yinse”
(Unutmad›k Unutmayaca¤›z)”

14

kazanaca¤›z”

Bu Say›da

Yalan makam›na karﬂ› her dilden
16
hep bir a¤›zdan
Bir Dev-Genç’imiz var!

20

Ba¤›ms›zl›k savaﬂt›r!

4

62 y›ld›r onlar karar al›yor,
onlar yönetiyor

E¤itimde soygunun ve yoksullar›
d›ﬂtalaman›n ad›: Paral› E¤itim 22

6

Gençli¤in sesi:
Paras›z e¤itim istiyoruz alaca¤›z!

Dünya halklar›n›n kan›n› emen
IMF, Dünya Bankas› Defol!

9

Onlar ülkemizi emperyalistlerin
üssü yapt›lar, biz emperyalistleri
10
ülkemizden kovaca¤›z
‹ncirlik yeni katliamlara
yatakl›k ediyor

11

Amerikanc› ordunun Genelkurmay
Baﬂkan› bugüne kadar halk›
kand›rd›klar›n› itiraf ettti
“Afganistan’da muharip
12
birli¤imiz var”
Özgürlük nöbetindeyiz! “El ele,
omuz omuza, s›rt s›rta vererek

24

Emperyalist sald›rganl›¤›n
karargahlar›:
‹ncirlik ve Amerikan üsleri

25

Özel mülkiyetin oldu¤u yerde
Adalet yoktur

28

Yarg›lanmas› gereken kim?

30

‹ﬂkencecilerin hamisinin Adalet
Bakanl›¤› oldu¤u bir ülkede kimse
hukuktan, adaletten söz edemez 33
Katli Vacip’ten ‘polisimizin elini
so¤utmayal›m’a uzanan politikaya
yarg›tay onay›: Öldürebilirsin! 34

Adalet böyle bir kuruma teslim
edilebir mi?

36

Ö ¤ re t m e n i m i z :
Kara cahiller yani sekterler

37

Oligarﬂinin ordusu emperyalizm
38
ad›na silahlan›yor
Obama ‹stanbul’dayken
Tayyip New York’tayken

40

Ayazma’y› unutturmayal›m!

41

D e v r i m c i ‹ ﬂ ç i H a re k e t i :
IMF zirvesi Türkiye’de
Sendikalar nerede?

43

Kent A.ﬁ. iﬂçileri
Ankara yolunda

44

Gözalt›lara, toplatmalara,
kapatmalara ra¤men
Yürüyüﬂ’ümüz sürüyor

46

Dünyam›zdan, ülkemizden
n o t l a r : ‹ﬂte budur!

49

6. geleneksel
Armutlu güz ﬂenli¤i yap›ld›

50

‹lanlar
Haftalık Süreli Yerel Yayın Fiyatı: 1 TL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Metin BULUT
Adres: Kocatepe Mah. Feridiye Cad.
Farabi Sok. No: 7/9 Beyo¤lu / ‹stanbul

ADALET ‹ST‹YORUZ!
Engin ÇEBER’in katilleri
cezaland›r›ls›n!

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL

YER: Bak›rköy Adliyesi
Tarih: 5 Ekim 2009

Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Saat: 10.00

ÇA⁄RI

ISSN: 1306-2034
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02
Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

IMF ve Dünya Bankas›
DEFOL!
Ta r i h : 30 Eylül Çarﬂamba
S a a t : 10.00
Ye r : Hilton Oteli Önü

IMF ve Dünya Bankas›
Karﬂ›t› Birlik

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Ba¤›ms›zl›k Savaﬂt›r!
ülkemizin ba¤›ms›zl›k, halk›m›z›n kurtuluﬂ bayra¤›y›z
alklar›n emperyalizme karﬂ›
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ bayra¤›n› yükseklerde dalgaland›rd›¤› 20.
Yüzy›lda, ba¤›ms›zl›k, iki ﬂekilde
elde edilmiﬂtir; ya savaﬂ›larak ya da
BM kararlar›yla! ‹kinci tür ba¤›ms›zl›k, hiçbir ülkede gerçek anlamda
bir ba¤›ms›zl›k biçimine bürünmemiﬂtir. BM icazetindeki bu tür ba¤›ms›zl›klar, yeni-sömürgelerin ba¤›ms›zl›¤›n›n bir biçimidir. T›pk›
yeni-sömürgelerde oldu¤u gibi, görünürde bir ba¤›ms›zl›ktan ibarettir.

H

üm bir 20. Yüzy›l, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n esas olarak sadece bir tek yoldan kazan›labilece¤ini gösteren örneklerle doludur. Bu yol, e mp e ry a l i z me ka r ﬂ ›
savaﬂt›r:

T
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lasik olarak ba¤›ms›zl›¤› elde
etmenin yolu, emperyalizme
karﬂ› savaﬂmakt›r. Ama yar›m as›rd›r, yani 20. Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren, böyle olmaktan ç›km›ﬂt›r. Yar›m as›rd›r, ba¤›ms›zl›k,
yaln›z emperyalizme de¤il, e m p e ryalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
savaﬂ› zorunlu k›lmaktad›r. Emperyalizm ve oligarﬂi, bu dönemde halk›n, vatanseverlerin karﬂ›s›nda bir
BLOK halindedir. Bu nedenle de
ba¤›ms›zl›¤› elde etmenin yolu, bu
bloka karﬂ› savaﬂmaktan geçmiﬂtir.

K

izim gibi ülkelerde ba¤›ms›zl›¤›
savunmak, iﬂbirlikçi y e rel ord u l a r l a çat›ﬂmaya girmeden mümkün de¤ildir. Çünkü, ordular, emperyalizmin yeni-sömürge ülkelere
tan›d›¤› görünüﬂteki siyasal ba¤›ms›zl›¤›n ard›ndaki gizli iﬂgalci güçtürler. Baﬂka bir deyiﬂle, emperyalizmin ordusudurlar. Emperyalizmle aralar›nda zaman zaman ç›kan ve
ç›kabilecek çeliﬂkiler, onlar›n bu
konumunu de¤iﬂtirmez.

B

yn› ﬂekilde emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›¤› savunmak, i ﬂ b i rlikçi oligarﬂiyle, yerli iﬂbirlikçi ik t i d a r l a r l a d a çat›ﬂmadan mümkün
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de¤ildir. Kim ki, bu iki olgu olmaks›z›n, yani orduyla ve iktidarla savaﬂmaks›z›n ba¤›ms›zl›¤› savundu¤unu söylüyorsa, bilinmelidir ki, ya
aldan›yordur, ya da halk› aldat›yordur.
0. Yüzy›l›n sonunda, sosyalist
sistemin y›k›ld›¤› koﬂullarda geçici olarak moral üstünlü¤ü ele geçiren burjuvazi, tarihi ve toplumsal
gerçeklerin inkar› olan görüﬂlerini
bu dönemin koﬂullar›ndan yararlanarak hakim k›lmaya çal›ﬂt›. Burjuvazinin bu dönemde öne ç›kard›¤›
tezlerinden biri de art›k “ba¤›ms›zl›¤›n modas›n›n geçti¤i” idi. Ba¤›ms›zl›k diye bir ﬂey yoktu art›k;
“karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k” vard›. Güya, tüm ülkeler birbirine ba¤›ml›yd›, sadece Türkiye gibi yeni-sömürgeler de¤il, Amerika da, ‹ngiltere de
en az öteki ülkeler kadar ba¤›ml›yd›!! Nesnel gerçekli¤e denk düﬂmeyen, bilimsel bir niteli¤i olmayan bu
teorinin tek amac›, h a l k l a r › n u l u s a l
kurtuluﬂ düﬂüncelerinin ve mücad e l e s i n i n tasfiye edilmesiydi.
(“Sosyalizm öldü”, “elveda proletarya” teorileriyle de s›n›f mücadelesinin gereksizli¤i kan›tlanm›ﬂ olacak ve böylelikle, burjuvazi, hem
ulusal, hem sosyal kurtuluﬂ mücadelelesinden kurtulacakt›.)
mperyalizmin
iﬂbirlikçileri,
uﬂaklar›, beyinlerini emperyalizme teslim etmiﬂ olanlar, art›k yeryüzünde “uygar dünya” dedikleri
emperyalizmden ba¤›ms›z bir yaﬂam olmayaca¤›na inanmaktad›rlar.
Onlara göre, her ülke, her örgüt, her
kiﬂi, bir ﬂekilde sisteme ba¤lanmak
zorundad›r. Bu nedenledir ki, burjuvazinin beyniyle, emperyalist dünya düzeninin ölçüleriyle düﬂünenler
için ba¤›ms›zl›k hem boﬂ, hem gereksiz bir idealdir. Emperyalizmin
büyük askeri gücü karﬂ›s›nda ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lamayaca¤›, kazan›lsa bile, emperyalizmin mutlak
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E

ekonomik gücü karﬂ›s›nda bu ba¤›ms›zl›¤›n korunulamayaca¤›
bu kesimlerde hakim
görüﬂtür.

ncak nas›l ki, 20.
Yüzy›l›n ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri, bu
düﬂünceleri çürütmüﬂse, günümüzün mücadeleleri de bu görüﬂlerin
temelden çürük oldu¤unu kan›tlamaya devam edecektir. 3. Bunal›m
dönemi devrimcilerinin, ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ savaﬂç›lar›n›n gö r evi, en baﬂta ba¤›ms›zl›k konusundaki iki ideolojik çarp›tmaya karﬂ›
ç›kmakt›r; bunlardan birincisi, yenisömürgecili¤in ulusal bayrak ve
marﬂ›n›n ba¤›ms›z olmak anlam›na
gelmedi¤ini göstermek, ikincisi,
ba¤›ms›zl›¤›n mümkün ve gerekli
olmad›¤› tezlerinin emperyalizme
ait bir düﬂünce oldu¤unu göstermektir. 3. Bunal›m döneminin devrimcileri ve vatanseverleri, bu iki
düﬂünceyi etkisiz k›labildikleri ölçüde, ba¤›ms›zl›k düﬂüncesini ayd›nlara ve kitlelere daha kolay benimsetebilir, ba¤›ms›zl›k mücadelesini büyütebilirler.

A

ünyan›n ve halklar›n kaderini,
emperyalizmin karargahlar›nda
emperyalizmin karargahlar›nda al›nan kararlar belirleyemez. Halklara
güvenini kaybeden kesimlerin gözü, kula¤›, “uluslararas›” toplant›lardad›r; siyaset, BM’den G-20’ye,
AB’den Davos’a kadar bir çok emperyalist merkezden beslenen beklentilerle ﬂekillenmektedir. Ulusal
sorunlardan yoksullu¤a kadar sorunlar›n çözümünü egemen s›n›flardan bekleyen bu yaklaﬂ›mlar›n ülkelerinin ba¤›ms›zl›¤›n›, demokrasisini bir ad›m bile ileriye götürme
ﬂanslar› yoktur.
mperyalizmin de¤iﬂti¤ine dair
tezler ve teoriler, gümbür gümbür çökmüﬂtür. Bu teorilerle birlikte
“karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k” üzerine uydurulan safsatalar da çözmüﬂtür.
Karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k yoktur. En karakteristik ve evrensel özellikleriyle
emperyalizm vard›r ve emperyalizme ba¤›ml› ülkeler vard›r. Bunlar›n

D

E

varoldu¤u yerde ise, ba¤›ms›zl›k
savaﬂlar› bilimsel bir gerçek, ta r i h s e l b i r z o r u n l u l u k t u r. Biz bu
bilimsel gerçe¤in ve bu tarihsel zorunlulu¤un ›ﬂ›¤›nda ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm isteyen
devrimcileriz.
urjuvazinin pesyaye teorileriyle
kafalar› bulananlara, halka
inançs›zlaﬂanlara, tarihi unutanlara
k›sa bir hat›rlatma yapmak istiyoruz. Sadece geçti¤imiz yar›m as›r›n
tarihi bu.

B

I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n henüz sona erdi¤i 1940’lar›n sonundan itibaren, dünya halklar›, devrimcilerin
ve ba¤›ms›zl›k savaﬂç›lar›n›n önderli¤inde emperyaizme a¤›r darbeler
indirdiler. 1940’lar›n sonu ve
1950’lerde Çin, Kuzey Kore ve Kuzey Vietnam’da Demokratik Halk
Cumhuriyetleri kuruldu.

I

950-60 döneminde, bunlar›n d›ﬂ›nda son derece güçlü ve kapsaml› anti-emperyalist ulusal hareketler gerçekleﬂti. 1952’de M›s›r’da
Nas›r iktidar›, 1952’de ‹ran’da Musadd›k Ulusal Devrimi, 1958’de
Irak’da Abdul Kas›m ilerici yönetimi iktidara geldi. Ayn› dönemde Peru, Guatemala, ve Bolivya’da ilerici
yönetimler kuruldu. 1959’da, tüm
Latin Amerika ve dünya için bir k›v›lc›m görevi görecek olan K ü b a
Devrimi gerçekleﬂti.

1

960’lara geldi¤imizde halklar›n
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
mücadelelerinin rüzgar› dünyay›
dolaﬂmaya
devam
ediyordu.
1962’de emperyalizme Afrika’da
vurulan en büyük darbe olan Cezayir Devrimi gerçekleﬂti.

1

üba’dan Cezayir’e esen bu
güçlü rüzgar, halklara moral ve
güven verdi. 1960-80 aras›nda, y i rmi n i n ü ze r i nde de v ri m gerçekleﬂti. Bu devrimlerden, K ü b a , M ozambik, Vietnam, Laos, Kamboç ya, A n g o l a , G i n e B i s s a u , G ü n e y
Yeme n, N ikaragua ve Zimbabwe
Devrimleri, halk savaﬂ› yoluyla zafere eriﬂmiﬂlerdi.

K

evrimin gücü, sosyalist sistemin deste¤iyle birleﬂince,

D

1969’da Libya’da, ayn› y›l Sudan,
ve Somali’de, 1970’de Suriye’de
küçük-burjuva milliyetçi, devrimci
nitelikleriyle anti-emperyalist iktidarlar kuruldu.
ak›n kaç ülke sayd›k buraya kadar. Bunlar›n hepsi, bu k›sa kesit içinde dünyan›n çehresini, halklar›n kaderini de¤iﬂtiriyordu. Ve de-

B

laﬂmam›ﬂ olan emperyalizm ve
halklar aras›ndaki çeliﬂkiler var. Bu
tarihde, hiç elveda denilmemiﬂ olan
proletarya var. Bu tarihte, ba¤›ms›zl›k için, sosyalizm için halklar›n büyük bedeller pahas›na sürdürüp zaferlere ulaﬂt›rd›klar› halk kurtuluﬂ
savaﬂlar› var. Bu tarihte HALKIN
GÜCÜ var.
merikan yönetimi taraf›ndan
haz›rlanan “Yeni Bir Yüzy›l
‹çin Stratejiler, Güçler ve Kaynaklar” isimli bir raporda, ‹ncirlik üssü,
“Ortado¤u’ya, Akdenize ve Karadenize rahatça müdahale edilebilecek bir kaledir...” diye tan›mlan›yor. Asl›nda emperyalistler bu tan›m› tüm ülkemiz için, tüm Anadolu
ve Trakya için yap›yorlar. Ülkemizi
Ortado¤u’ya, Kafkaslar’a, Balkanlar’a karﬂ› bir kale gibi kullanmak
istiyorlar. Evet, yeni-sömürge T ü rkiye’yi böyle kullanabilirler. Ama
Ba¤›ms›z T ü r k i y e’yi böyle kullanamazlar. Tersine, Ba¤›ms›z T ü r k i ye, Ortado¤u, Kafkaslar ve Balkanlar için, halk kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n
bir üssü olur. Öyle olacak. Bunun
için savaﬂ›lacak. Ba¤›ms›zl›k için
emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
savaﬂ›lacak. Ba¤›ms›zl›¤›n baﬂka
yolu yok. Vatanseverli¤in baﬂka bir
ölçüsü yok.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
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A

emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›¤› savunmak,
iﬂbirlikçi oligarﬂiyle, yerli
iﬂbirlikçi iktidarlarla da
çat›ﬂmadan mümkün de¤ildir.
Kim ki, bu iki olgu olmaks›z›n,
yani orduyla ve iktidarla
savaﬂmaks›z›n ba¤›ms›zl›¤›
savundu¤unu söylüyorsa,
bilinmelidir ki, ya aldan›yordur,
ya da halk› aldat›yordur.

vam ediyordu devrim rüzgar›m›z.
1970’da Kongo-Brazzaville’de,
1974’de Benin’de, 1975’de Etiyopya’da, 1979’da Afganistan’da ilerici
yönetimler, uzun mücadelelerle emperyalizmden kopup kendi ilerici
halk iktidarlar›n› kurdular.
960-80 aras› da ezilen ve sömürülen halklar›n, devrimcilerin
önderli¤inde emperyalizme darbeler indirmeye devam etti¤i bir dönem oldu. 1979’da Nikaragua’da
halk savaﬂ› zafere ulaﬂt› ve Amerika’n›n deste¤indeki Somoza diktatörlü¤ü y›k›ld›. Filistin’de, Kolombiya’da, Venezuella’da, Guetemala’da. Irak’da ve ülkemizde devrimci ve ulusal mücadeleler büyük bir
h›zla geliﬂti...
ugün baﬂta gençli¤imiz olmak
üzere, halklara tarihi unutturmak isteyenler, sanki bütün bunlar
olmam›ﬂ gibi anlat›yorlar dünyay›.
Ayd›nlar›n dahi önemli bir bölümü
bu tarihi unutmuﬂ görünüyorlar. Bu
tarihte, hiç bitmemiﬂ olan s›n›flar
mücadelesi var. Bu tarihte, hiç uz-
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ligarﬂinin mahkeme kürsülerinde söyledi¤imiz gibi “ E m p e ryalistleri, ayak izlerine kadar ülkemizden silmek için”dir savaﬂ›m›z. Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan ﬂu
sat›rlar› bir kez daha vurgulayarak
bitirmek istiyoruz yaz›m›z›. “Devrimci hareket, ulusal onurumuzun,
halklar›n kan›na bulanm›ﬂ Amerikan postallar›n›n alt›nda çi¤nenmesine; ülkemizi bir ahtapot gibi saran emperyalist sömürü a¤›yla, yeralt› ve yerüstü kaynaklar›m›z›n,
halk›m›z›n yaratt›¤› de¤erlerin ya¤ma ve talan edilmesine karﬂ›, ba¤›ms›zl›k bayra¤› açanlar›n gücüdür... Devrimci hareket, ülkemizin
ba¤›ms›zl›k, halk›m›z›n kurtuluﬂ
bayra¤›d›r.”

O

ürkiye halklar›n›n, vatanseverlerinin ba¤›ms›zl›k için toplanaca¤› yer, bu bayra¤›n alt›d›r.

T
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62 YILDIR ONLAR
KARAR ALIYOR,
ONLAR YÖNET‹YOR
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Ahtapot’un b ir çok kolu var elbette. Ve fakat ikisi, en vurucu
olan›d›r; kurban›n› en çok ve en
s›k› ﬂekilde onlarla kuﬂat›p bo¤ar.
Ekonomik k olu v e a skeri k oludur
onlar. E mperyalizm a htapotu,
1945’lerden bu yana, en çok ekonomik k olunu k ullanmay› t ercih
ediyor; onun için o kolu sa¤ kolu
olmay› hakediyor.
Onunla iﬂini bitiriyor ülkelerin. Ama o kolu yetersiz kal›rsa,
öteki giriyor devreye: askeri kol
s›k›yor kurban›n› b o¤az›n› b u
kez.. k urban k endini a htapotun
kollar›na b ›rak›ncaya k adar s›k›yor s›k›yor s›k›yor..
IMF resmen 27 Aral›k 1945’te
kuruldu.
Türkiye, k ›sa s üre sonra, 11
Mart 1947’de IMF’ye üye oldu.
Ahtapotun s a¤ k olu, T ürkiye’nin b oynuna b u t arihten i tibaren s›k›ca dolanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ve a bart›s›z o g ün b ugündür tam
62 y›ld›r, I MF taraf›ndan y önetilen b ir ülkeyiz.
On y›llard›r hep ayn› soru ile
karﬂ› karﬂ›yay›z. Diyebiliriz ki, onlarca hükümet, yüzlerce bakan, onlarca baﬂbakan, de¤iﬂik isim ve nitelikte pekçok düzen partisi gelip geçti ama o tek sorunun geçerlili¤i halen sürmektedir.
Soru ﬂudur: “Türkiye neden bir
avuç asalak için cennet olurken,
milyonlarca insana cehennem ha-
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yat› yaﬂat›lmaktad›r?”
Bu soru hep geçerlili¤ini koruyan bir sorudur. Zira on y›llard›r halk›n yaﬂad›klar›, vatan›m›z›n
emperyalistler taraf›ndan talan edilmesi hiç ama hiç de¤iﬂmedi.
Kuﬂkusuz bu sorunun cevab› bizim aç›m›zdan nettir. Bu sorunun
cevab›n› devrimciler y›llard›r savunduklar› “IIMF’nin yönetti¤i de ¤il, Ba¤›ms›z T ü r k i y e” slogan›nda
ifadesini bulan görüﬂlerinde ve antiemperyalist mücadeleleri ile vermiﬂlerdir. Vermeye devam etmektedirler.

Türkiye’yi 62 y›ld›r I M F
yönetmektedir
IMF (Uluslararas› Para Fonu) bu
ülkede hiç kimseye yabanc› de¤ildir. Nas›l yabanc› olsun ki, on y›llard›r halka “kurtar›c›m›z” olarak
tan›t›ld›. “Baﬂ›m›z s›k›ﬂt›¤›nda ona
baﬂvurduk”. “70 cente muhtaç oldu¤umuzda”, bakanlar onun kap›s›
önünde bir dilenci gibi beklediler.
Oysa, “70 cente muhtaç” eden
IMF’nin ta kendisiydi. Bu sorular›
sormam›z› istemediler. Bu yüzy›lda
“IMF’siz yaﬂanmaz” diye fetva verdiler.
IMF’nin eli çantal› tetikçileri
“bizden biri” olarak tan›t›ld›. Halk›n lokmas›na göz diken, emperyalist tekeller için canla baﬂla çal›ﬂan
tetikçileri sempatik gösterecek yay›nlar yap›ld›. Y›llar sonra bas›n›n
IMF tetikçileri Coterelli’leri “dostumuz” ilan etti¤i gibi. IMF ile iliﬂkilerin zemini ad›m ad›m böyle yara t›ld›. ‹lk ad›m 1946 y›l›nda at›ld›.
IMF’nin dayatt›¤› yeni ekonomi
politikan›n iki temel aya¤›, “devlet
kontrolünün azalt›lmas›” ve “özel

teﬂebbüse” yani burjuvaziye daha
fazla “serbestlik” tan›nmas›yd›.
“Bu politikan›n, ... 7 Eylül
1946’da Türk paras›n›n devalüasyonu, ithalâtta nisbî bir serbestiye
gidiliﬂi ve Merkez Bankas›’nda alt›n
sat›ﬂ›n›n serbest b›rak›l›ﬂ› ile baﬂlad›¤› söylenebilir. 7 Eylül Kararlar›
ile, 0.56 dolar olan Türk Liras›n›n
de¤eri 0.36 dolara indirilmiﬂtir.
Baﬂka bir deyiﬂle, 1 dolar›n karﬂ›l›¤› 2.80 Türk Liras› olarak tespit
edilmiﬂtir... Türkiye’nin yeni milletleraras› para nizam›na uymas›n›n
kolaylaﬂaca¤› umulmaktad›r.” (Türkiye’nin Düzeni, Do¤an Avc›o¤lu,
cilt: 1, syf: 560)
Ahtapot’un sa¤ kolu, Türkiye’nin boynuna bu tarihten itibaren
dolanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ve abart›s›z
o gün bugündür tam 62 y›ld›r, IMF
taraf›ndan yönetilen bir ülkeyiz.
Art›k herﬂeye onlar karar veriyorlard›. O güne kadar kendi olanaklar› içinde alt›n stoklar› olan
Türkiye, IMF ile iliﬂkiler sonras› ilk
baﬂta bu alt›n stoklar›n› tüketti.
“1946 y›l›nda alt›n mevcudu 633
milyon lirad›r. Döviz borçlar› 128,
döviz alacaklar› ise 196 milyon lirad›r. Aradaki lehte fark 63 milyon
lirad›r. Böylece alt›n ve döviz mevcudu 731 milyon liraya ulaﬂmaktayd›.” (Do¤an Avc›o¤lu, age)
2. emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›n›
izleyen y›llarda halk›n büyük fedakarl›klara zorland›¤› Türkiye borçtan batan bir ülke de¤ildi. En az›ndan emperyalist tekeller ile içli d›ﬂl›
olmam›ﬂt› henüz. Ve katlan›las› d›ﬂ
borçlar› henüz yoktu.
IMF ve di¤er emperyalist kurumlarla iliﬂkiler sonucu ba¤›ms›zl›k kaybedildi. Ve o tarihten itibaren

IMF ÖNÜNDE D‹Z ÇÖKENLER

Türkiye d›ﬂ borçtan ve emperyalistlerin talan›ndan kendini kurtaramad›. Bu iliﬂkiler, emperyalistlerin
Anadolu’yu parsel parsel ele geçirmelerini ve bugüne uzanan tam 62
y›ll›k yoksullu¤u, açl›¤›, köleli¤i
beraberinde getirdi.
IMF’nin varl›¤›, ekonomik-siyasi-kültürel olarak art›k yeni bir dönemin baﬂlam›ﬂ olmas›d›r. Bu dönemi daha iyi anlamak ve IMF’nin nas›l bir Türkiye yaratmaya çal›ﬂt›¤›n›
görmek aç›s›ndan ilk y›llara iliﬂkin
çarp›c› bir kaç örnek verece¤iz.
Örne¤in Türkiye deniz taﬂ›mac›l›¤› için gemi sat›n alacakt›r. Ancak
bunun için kredi vermezler Türkiye’ye. IMF ve emperyalistler Türkiye’yi karayolu taﬂ›mac›l›¤› için
yönlendirirler. Çarp›k kapitalizmi
geliﬂtirmek için karayollar›na ihtiyaçlar› vard›r. O nedenle Menderes
hükümetinin ilk iﬂi karayollar› a¤›
kurmak için kredi almakt›r.(Ülkemizin yollar›n›n her dönem kan gölü olmas› iﬂte bu politikalar›n sonucudur.)
Yine Kemalist iktidar döneminde s›n›rl› da olsa uçak ve makina sanayi yat›r›mlar› vard›r. Emperyalistler bunlar› da engellerler. Türkiye’ye biçtikleri misyon, “Bakkal,
manav ve kasap olmak” üzerine kurulmuﬂtur. Yani sanayisi olmayacak,
tar›m ve hayvanc›l›k ile s›n›rl› ve
montaj sanayisinden ibaret, d›ﬂa ba¤›ml› çarp›k kapitalizm yarat›lacakt›r. O nedenle kimi fabrikalar› kapatt›r›rlar.
Asl›nda öncelikli hedefleri Kemalist dönemde ki, devletçilik politikas›d›r. Emperyalist sermayenin
önündeki tüm engelleri o nedenle
düzlemek istiyorlard›.
7 Eylül 1946 kararlar› ile yoksul
olan, al›m gücü olmayan halk daha
da yoksullaﬂm›ﬂt›r. Kararlardan önceden haberi olan bir avuç spekülatör büyük vurgunlar vurmuﬂtur. Bu
kararlar ile bir günde yeni zenginler
yarat›lm›ﬂt›r Bir avuç emperyalist
tekel bu kararlar ile Türkiye’nin döviz kaynaklar›na el atm›ﬂ, ihtiyaç
olmad›¤› halde ellerindeki mallar›
Türkiye’yi borçland›rarak satm›ﬂ-

lard›r.
Art›k, ipler IMF’nin eline geçmiﬂtir. IMF’li dönem iﬂte böyle baﬂlam›ﬂt›r. Öyle ki, onlar ne isterlerse
düzen partilerine onu yapt›rmaktad›rlar. Hükümet kurmakta, iﬂlerine
gelmedi¤inde hükümetler bozmaktad›rlar.

I M F politikalar›nda bir
dönüm noktas›; 24 Ocak
kararlar› ve 12 Eylül
IMF’nin yönetti¤i 62 y›l içinde
öyle dönüm noktalar› yaﬂand› ki,
Türkiye bu y›llarda her aç›dan kuﬂat›ld›, IMF’den, emperyalizmden habersiz tek bir nefes alamaz oldu. ‹ﬂte bu dönemlerden biri de 24 Ocak
kararlar›n›n al›nd›¤› y›llard›r.
Düzen partileri, s›n›f mücadelesinin oldukça ileri düzeylerde oldu¤u o koﬂullarda, IMF’nin dayatt›¤›
kararlar› uygulamaya cesaret edememiﬂ, bunlar ancak 12 Eylül faﬂist
cuntas› koﬂullar›nda uygulanabilmiﬂtir.
Oligarﬂinin içinde bulundu¤u
kriz, 1975'ten itibaren giderek içinden ç›kamad›¤› bir duruma gelmiﬂtir. 1978-79'a gelindi¤inde, oligarﬂik yönetim ekonomik ve siyasi aç›dan tam bir açmaz içindedir.
Her zamanki gibi oligarﬂi sorunu
d›ﬂ borçla çözmeye çal›ﬂt›. Bu ise
emperyalizme daha fazla ekonomik-siyasi ba¤›ml›l›kt›. 1978 Mart
ve 1979 Haziran aylar›nda uygulamaya sokulan “IMF istikrar programlar›" bu ba¤›ml›l›¤›n sonucu
olarak gündeme geldi.
Eylül 1979 tarihli DEV-GENÇ
Dergisi'nin 4. say›s›nda bu gerçek
vurgulan›r; "CHP-Ecevit iktidar›
IMF'nin tüm ﬂartlar›n› kabul etmiﬂ,
devalüasyon % 100'ü aﬂm›ﬂt›r. Pahal›l›¤›n ve iﬂsizli¤in had safhaya
ç›kt›¤› böyle bir durumda...”
O y›llar›n ak›lda kalan görüntülerinden biri yokluklar, k›tl›klar, karaborsayd›. Emekçilerin ücretleri
dondurulmuﬂ, zamlar ise peﬂ peﬂe
gelmeye baﬂlam›ﬂt›.
CHP hükümeti IMF’nin dayatt›-

¤› koﬂullar› vakit geçirmeden uygulamaya baﬂlam›ﬂt›. Buna göre, yüksek devalüasyon, kamu harcamalar›n›n k›s›lmas› ve borçlar›n ödenmesi program› uyguland›.
Ecevit hükümeti, bu arada 150
m i l y o n d o l a r k re d i a l a b i l m e k i ç i n
uluslararas› WELS-FARGO tekeline, Toprak Mahsûlleri Ofisi'nin t a r › m ü r ü n l e r i n i re h i n e v e r d i .
IMF’ye teslim olmas› karﬂ›l›¤›nda yeni krediler alabilen Ecevit hükümeti, böylelikle hükümette bir
dönem daha kalabildi. 22 ayl›k ikti dar› döneminde Ecevit, üç defa
I M F ' n i n d a y a t t › ¤ › " i s t i k r a r t e dbirleri"ni uygulad›.
Görülece¤i gibi IMF, hükümetler kuruyor, hükümetler düﬂürüyordu. Dolar›n egemenli¤i ile IMF istedi¤i kararlar› ald›r›yordu tüm hükümetlere.
24 Ocak'a kadar Türkiye IMF ile
13 stand-by anlaﬂmas› yapt›. Bu ﬂu
anlama geliyordu; y a p › l a n h e r a nlaﬂma ba¤›ml›l›¤›n pekiﬂtirilmesi,
e m p e r y a l i s t t e k e l l e re ye ni tav iz ler
verilmesi, halk›n daha çok yok s u l l a ﬂ m a s › d e m e k t i . Ve Türkiye’nin daha çok kuﬂat›lmas›yd›.
Dönemin IMF Türkiye Masas›
ﬁefi Woodward, dönemin ‹ﬂletmeler
Bakan› Kenan Buluto¤lu'na ﬂunlar›
söylüyordu;
"Bizi herkes, her ülke kendi içiﬂlerine kar›ﬂmakla suçluyor ve öyle
görüyor. Ancak konunun iki yönü
var. Biri uluslararas› bankalar, di¤eri baﬂka ülkeler ve hükümetler.
Bankalar paralar› için güvence ar›yorlar. Ve önemli bir güvence olarak bizi görüyorlar.
Hükümetler ise baﬂka bir yol izliyorlar. Hiçbir hükümet kalk›p size
belli bir politikay› do¤rudan önermez. Ama, bu önerileri gelip bize
söylüyorlar, gidip ﬂunlar› söyleyin
diyerek. Bize empoze edilen politikalar› da, biz size ve anlaﬂmaya
oturdu¤umuz ülkelere empoze etmek, aktarmak zorunday›z.” (IMF
K›skac›nda Türkiye, 1946-1980,
Yalç›n DO⁄AN, syf.18)
Yukardaki sat›rlar IMF’nin yeni-
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sömürge ülkelerde oynad›¤› rolü
aç›k olarak göstermektedir.
Oligarﬂi, o y›llarda yaﬂanan krizi
gidermenin tek yolunu IMF'ye boyun e¤mekte, dayat›lan teslimiyeti
kabul etmekte buldu. Bunun sonucu
olarak IMF ile yeni bir anlaﬂma daha imzaland›.
Ve Türkiye'nin IMF ile iliﬂkilerinde ba¤›ml›l›¤›n nerelere uzand›¤›n›n görülece¤i, tarihe "24 Ocak
Kararlar›" diye geçen ibretlik bir
belge olan “önlemler paketi” haz›rland›. Turgut ÖZAL ve Süleyman
DEM‹REL bu kararlar›n haz›rlanmas›nda önemli roller oynad›lar.
Emperyalizmin gözde iki uﬂa¤› mimarl›¤›n› yapt›klar› bu kararlar çerçevesinde ilk etapta Türk liras›n›n
de¤eri dolar karﬂ›s›nda % 48.6 oran›nda bir develüasyonla düﬂürüldü.
24 Ocak Kararlar›, Türkiye’nin
e mp e r y a l i z mi n a ç › k pa z a r › haline
getirilmesi plan›ndan baﬂka bir ﬂey
de¤ildi.
Ücret ve maaﬂlar›n dondurulmas›n›n, giderek emekçileri bo¤az toklu¤una çal›ﬂt›rman›n, grevleri yasaklaman›n, yat›r›mlar› azaltman›n
ad›yd›. Yine bu kararlarla, e¤itim,
sa¤l›k gibi hizmetlere ayr›lan paralar azalt›lacakt›.
24 Ocak Kararlar›, peﬂpeﬂe zamlar yap›lmas›, sürekli devalüasyon,
ülke üretiminin ucuza d›ﬂar›ya sat›lmas›, yüksek faiz oranlar›yla halk›n
elindeki son kuruﬂun da elinden
al›nmas› anlam›na geliyordu. Nitekim, Demirel hükümeti bu kararlar›
uygulamay› göze alamam›ﬂ, bu kararlar›n uygulanmas› için 12 Eylül
faﬂist cuntas›’n›n koﬂullar› yarat›larak, süreç oraya do¤ru evrilmiﬂtir.
O yan›yla 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n örgütlenmesinde IMF’nin bu
yan›yla aç›k bir yönlendiricili¤i vard›r. IMF ayn› zamanda 12 Eylül’dür
demek yaln›ﬂ olmasa gerekir.

Yine Ecevit, yine IMF
politikalar› ve 19-22 A r a l › k
Katliam›
Cunta y›llar›ndan sonrada IMF
talimatlar› do¤rultusunda kararlar

8

al›nmaya devam edildi. IMF yine
bir çok kez dayatmalarda bulundu.
“‹stikrar tedbirleri” uyguland›. Örne¤in yine bu y›llar içinde tarihe “5
N i s a n k a r a r l a r › ” diye geçen kararlar al›nd›. Bu kararlar›n bir yan›,
zam, enflasyon ve benzeri idi, di¤er
yan›nda ise, Erdemir, Tüpraﬂ, Petrol
Ofisi gibi K‹T’lerin peﬂkeﬂ kararlar› vard›. “5 Nisan kararlar›” emekçilere karﬂ› ilan edilmiﬂ bir savaﬂt›.
IMF boyunduru¤unun bir biçimi
de kredi al›m›n› ölümüne koﬂullara
ba¤layan Stand-by anlaﬂmalar›yd›.
IMF ile ilk Stand-by anlaﬂmas› 1
Ocak 1961'de yap›ld›. 1997’e kadar
geçen 36 y›l içinde 15 Stand-by anlaﬂmas› imzaland›.
Türkiye’nin son 62 y›ll›k tarihinin her karesinde IMF’yi ve onun
dayatt›¤› politikalar› görmek mümkündür. Partiler, baﬂbakanlar, hükümetler de¤iﬂse de bu gerçek hiç de¤iﬂmemiﬂtir.
Kuﬂkusuz, IMF’nin dayatt›¤› koﬂullar›n belki en çarp›c› olan› 24
Ocak kararlar›yd›. Ancak bu durumun dünde kald›¤›, ya da buna benzer dayatmalar›n olmad›¤› anlam›na
gelmez. IMF’nin varl›¤› baﬂl› baﬂ›na bir ba¤›ml›l›k iliﬂkisidir.
Nitekim IMF ile girilen her iliﬂki, her “istikrar paketi” sonuçlar› itibar›yla emperyalist tekeller ve onlar›n uﬂaklar› için daha çok sömürüdür. Halk›n daha çok yoksullaﬂmas›,
daha çok çal›ﬂt›r›lmas›, var olan tüm
haklar›n›n parça parça gasp edilmesidir.
IMF’nin dayatt›¤› paketlere iddia ettikleri gibi “aa c › reçete” deyip
geçiﬂtirilemez. Bu tür bir tan›mlama
o kararlar› masum göstermek anla-

IMF’nin dayatt›¤› paketlere
iddia ettikleri gibi “aac›
reçete” deyip geçiﬂtirilemez.
Bu tür bir tan›mlama o
kararlar› masum göstermek
anlam›na gelir. Oysa dayat›lan her maddede yeni do¤an
çocuklar›m›z›n bile borçlu
do¤mas›na yol açacak
ba¤›ml›l›k kararlar› demektir.

m›na gelir. Oysa dayat›lan her maddede yeni do¤an çocuklar›m›z›n bile borçlu do¤mas›na yol açacak ba¤›ml›l›k kararlar› demektir.
Onun için IMF dayatmalar›n›
uygulamak hükümetler aç›s›ndan
kolay olmam›ﬂt›r. Devrimci mücadelenin varl›¤› bu kararlar›n önünde
nesnel bir engel oluﬂturmuﬂtur.
Özellikle devrimci mücadelenin boyutlar›n›n yükseldi¤i y›llarda emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, dayatmalar›n› kolayca yürürlü¤e koyamam›ﬂlard›r.
Bu nedenle yeni IMF paketlerinin gündeme getirildi¤i her dönem
oligarﬂinin sald›r›lar› da alabildi¤ine artm›ﬂ, bu politikalar›n baﬂar›s›
için oligarﬂi katliam yapmaktan geri durmam›ﬂt›r.
IMF ile iliﬂkiler ayn› zamanda
kanl› bir tarihin, halka yönelik zulmün tarihinin de ta kendisidir.
‹ﬂte bu kanl› tarihin bir parças›
19-22 Aral›k 2000’deki hapishaneler katliam›d›r. Yine Ecevit ve yine
IMF vard›r tarih sahnesinde. 19-22
Aral›k Hapishaneler katliam› o nedenle sadece hapishanelere yönelik,
s›radan bir katliam de¤ildir. Halk
düﬂman› Ecevit’in deyimiyle, “II M F
pol it ikal ar› n›n baﬂar›l › olmas ›”n›n
yolu bu katliamdan geçmektedir.
‹ﬂte tam da bu koﬂullarda IMF’ye
3. niyet mektubu gönderildi. Yeni taahhütlerde bulunuldu. IMF’den kredi almak, IMF program›n› uygulamak için kendilerini kan›tl›yorlard›
katliamla ayn› zamanda.
K›sacas›, Ecevit devrimci hareket Anadolu topraklar›ndan “silinmedikçe” IMF’nin emperyalist politikalar›n›n baﬂar› ﬂans›n›n olmad›¤›n› anlatmak istemiﬂtir. O nedenle
bu katliam›n hamisi, IMF’dir, Dünya Bankas›’d›r...
Bu gerçekler sonucudur ki, y›llard›r “IMF’nin Yönetti¤i De¤il, Ba¤›ms›z Türkiye” ﬂiar›yla mücadele
veriyoruz. Zira IMF’nin varl›¤› 3
y›lda bir imzalanan anlaﬂmalara indirgenemez. IMF demek, 62 y›ll›k
e s a ret, 6 2 y ›ll›k söm ür ü, 6 2 y ›ll›k
bask›, iﬂkence, katliam demektir.
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Dünya Halklar›n›n Kan›n› Emen

IMF, Dünya Bankas› Defol!
IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n
13 bin tetikçisi ‹stanbul’da lüks
otellerde a¤›rlan›rken, onlar›n
t o p l a n t › l a r yapaca¤› 1 hafta için de, 238 bin çocuk onlar›n kararlar› sonucunda açl›ktan ölecek!
Zulmün, açl›¤›n, sefaletin sorumlular› ‹stanbul’da toplan›yor.
Dünya halklar›na kan kusturan, milyonlarca insana ac› çektiren, yoksullu¤un sorumlular› yeni kararlar
almak için ‹stanbul’da bir araya gelecekler.
Onlara, “Hoﬂ geldiniz!” demeyece¤iz! Anadolu insan›n›n misafirperverli¤i bilinir. Ama onlar› misafirimiz olarak görmüyoruz.
O nedenle onlar› lay›k olduklar›
biçimde, “IMF Defol!”, “Dünya
Bankas› Defol!” diye karﬂ›layaca¤›z. ‹stanbul onlar›n çiftli¤i de¤ildir.
Topraklar›m›z› alçakça hesaplar›
için kullanmalar›na sessiz kalmayaca¤›z.
Onlar›n yeni kararlar›yla, halklara, daha çok yoksulluk, daha çok
açl›k, daha çok iﬂsizlik yaﬂatmalar›na karﬂ› lanetimizi ya¤d›raca¤›z.
Barikatlar arkas›nda korumaya
al›nm›ﬂ, Kongre merkezinde yapacaklar toplant›lar›n›. Binlerce polis
taraf›ndan korunacaklar. Ama ne
barikatlar, ne binlerce polisin korumas› alt›nda da huzur bulamayacaklar.
AKP iktidar› ‹stanbul’u onlar›n
ayaklar› alt›na serebilir, rahatlar›
için her tür konforu sa¤layabilir; biz
halklar›n öfkesini ya¤d›raca¤›z
üzerlerine. Seyirci olmayaca¤›z.
Seyirci olmak demek, onlar›n
suçlar›na ortak olmak demektir. Seyirci olmak demek, hergün açl›ktan,
hastal›ktan ölen binlere, yeni binler
kat›lmas›na sessiz kalmakt›r.
On y›llard›r dünya halklar›n›n
kan›n› emen, her türlü ac›lar yaﬂatan
IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n suç

dosyas› kabar›kt›r.
Dünyada öyle bir düzen kurdular
ki; HERGÜN 5 YAﬁIN ALT I NDAK‹ 34 B‹N ÇOCUK A Ç L I K TAN VE HASTA L I K TAN ÖL MEKTED‹R!
Onlar›n 13 bin tetikçisi ‹stanbul’da gününü gün ederken, lüks
otellerde a¤›rlan›rken, her gün 34
bin çocuk onlar›n yaratt›¤› düzenin
sonucu ölmektedir.
Hem de açl›ktan ve hastal›ktan.
Onlar›n kalaca¤› 1 hafta içinde, 238
bin çocuk ölecek! Bir Anadolu ﬂehrini gözünüzün önüne getirin! Emperyalist tekellerin vahﬂi sömürüsü
devam etsin diye her hafta b i r ﬂ e h i r
b ü y ü k l ü ¤ ü n d e nüfus ölmektedir.
Bir ﬂehir haritadan silinmektedir.
Elbette düzenlerinin yaratt›¤›
tahribat sadece bunlarla s›n›rl› de¤ildir!
Yine H E R G Ü N A Ç L I K TAN,
TEM‹Z SU BULAMADI⁄I ‹Ç‹N
S U D A N G E Ç E N H A S TA L I K LARDAN VE AIDS’TEN 50 B‹ N
K‹ﬁ‹ ÖLMEKTED‹R...
Onlar›n, ‹stanbul’da kald›klar› 1
hafta içinde siyah›, melezi, sar›s›,
beyaz› ile 350 bin kiﬂi ölecek. 2
Anadolu ﬂehrindeki nüfus kadar insan; 2 ﬂehir, 1 hafta içinde yok ola cak!
On y›llard›r ald›klar› kararlar,
dayatt›klar› politikalar ile bu tabloyu yaratt›lar. Onun için emekten,
haktan, halktan, adaletten yanay›m,
D E F O L” dediyen herkes, onlara “D
melidir. Diyebilmelidir. Halklara
yeni ac›lar yaﬂatmalar›na sessiz kalmamal›y›z.
Onlar kanl› çizmeleri ile arkalar›nda büyük ac›lar b›rakarak, emperyalist merkezlerden, Amerika’dan, ‹ngiltere’den, Almanya’dan, zenginliklerini on y›llard›r
talan ettikleri Kolombiya’dan, Ekvador’dan, Endonezya’dan, Kenya’dan, Güney Kore’den, M›s›r’dan
kanl› planlar› ile ç›k›p geliyorlar.

Ekvador’da Texaco petrol tekelinin ç›karlar› için, onbinlerce yerliyi
ölüme, halk› açl›¤a mahkum ettiler.
Ya¤mur ormanlar›n›, doymak bilmez h›rslar› için kirlettiler, ya¤malad›lar.
Endonezya’da
“komünizmle
mücadele” ard›na gizlenerek, y›llarca milyonlarca insan›n kan›n› emdiler.
Onlar›n kanl› sömürüsü ve ya¤mas›n› M›s›r’da, Fas’ta, Kolombiya’da, Kenya’da, Bolivya’da, Güney Kore’de, Arjantin’de ve daha
onlarca ülke’de gördük, izledik.
ﬁimdi ‹stanbul’da halklara yeni
ac›lar yaﬂatmak için bir araya gelecek ve yeni sald›r› planlar› yapacaklar.
IMF ve Dünya Bankas› tüm ezilen dünya halklar›n›n düﬂman›d›r.
Düﬂman›d›rlar, çünkü 64 y›ld›r Latin Amerika’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortado¤u’ya kadar hemen
her yerde halklar›n kan›n› emdiler.
64 y›lda IMF reçeteleriyle tek
bir “ülkenin kurtuldu¤una “dair tek
bir örnek yoktur. Tersine hangi ülkeye girmiﬂlerse mutlaka orada o
ülke y›llarca sömürülmekten, d›ﬂ
borç ödemekten kendini kurtaramam›ﬂt›r.
En az›ndan Türkiye’ye 62 y›ld›r
yaﬂat›lanlar buna örnektir. IMF ve
Dünya Bankas› ile Türkiye halk›,
açl›¤›, iﬂsizli¤i, k›tl›¤›, kuyruklar›
sefaleti yaﬂam›ﬂ ve yaﬂamaya devam etmektedir. Yoksullu¤umuzun
sorumlusu elbette onlard›r.
O nedenle IMF ve Dünya BanD E F O L”demeli, onlara bu
kas›na “D
topraklarda yer olmad›¤›n› hayk›rmal›y›z!
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ONLAR

ülkemizi emperyalistlerin üssü yapt›lar

B‹Z

Halk›n iktidar›nda; Baﬂta
NATO olmak üzere sald›rgan
paktlardan ç›k›lacak, sald›rgan
amaçl› her türlü anlaﬂma iptal
edilecektir. Topraklar›m›za
yerleﬂmiﬂ t ü m e m p e r y a l i s t
ü s l e r k a l d › r › l a c a k t › r.
Biz diyoruz ki; Demokratik Halk ‹ktidar›nda üretici güçlerin
geliﬂmesinin ve ülke kalk›nmas›n›n
önünde engel olan em pe rya li z mi n
ekonomik ve siyasi tahakkümüne
son verece¤iz. Oligarﬂik güçlere ait
tekeller, onlar›n denetimindeki tüm
üretim üniteleri kamulaﬂt›r›lacakt›r.
I M F, Dünya Bankas›, OECD
gibi emperyalist kuruluﬂlara üye ve
ba¤›ml› olmaktan ç›k›lacak; ülkemizi emperyalizme ba¤›ml› hale getirecek türde d › ﬂ b o r ç l a n m a l a r a
son verilecektir.
Halk›m›z;
Amerikanc›l›kta, uﬂakl›kta s›n›r
tan›mayan AKP iktidar›n›n yalanlar›na kanmay›n.
‹ktidarda kalabilmek için her ﬂeyi satar AKP’liler. Yeralt›, yerüstü
tüm zenginliklerimizi emperyalistlerin ya¤ma ve talan›na açt›lar. Bir
avuç iﬂbirlikçi tekelle ya¤mal›yorlar
ülkemizi.
AKP iktidar›n›n dincili¤i de ya¤ma ve talan düzeninin dincili¤idir.
“Paran›n dini iman›, milliyeti olmaz” diyen bizzat o partinin Genel
Baﬂkan› ve bu ülkeyi yöneten baﬂbakand›r. Herﬂeyi satt›klar› gibi ç›karlar› için onu da sat›yorlar. Onlar›n müslümanl›¤› Amerikanc› müslümanl›kt›r. Amerika, Irak’ta, Afganistan’da müslümanlar› katlederken
onlar katliamc› Amerikan’›n yan›nda yer almaktad›r. ‹ncirlik üssünü
Müslüman halk› katletmek için kulland›rmaktad›rlar.
‹ﬂte ONLAR’›n yapt›klar›, iﬂte
B‹Z‹M yapacaklar›m›z;
‹ﬂte bir yanda emperyalizme
peﬂkeﬂ, bir yanda emperyalizme
karﬂ› savaﬂ! ‹ﬂte bir yanda v a t a n
hainli¤i, bir yanda vatanseverlik!
Bir yanda ba¤›ml›l›k, bir yanda b a¤ ›m s› z l›k !
Herkes kendi saf›n› seçmelidir.

emperyalistleri ülkemizden kovaca¤›z!
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Kad›n, erkek, genç, yaﬂl›... binlerce ﬂehit verdik Kurtuluﬂ savaﬂ›nda. Söküp att›k emperyalistleri topraklar›m›zdan.
Binlerce ﬂehit pahas›na kovdu¤umuz emperyalistlere, 1946’larda
Milli ﬁef ‹smet ‹nönü taraf›ndan kap›lar tekrar araland›. DP iktidar›nda
Adnan Menderes ile iﬂbirlikçilik
kökleﬂtirildi. Ekonomik, askeri, siyasi her alanda ülkemiz emperyalistlerin hizmetine sokuldu. Oligarﬂinin temsilcileri iﬂbirlikçi iktidarlar
o günden bugüne 60 y›ld›r adeta yar›ﬂt›lar birbirleriyle: “Bu ülkeyi en
i y i b e n p a z a r l a r › m ” diye.
O n l a r demiﬂti ki; Türkiye’yi
“ K ü ç ü k A m e r i k a ” yapaca¤›z.
Topraklar›m›z› Amerika’n›n askeri üssü haline getirdiler. Ülkemizin bir çok yerinde Amerikan üsleri,
NATO karargahlar› kuruldu. Ordu,
emperyalizme karﬂ› kurtuluﬂ savaﬂ›
vermiﬂ ulusal ordu olmaktan ç›kart›ld›, emperyalizmin iﬂgal ordusun a dönüﬂtürüldü.
Emperyalistlerin iste¤i do¤rultusunda kontrgerillay› örgütlediler.
Komünizme karﬂ› Amerika’n›n
jandarmal›¤›n› yapt›lar. FBI’y›, CIA’yi içimize soktular. Ve emperyalist ajanlar ülkemizde fink atmaya
baﬂlad›.
Dediler k i ; “Her mahallede bir
milyoner yarataca¤›z.”
Emperyalistlerin sömürü kurumu IMF’yi, Dünya Bankas›n› ülkemize soktular. Ülkemizi b o r ç b a t a ¤ › n a b a t › r d › l a r. Halk›n kan›n›, ili¤ini sömüren iﬂbirlikçi tekelleri yaratt›lar. ‹ﬂsizlerden ve açlardan bir
ordu oluﬂturdular.
Altm›ﬂ y›lda iﬂbirlikçi tekeller
arac›l›¤›yla ülkemizi, emperyalizmin ya¤ma alan›na dönüﬂtürdüler .
Dediler ki, “demokrasi getire-

ce¤iz.”
Demokrasi maskesi alt›nda faﬂizmi örgütlediler. Halk›n en demokratik taleplerine bask›yla, terörle, katliamlarla cevap verdiler.
Menderes’inden Tayyip Erdo¤an’›na kadar gelmiﬂ geçmiﬂ tüm
iktidar sahipleri, Demirel’i, Ecevit’i, Erbakan’›, Türkeﬂ’i, Özal’›,
Baykal’›, Çiller’i, Bahçeli’si... hepsi emperyalizme uﬂakl›kta kusur etmediler. Daha partilerini kurarken
Amerika’ya biat edeceklerinin güvencesini verdiler.
Bugün AKP arac›l›¤›yla iﬂbirlikçilik çok daha ileri boyutlarda çok
daha aleni sürdürülmektedir.
Satmad›klar›, ya¤malamad›klar›
bir ﬂey b›rakmad›lar. S›ra, sahillere,
da¤lara, ›rmaklara geldi.
Diyorlar ki, “Türkiye Amerika’n›n Stratejik orta¤›d›r.”
Biz diyoruz ki; hay›r, Türkiye
oligarﬂisi Amerika’n›n uﬂa¤›d›r.
Amerika’n›n Ortado¤udaki ç›karlar›n›n bekçisidir. “Stratejik ortakl›k”
yalan›n›n arkas›na s›¤›narak ülkemizi, Amerikan’›n Irak halk›na ve
Afganistan’a karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ›n üssü haline getirdiler. ‹ncirlik
üssünden kalkan Amerikan savaﬂ
uçaklar› Irak ve Afgan halk›n›n tepesine bomba ya¤d›r›yor. Halk›n
evlatlar›n› Amerikan tekellerinin ç›karlar› için Afganistan’da savaﬂa
sürüyorlar. Stratejik ortakl›k yalan›,
oligarﬂinin uﬂakl›¤›n›n maskesidir.
Biz diyoruz ki; Bu ülke sahipsiz
de¤il. Bu ülke bizi! Ülkemizden
emperyalistleri kovana dek, ba¤›ms›z bir ülke olana dek savaﬂaca¤›z.
Bu ülkede halk var, devrimciler var.
Bir avuç asala¤a, iﬂbirlikçi sömürücülere ülkemizi b›rakmayaca¤›z.
Emperyalizm iﬂbirlikçilerinin iktidarlar›na son verilecek; halk›n iktidar›n› kuraca¤›z.

IMF ÖNÜNDE D‹Z ÇÖKENLER

‹NC‹RL‹K YEN‹ KATL‹AMLARA
YATAKLIK ED‹YOR...
AKP’nin izniyle döﬂenen katliam yolu
d›!

“ABD askerinin Irak'tan çekilme
plan› kapsam›nda tank, top, hummer jeepler ile di¤er askeri araçlardan oluﬂan 10 bin parçal›k konteyn›r›n, ‹skenderun Liman›'na, 1000
TIR'›n dönüﬂümlü çal›ﬂmas›yla 5
bin seferde çekilmesi planlan›yor. ”
(DenizHaber 21 Eylül 2009)
Amerikal› yetkililer, bu operasyonu tamamlamak için, ‹ s k e n d e r u n L i m a n ›'nda gereken incelemeleri yapt›lar. 12 kiﬂilik bir A m e r i kan heyeti limanlar›, depolar›, yollar› teftiﬂ etti ve kendileri için en uygun alanlar› seçti.
‹skenderun liman›ndaki 4 antrepodan ikisi, araç ve malzemeler için
de ayr›ca bir saha Amerikal›lara kiralanacak. Amerikan askerlerinin
kalaca¤› bölgeye TEDAﬁ’›n onay›yla 20 gün önce elektrik ba¤land› bile. Uﬂaklar, efendileri gelmeden çoktan haz›rl›klara baﬂlam›ﬂlar-

Bilindi¤i gibi, 142 bin Amerikan
askeri, ‹ncirlik üzerinden sevkedilecek; askerler, Anadolu’da bir hafta
“misafir” edilecek.. Yankeeler tatillerini canlar›n›n istedi¤i gibi yapacaklar. Elbette katliamc›lar, Yankee’ler, bizim de¤il, AKP’nin misafi ri. AKP hükümeti, dört gözle Yankee’lerin geliﬂini bekliyor.
*
‹ncirlik üssü’nün önümüzdeki
günlerde bir büyük opeasyona daha
ev sahipli¤i yapaca¤› belli oldu.
Irak’tan çekilecek askeri malzemenin yüzde 40’l›k bölümünü
‹ncirlik üzerinden Afganistan’a
s evk edile ce k.
Bir Amerikan askeri heyetinin,
Mersin-Afganistan aras›ndaki yolun
bu devasa sevkiyat için uygun olup
olmad›¤› konusundaki testlerini tamamlad›¤› aç›kland›. Irak’ta Irak
halk›n› katleden silahlar, ﬂimdi Afgan halk›n› katletmek üzere Afganistan’a sevkediliyor.

Yoksul müslüman Afgan halk›,
“Allah’›n
izniyle!”
de¤il,
A K P ’ N ‹ N ‹ Z N ‹ Y L E ‹ncirlik’ten
taﬂ›nacak silah ve cephaneyle vurulacak. AKP’nin izniyle, ‹ s k e n d e r u n ’ d a n A f g a n i s t a n ’ a b i r KAT L ‹AM YOLU döﬂeniyor. Bu katliam
yolu üzerinden yaln›zca Amerikan
askerleri, askeri malzemeleri de¤il
805 TSK askeri de Afganistan’a
gidecek.
AKP iktidar› bütün bu hizmetleriyle, Afgan halk›n›n katledilmesinde ABD’nin suç orta¤›d›r.
‹n c i r l i k Te r ö r Üssü, ABD’nin
Afganistan’daki iﬂgalinde ve
ABD’nin bölgeye iliﬂkin yeni sald›r› ve katliam politikalar›nda daha
aktif olarak kullan›lacakt›r. ‹ncirlik,
bundan sonra bölge halklar› üzerinde Irak savaﬂ›ndan önceki konumundan çok daha etkili bir rol oynayacakt›r.
AKP iktidar›, aç›kça görülüyor
ki, Amerikan iﬂbirlikçili¤inde s›n›r
tan›m›yor ve tan›mayacak.
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Millili¤inizi, orada de¤il, ‹ncirlik’te gösterin!
Genelkurmay Baﬂkan›
‹lker Baﬂbu¤, bayramlaﬂma nedeniyle gitti¤i Mardin’in Nusaybin ilçesindeki s›n›r birli¤inde, orduda her ilden askerlerin
oldu¤unu söyleyip “iﬂte
millilik bu.. Bu tablo bu
ordunun milli oldu¤unu
gösterir..” diyordu.
Ordu’nun milli olup olmad›¤›n›n k›stas›, orduda
Türklerden baﬂkas›n›n olup olmamas› de¤ildir. Türkiye’de askerlik zorunlu oldu¤u için do¤al ki, orduda her
yöreden, her milliyetten ve inançtan insan olacakt›r.
Baﬂbu¤ gerçekleri çarp›tmaktad›r. Millili¤in ve gayri millili¤in tek göstergesi vard›r: e m p e r y a l i z m d e n b a ¤›ms›z m›s›n? Emperyalizme ba¤›ml› m›s›n?
Türkiye, emperyalizme ba¤›ml› oldu¤una göre, bu
ordu y›llard›r emperyalistler ad›na görev yapt›¤›na göre

hangi milli ordudan söz edilmektedir?
Ayr›ca Baﬂbu¤, millilik konusunda bu kadar tutarl› ise
hiç uzatmaya gerek yoktur. Süleymaniye’de baﬂlar›na çuval geçiren Amerikal›lar›n karﬂ›s›na dikilebilir mi Baﬂbu¤? ‹ncirlik’te “egemenlik hakk›”na sahip ç›kabilir mi?
Millilik bir tav›r ve emperyalizme karﬂ› olmakt›r.
“Milli ordu” acaba 1945’den bu yana, emperyalizme karﬂ› tek kurﬂun s›kt› m›? Kendisine yap›lan aﬂa¤›lamalara,
ambargolara, dayatmalara tek bir direniﬂ gösterdi mi?
Baﬂbu¤ önce ‹ncirlik önünde göstermelidir kendini!
Emperyalizme uﬂakl›k yapanlar›n millilik gösterileri
inand›r›c› olmaktan uzakt›r.
Y›llard›r “Ba¤›ms›z Türkiye” için mücadele eden
devrimcileri, vatanseverleri katleden, Genelkurmay
baﬂkanlar›n›n “ I M F ’siz yapamay›z” diye demeçler verdi¤i, NATO’ya ba¤›ml›, ABD izni olmaks›z›n tek bir
ad›m atamayan bir ordu, ucuz millilik gösterileri ile
kimseyi aldatamaz.
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Amerikanc› Ordunun Genelkurmay Baﬂkan› Bugüne
Kadar Halk› Kand›rd›klar›n› ‹tiraf Etti

“Afganistan’da muharip birli¤imiz var”
Bila: Muharip birlik göndermemiz söz
k o n u su mu?
Baﬂbu¤: Kabil Bölge Komutanl›¤›’n›
1 Kas›m’da alaca¤›z. Türkiye’nin
Afganistan’da ISAF 1’den bu yana
muharip birli¤i var. Bu yanl›ﬂ biliniyor.
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Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤, Milliyet Gazetesinden
Fikret Bila’n›n Afganistan’la ilgili
sorular›na iﬂte yukar›da aktard›¤›m›z cevab› verdi. (Milliyet, 23 Eylül
2009)
Baﬂbu¤ gayet piﬂkince diyordu
ki, “bu yanl›ﬂ biliniyor”!
Peki neden yanl›ﬂ biliniyor?
Kim verdi o bilgileri? Kim yapt›
“Afganistan’a savaﬂmak için gitmiyoruz” aç›klamalar›n›?.. Sekiz y›l
boyunca kim gönderdi askerleri Afganistan’a.
Türkiye Afganistan’a, iﬂgalin
baﬂ›ndan beri asker gönderiyor. ‹ki
dönem Uluslararas› Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) komutanl›¤›n›
yapt›. Fakat bugüne kadar, gerek
AKP hükümeti, gerekse de TSK taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda Afganistan’da Türk ordusunun “ m u h a r i p ” birlik b u l u n d u r m a d › ¤ › söylendi. TSK’n›n, Afganistan’›n “ h u zuru ve i mar› iç i n” orada bulundu¤u aç›klan›yordu. Daha geçti¤imiz
günlerde D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu, yeni gönderilecek as-

Türkiye H alk›!
Türkiye ordusunun Afgan halk›n›n
emperyalizme karﬂ› kurtuluﬂ
savaﬂ›n› ezmek için kullan›lmas›na
sessiz kalmayal›m!
Halk›n çocuklar›n›n Afganistan’da
emperyalizmin hizmetinde
“muharip” yap›lmas›na izin
vermeyelim!

12

kerlerin Afganistan da; “ m u h a r i p
a s k e r ” olarak görev yapmayaca¤›n›
aç›klam›ﬂt›.
E¤er, halk yanl›ﬂ biliyor idiyse,
bu bakanlar›n ve generallerin HALKA YALAN SÖYLEMELER‹N‹N
SONUCUDUR.

Bu k adar› y etmez:
Yanl›ﬂ biliyorsak t am
do¤rusunu söyleyeceksiniz.
Y›llarca halk kand›r›ld›. TSK’n›n Afganistan’da okul, sosyal tesis
yapt›¤› söylendi.
D›ﬂiﬂleri Bakan› iken Abdullah
Gül, “tarihten kaynaklanan dostane
iliﬂkiler içinde bulunduklar› bu ülkenin yeniden huzura kavuﬂmas›
için elimizden gelen yard›m› yapmaya devam edece¤iz” demiﬂti.
(Yürüyüﬂ, 4 ﬁubat 2007, say›: 90)
Gerek TSK, gerekse AKP hükümeti hep bu tür yalanlarla halk› kand›rd›lar. ﬁimdi “yyanl›ﬂ biliniyor”
diyor Baﬂbu¤. Baﬂbu¤, yanl›ﬂ› düzeltmiyor, bugüne kadar söyledikleri yalan›n üstünü örtmeye çal›ﬂ›yor.
Peki neden Baﬂbu¤ böyle bir itirafta bulundu ﬂimdi? ABD, Afganistan’da direniﬂ karﬂ›s›nda bata¤a
sapland›kça iﬂbirlikçilerinden daha
fazlas›n› istiyor. Muhtemeldir ki yak›nda “Mehmetçikler”in de cesetleri gelecek. Ve art›k “muharip birlik
bulundurmuyoruz” yalan›yla kand›ramayacaklar. Onun için Baﬂbu¤
böyle bir aç›klama yap›yor.
Ama söylenen yetmez.

M a d e m , “ISAF 1’den beri”, yani y›llard›r orada muharip birlik var:
O zaman aç›klayacaks›n›z:
O muharip birlikler bugüne kadar Afganistan’da ne yapt›? Aç›klayacaks›n›z. Bugüne kadar hangi
katliamlara kat›ld›n›z, aç›klayacaks›n›z.
‹ﬂgalci Amerikal›larla, ‹talyanlar’la, ‹ngilizler’le, Almanlar’la
hangi operasyonlar› gerçekleﬂtirdiniz? ‹ﬂkence konusundaki engin
te c rübel e rin iz i Afganistan’›n hangi
hapishanelerinde kulland›n›z? Aç›klayacaks›n›z.
Gerilla takibi konusundaki tecrübelerinizi Afganistan’›n hangi
da¤lar›nda kulland›n›z? TSK, AKP,
bunlar› da aç›klamal›d›r. TSK’n›n
tecrübeli “muharip” birlikleri, müslüman Taliban militanlar›n›n k u l a k lar›ndan da koleksiyon yap›yor
m u ? Aç›klay›n.

Türkiye h alk›! Baﬂbu¤’un
aç›klamas›, s›radan bir bilgilendirme de¤ildir.
Afganistanda m u h a r i p olmak
ne demek?
Afganistan’da muharip olmak,
yoksul Afgan halk›n› katletmektir
Afganistanda muharip olmak
emperyalistler ad›na halk›n emperyalizme karﬂ› direniﬂini ezmeye çal›ﬂmakt›r.
Türkiye Ordusu ve AKP Hükümeti, yoksul ve iﬂgal alt›ndaki Afgan halk›n›n direniﬂi karﬂ›s›nda
A me ri ka ’y l a a y n› s a f t a d › r.
Kald› ki, muharip olup, olmaman›n da önemi yoktur. TSK; bir halk›n vatan›n› iﬂgal eden, binlercesini
katleden emperyalistlerin ç›karlar›
için oradad›r. Esas olan budur.
2008 ﬁubat ay›nda ABD, Milli
Savunma Bakanl›¤›’na, bir yaz›
göndererek çat›ﬂma bölgelerine as k e r gönderilmesini istemiﬂti. Sonuç ne oldu, halk bilmiyor. Halktan

gizlendi. Fakat sonucun ne oldu¤u
Tayyip Erdo¤an’›n, Münih’te Uluslararas› Güvenlik Konferans›’nda
yapt›¤› ﬂu konuﬂmadan anlaﬂ›lmaktad›r: “Uluslararas› toplum Afga nistan’da kazanmak zorunda...
Yard›m ve deste¤imizi sürdürece¤iz.” (Yürüyüﬂ, 17 ﬁubat 2008, say›:
139)
Destelerini NASIL sürdürdüklerini bugün Baﬂbu¤ itiraf ediyor: Afgan halk›na karﬂ› emperyalizmin
muharibi olarak!

CHP’lilerin ve ‘islamc›’
AKP’lilerin “ muharip”lere
karﬂ› sesi ç›km›yor!
Baﬂbu¤ “Afganistan’da ISAF
1’den bu yana muharip birli¤imiz
var” diyor. Düzenin muhalefet partilerinden hiçbir ses ç›km›yor. Bu
bilgi neden halktan sakland›, denmiyor? Diyemezler. Çünkü onlar da

Afganistan’da TSK’n›n ne yapt›¤›n›
çok iyi biliyorlar. O k a r a r l a r › b i rl i kt e a ld › la r. Hep birlikte kand›rmaktad›rlar halk›.
Amerika iﬂbirlikçi AKP’ye Afganistan’da nas›l ihtiyaç duyduysa
öyle kulland› bugüne kadar ve kullanmaya devam ediyor. “Müslüman
AKP” ve “Müslüman Türk askeri”
emperyalistlerin Afganistan’daki
“k›nal› kekli¤i”dir.
Bir NATO komutan› ﬂöyle demektedir: “Özellikle Türklere ihtiyac›m›z var. Bunun kafirlerin islam
ile savaﬂ› olmad›¤›n› göstermeliyiz.” demiﬂti. Emperyalizm, müslümanl›¤›, müslüman Afgan halk›n›n
direniﬂini k›rmak ve emperyalist iﬂgale boyun e¤dirmek için kullanmaktad›r; AKP ve TSK da “müslüman”l›klar›n› aç›kça KULLANDIRTMAKTADIRLAR.

AKP, gerek Ortado¤u’da, gerekse Afganistan’da “müslüman”l›¤›
da Ameri kan› n hiz met ine sokmuﬂtur. Geçmiﬂte komünizme karﬂ› kulland›rd›lar kendilerini. Bugün de
Amerikan emperyalizmine karﬂ›
Müslüman halklar›n öfkesini yumuﬂatmak için sonuna kadar kulland›rmaktad›rlar.
AKP’nin müslümanl›¤› sahtedir.
Irak’ta 1 milyonun üzerinde müslüman katledilmiﬂtir. Müslüman Irak
halk› katledilirken AKP, Amerikan
iﬂgalini desteklemiﬂ ve üsleri Amerikan›n kullan›m›na açarak katliamlara ortak olmuﬂtur.
Tayyip; “Uluslararas› toplum
Afganistan’da kazanmak zorunda”
derken, aç›k ki, e m p e ry a l i s t l e r i n
müslüman Afgan halk›na karﬂ›
kazanmas›n›
istiyor; TSK’n›n
“muharipleri” de iﬂte bunun hizmetindedir.

Halklara karﬂ› savaﬂ büyüdükçe,
halka karﬂ› savaﬂ›n bütçesi de büyüyor!
Amerikan istihbarat
servislerinin geçen hafta
aç›klad›¤›, “2009 Ulusal ‹stihbarat Stratejisi” program›,
dünyan›n nas›l dev bir kontrgerilla
faaliyetiyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
somut rakamlarla gösterdi.
Rapora göre 16 farkl› ABD istihbarat örgütünde 200 binden fazla
ajan› çal›ﬂ›yor. Bu örgütlerin y›ll›k
toplam bütçesi de 75 milyar d o l a r.
Aç›klanan 75 milyar dolarl›k
bütçe elbette çok büyük bir miktard›r. Fakat aç›klanan›n gerçek rakamlar oldu¤u tart›ﬂ›l›r. Gerçek
bütçelerini hiçbir zaman aç›klayamazlar. Faaliyetleri gibi bütçeleri
de illegaldir. ‹llegal iﬂkence uçaklar›n›, gemilerini, kontrgerilla faaliyetlerini, katliamlar›n› aç›klayamazlar.
Pentagon’u, CIA’s›, FBI’›... 16
ayr› gizli örgüt. Dünyan›n dört bir
yan›na da¤›lm›ﬂ 200 binden fazla
istihbaratç›. Ne iﬂ yaparlar bunlar?
Tek kelimeyle ifade edecek
olursak ABD gizli servisleri dünya

halklar› için T E R Ö R örgütleridir.
Hiçbir faaliyetleri meﬂru de¤ildir.
Halklar›n mücadelesini bast›rmak için her türlü yönteme baﬂvurmaktad›rlar. Kontrgerilla faaliyetlerinin karargah›d›rlar.
Yeni-sömürgelerde iﬂkencecilerin e¤itilmesi, kontrgerillan›n örgütlenmesi, iﬂbirlikçi iktidarlara
darbeler yapt›r›lmas›, suikastler,
psikolojik savaﬂ yöntemleri gibi
tüm karﬂ›-devrimci savaﬂ yöntem
ve teknikleri, Amerikan gizli servislerinin faaliyet alan›d›r. Onun
için bütçelerini de aç›klayamayacaklar› için bütçenin tamam›n› da
aç›klayamazlar.
Yeni-sömürgelerde iﬂkencecileri
veya generalleri e¤itmek için kaç
milyar dolar harcad›klar›n› aç›klayamazlar mesela. Latin Amerika’da, Türkiye’de, Afrika’da, kontrgerilla örgütlerine kaç milyar dolar harcad›klar›n› aç›klayamazlar.
Amerikan istihbarat örgütleri 4
y›lda bir “yeni stratejilerini” aç›kl›yorlarm›ﬂ geleneksel olarak;

2005’de 4 y›ll›k temel stratejilerinin “di¤er ülkelerde de m o k ra sin i n g el iﬂm es in i t eﬂv ik
etmek” olarak aç›klam›ﬂlar. Bunu
nas›l yapt›klar› ortada. “Demokrasi” kavram›, art›k ABD için yalanlar›n›n üstünü örten bir maske bile
de¤ildir.
Önemli olan Amerikan›n “ulusal” ç›karlar›d›r. “Ulusal” ç›kar”
dedikleri de Amerikan tekellerinin
ç›karlar›d›r. Amerika’n›n sömürü
politikalar›n›n önünde engel olan,
ç›karlar›na ters düﬂen ülkeler, örgütler Amerikan istihbarat teﬂkilatlar›n›n da hedefidirler. Yine Bush
dönemindeki gbi Amerika için
“tehdit” oluﬂturmaktad›r. Bu noktada sürekli iﬂbirli¤i içinde oldu¤u
Rusya ve Çin gibi ülkeler de raporda “Amerikan ç›karlar›na meydan
okuyan ülkeler” olarak tan›mlanmaktad›r. As›l tehdit olarak gördükleri de ‹ran, Kuzey Kore gibi Amerikan emperyalizmine boyun e¤meyen ülkeler, ve FARC’dan DHKPC’ye, Hamas’a kadar dünya çap›nda anti-emperyalist mücadele ve
eylemler içinde olan devrimci, ulusal, islamc› hareketleridir..
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Özgürlük Nöbetindeyiz!
“El ele, omuz omuza, s›rt
s›rta vererek kazanaca¤›z”
Adli t›p önünde özgürlük nöbetine devam ediyoruz. Onlar, sinsi
ve kalleﬂ bir biçimde “belge eksik”
yalanlar› ile bizi oyalamaya devam
ediyorlar. Ve tabi her geçen saat’in,
her geçen gün’ün Güler Zere’yi biraz daha ölüme yaklaﬂt›rd›¤›n› bilerek yap›yorlar bunu.
Bir kez daha sabr›m›z› deniyorlar. Ama yan›l›yorlar! Ne yaparlarsa yaps›nlar, hangi taktiklere baﬂvururlarsa baﬂvursunlar tavr›m›z
de¤iﬂmeyecek.
Bu yan›yla bir irade savaﬂ›n›n
sürdü¤ünü biliyoruz. Adli t›p önünde günlerdir özgürlük nöbetini sürdürken, onlara da “Güler Zere’nin
özgürlü¤ünü almadan gitmeyece¤iz” diyoruz.
Biz ki, en zor koﬂullarda, kuﬂatmalar için de büyük direniﬂi kesintisiz 7 y›l sürdürdük. Tek baﬂ›na
kald›¤›m›z o koﬂullarda bile bir gün
olsun tereddüt etmedik.
Bugün de tereddütsüz Güler Zere’nin özgürlü¤ü için özgürlük nöbetine devam ediyoruz. Her sabah

geldiklerinde biz yine orda olaca¤›z. Her akﬂam önümüzden
geçtiklerinde bizi görecekler.
Onlar evlerine gidecek bizse bizim olan› almak için, Güler’in
özgürlü¤ü için orda olmaya devam edece¤iz.

“‹ﬂte bugün o günlerden biriydi. Güler Zere’yi ölüme gönderen Nur Birgen ile karﬂ›laﬂt›k.
Biz orda dururken arabas›yla
Hepimiz
yan›m›zdan geçti. ‘H
Güleriz’ iﬂte... O an göz göze
geliyoruz. Ama o yüzünü selpakla kapat›yor! Ve yoluna öyle devam ediyor...”
Bizim aln›m›z ak, yüzümüz
aç›k. Onlarsa böyle yüzlerini gizlemeye devam edecekler. Israrla ve
hiç tereddüt etmeden Güler Zere’nin özgürlü¤ünü istemeye devam edece¤iz. Adli t›p önünde özgürlük nöbetini bu düﬂünceyle südürüyoruz.
“Gazi’den motosikletle kuryelik yapan bir kiﬂi ziyaretçimiz
oldu ve gece nöbete kalmak iste-

di¤ini söyledi. GülerZere’nin
özgürlü¤ü için 1 gece uykusuz
kalmay› severek istedi. Hele kimi arkadaﬂlar›m›z gece nöbete
kal›p uykusuz uykusuz, sabah
06.30’da buradan ayr›l›p iﬂine
gidiyor, iﬂ dönüﬂü de gelip nöbeti al›yor. Bunlard›r asl›nda bizi
ayakta tutan.”
Böylesine bir ba¤l›l›¤›, böylesine bir fedakarl›¤› onlar›n akl› almaz. Güler’in özgürlü¤ü için, onu
zulmün elinden çekip almak için
böylesine kararl›d›r insanlar.
Bu iradeyi yenemeyecekler. Bu
ba¤l›l›¤› engelleyemezler. Bu özveriyi anlayamazlar. Bir gece yar›s›
dayan›ﬂma için gelenlerin sahiplenmesidir onlar›n korkusu.
Adli T›p önünde çokuz... Özgürlük nöbetinde hemen her yaﬂtan
insan› görebilirisiniz. Yaﬂl›lar,

Balcal›’da Bayramlaﬂma!..
Balcal›; direniﬂimizle, Güler Zere ile ayr› bir anlam
kazand›. Bir yanda hasta yak›nlar›yla iç içeyiz, onlarla
paylaﬂt›¤›m›z çok ﬂey oluyor.
Hastahaneler bir bak›ma düzenin aynas›d›r. Düzenin
tükenmiﬂli¤ini, halka yaﬂatt›klar›n›, halk›n çaresizli¤ini, ac›lar›n› görüyor ve yaﬂ›yoruz.
Direniﬂimiz bize ö¤retti¤i gibi halka da ö¤retiyor.
Direnmek, çaresizlik içinde bir alternatif. Oraya gelenler baﬂta ﬂaﬂ›rsalar da bunu görüyorlar.
Balcal› günleri bir çok yeniyi yaratarak ilerliyor. Direniﬂin zaman›, yeri önceden belirlenmiyor. Bir hastahane hücresinde direniﬂ, bir hastahane bahçesinde direniﬂ sürdürmek...
Haliyle bir hastahane bahçesinde bayramlaﬂmakta
farkl› oluyor. Bayramlaﬂman›n mekan› bu kez direniﬂimizin sürdü¤ü hastahane bahçesi oldu.
20 Eylül günü, Balcal› hastahanesi bahçesinde, dire-
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niﬂimizin sürdü¤ü yerde bayramlaﬂma vard›. Önce hasta yak›nlar›yla bayramlaﬂt›k.
Halk›m›z›n geleneksel bayram›n› kutlad›k.
Sonra saat 13.30'da arkadaﬂlarbayramlaﬂma için
geldiler. Halk Cepheliler ad›na Güler'in babas› Haydar
Zere ve TAYAD'l›larla bayramlaﬂt›lar.
Bizim bayramlaﬂmam›zdan sonra Güler Zere ile de
bayramlaﬂt›k. Güler Zere’nin bayram mesaj› okundu.
Onun her cümlesini dikkatli bir biçimde dinledik. Güler, hastahane bahçesinde bizimle omuz omuzayd›.
Hücresinden ç›km›ﬂ, kendini çok seven sevdikleriyle birlikteydi. Günlerdir onunla ayn› havay› soluduk.
Ayn› ﬂeyleri hissettik. Direniﬂ içinde ayn› duygular› yaﬂad›k...
Güler, babas›na da ayr›ca bir mektup yazm›ﬂ ve bayram›n› kutlam›ﬂt›.
Bayramlaﬂma sonras› gün boyu bayramlaﬂmak için
gelenlerle bayramlaﬂ›p, Güler Zere ve direniﬂimizi anlatmaya devam ettik.

IMF ÖNÜNDE D‹Z ÇÖKENLER

gençler, kad›nlar, çocuklar,..
ya nöbet için ordalar ya da
destek için dayan›ﬂma için
gelmiﬂlerdir. Sadece bu kadar da de¤iliz. Yurtd›ﬂ›ndan
dostlar›m›z da oluyor. Onlarda Güler’in yan›nda...
“Doktorlar
olarak
hastal›¤›n›z s›ras›nda bütün kalbimizle sizinleyiz.
Hapisten ç›kt›¤›n›zda size
militan cesaretler diliyoruz ve ç›kt›¤›n›zda durumunuzun gerekti¤i tedaviler diliyoruz...” (Dr.
Bernard LAMBERT - Dr.
Bernard GRANJON...
Fransa’dan gelen Dünya
Doktorlar Örgütlenmesi’nden)
Adli t›p önünde ‹stanbul’un tüm mahallelerinden
nöbete gelenlerle karﬂalabilirisiniz her zaman. Gazi’den,
Ba¤c›lardan, Avc›lardan,Yeni Bosna’dan, Nurtepe’den,
Küçükarmutlu’dan. Gülsuyu’ndan, Sar›gazi’den, 1
May›s’tan, ‹kitelli’den...
Ve TAYAD’l›lar... Avukatlar›m›z.... Bizi yaln›z b›rakmayan dostlar›m›z...

Özgürlük nöbetinde olan Hüseyin
Kaﬂk›r ve Selçuk ﬁahino¤lu’na düﬂüncelerini sorduk...

“ Her ne olursa olsun Gü ler ’i çekip alaca¤›z.”
H ü s e y i n K a ﬂ k › r (59 yaﬂ›nda, TAYAD’l›, serbest meslek)
- Adli T›p
önünde böyle
bir eylem ilk
defa yap›l›yor.
Bu kurum ﬂu
ana kadar ne
kadar iﬂkenceci, faﬂist varsa
onlar›n istedi¤i
raporlar› ç›kard›. Fakat bir devrimci aç›s›dan ilk defa bu boyutta bir durumla karﬂ› karﬂ›ya kald›. Her dönem iktidarlar›n istedi¤ini uygulayan bu kurumun Güler
Zere ve devrimcilerle karﬂ› karﬂ›ya
kalmas› çürümüﬂlü¤ünü daha çok ortaya ç›kar›yor.
- Destekler ve ziyaretler, her kesimden oluyor. Gençler, ö¤renciler,
buraya gelen ac›l› insanlar ziyaret
ediyorlar. Herkes Güler’e yap›lan›n
do¤ru olmad›¤›n› ve eylemimizi desteklediklerini söylüyorlar.
- Kesinlikle Güler Zere’nin öldü-

“Bize gelince bu yasa rafa
kald›r›l›yor. Benim k›z›ma gelince bu yasalar neden iﬂlemiyor?”
H a y d a r Z e re ;

Y ü r ü y ü ﬂ : Güleri en son gördü¤ünüzde nas›ld›?
H a y d a r Z e re: Güler’i en son gördü¤ümde rahats›zd›. Yatakta uzanm›ﬂt›. Beni görünce do¤ruldu ve oturarak sohbet etmeye çal›ﬂt›. Normalde beni görünce aya¤a kalkard›. Geçti¤imiz ay›n 27’sinde olumlu veya
olumsuz bir cevap bekliyorduk, fakat Çukurova Balcal› hastanesinin eksik evrak gönderdi¤ini, onkologlar›n›n olmad›¤›n› aç›klad›lar. ‹stanbul Adli T›p Kurumu
aylard›r bizi oyal›yor. Bu belirsizlik can›m› s›k›yor,
üzülüyorum. Iﬂ›n tedavisi bir süre önce sona erdi. Refakatç›s› son zamanlarda diﬂinin a¤r›d›¤›n›, bazen bu
yüzden çok rahats›z oldu¤unu söylüyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Bir kitap yay›nland› Güler’le ilgili, bir
beste yap›ld›, ﬂiirler yaz›l›yor. Sahiplenme büyüyor,
bunlar› nas›l de¤erlendiriyor?

rülmesine izin vermeyece¤iz. Her ne
olursa olsun çekip alaca¤›z. Bu duyguyu içimde taﬂ›yorum.
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“Yap›lan bu adaletsizli¤e
seyirci kalmayaca¤›z.”
Selçuk ﬁahino¤lu (23 yaﬂ›nda,
serbest meslek)
- Y›llard›r
bu düzen içerisinde bir çok
ac› çektik. Yeni
bir ac› yaﬂamak
istemiyoruz.
Yap›lan bu adaletsizli¤e seyirci kalmayaca¤›z. Bunun için buraday›z. Güler Zere’yi al›ncaya kadar da burada kalmaya kararl›y›z.
- Destekler, ziyaretler sürüyor.
Yoldan geçen vatandaﬂ bile gelip
“Son durum nedir? ‹mza kampanyan›z devam ediyor mu” diye soruyor.
- Kimsenin ölmesini istemiyoruz.
‹stiyoruz ki ç›ks›n tedavisini görsün.
Bu ﬂekilde ölmektense, bizim yan›m›zda hayata s›ms›k› sar›larak bu
hastal›¤› atlataca¤›n› düﬂünüyorum.
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H a y d a r Z e re: Güler’in kendisi ile ilgili geliﬂmeleri nas›l de¤erlendirip neler düﬂündü¤ünü
konuﬂabilecek kadar zaman vermiyorlar. K›z›mla ancak haftada
bir defa 15 dakika görüﬂebiliyorum. Bu süre insanlar›n ona gönderdi¤i selamlar› iletmeme bile
yetmiyor. K›z›m›n elini tutup nas›ls›n diyene kadar zaman bitiyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Adli T›p’›n uzatma tavr› ne anlama geliyor?
H a y d a r Z e re: Adaletin herkese eﬂit uygulanmas›
gerekir. 5275 say›l› yasa varken bu yasay› Ergenekonculara, kendilerine kullan›yorlar. Bize gelince bu yasa
rafa kald›r›l›yor. Benim k›z›ma gelince bu yasalar neden iﬂlemiyor? Benim adalete güvenim kalm›yor. Bugün bayram, k›z›m›n benim yan›mda olmas›n› isterdim.
Götürüp tam teﬂekküllü bir hastanede tedavisini yapt›rmak isterdim.

GÜLER ZERELER’E KEFEN B‹Ç‹YORLAR!
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Cumhurbaﬂkanl›¤›n›n Yalan›na Karﬂ›
Her Dilden, Hep Bir A¤›zdan ...
27
Eylül
2009
Say›:
14
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Güler için yola düﬂenler Adli
T›p’›n tüm oyalamalar›na, savc›l›¤›n, bakanl›¤›n vurdumduymazl›¤›na ra¤men bir kez daha “GÜLER
ZERE’ye ÖZGÜRLÜK” demek
için Taksim’de yürüdüler.
Binlerce kiﬂi bu kez cumhurbaﬂkanl›¤›n›n yalan›n› yüzüne vurmak
için Taksim’deydiler...
Güler Zere’nin avukatlar›n›n “af
baﬂvurusu oldu¤u” yalan›n› burjuva
bas›n arac›l›¤›yla yayarak halk›
kand›rmaya çal›ﬂan, yalan› siyaset
diye belleyenlerin yüzüne Taksim’de yeniden tokat indi; “Merhamet De¤il, Adalet ‹stiyoruz!” diyerek ad›mland› ‹stiklal Caddesi. Üstelik ezilen dünya halklar› ad›na ve
her dilden...
Latin Amerika’dan, Yunanistan’dan, Bask Bölgesi’nden, Nikaragua’dan, Arjantin’den, Venezuela’dan, Bolivya’dan, Kolombiya’dan, Lübnan’dan, Filistin’den ve
M›s›r’dan gelen avukatlar Güler ve
hasta tutsaklar için adalet istediler,
özgürlük talep ettiler.
Ulucanlar Katliam›n›n ve direniﬂinin y›ldönümünün yaklaﬂmas› nedeniyle baﬂkentin göbe¤inde katledilen devrimci tutsaklar›n foto¤raf-

lar› taﬂ›nd›.
Yürüyüﬂün belli bir aﬂamas›nda
oturma eylemi yap›l›rken hasta devrimci tutsaklar›n adlar› söylenerek
her biri için özgürlük istendi.
Galatasaray Lisesi önüne gelindi¤inde Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Baﬂkan› Selçuk Koza¤açl›
Ulucanlar Katliam ve direniﬂine de¤indikten sonra ortak haz›rlanan
aç›klamay› okudu.
Aç›klaman›n ard›ndan Venezuela’dan gelen ve Venezuela Devlet
Baﬂkan› Hugo Chavez’in avukat›
olan Dr. Manuel Vadell, kendi ülkesinin halklar›ndan getirdi¤i selam›
iletti ve mutlaka kazanaca¤›m›za
inand›¤›n› bildirdi. Eylemin sonuna
do¤ru at›lan sloganlara tempoyla
eﬂlik eden yirmiye yak›n avukat
da eylem boyunca yürüyüﬂün içinde yer ald›lar ve adalet talebine destek sundular.

lunan AKP il binas› önünde eylem
yapt›. “Kanser Hastas› Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklara
Özgürlük” yazan ve Güler Zere’nin
resminin oldu¤u pankartlar›n taﬂ›nd›¤› eyleme bir de temsili tabut getirildi. Ayr›ca; “Yarg› + Tecrit + Adli T›p = Ölüm, Bilimsel Özerk Adli
T›p ‹stiyoruz” yazan dövizlerin de
taﬂ›nd›¤› eylemde birlik ad›na Bark›n Timtik bir aç›klama yapt›. Adli
T›p’›n “Karars›zl›k karar›n›n” siyasi bir karar oldu¤unu söyleyen Timtik; “Adli T›p Kurumu'nun. Güler
ZERE ile ilgili karar›n› bilinmez bir
zamana ertelemesi ölüm demektir!
Adli T›p Kurumu'nun "karar"s›zl›¤›,
yaﬂam ve ölüm karﬂ›s›nda, ölüm anlam›na gelmektedir” dedi.
Ard›ndan getirilen temsili tabut
AKP önüne b›rak›lmak istendi. Fakat tabutun AKP önüne götürülmesine barikat kurarak polisin engel
olmas› üzerine bir süre tart›ﬂma yaﬂand›. Yaﬂanan tart›ﬂmalar sonucunda tabut eylem yap›lan yere b›ra‹ S TANBUL / SÜTLÜCE

A K P Ö n ü nd e G ül e r Ze r eye
Ö z g ü r l ü k ‹ s t e n di
“Kanser hastas› Güler Zere’ye
ve hasta tutsaklara özgürlük” talebiyle biraraya gelmiﬂ olan yaklaﬂ›k
50 kurumun oluﬂturdu¤u birlik 23
Eylül günü ‹s t a nb u l Sütlüce’de bu-
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k›ld›.
Ard›ndan bas›na bir aç›klama
yapan Av. Ebru Timtik; “Bizden tabutu açmam›z› istediler. Bizim
amac›m›z zaten bu tabutun açt›rmamak. Ama e¤er AKP hükümeti Güler’i öldürmek istiyorsa buyurun tabut haz›r” dedi.
Eylemin ard›ndan polis ortam›
terörize ederek b›rak›lan tabutu
kontrol için bomba imha ekiplerini
ça¤›rd›. Yolu trafi¤e kapatan polis
boﬂ tabutu fünyeyle patlatt›.

A d ana, Eski ﬂe h i r, ‹zm i r,
‹st a nb u l ' d a G ül e r ' e
Öz g ü r lük Se si
Y ü ksel di..
Ö l ü mle Ya r ›ﬂ a n G ül e r
Zer e’nin Ya ﬂam a ﬁ a ns›n›
Ad li T›p Elin den Al›y o r
ÇHD, ÇGD, DTP, EMEP, ESP,
DHF, Halk Cephesi-, KESK Antalya ﬁubeler Platformu, ÖDP, Pir Sultan Derne¤i, Sosyalist Parti Antalya
78’liler Giriﬂimi, TMMOB ‹KK,
D‹P Giriﬂimi, MESOP, TKP, Halk
Evleri olarak Ant a l y a ’ d a bir kez
daha Güler Zere ve hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› için 19 Eylül’de
eylem yap›ld›. Kefenler giyilerek
yap›lan eylemde, K›ﬂlahan’›n giri-

ﬂinden meydana kadar slogan ve alk›ﬂlarla yüründü.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
“Bizimde hapishanelerinden tabutlar›m›z›n ç›kmad›¤›, analar›m›z›n
a¤lamad›¤›, insanlar›m›z›n ac› ve
yokluk çekmedi¤i bayramlar›m›z›n
yaﬂanaca¤› günler olacak. Bu inançla yine diyoruz. Güler Zere’yi ellerinden alaca¤›z” denildi.

G ül e r Zer e için Oturm a
Ey le mi
A d an a ‹nönü Park›’nda Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas› için 18
Eylül’de bir eylem yap›larak; Güler
serbest b›rak›l›ncaya kadar eylemlerin sürece¤i belirtildi.
Halk Cephesi, ‹HD, DHF,
BDSP, ESP, Al›nteri, ÇHKM, ÖDP,
Sosyalist Parti, Halkevleri ve Odak
üyeleri bir araya geldi¤i eylemde;
“Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta
Tutsaklar Serbest b›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›. “Onlar öldürmek istiyor, biz öldürtmeyece¤iz. (...) Er
yada geç Güler Zere’yi, hasta tutsaklar› zulmün elinden çekip alaca¤›z” denildikten sonra, yar›m saatl›k oturma eylemi yap›ld›. Eylem
boyunca kurum temsilcileri söz alarak Güler Zere ve hasta tutsaklar
hakk›nda konuﬂmalar yapt›lar.

Haksöz
Dergisi,
A¤ usto s
say›s›n›n arka
kapa¤›n›
G ü l e r Z e re’ye
ay›rarak,
düzenin kendi
adamlar›n›
koruyup kollamas›yla,
G ü l e r ’ e reva
gördü¤ü tav›r
aras›ndaki
çeliﬂkiyi gün deme getirdi.

ADANA

Eylem boyunca Güler’in foto¤raf›n›n oldu¤u ve Güler ile hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen pankart aç›l›rken, Güler’in resimleri taﬂ›nd›.
Adana ‹nönü Park›’nda 25 Eylül
günü de Güler Zere için bir eylem
yap›ld›. DHF, ‹HD, HALK CEPHES‹, BDSP, ESP, ALINTER‹,
ÇHKM taraf›ndan yap›lan eylemde;
“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
Güler Zere’nin gün gün ölüme gitti¤i ve bir an evvel serbest b›rak›lmas› gerekti¤i vurgulanda.
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“Bu Ta b l o n u n S o r u m l u s u
AKP ‹ k t i d a r › d › r ”
18 Eylül günü ‹zmir Halk Cephesi Kemeralt› giriﬂinde Güler Zere
için eylem yapt›lar. Eylem öncesi
Halk Cepheliler Güler Zere’yi anlatan bildiri da¤›tt›lar.
Bildiri da¤›t›m›n›n ard›ndan bas›na bir aç›klama yaparak; “Bayram
geliyor. Onlarca gündür sokakta
hastane ve Adli T›p önünde ya¤mura sele ra¤men Ailesi ve Güler Zere’ye destek olanlar bayram› sokakta geçirecekler. (...) Bu tablonun sorumlusu AKP iktidar›d›r” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan 10 dakikal›k oturma eylemi yapan Halk
Cepheliler “Özgür Tutsak” marﬂ›n›
söylediler. Eylemin ard›ndan Halk
Cepheliler; ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesinin önünde eylem yapan “‹ZBETON” iﬂçilerine destek vermeye
gittiler.

GÜLER ZERELER’E KEFEN B‹Ç‹YORLAR!
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Eskiﬂeh i r ’de Sergi ve Ey lem
E s k i ﬂe h i r 'de Adalar Migros
önünde 18 Eylül'de Güler Zere ve
tüm hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için bir eylem yap›ld›. Eylemden önce Güler Zere'nin resimlerinin ve ﬂiirlerin oldu¤u bir sergi
aç›ld›. Sergiye bakmaya gelen birESK‹ﬁEH‹R

çok kiﬂi Güler Zere'nin durumunu
ö¤rendikten sonra "kolay gelsin, allah ﬂifa versin" diyerek gittiler. Sergi aç›ld›ktan iki saat sonra, Güler
Zere ve di¤er hasta tutsaklar için
bir eylem yap›larak; Güler Zere’nin
serbest b›rak›lmas› istendi.

BURSA

B u r s a ’ d a Y ü r ü yüﬂ
25 Eylül günü B u rsa Güler Zere’ye Özgürlük Platformu bileﬂenleri; K›z›lay Kan Merkezi önünden
Orhan Gazi Park›’na kadar yürüyüﬂ
yapt›lar.
Orhan Gazi Park›’na gelinde¤inde oturma eylemi yap›ld› ve Güler
Zere’nin bayram mesaj› okundu.
60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde;

“Güler’ i sizin kan damlayan ellerinizden çekip alaca¤›z.Çünkü Güler
i sahiplenmek insanl›k onurunu sahiplenmektir. Güler’i sahiplenmek
onunda dedi¤i gibi ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n›, özgürlü¤ünü sahiplenmektir” denildi.

rupa Komisyonu Konsey binas›
önünde bir eylem yapt›. Eyleme
K›z›l Yard›m (Secours Rouge) Belçika seksiyonu da destek verdi.
*

Bakanl›¤›’n›n k›l›n› bile
k›p›rdatmayarak adeta
ölümünü bekledi¤i vurguland›. Aç›klamada Güler Zere ve
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
istendi.
*

Yu n a n i s t a n ’ d a n
G ü l e r Z e r e ’ y e D e s te k

Sadullah Ergin’e
G ü l e r Z e re ‹ ç i n M e k t u p l a r

Yunanistan’da Radikal ‹ﬂçi Cephesi (PAME) ve Orta Ö¤renim Çal›ﬂanlar› Federasyonu (OLME) Güler Zere'nin a¤›r sa¤l›k koﬂullar›na
ra¤men hala tecritte tutulmas› ve
tahliye edilmemesini, T.C. Adalet
Bakanl›¤›'na gönderdikleri fakslarla protesto etti.
Ayr›ca iﬂçi-memur federasyonlar›n›n ve sol örgütlerin bürolar›na
Güler Zere'ye destek ça¤r›s› yapan
afiﬂler as›ld›, bildiriler da¤›t›ld›.
Selanik'te de her sene dünyadan
birçok ülkeden kat›l›mc›larla gerçekleﬂtirilen Uluslararas› Fuar aç›l›ﬂ›nda düzenlenen protesto gösterilerinde ve Yunanistan Komünist
Partisi'nin seçimler dolay›s›yla gerçekleﬂtirdi¤i mitingte Güler'in durumuna iliﬂkin son geliﬂmeleri anlatan ve destek ça¤r›s› yapan yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.
OLME ayr›ca bir aç›klama
yaparak; Güler Zere ile ilgili Adalet

Fransa’n›n Roissy En Brie
Belediye Baﬂkan› Fuchs Sylvi ve
Alman Sol Parti Meclis Grubu
‹çiﬂleri Sözcüsü Ulla Jelpke Adalet
Bakan› Sadullah Ergin’e birer mektup göndererek Güler Zere’ye
özgürlük istediler.
FUCHS Sylvie mektubunda;
Güler Zere'nin bu durumuna sessiz
kalamayaca¤›n› ve Güler Zere'nin
serbest b›rak›lmas›n› istedi¤ini
çünkü Güler Zere'nin 14 y›ld›r Elbistan Hapishanesi’nde düﬂüncelerinden dolay› tutsak kald›¤›n›, hastal›¤›n›n da tutsakl›k alt›nda iyi tedavi edilemedi¤inden h›zl› bir biçimde ilerledi¤ini belirtti.
Ulla Jelpke de yazd›¤› mektubunda Sadullah Ergin’i Güler
Zere’nin tahliyesine davet ederek;
“Aksi halde, sizin sorumlulu¤unuzdaki sid siyasi tutsa¤›n ölümüne ne ben ne de di¤er Avrupal›
siyasetçiler sessiz kalmayaca¤›m›z›
temin ediyorum” dedi.

Yurtd›ﬂ›nda Güler Zere ‹çin Özgürlük Eylemleri
Vi y a n a ' d a G ü l e r ' y e
Ö z g ü r l ü k Talebi
27
Eylül
2009
Say›:
14

Güler Zere'ye özgürlük kampanyas› çerçevesinde Avusturya'n›n
baﬂkenti Viyana'da eylemler yap›ld›. 16 ve 23 Eylül günü Özgürlük
Komitesi üyeleri bir araya gelerek
‹ngilizce, Almanca ve Türkçe bildiriler da¤›tt›lar.
Eylemlerin her ikisinde de Viyana'n›n en kalabal›k al›ﬂveriﬂ caddelerinden Mariahilfer Caddesi üzerinde Almanca "Acil ça¤r›, Güler
Zere Serbest B›rak›lmal›d›r" yaz›l›
pankart› açarak "Güler Zere'ye Özgürlük" sloganlar› att›lar.
16 Eylül günü yap›lan eyleme
40 kiﬂi kat›l›rken; 23 Eylül günü
yap›lan› 50 kiﬂi kat›ld›. Eylemlerde
komite üyelerinden baz›lar› Güler
Zere'ye özgürlük yaz›l› tiﬂörtler
giydi. ‹mza masas› aç›larak, Güler'in resimlerinin bulundugu dövizler taﬂ›nd›.
*

B r ü k s e l ' d e G ü l e r ’i n S e s i
Ya n k › l a n d ›
Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de
6 haftadad›r Güler Zere için özgürlük isteniyor. 18 Eylül günü de Güler Zere'ye Özgürlük Komitesi, Av-
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IMF ÖNÜNDE D‹Z ÇÖKENLER

Gelenekleriyle

Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

6. B ö l ü m

“ pYaÖnKya'es› Hay›r!” Ka m-

... Cuntan›n sald›r›lar›n› tüm ﬂiddetiyle sürdürdü¤ü
1981
sonlar›nda
Dev-Genç
“ Y Ö K ' E H AY I R ” kampanyas›n›
gerçekleﬂtirdi. Bu kampanya, gençli¤in mücadele tarihinde Y Ö K ' e
k a r ﬂ › i l k d i reniﬂ olarak tarihe geçmiﬂtir. Dev-Genç her koﬂulda direnme gelene¤ini cunta y›llar›nda da
devam ettirdi. Bildiriler, broﬂürler,
el ilanlar› ve pankartlarla YÖK'ün
amac› gençli¤e anlat›ld›. Ankara'daki YÖK merkezi Dev-Genç taraf›ndan bombalanarak tahrip edildi.
“ Kampanyan›n en etkili eylemlerinden biriydi bu. Eylem sonras› cuntac›lar telaﬂla sa¤a-sola emirler
ya¤d›rmaya baﬂlad›lar. Öyleki eylemin gazete ve TV'den yay›nlanmas›
bile yasakland›. Ama yine de duyuldu haber. Gençlik, YÖK binas›n›n
bombalanmas›n› coﬂku ile karﬂ›lad›. Çünkü bu eylem ayn› zamanda
cüüretin, teslim olmaman›n, herﬂeye
ra¤men mücadele sürüyor demenin
bir ifadesiydi.” (Gençlik 2, syf. 37)
Cuntaya karﬂ› mücadelede de
yer alan Dev-Gençliler daha sonraki
y›llarda da önemli görevler üstlenerek isimlerini ﬂehitler aras›na yazd›racaklard›. Bu eylemde görev alanlardan biri de daha sonra ﬂehit düﬂecek olan ‹ r f a n B A R L I K't›.
Faﬂist 1982 Anayasas› ile bir çok
hak gasb› anayasal güvence(!) alt›na al›n›rken, YÖK de cuntan›n korumas› alt›nda A n a y a s a l b i r k u-

r u m haline getirildi.
Gençli¤in teslim al›nabilmesi
için ruhunun, dinamizminin yok
edilmesi, gençli¤in tarihsel, geleneksel devrimci kimli¤inin yok
edilmesi gerekiyordu. Kiﬂilikleri faﬂizm alt›nda ezilerek, bencil, bireyci tipte yeni bir kiﬂilik yarat›lmal›yd›. Örgütsüzlük, böyle bir gençlik
üzerinde hakim k›l›nabilirdi. Bu da
ancak faﬂizmin apolitikleﬂtirme ve
dejenerasyon politikalar› sayesinde
baﬂar›labilirdi. Dev-Genç, on y›l›
aﬂan tarihi içinde, halk ve vatan sevgisiyle dolu, anti-emperyalist, antifaﬂist bir gençlik yaratm›ﬂt›. Bu
gençlik yok edilmeliydi.
Cunta ve YÖK, tüm örgütlenmeleri yasaklanm›ﬂ ve da¤›t›lm›ﬂ
durumdaki gençli¤e a¤›r bask›lar
uygulayarak, iﬂkence, gözalt› ve tutuklamalarla sindirmeye, teslim almaya çal›ﬂt›. Di¤er bir yandan da
yozlaﬂt›rma ve depolitizasyonla
gençli¤in devrimci dinamiklerinin
tasfiyesi amaçland›. Bu politikalar
sonucunda 1982-1984 y›llar› aras›nda üniversitelerde okuyan devrimci
ilerici gençli¤in büyük k›sm› tasfiye
edildi. Geride kalan gençli¤in daha
kolay teslim al›nabilmesi için
YÖK'ün önünü aç›ld›.
Gençlik ideolojik ve kültürel
olarak devrimci düﬂüncelerden
uzaklaﬂt›r›lmal›yd›. Gençlik bir
yandan büyük bir yozlaﬂma batakl›¤›na do¤ru sürüklenirken di¤er yandan da dinci, milliyetçi düﬂüncelerle beyni i¤diﬂ edilmeye baﬂland›.
Lise ve üniversitelerdeki e¤itim em-

peryalizmin ve oligarﬂinin hizmetinde, gittikçe bilimsel temellerden
uzaklaﬂarak, gerici bir nitelik kazanmaya baﬂlad›.
YÖK'le birlikte her türlü örgütlenme engellendi. Ancak Dev-Genç
faﬂizm koﬂullar› alt›nda da yeniden
örgütlenmenin yollar›n› yaratt›.
Üniversitelerdeki mediko-sosyal faaliyetleri içinde Dev-Gençlilerin insiyatifi vard›. Cunta y›llar› boyunca,
üniversitelerdeki kol faaliyetleri genel olarak YÖK'e karﬂ› mücadelede
bir örgütlenme alan› olarak de¤erlendirildi...
1984 Ölüm Orucu Direniﬂi'nde
Dev-Gençliler tutsaklar›n d›ﬂar›daki
sesi oldular, büyük bir coﬂkuyla, kararl›l›kla direniﬂi sahiplendiler. O
y›llarda Dev-Gençli olan 96' Ölüm
Orucu ﬂehidi ‹l g i nç Ö ZK ESK‹N,
direniﬂe destek vermek için d›ﬂar›da
her türlü feda eylemini yapmaya haz›r oldu¤unu bildiriyordu yoldaﬂlar›na. Feda eylemlerinin henüz sonraki y›llarda oldu¤u gibi çok bilinmedi¤i ve yap›lmad›¤› koﬂullarda
bir Dev-Gençli feda düﬂüncesinin
de öncülerinden biri oluyordu. Cunta böyle militan ve fedakar bir gençli¤i yok etmek istiyordu. Ancak bu
gençli¤i yok edebilirlerse, Amerikanc› cuntan›n politikalar›n› hayata
geçirebilir, devrimin önüne geçebilir, halk› teslim alabilirlerdi. Bu nedenle de oligarﬂi elindeki bütün olanaklar›n› apolitik, dejenere halk ve
vatan sevgisini yitirmiﬂ bir gençlik
yaratmak için seferber etti.
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u n t a n › n p asifikasyo nu Dev-Genç le k › r › l-

d›... 12 Eylül ideolojik, politik,
kültürel çok yönlü bir sald›r›yd›. 12
Eylül'e karﬂ› direnmek bedel ödemeyi gerektiriyordu. Direnebilmek
için de en baﬂta güçlü bir halk ve
vatanseverlik duygusuna ve devrim
inanc›na sahip olmak gerekiyordu.
Rüzgar nereden eserse essin, cüretli
ve kararl› olunmal›yd›. Mücadelenin kesintisizli¤i buna ba¤l›yd›.
1983'te yap›lan seçimlerle Cuntan›n “sivilleﬂme” dönemi baﬂlad›.
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‹ktidara ANAP'›n gelmesiyle de¤iﬂen bir ﬂey olmad›. Toplu gözalt›lar,
sald›r›lar artarak devam etti.
Dev-Genç hak gasplar›na karﬂ›
toplu dilekçe eylemleri örgütledi.
Dilekçeler reddedildi, toplayanlar
hakk›nda soruﬂturmalar aç›ld›,
okuldan uzaklaﬂt›rma cezalar› verildi. Dev-Genç’in yeniden örgütlenme çal›ﬂmalar› baﬂlatmas›yla birlikte, ‹stanbul ve Ankara'da ö¤renci
derneklerinin kurulmas› için önemli
bir ad›m at›ld›. ‹lk baﬂvuru Ankara
Hukuk Derne¤i'nden geldi. Dernek
kurma düﬂüncesini cüretle savunanlardan biri de F u a t E R D O ⁄ A N'd›.
Dev-Genç öncülü¤ünde yürütülen mücadeleyle cunta y›llar›n›n yaratt›¤› pasifikasyon ortam› yavaﬂ
yavaﬂ da¤›lmaya baﬂl›yordu. Bu süreçte Dev-Genç ö¤renci derneklerinin yarat›lmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› için çaba sarfetti. 12 Eylül, devrimci gençli¤i istedi¤i gibi teslim
almay› baﬂaramam›ﬂt›. Gençli¤in
yeniden örgütlenmeye baﬂlamas›,
Dev-Genç öncülü¤ünde sürdürülen
cüretli ve kararl› mücadele sonucunda baﬂar›ld›. Oligarﬂi bunun
önüne geçebilmek için yeniden
gençli¤e karﬂ› kapsaml› bir sald›r›
baﬂlatt›. Bunun sonucunda 1985-86
ö¤retim y›l›n›n ilk döneminde, yaklaﬂ›k 5 bin ö¤renci, çeﬂitli gerekçelerle okullar›ndan at›ld›. Oligarﬂi bu
gözda¤›yla yeniden “ örgüt fobisi”
yaratarak, derneklerin önünü kesmek istiyordu. Okuldan atmalar›n
yan›s›ra, ö¤renci derneklerine karﬂ›
psikolojik bir savaﬂ da baﬂlat›ld›.
Ancak bütün bunlar gençli¤in dernekleﬂme faaliyetlerinin önünü kesemedi, ö¤renci dernekleri h›zla
yayg›nlaﬂt›.

1 9 8 7 N is a n D i re n i ﬂ l e r i
ODTÜ

R

evizyonizmin f› r s a t ç › l›¤› v e b o z g u n c u l u -

¤u... 12 Eylül'ün yaratt›¤› pasifikasyon ortam› yavaﬂ yavaﬂ da¤›t›l›yordu. Gençlik yeniden örgütlenmeye baﬂlad›¤›nda cunta y›llar›nda hiç bir ﬂekilde direniﬂ içinde
yer almayan siyasetler de ortaya
ç›kmaya baﬂlad›lar. Daha sonra
TBKP'yi kuracak olan T‹P, TKP revizyonizmi, Ya r › n adl› bir kültürsanat dergisi ç›kartmaya baﬂlad›.
Yar›n gençli¤in geri yanlar›na hitap
eden bir yay›n çizgisine sahipti. Revizyonistler bu dergi arac›l›¤›yla
yürüttükleri propagandayla silahl›
mücadeleye ve illegaliteye düﬂmanl›klar›n› kusarken, asl›nda 12 Eylül
cuntas›n›n hakim k›lmak istedi¤i örgüt fobisinin pekiﬂmesine de hizmet
ediyorlard›.
Bu nedenle de oligarﬂi ve onun
YÖK’teki temsilcileri taraf›ndan
k›smen de olsa hoﬂgörüyle karﬂ›land›lar. Bu icazete yaslanarak, derneklerin kurulmas›nda k›smen etkili oldular. Ancak, Dev-Genç'in
okullarda etkinli¤inin ve inisiyatifinin artmas›yla birlikte icazetçi, pasifist mücadele anlay›ﬂ›na sahip Yar›nc›lar›n etkisi azalmaya baﬂlad› ve
1988-1989 y›llar›nda da üniversitelerden tamam›yla silindiler.
1986 Aral›k’›nda Yeni Ç ö z ü m
dergisinin ç›kmas›yla bilikte sol
içinde saflaﬂma daha da netlik kazanmaya baﬂlad›. Dev-Genç meﬂruluk temelinde yükselti¤i mücadelesiyle gençli¤i yeniden kendi çevresi
etraf›nda toparlamay› baﬂard›.
Gençlik mücadelesinin geliﬂmesi, yayg›nlaﬂmas›yla birlikte gençlik
derneklerinin de merkezileﬂmesi
gündeme geldi. Bu amaç do¤rultusunda öncelikli olarak ‹ l P l a t f o r m l a r › kuruldu. ‹l Platformlar› aras›nda da koordinasyon sa¤lamak için T ü r k i y e Ö ¤ re n c i D e r n e k l e r i P l a t fo rmu (TÖ DP ) oluﬂturuldu.
Ancak TÖDP'nin kurulmas›yla birlikte revizyonistlerin birli¤i bozan tav›rlar› da
kendini göstermeye baﬂlad›.
‹lk sorun Yar›nc›lar'›n kendi

‹rfan
BARLIK,
‹lginç Ö ZKESK‹N, F uat
ERDO⁄AN, A dnan B ERBER,
Berdan K ER‹MG‹LLER, B irtan
ALTUNBAﬁ...

Dev-Genç’in mücadelesine,
örgütlenmesine emek verdiler, coﬂkular›n›, heyecanlar›n›
yay›nlar› olan Ö¤renci Postas›'n›
merkezi yay›n olarak kabul ettirmeye çal›ﬂmas› nedeniyle ç›kt›. ‹kinci
sorun ise, TÖDP'nin iﬂleyiﬂine iliﬂkindi. Yar›nc›lar disiplinli ve b a ¤ l a y›c›l›¤› olan bir örgütlenmeden yana
de¤illerdi. Dev-Genç, gençlik derne¤inin anti-faﬂist, anti-emperya list ilkeler üzerine ﬂekillenmesi gerekti¤ini ve kurall› bir örgütlenmeyi
savunuyordu. En önemli soru, platformun n as › l bi r mücadele anlay› ﬂ › n a sahip olaca¤›yd›. Gençli¤in
mücadelesini örgütlemekten uzak
bir yap›n›n, gençli¤in merkezi örgütlülü¤ünü sa¤lamas› mümkün
olamazd› ve nitekim TÖDP de bu
nedenle kal›c›laﬂamad›.

t a t ü k o l a r Dev-Genç
Ö n c ü l ü ¤ ü n d e Y›k›ld› ...

S

Cunta görünürde iktidar› b›rakm›ﬂt›
ama üniversitelerde YÖK arac›l›¤›yla zaten 12 Eylül yönetimi sürdürülüyordu. “Sivil” iktidarlar›n iﬂbaﬂ› yapt›¤› ilk dönemlerde çok say›da ö¤renci YÖK'ün uygulamaya
soktu¤u anti-demokratik s›nav yönetmeli¤i yüzünden okuldan at›ld›.
Marmara Hukuk Fakültesi ö¤renci-

katt›lar,
s›n›rs›z
fedakarl›klar›yla, nas›l Dev-Gençli olunur
sorusunun t arihsel c evab›na
lay›k oldular... ‹ﬂkencehanelerde Dev-Genç’i savundular..
Tutsak d üﬂtüler Dev-Genç
için... Dev-Genç için canlar›n›
verdiler...
lerinden ‹ s a Ta n r › v e r d i okuldan
at›lmas›n› hazmedemeyerek 26
Ekim 1987'de intihar etti. 12 Eylül'ün YÖK'ü ‹sa'y› katletmiﬂti. Ö¤renciler rektörlü¤ün önüne “K›y›mlara Son” yaz›l› siyah bir çelenk b›rakt›lar. Gösteriye polis sald›rd› ve
2 ö¤renci gözalt›na al›nd›. DevGençliler rektörlük önünde oturma
eylemi baﬂlatt›lar. Dev-Gençliler
ayr›ca cenazeye sahip ç›karak, protesto yürüyüﬂü düzenlediler. Bunu
izleyen günlerde de ö¤renci k›y›mlar›na karﬂ› açl›k grevi yap›ld›.
1987'de gerçekleﬂen “Nisan Di r eniﬂleri” mücadelede önemli bir
dönüm noktas› oldu. Tek tip ö¤renci derne¤i yasas›na karﬂ› yap›lan
Nisan direniﬂleri, 12 Eylül sonras›n›n en kitlesel, radikal ve do¤rudan
iktidarla çat›ﬂan eylemleri oldu.
Oligarﬂi bu yasayla bütün ö¤renci
derneklerini, kapatarak tek tip bir
dernek yaratmay› hedefliyordu.
Gençli¤in yeniden dernekler arac›l›¤›yla örgütlenmesinin, mücadelenin
giderek kitleselleﬂmesinin önüne
geçilmek isteniyordu. Bu yasaya
göre ö¤renciler üniversitelere kay›t
yapt›r›rken, derne¤e de “otomatik-

man” kay›t yapt›racak ve dernek
yönetimlerinde rektörlük ya da onlar›n temsilcileri yer alacakt›.
‹lk eylem 10 Nisan'da Ankara
ODTÜ'de baﬂlad›. 14-15-16 Nisan'da kitlesel açl›k grevleri, yürüyüﬂler, yemek boykotlar› ile eylemler di¤er üniversitelere yay›ld›. Polis eylemlere sald›rd›, yüzlerce ö¤r enci gözalt›na al›nd›. Ankara K›z›lay'da büyük bir yürüyüﬂ düzenlendi, ard›ndan da 60 ö¤re n c i t u t u kland›. 14 Nisan’da ‹stanbul’da de¤iﬂik okullardan gelen 2 bini aﬂk›n
ö¤renci, Aksaray’da buluﬂup Beyaz›t Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. Yedi y›ldan, yani 12 Eylül’den beri ‹LK KEZ böyle yürüyorlard›... Polis beklenece¤i gibi,
vahﬂice sald›rd› eyleme; 63 ö¤renci
gözalt›na al›nd›, 3’ü tutukland›. 14
Nisan Direniﬂine önderlerinden
olan tutuklanan üç ö¤renciden biri
Dev-Genç'lilerden Adnan BERBER'di.
Ankara ve ‹stanbul’daki gözalt›
ve tutuklamalara karﬂ› gençlik mücadelesini büyüttü. Beyaz›t'daki açl›k grevine 500 ö¤renci kat›ld›. 17
Nisan’da ‹zmir Konak Meydan›’nda bir yürüyüﬂ yapt› ö¤renciler... Dev-Genç’in önderli¤inde büyük bir kararl›l›k, büyük bir kitlesellik ç›km›ﬂt› ortaya. ANAP iktidar› geri ad›m atmak zorunda kald›,
yasa geri çekildi. Gençlik kararl› ve
militan mücadelesiyle siyasi bir zafer kazand›. Bu direniﬂler, gençli¤e
büyük bir moral ve kendine güven
kazand›rd›, cuntan›n yaratt›¤› pasifikasyon ve statüler k›r›ld›. Tarih,
Dev-Genç önderli¤inin ö¤renci
gençlik mücadelesindeki yol aç›c›l›¤›n› kaydetti bir kez daha.

M
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Ya ﬂ › n d a... 7 Kas›m 1987’de DevGenç'in önerisiyle “A t ›l ma l ara , vi z e l e re , h a r a ç l a r a s o n , Y Ö K k a l d › r › l s › n ! ” slogan›yla bir kampanya
daha baﬂlat›ld›. Kampanya boyunca
yemek boykotlar›, yürüyüﬂler düzenlendi, imza masalar› aç›ld›. Yine
bu süreçte, okullarda artan polis-

i d a re iﬂbirli¤ine karﬂ› eylemler örgütlendi. Bu kampanyalar da, gençli¤in moral ve kendine güvenini büyüten ad›mlard›. Asl›nda gençli¤in
kendine güveninin, mücadelesinin
büyümesiyle Dev-Genç’in büyümesi birbirine paralel bir seyir izliyor,
ikisi birbirini besliyordu.
1987-1988’de Dev-Genç örgütlenmesini pekiﬂtirmiﬂ, kitlesel bir
güç haline gelmeye baﬂlam›ﬂt› art›k.
Bunun sonucunda da bu örgütlenmeyi daha iyi yönetmek ve üretken
k›lmak, gençli¤in kat›l›m›n› geliﬂtirmek için Dev-Genç M eclisi oluﬂturuldu. Meclis Dev-Genç'in gençli¤e yönelik politikalar›n›n kavranmas›, geliﬂtirilmesi için bir okul iﬂlevi gördü.
Dev-Genç, 88-89 yaz döneminde de yaz kamplar› düzenledi, DevGenç gelene¤i sürdürülerek, DevGençliler, okullar›n›n yan›s›ra, gecekondu semtlerinde de çal›ﬂmalar
yürütmeye baﬂlad›lar.
1989'da 6-13 Kas›m aras›
“ Y Ö K ' ü p ro t e s t o v e d e m o k r a t i k
üniversite için mücadele haftas›”
ilan edildi. Dev-Genç bu süreçte
özellikle akademik demokratik mücadeleyi geliﬂtirmeye önem verdi.
Okullarda ilk defa rehberlik masalar› aç›lmaya baﬂland›.
8 Ekim 1989'da ‹stanbul Harbiye
Aç›k Hava Tiyatrosu'nda DevGenç'in 20. y›l dönümü büyük bir
coﬂkuyla kutland›. Day›'n›n “ B i r
Dev-Genç'imiz var!” baﬂl›kl› mesaj› okundu¤unda binlerce DevGençli coﬂkuyla, sloganlar›yla önderlerini selamlaml›yorlard›. Bu
mesaj›n baﬂl›¤›, bir tarihin, o tarihteki örgütlenmenin devrimci hareketle bütünleﬂmesinin özetiydi..
Böyle oldu¤u içindir ki zaten, o söz,
iﬂte bu yaz› dizisinin baﬂl›¤› oldu...
20. Y›l etkinlikleri bütün üniversitelerde ﬂenliklerle, eylemlerle kutland›. Ankara'da bu eylemleri örgütleyenlerin en baﬂ›nda B e r d a n K ER ‹ M G ‹ L L E R , B i r t a n A LT U N BAﬁ geliyordu.
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E¤itimde Soygunun ve
Yoksullar› D›ﬂlaman›n Ad›:

Paral› E ¤itim
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‹lk ve orta ö¤retim için yeni ö¤renim y›l› 24 Eylül’de baﬂlad›.
‹lkö¤retimde; 10 milyon 870 bin
ö¤renci, genel, mesleki ve teknik liselerde; 3 milyon 244 bin ö¤renci,
olmak üzere toplam 15 milyon ö¤renci okula baﬂlam›ﬂ oldu. Üniversitelerde okuyan 3 milyona yak›n ö¤renciyi de sayarsak toplam 18 milyon ö¤renci ö¤renim görecek bu y›l.
18 milyon ö¤rencinin aileleri de
hesaba kat›ld›¤›nda, ortaya ç›kan
tablo ﬂudur; e¤itim sorunu tüm toplumu ilgilendiren bir konudur.
Verilen e¤itimin niteli¤i, hedefleri, nas›l bir e¤itim verildi¤i, e¤itimin paral› m›-paras›z m› oldu¤u gibi bir çok sorunun cevab› da böyle
bir ülkenin nas›l bir ülke oldu¤unu
anlat›r bize.
Ö¤renim y›l› baﬂlarken, aileler
ve ö¤renciler için; as›l mesele, e¤itimin bir hak olmas›ndan çok, bu
“hak” için yap›lacak masraflar, okul
için kay›t paras›, servis ücreti, okula ödenecek paralard›r...
Burada karﬂ›m›za e¤itimin p a r a l› olmas› gerçe¤i ç›kmaktad›r. Paras› olmayan›n art›k okuyamad›¤›, paras› olan›n ise “en iyi yerlerde” okudu¤u, pahal› yurtlarda, tek kiﬂilik
odalarda kald›¤› bir sistem kurdular.
E¤itimin her yaﬂtan insan için ihtiyaç ve zorunlu olma gerçe¤inin karﬂ›s›na paray› ç›karm›ﬂlard›r. Paras›
olmayan›n burs ve kredilerle yaﬂayan ö¤rencilerin, k›r›k-dökük evlerde kalmak, yar› aç-yar› tok yaﬂay›p,
temel besini “makarna” ile beslenmek d›ﬂ›nda bir seçene¤i yoktur.
AKP iktidar›n›n, IMF talimatlar›
ile hayata geçirdi¤i politikalar sonucunda e¤itimin tamamen paral› hale
getirilmesinde önemli mesafeler katedilmiﬂtir. Pazardan ihtiyac›n›z
olan bir ﬂeyi al›rken nas›l ki paran›-

za göre al›yorsan›z, e¤itim de büyük
ölçüde para karﬂ›l›¤› al›n›p-sat›lan
bir “tüketim nesnesi” olmuﬂtur.

Paral› e¤itim, en yoksullar›
eleme sistemidir
Kapitalizm herﬂeyi pazara sürdü¤ü gibi e¤itimi de pazara sürmüﬂ
ve e¤itim bir ticaret konusu yap›lan,
para kazand›ran bir sektör haline
gelmiﬂtir.
Paral› özel okullar, paral› haz›rl›k kurslar›, paral› ve pahal› dershaneler, paral› kitaplar, paral› yurtlar,
okul için ödenen paralar derken,
e¤itimde p a r a s › z ad›m at›lamaz olmuﬂtur. E¤itimin ticarileﬂtirilmesi,
sadece d e r s h a n e l e r i , h a r ç l a r › , k a t k › p a y l a r › n › çoktan aﬂm›ﬂ, sistemin
bütününü kapsar hale gelmiﬂtir.
E¤itim için gereken para art›k asgari ücretle veya onun biraz daha üstünde çal›ﬂan iﬂçiler için karﬂ›lanmas› imkans›z bir miktara yükselmiﬂtir.
Paral› e¤itim, en yoksullar› ele me sistemidir. En yoksullar›n okuma hakk›n›n elinden al›nmas›d›r.
Aç›kças›, “ p a r a n y o k s a o k u m a ”
anlay›ﬂ›n›n egemen k›l›nmas›d›r.
Yoksullar›n elenmesi, politik bir
tercihtir. Aç›k ki, oligarﬂik düzende ülkenin yönetiminde, toplumun
ﬂekillendirilmesinde üniversite mezunu olmak, adeta önﬂart gibidir.
Bürokrasi onlardan oluﬂur, e¤itimden sa¤l›¤a her alanda yöneticiler
onlardan oluﬂur; “ayd›n” olarak onlar›n bilgileri ve fikirleri dinlenir.
‹stisnalar d›ﬂ›nda burjuva politikac›l›¤›n yolu da yine yüksek ö¤renimden geçer.
Hal böyle olunca, paral› e¤itimle
yoksullar›n e¤itimden elenmesi,
d›ﬂlanmas›, yoksullar›n ülkenin yönetiminden, toplumun ﬂekillendiril-

mesinden de d›ﬂlanmas› anlam›na
gelmektedir. Yoksullar›n söz, ka r a r h a k k › , oligarﬂik düzende bir de
bu yoldan engellenmiﬂ olmaktad›r.
Sonuç; yoksullar›n çocuklar›na
da reva görülen, iﬂsizlik, a¤›r iﬂçilik,
ucuz iﬂçilik ve sonuçta yine yoksulluktur.
O nedenle sorunu tek baﬂ›na düzenden ba¤›n› kopararak ele alamay›z. Bu düzenin halka bak›ﬂ aç›s›yla
do¤rudan ilgilidir. Düzen her yerde
ve her ﬂeyde oldu¤u gibi yoksullar›,
emekçileri sadece ç a l › ﬂ t › r › l a c a k ,
yönetilecek ve güdülecek bir kesim olarak görmektedir. Onun içinde fazla okumalar›na zaten gerek
yoktur.
Sa¤l›kta “Paran yoksa öl” diyenler, bar›nma sorununda “paran yoksa sürün” diyenler, e¤itim için de
“paran yoksa okuma” diyorlar.

Sistemin gözünde e¤itim
‘ k â r ’ k a p › s › , ö ¤ r enci
müﬂteridir
Her kademesi paral› hale getirilen bir sistemde ö¤renci, e¤itim alacak, e¤itim ile bilgisini art›racak,
yeteneklerini geliﬂtirecek, okuyacak-araﬂt›racak, üretecek biri olarak
görülmez.
Paral› sistemde okullar birer bilim ve e¤itim kurumu, araﬂt›rma ve
üretme merkezleri olarak görülmezler.
Ö¤renciye sadece ö¤renci, okula
da okul olarak bak›lmaz.
Paral› sistemde okullar bir tica r e t h a n e olarak görülür. E¤itim, para kazand›racak bir sektördür art›k.
Bu yeni “kâr” alan›nda, hem ilk
ve orta, hem üniversite düzeyinde
özel okullar p›trak gibi ço¤almaktad›r. Elbette bu alandaki cazip ka-

zançlardan ilk yararlananlar
da AKP iktidar›n›n teﬂviklerinden yararlanan sömürücüler oldu. Bir yandan birer
ticarethane olarak okullar aç›l›rken, di¤er yandan da özel
müfredatlar›yla buralardaki ö¤rencileri gerici ideolojiyle ﬂekillendirmektedirler. Elbette okul ticarethane açanlar aras›nda burjuvazinin
AKP’ye yak›n kesimlerinin d›ﬂ›ndaki di¤er kesimleri de var. Sonuçta,
oligarﬂik sistemin genel özelli¤i
olan d ü z e n e u y g u n k a f a l a r yetiﬂt i r m e iﬂini, kimisi dinci, kimisi la ik ideoloji ad›na yapmaktad›r.
En ucuz say›lacak bir özel üniversitenin bir ö¤renci için sadece
y›ll›k okul ücreti 8-10 bin dolardan
baﬂlamaktad›r. Bunun yan›nda yurt
ücreti, okul masraflar› ve di¤er harcamalar ile bu rakam iki kat›na ç›kmaktad›r. Bu paray› kim ödeyebilir?
Yoksullar›n, emekçilerin çocuklar›n›
buralarda okutmalar› düﬂünülemez.
Bu sistem haliyle ö¤renciyi ö¤renci olarak görmeyen, ona müﬂteri
gözüyle bakan bir sistemdir.
Paran›n e¤itime yön verdi¤i bir
sistemde, b i l i m s e l l i k t e n , a d a l e t ten, e¤itimde f›rsat eﬂitli¤inden,
e¤itimin ülkenin ihtiyaçlar›na cevap vermesinden söz etmek hiçbir
ﬂekilde mümkün de¤ildir.

P a r a l › e ¤ i t i m , ö ¤ r en c iy i
p a r a y l a teslim alma
sistemidir
Paral› e¤itim, yaln›z okullardaki
sistemi “ticari” aç›dan ﬂekillendirmiﬂ olmakla kalm›yor; kendine uygun bir ö¤renci tipi de ortaya ç›karmaktad›r.
Birincisi, bu sistem içinde yetiﬂen, kapitalizmin para h›rs› ile karﬂ›laﬂan, müﬂteri anlay›ﬂ›yla e¤itilen
bir ö¤renci de ayn› kültürü alacakt›r.
Onlar gibi h›rsl›, onlar gibi paraya
tapan, onlar gibi düﬂünen bir gençlik ç›kacakt›r ortaya.
‹kincisi, böyle bir sistemde ö¤renci herﬂeyi ile o sistemin bir parças› haline getirilir. Ailesinin tüm
imkanlar›n› kendisini okutmak için

ÜN‹VERS‹TELER’de:
- Tüm HARÇLAR kald›r›ls›n!
- K›rtasiye, Kay›t Paras› vb. ad›
alt›nda okulun vermekle yükümlü
oldu¤u belgelerden para
al›nmas›n!
- Ders kitaplar› sürekli
de¤iﬂtirilmesin. Herkese ücretsiz
ders kitab› sa¤lans›n.
- Yeterli say›da yurt yap›ls›n.
Sabah akﬂam iki ö¤ün yemek
verilsin.
- Özel yurt soygununa son!
L‹SELER’de:
- Dershaneler Kap›t›ls›n.
- ÖSS, YDS, SBS s›navlar›na
giriﬂte para al›nmas›n.
- Spor paras›, temizlik paras›,
s›nav paras›, k›rtasiye paras› vb.
ad› alt›nda ad›m baﬂ› para
al›nmas›na son verilsin!
- Her y›l ders kitaplar›
de¤iﬂtirilmesin!
- Kantinlerde fahiﬂ fiyatlara son!
Fiyatlar düﬂürülmelidir!
Paras›z e¤itim hakk›m›zd›r!
Ticarethane de¤il Okul istiyoruz!
Tüccar de¤il Ö¤retmen istiyoruz!

E⁄‹T‹MDE SOYGUNA SON!
seferber etmesi, ö¤renci üzerinde ek
bir bask›d›r; sistem, ailesinin ödedi¤i paran›n boﬂa gitmemesi için, onu
okuldan at›lmas›na yol açabilecek
her türlü davran›ﬂtan uzak tutmaya
zorlar. Yani bunun aç›kças› ö¤rencinin hakk›n› aramaktan, özgürlüklerini, bilimselli¤i savunmaktan, adaletsizliklere, zulme karﬂ› ç›kmaktan
uzak durmas›d›r.
Paral› sistemde, kredilerle, burslarla okuyan ö¤renciler de ayn› dayatmayla karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Hakla-

r› için en küçük bir ﬂey yapt›klar›nda, haks›zl›klara karﬂ› en küçük bir itirazlar›nda,
b u r s l a r › n › n , k re d i l e r i n i n
kesilmesi tehdidi önlerinde
büyük bir barikat gibi durur.
Burslar, krediler, bu yan›yla karﬂ›l›ks›z de¤ildir. Her burs, kredi, ö¤rencinin gelece¤ine ipotek koymaktad›r. Sonuçta, ö¤rencinin ne olaca¤›na, ne olmayaca¤›na, neler yap›p
yapmayaca¤›na bu sistem karar vermektedir.
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Paral› e¤itim, e¤itim
hakk›n›n gasb›d›r
F›rsat eﬂitli¤i, oligarﬂinin e¤itim
sistemi içinde hiçbir zaman gerçek
anlamda olmam›ﬂt›r zaten. E¤itim
paral› hale geldikçe de, f›rsat eﬂit sizli¤i büyümektedir.
E¤itim, hem ekonomik boyutuyla, siyasal, idari boyutlar›yla ve
müfredat›yla, sistemden ba¤›ms›z
de¤ildir. Akademik sorunlar için
mücadeleye at›lan gençlik, bu nedenle k›sa sürede “sistem” gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›ya gelir.
1970’li y›llarda demokratik üniversite mücadelesini geliﬂtiren gençlik, sorunun bu yan›n› görmüﬂ ve önüne hedef olarak düzeni koymuﬂtur.
Sistemden ba¤›ms›z olarak sadece
e¤itimi, sadece okullar› tamamen de¤iﬂtirmek mümkün de¤ildir. Ama bu
durum demokratik talepler için mücadeleyi engellememiﬂtir.
Nitekim Dev-Genç, o y›llarda
da, o günlerden bugünlere uzanan
mücadelesi boyunca da, ö¤rencilerin kitap sorunundan, bar›nmaya,
yemek sorunundan demokratik e¤itime kadar çok çeﬂitli talepleri için
mücadele etmiﬂ, örgütlenmeler yapm›ﬂt›r.
Paral› e¤itim iﬂte bu noktada mücadele edilmesi gereken uygulamalar›n en baﬂ›nda gelmektedir. Çünkü
özetle tekrarlarsak, e¤itim hakk›n›n
gasb›d›r, yoksullar›n elenmesidir,
adaletsizlik, haks›zl›kt›r.
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Bunlardan dolay› paral› e¤itime
karﬂ› mücadele ediyoruz. Paras›z, bilimsel ve halk için e¤itim istiyoruz.
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Gençli¤in Sesi
E¤itim, insanlar› ﬂekillendiren, insanlar›n gelece¤e yön
verme becerisini geliﬂtiren bir
iﬂlev görür. E¤itim, hangi sistemde olursa olsun o sistemin
ihtiyac› olan bireyler yetiﬂtirmede en temel araçlardan biridir. Oligarﬂi de bilir e¤itimin bu
iﬂlevini. Gençli¤in kendi ç›karlar›na uygun düﬂecek biçimde ﬂekillenmesi için kullan›r e¤itimi.
‹ﬂte bu yüzden mevcut sistemin aynas›d›r e¤itim sistemi.
Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›na hizmet eder.
Okula ilk baﬂlad›¤›m›zdan itibaren karﬂ›m›za ekonomik sorunlar ç›kar. Herﬂey “ö¤rencilerden daha fazla nas›l para al›r›z”
üzerine oturtulmuﬂtur.
245 bin ö¤retmen aday› iﬂsizken, ilk ö¤retim okullar›n›n binlerle ölçülen ö¤retmen ihtiyac›
varken, bakanl›k sadece 5 bini
kadrolu, on bini sözleﬂmeli, 15
bin ö¤retmen atamas› gerçekleﬂtirdi... Geri kalan ö¤retmen
aç›¤› ise ö¤renci velilerinden
toplanan paralarla, oldukça düﬂük ücretlerde çal›ﬂt›r›larak sömürülen geçici ö¤retmenlerle
"çözülmeye" çal›ﬂ›lmaktad›r!
Okullarda kendi müfredat› içinde dahi do¤ru düzgün e¤itim verilmemesi ve ö¤rencilerin gelece¤ini s›navlara indirgeyen OKS,
ÖSS, YDS gibi bir s›navlar sistemi
uygulanmas› sonucunda, ö¤renciler dershanelere ba¤›ml› k›l›nm›ﬂt›r. Aileler sofras›ndan, ekme¤inden keserek, milyarlarca
liral›k borçlar›n alt›na girerek
çocuklar›n› dershanelere göndermeye çal›ﬂ›yorlar.
Bunun yan›s›ra ilk ve ortaö¤renimde kay›t paras›, k›yafet
paras›, ba¤›ﬂ paras›, yaz›l› paras›,
spor paras›, temizlik paras›, ö¤retmen paras›, karne paras›...
adlar› alt›nda al›nan paralar, velileri zorluyor. Okula baﬂlarken
yap›lan harcamalar baz› ailele-

Paras›z E¤itim
‹stiyoruz Alaca¤›z!
rin ayl›k gelirini aﬂ›yor.
Gazi Mahallesi’nde, ba¤›ﬂ ad›
alt›nda toplanan ve verilmesi
yasad›ﬂ› olarak zorunlu k›l›nan
paray› veremeyen bir veliye
okulun baﬂtan aﬂa¤› temizlettirildi¤ini unutmad› haf›zalar›m›z.
Yine ayn› mahallede ba¤›ﬂ paras›n› veremeyen çocuklar›n ayr›
bir s›n›fta toplanarak teﬂhir edildi¤ini de unutmad›k. Bu örnekler sadece Gazi’de yaﬂanmam›ﬂt›r. Bunlar ülkemiz gerçe¤inin
resmidir.
Üniversitelerde daha kapsaml› sömürü bekliyor ö¤rencileri. Har(a)çlar her y›l yap›lan
zamlarla daha da a¤›rlaﬂ›yor.
Yap›lan % 8 zamm›n ard›ndan
591 Liray›, ikinci ö¤retimde ise
2.134 Liray› bulan harç paralar›
“paras› olmayan okumas›n”
anlay›ﬂ›n›n somut örne¤idir.
Bar›nma sorununun yak›c›l›¤›
her sene daha da fazla hissettiriyor kendisini. Her y›l yüzbinlerce ö¤renci adeta ortada kal›yor. Okula geldi¤i ilk aylar nerede kalaca¤›m s›k›nt›s›n› yaﬂ›yor
ö¤renciler. Akraba ve tan›d›k
evlerinde yurt s›ras›n›n kendisine gelmesini beklemeye çal›ﬂ›yor. Mevcut yurtlar içinde en
ucuzu olan, ücretleri, depozito
hariç ayl›k 90 Lirayla 165 Lira
aras›nda de¤iﬂen devlet yurtlar›,
sa¤l›ks›z, temizlikten yoksun
koﬂullar› bir yana, aran›p da bulunmayan bir hâle geldi. Düﬂünelim ki bu y›l üniversiteye giren 1,7 milyon ö¤renciden sadece 217 bini yurtlara yerleﬂebildi. Geriye kalan›, ö¤renci
evlerine ya da özel yurtlara yönelmek zorunda kald›. Özel
yurtlar›n en ucuzlar› 500 TL’den
baﬂl›yor. Tutulacak evler s›rf ö¤renci diye de¤erinin çok daha
üzerinde kiraya veriliyor. Hele

‹stanbul, ‹zmir, Ankara gibi büyük ﬂehirlerde okullara yak›n
evlerin kiralar› bin TL’yi buluyor.
Yine ulaﬂ›m sorunu var. Özellikle ö¤renci gençli¤in halktan
tecrit edilme siyasetinin sonucu
olarak ﬂehir merkezlerinden
uza¤a yap›lan okullara gidip gelebilmek için harcanan yol paralar› büyük bir yüktür.
Bütün bunlar›n yan›nda devlet, faiziyle geri almak ﬂart›yla
verdi¤i, yaﬂam ﬂartlar›n›n gerçekli¤ine uymayan ayl›k 180 Tl’
lik krediler d›ﬂ›nda, ö¤rencilerin
yükünü hafifletmek için hiçbir
ﬂey yapm›yor. Aksine, e¤itim
her gün biraz daha pahal›laﬂ›yor ve özelleﬂiyor. IMF, DB ve
WTO nun direktifleriyle sürdürülen özelleﬂtirme politikas›n›,
Tayyip Erdo¤an’›n “Biz istiyoruz ki devlet yavaﬂ yavaﬂ
e¤itimden çekilsin, bu iﬂ tamamen özel sektöre kals›n.”
sözlerinde aç›k ve net görüyoruz. AKP, emperyalizmin ülkemizdeki en pervas›z iﬂbirlikçilerinden biri olarak uygulad›¤› politikalarla, e¤itimi yoksul halk›n
çocuklar›na kapat›rken, oligarﬂi
için ise zenginleﬂme arac› haline getirmiﬂtir.
Paras›z e¤itim talebi en temel haklar›m›zdan biridir. Paras›z e¤itim talebini yükseltmek,
emperyalizme karﬂ› verilen mücadeleden ayr› de¤ildir. E¤itimin
paral› hale getirilmesi karﬂ›s›nda
örgütlenmeli ve hakk›m›z› alma
noktas›nda kararl› olmal›y›z.
Bizleri müﬂteri yerine koyan bu
sistemi de¤iﬂtirebiliriz. Paras›z
e¤itim hakk›m›zd›r. Hakk›m›z
olan› alal›m!

Gençlik
Federasyonu

Emperyalist Sald›rganl›¤›n
Karargahlar›

‹NC‹RL‹K
ve Amerikan Üsleri
2. Bölüm
Yeni-sömürgecilik, bir yan›yla
da aç›k iﬂgallerin yerini emperyalizmin gizli iﬂgallerinin almas›d›r. Fakat bu emperyalizmin ordular›n›n
tamamen ke ndi s› n› rl ar› na çe kil mesi demek de¤ildir. 3. Bunal›m
dönemindeki bütün bu yeni yöntemler, Mahir’in deyiﬂiyle “eski sömürgecilik metoduna ilavet e n ”dir. Üsler; iﬂte bunun somut bir
ifadesidir. Buralara yerleﬂtirilen füzeleriyle, askerleriyle, istihbarat faaliyetleriyle üsler, emperyalizmin
askeri varl›¤›n› aç›kça göstermek
ve gerekti¤inde askeri müdahaleler
ve iﬂgallere baﬂvurabilecek konumda olmak istemesinin araçlar›d›r.
Yak›n zamanda Afganistan ve
Irak iﬂgallerinde üslerin yo¤un kullan›m›, üslerin yüklendi¤i bu rolün
aç›k bir göstergesidir.
Vietnam yenilgisinden sonra
1983'de Amerikan Kongresi'nde kabul edilen ' ' A n t i - Te r ö r Ya s a s › ' ' ile,
o güne kadar ulusal ve uluslararas›
hukuktan kaynaklanan kimi s›n›rland›rmalar kald›r›larak, Amerika’n›n dünyan›n her köﬂesinde her
türlü ilerici, devrimci, muhalif geliﬂmeye sald›rmas›n›n yasal olarak
da önü aç›ld›. Bu yasaya göre ABD
Baﬂkan›’na Amerikan ç›karlar›n›
zedeleyen ve ''Amerikan yurttaﬂla r›na zarar veren terör hareketle r i ''ne ve bunlar› destekleyen ülkele-

ÜSLER, HALKLARA SALDIRI ÜSTÜ, AJAN
FAAL‹YETLER‹N‹N M ERKEZ‹, P ‹SL‹K
YUVALARIDIR!
YERLEﬁT‹KLER‹ Y ERLERDEN Ç IKARILIP
ATILMALARI, ANCAK HALK KURTULUﬁ
SAVAﬁLARIYLA MÜMKÜNDÜR!

re, Kongre'ye dahi bilgi vermeden, a s k e r gönderme ve
askeri operasyonlar y a p m a
yetkisi tan›nd›.
Elbette Amerikan müdahalelerinin tek biçimi, bizzat
kendi ordusu arac›l›¤›yla yapt›¤› askeri operasyonlar de¤ildi. Birincisi, bizzat yeni-sömürgelerin kendi ordular›, kuklalaﬂt›r›ld›¤› ölçüde, ABD operasyonlar›n›n
arac› olarak kullan›l›yordu. ‹kincisi
1980’lerin baﬂ›ndan itibaren Nikaragua, Kamboçya, Angola, Mozambik ve Afganistan gibi birçot ülkede, Amerika, gerici, faﬂist çeteler
örgütlemiﬂtir ve onlar da Amerika’n›n “müdahale” araçlar›yd›.
Dünyan›n jandarmal›¤›na soyunan ABD emperyalizmi, özellikle
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda stratejik öneme sahip ülkelerde kurdu¤u
üsler ve yapt›¤› anlaﬂmalarla bölge
halklar› için bir tehdit unsuruna dönüﬂtü. Üsler, yeni-sömürgelerin emperyalizmle bütünleﬂtirilmesinde
önemli bir araç haline geldi. ABD
için yeni-sömürgelerdeki üsleri vazgeçilmez k›lan; böylelikle üsleri
yerleﬂtirdi¤i o ülkeleri, i l e r i k a r a kol gibi kullanabilecek duruma getirmiﬂ olmas›yd›.

Üslerin bulunduklar›
ülkelerde siyasi, askeri
etkileri
Üsler, Amerika’n›n askeri, siyasi
ve ekonomik aç›dan en üst düzeyde
etkide bulunabilece¤i stratejik bölgelerde kurulmaktad›r. Ve bir ülkede kurulduktan sonra da b i r d a h a
k a l d › r › l m a s › genellikle mümkün
olmamaktad›r.

l Üsler askeri nitelikli kurum-

sallaﬂmalar olmalar›na ra¤men, kurulduklar› ülkeler üzerinde siyasi
b i r egemenli k arac›na dönüﬂmektedirler.
l Üsler bir ülke üzerindeki siy a s i b a s k › a r a ç l a r › d › r. Varolduklar› ülkelerde Amerikan ç›karlar›n›n
en üst düzeyde korunmas› için faaliyet yürütmektedirler. Bulunduklar›
ülke yönetimi üzerinde aç›k ya da
gizli olarak söz sahibidirler.
l Üsler stratejik olarak bir ülkenin hava, kara ve deniz ulaﬂ›m›n› da
d e n e t i m a l t › n d a tutabilecek ﬂekilde
kurumlaﬂt›r›lm›ﬂlard›r. Amerika, ihtiyaç duydu¤unda buralar›, do¤rudan kendisi en üst düzeyde güvenlik
önlemleri alarak a s k e r ve malzeme
sevkiyat› için kullanabilmektedir.
l Üsler ayn› zamanda p e t rol,
do¤algaz ve benzeri enerji kay n a k l a r › n a en yak›n bölgelerde inﬂa
edilmekte; böylece o ülkedeki ya da
bölgedeki enerji yollar›n› da kontrol
alt›nda tutabilmektedirler.
l Üsler bulunduklar› ülkelerin
askeri güçlerini, ABD’nin askeri
amaçlar› do¤rultusunda kullanabilmektedirler. Amerikan askerleri, iﬂbirlikçi ordular arac›l›¤›yla lojistik
ihtiyaçlar›n› karﬂ›yabilmektedirler.
l Çok say›da Amerikan üssü
koﬂullar› oluﬂturuldu¤unda bölge
halklar› için birer sorgu ve iﬂkence
m e rk e z i gibi de çal›ﬂabilmektedir.
Üsler ayn› zamanda a ja n fa a li y et leri, dinleme, izleme ve istihbarat
t o p l a m a için de kullan›lmaktad›r.
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l Üsler bir ülkenin ABD’ye
olan ba¤›ml›l›¤›n› pekiﬂtirme iﬂle vini görmektedirler. Her türlü anti
Amerikanc› güce, ulusal ve s›n›fsal
kurtuluﬂ hareketlerine karﬂ› terör
uygulanmas›nda, iﬂbirlikçi iktidarlara bu konuda destek verilmesinde,
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gerekli durumlarda kontgeril la fa aliyetlerinin örgütlenmesinde, birinci derecede rol oynamaktad›rlar.

l Amerika, girdi¤i bütün ülkelerde üsleri arac›l›¤›yla yozlaﬂmay›,
ahlaks›zl›¤› da taﬂ›maktad›r. Örne¤in Filipinler’deki Subic Körfezinde bulunan ABD üssünün yan›ndaki
Olongapo ﬂehri, ABD askerleri için
fuhuﬂ ve e¤lence merkezine dönüﬂtürülmüﬂ, ﬂehre 50 bin fahiﬂe getirilmiﬂtir. Üslerin bulundu¤u bütün
bölgelerde aﬂa¤› yukar› benzer bir
durum sözkonusudur.
Üslerdeki Amerikan askerleri
bölge halklar›na yönelik sald›r›, tecavüz, hakaret gibi çok say›da suç
iﬂlemekte ancak neredeyse bunlar›n
hiçbiri
cezaland›r›lmamaktad›r.
Amerikan üsleri bulunduklar› her
ülkede halka karﬂ› her türlü suçun
iﬂlendi¤i birer p i s l i k y u va l a r› d› r.

Afganistan, Irak gibi aç›k iﬂgallerin
yaﬂand›¤› ülkelerde ise halklara karﬂ› iﬂlenen suçlar›n haddi hesab› yoktur. Her üs, ABD’nin “terörle mücadele” stratejisine uygun olarak “ t e r ö re karﬂ› savaﬂ üssü” olarak faaliyet yürütmektedir.

Üsler, ‘Yeﬂil kuﬂak’ta da,
‘ t e r ö re k a r ﬂ › s a v a ﬂ ’ t a d a
g ö revli
ABD 1970-1980’li y›llarda Yeﬂil
Kuﬂak politikas›yla, Sovyetler Birli¤i’ni, gerici ülkeler ve örgütler taraf›ndan kuﬂatmay› hedefledi. Üsler, bu y›llarda ABD’nin Yeﬂil Kuﬂak projesine uygun bir iﬂleve sahip
oldu. Buralardan yo¤un bir ﬂekilde
sosyalist ülkelerdeki karﬂ›-devrimci
güçler desteklendi. Gerici, islamc›
güçler örgütlendi. Afganistan’da
Taliban desteklendi, her türlü silah

Üsler, Halklara Kapal›, Emperyalistlere Aç›kt›r!
Üslerde ‹ﬂbirlikçi Yönetimlerin Yetkisi S›f›rd›r!
Kap›s›nda TSK yaz›yor, ama bunun
bir hükmü var m› gerçekten? Bakal›m.
Y›l 1964... T ü r k i y e C u m h u r i y e t i
G e n e l k u r m a y ‹ k i n c i B a ﬂ k a n › Org.
Refik Tulga, Trabzon’daki Amerikan
üssüne gider. Üsteki Amerikal›lar, Gen e l k u r m a y ‹ k i n c i B a ﬂ k a n ›’na üsteki
mutfak ve benzeri yerleri gezdirilir.
‹ki nci B a ﬂka n as›l üs bölgesini gezmek istedi¤inde Amerikal› komutan
önünü keser:
- “Giremezsiniz! Buraya ancak
Amerikan uyruklu kiﬂiler girebilir!”
Tulga ›srar eder: “bu hükümranl›k haklar›m›za tecavüz de¤il mi?”
Amerikal› komutan›n cevab› aynen ﬂudur: “Ama ikili anlaﬂmalar var.
Bir v iski alm az m›s›n ›z Paﬂam?!”
Paﬂan›n ne yapt›¤›n› tahmin edebilirsiniz!
Diyebilirsiniz ki, “eskiden öyleydi, ﬂimdi öyle de¤ildir. Bugüne
bakal›m. Y›l 2005... Üs’te görevli Binbaﬂ› Fethi Dinçer eﬂi ile birlikte sosyal tesislerden ç›kt›ktan sonra, ABD’li bir çavuﬂ taraf›ndan keyfi olarak
durduruluyor. Araçtan indirilmek istenen Dinçer, “ T ü r k s u b a y › ” oldu¤unu söylüyor. Ancak ABD’li çavuﬂ yaka paça ikisini de indiriyor, kelepçeleyip yüz üstü yat›r›yor ve kafalar›na aya¤›yla bas›yor...
Bas›na yans›d›¤›nda “ikinci çuval olay›” diye adland›r›ld› bu olay. Ama
sonra ne mi oldu? Örtbas edildi. Genelkurmay, bu aﬂa¤›lanmay› da sineyi
çekti. Kap›s›nda TSK yaz›l› üste “ T ü r k s u b a y › ” yerlerde sürünüyordu.

yard›m› yap›ld›.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla
birlikte 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren,
ABD "yeni dünya düzeni" ﬂeklinde ifadelendirdi¤i, dünya ça p› nda
egemenli¤ini kurma politikas›n›
uygulamaya soktu. Bu y›llarda art›k
sosyalist ülkelerin bir sistem olarak
emperyalizmin egemenli¤i önünde
engel olmaktan ç›kmas›yla, ABD
dünyan›n imparatoru olma yolunda
bir ad›m daha ilerlemiﬂ oldu. ABD
öncelikli olarak eski sosyalist ülkeleri kendi pazar›na dahil etmeyi ve Ortado¤u’nun zengin yeralt› kaynaklar›na elkoymay› hedefleyecekti.
Yeni Dünya Düzeni'nin OrtadoGe¤u'daki yans›mas› olan B O P (G
niﬂletilmiﬂ Ortado¤u ve Kuzey Afr i k a P rojesi), baﬂta ABD olmak
üzere emperyalizmin Ortado¤u'da
egemenlik kurma projesi olarak hayata geçirilmek istenmektedir. ‹ n cirlik Üssü’ne de, bu planda etkin
bir rol verilmektedir.
11 Eylül 2001'de ABD'nin ‹kiz
Kuleleri'nin kaç›r›lan uçaklarla vurulmas›, ABD emperyalizminin yeni sald›r›lar›na vesile yap›ld›. ABD
bu tarihten itibaren dünyan›n ilerici,
sosyalist ülkelerini ve örgütlerini,
emperyalizme teslim olmayan islami örgüt ve ülkeleri " t e r ö r i s t ü l k e
v e ö r g ü t l e r " olarak ilan ederek, hedef haline getirdi. Terör demagojisi
alt›nda iﬂgallerini meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂt›. ABD, ‹ngiliz ve di¤er emperyalist ülkelerin 2002 y›l›nda Afg a n i s t a n'›, 200 3 y› l › n da I ra k'› iﬂgal etmesiyle ABD’nin amac› somut olarak ortaya ç›kt›. Irak ya¤maland›, talan edildi. Petrol kaynaklar›na ve di¤er zenginliklerine el konularak, emperyalistler aras›nda
paylaﬂt›r›ld›. ABD’nin “Terörle mücadele”sinin bir demagojiden ibaret
oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Dünya çap›ndaki Amerikan üsleri, her dönemin politikalar›na uygun
olarak kullan›lm›ﬂ, iﬂlevleri zamana
göre de¤iﬂmiﬂtir.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra Amerika denizaﬂ›r› ülkelerdeki askeri üslerini art›rmaya baﬂlad›.
Körfez krizi ve Yugoslavya’n›n par-

çalanarak, emperyalizmin askerleri
taraf›ndan iﬂgal edilmesiyle, dünya
çap›ndaki askeri varl›¤›n› daha da
art›rd›. NATO’ya üye ülkelerin say›s› art›r›l›p, müdahale alanlar› geniﬂletilirken, Balkanlar’a, Do¤u Avrupa’ya, Balt›k ülkelerine, Kafkaslar’a, Ortado¤u’ya ve Asya’n›n içlerine do¤ru yeni askeri üsler aç›ld›.
Afrika’n›n her yerinde yeni askeri
üsler oluﬂturma çabas› içine girildi.
Amerika, bu üsleri en uygun koﬂullarda kurabilmek için de, bölgelerde ulusal ve dini çeliﬂkileri kullanm›ﬂ, halklar› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtmaktan yararlanm›ﬂt›r.

D ü n y a d a k i ABD üsleri
ABD dünyan›n dört bir taraf›na
yay›lm›ﬂ üsleri arac›l›¤›yla emperyalist hegemonyas›n› güçlendirmiﬂtir. Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra ABD bir zamanlar hayalini
bile kuramayaca¤› yerlerde üslere
sahip oldu. Yeni-sömürgeleﬂtirme
politikalar›yla ya da iﬂgallerle, savaﬂlarla girdi¤i her ülkede yeni üsler inﬂa etti.
ABD bütün dünyada üs edinirler, askeri gücünü maksimum seviyede kullanabilece¤i yerleri tercih
etmektedir.
Amerikan üsleri, üç katagoriye
ayr›l›r; Ana Operasyon Üsleri, ‹le ri Operasyon Noktalar›, Müﬂter ek Güvenlik Mevkileri
- A na O peras yon Üs le ri ; Amerika’n›n, Almanya, ‹spanya, ‹talya,
Japonya ve Güney Kore’de ana üsleri vard›r. Bunlar devasa üslerdir,
ço¤u hava ve deniz üssüdür.
- ‹leri Operasyon Noktalar›:
Bunlar, Ana Operasyon Üslerini
desteklemek amac›yla Bat› Afrika’dan, Güney Asya, Pasifik Okyanusu ve And Da¤lar›’na uzanan geniﬂ bir alana kurulmuﬂtur. Bosna’daki Kartal, Kosova’daki Camp Bonsteel, Türkiye’deki ‹ncirlik, Umman’daki Tumrait gibi üsler bu kategoridedir. Bunlar da içlerinde 5-10
bin Amerikan askerini, yüzlerce
uça¤› bar›nd›racak büyüklüktedirler.
- M ü ﬂ t e re k G ü v e n l i k M e v k i l e -

“Bar›ﬂ” Ad›na ‹ﬂgal Et;
Halklara Karﬂ› Savaﬂ Üsleri Kur
Kosova’n›n
emperyalistler
taraf›ndan “kurtar›l›p” iﬂgal edilmesinden sonra burada, Amerika’n›n ülkesi d›ﬂ›nda gelmiﬂ geçmiﬂ
e n b ü y ü k a s k e r i ü s s ü kuruldu.
Bondsteel Camp adl› bu üs, “21.
Yüzy›l›n silah deposu” olarak da
adland›r›lmaktad›r.
Amerikan ordusu, Haziran
1999’da eski Yugoslavya’ya girer
girmez, ilk iﬂ olarak üssün bugün
kurulu oldu¤u 460 bin metre k a relik alana el koyarak, üssün inﬂaas›na
baﬂlad›lar. ABD üssün etraf›ndaki
r i : Bu üsler ola¤anüstü koﬂullarda
kullan›lmak üzere ve genelde taﬂeron firmalar veya bulunulan ülkeler
taraf›ndan haz›r tutulmaktad›rlar.
Bu üslerde gerekti¤inde(!) kullan›lmak için malzeme depolanmaktad›r. Bu nitelikteki üsler, dünyan›n
hemen her bölgesine yay›lm›ﬂt›r.

A m e r i k a ’ n › n 11 E y l ü l ’ d e n
sonra sahip oldu¤u üsler
Amerika’n›n ekonomik ve askeri merkezlerinin vuruldu¤u 11 Eylül
2001’deki eylemlerden sonra, Amerika “teröre karﬂ› savaﬂ” ad› alt›nda
halklara karﬂ› savaﬂ› boyutland›raca¤›n› ilan etti. Bu sald›rganl›k politikas›na ba¤l› olarak da dünya çap›ndaki askeri varl›¤›n› art›rd›. 11
Eylül’ü izleyen dönemde, Amerika’n›n ülke d›ﬂ›ndaki asker ve üs say›s›n› yüzde 20 oran›nda art›rd›¤›
belirtilmektedir. Amerika 12 ülkede
yeni üsler kurdu. Bu üsler ﬂunlard›r:
- A f ga ni s t a n: ABD burada iﬂgalle birlikte 13 askeri üssü kurdu.
Bunlar›n en büyüklerinden biri,
“Ba¤ram” üssüdür.
- I r a k : Resmi aç›klamalar›na
göre ABD’nin Irak’ta 14 askeri üssü
vard›r. Bu üslerde yaklaﬂ›k 145 bin
ABD askeri bulunmaktad›r. Bunlardan 25 kilometre k a re alana yay›lm›ﬂ A n a c o nd a üssü 20 bin kiﬂiyi
bar›nd›rmaktad›r. Birçok üs bir ﬂe h i r g i b i d i r.
- B ul gari s ta n: ABD’nin Bulga-

320 kilometrelik yollar›n
ve irili ufakl›
17 köprünün
de kontolünü eline geçirdi.
Bu üs büyük bir ﬂehir gibi merkez ve banliyöler olarak planlanm›ﬂt›. Üs 7000 askeri personel ve yüzlerce helikopter, uçak kapasitelidir.
Üs, 84 km. dikenli telle çevrilmiﬂtir.
‹ﬂgalle birlikte, Amerika’n›n
derdinin “S›rp kasab› Miloseviç’in
zulmü alt›ndaki Kosoval› Müslümanlar›n dram›” olmad›¤› ortaya
ç›kt›. ABD, Kosoval› Müslümanlar›
“kurtar›rken”, bölgeye askeri ve
ekonomik olarak yerleﬂti.

ristan’da 7 bin askeri bar›nd›ran
birkaç askeri üssü vard›r.
- M a c a r i s t a n : 5 bin askeri bar›nd›ran bir askeri üs kuruldu.
- R o m a n y a : ABD’nin Romanya’da 8 binden fazla askeri birkaç
askeri üsse da¤›t›lm›ﬂ vaziyettedir.
- G ü rc i s t a n : ABD’nin toplam
12 askeri üssü bulunmaktad›r.
- Filipinler: ABD’nin Filipin’de
birçok askeri hava ve deniz üssü bulunmaktad›r.
- P a k i s t a n : ABD’nin Pakistan’da 3 askeri üssü bulunmaktad›r. Üslerin üçü de Afganistan s›n›rlar›ndad›r.
- K›rg›zistan, Özbekistan, Ci b u t i C u m h u r i y e t i v e K a t a r ’da da
birer üs kurulmuﬂtur.
Amerika’n›n 11 Eylül’den sonra
kurdu¤u üslerin bulundu¤u ülkeleri
sayd›k. Bunlar›n d›ﬂ›nda Amerikan
üslerinin bulundu¤u ülkeleri de sayd›¤›m›zda Amerika’n›n “ d ü n y a n › n
5 k›tas›na yay›lmas›” daha aç›k
görülmüﬂ olacakt›r: Almanya, ‹talya, ‹ngiltere, ‹zlanda, Yunanistan,
‹spanya, Türkiye, Portekiz, Belçika,
Hollanda, Lüksemburg, Bosna, Danimarka, Japonya, Güney Kore,
Marshall Adalar›, Avustralya, Singapur, Endonezya, Bahreyn, Umman, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Panama, M›s›r, Küba (Guantanamo),
Bahamalar, Ekvador, Antigua, Hollanda Antilleri, St.Helena Adas›.
- sürecek -
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Özel mükiyetin oldu¤u yerde

Adalet yoktur
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Eduardo Galeano, Latin
Amerika’n›n
Kesik Damarlar›’nda, Bolivya’yla
ilgili ﬂu ilginç bilgiyi verir:
“Bugün, on Bolivyal›dan alt›s›
okuma yazma bilmiyor, çocuklar›n
yar›s› okula gitmiyor. ... Kendi bak›r›n› iﬂlemekten âciz olan Bolivya,
buna karﬂ›l›k, sekiz hukuk fakültesine sahiptir. ”
Peki neden?
Bolivya’n›n nüfusu, o y›llarda
(1979) 5,5 milyondur. 5,5 milyonluk küçük bir ülkede ve üstelik okuma yazma oran›n›n bu kadar düﬂük
oldu¤u bir ülkede, bu kadar çok hukuk fakültesi olmas›n›n anlam›,
aç›klamas› nedir?
“Bu fakülteler seri halde, K›z›lderililerin kan›n› emen vampirler
imal ediyor.” diye devam ediyor
Galeano. (syf. 152-153)
Hukuk fakültesi ve vampirlik!
Yan yana getirmesi zor görünüyor belki. Ama öyle de¤il. Hukuka
ve hukukçulara günümüz dünyas›nda neler yapt›r›ld›¤›na bakt›¤›m›zda
neden öyle olmad›¤›n› görmek hiç
de zor de¤lidir.
Egemenlerin dillerinden düﬂürmedikleri bir kavramd›r “hukuk”.
Devletlerin niteli¤ini tarif ederken
“hukuk devletiyiz” derler. “Hukuk
herkese laz›m, hukuka sayg› duymak
gerekir” derler. Fakat hukuka uymayan en baﬂta egemenlerin kendileridir. Ama yine de boﬂveremezler
hukuku. Tersine hep savunuyor görünmek durumundad›rlar. Hukukçular da en baﬂta onlara bu görünümü
sa¤lamak için laz›md›r.

Sömürü düzeninde
hukuk, adaletsizli¤in
kabul ettirilmesidir
Hukuk, durup dururken ortaya
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‹ﬂkencecileri, katilleri
koruyan v e a klayan
bir hukuk y oksa,
hiçbir düzen, iﬂkence
ve katliamlar›n› uzun
süre s ürdüremez!
ç›kmam›ﬂt›r. Bir ihtiyaç olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Peki nas›l bir ihtiyac›n
sonucu ç›km›ﬂt›r ve egemenlerin iddia etti¤i gibi herkese laz›m m›d›r
hukuk? Bu sorular, ilk kez sorulan
sorular da de¤il. Yüzy›llar öncesinden insanlar bu sorulara cevap aram›ﬂt›r. Çünkü hukuk; esas olarak hukuksuzlukla var olmuﬂtur.
ﬁeyh Bedreddin hukukun ne olup
olmad›¤›n› araﬂt›rmaya ﬂu sorularla
baﬂl›yor: “Hukuk... Niye gerekmiﬂtir
acaba?., insanlar›n davran›ﬂlar›na
yasak koymak zorunlu¤u nerden
do¤muﬂtur? Hakl›, haks›z sözcükleri neden türetilmiﬂtir? Bizce, as›l
yan›tlanmas› gereken sorunlar bunlard›r.” (Erol Toy, Azap Ortaklar›,
syf.146) Bedreddin sorular›n›n cevab›n› da veriyor: “Haks›zl›¤›n olmad›¤› yerde, hakl›lar da olamaz.
Herkes eﬂit, herkes üretti¤inin tam
karﬂ›l›¤›n› alanda, haks›zl›k söz konusu olamaz. Olmayanda, hakl›n›n,
haks›z›n ayr›lmas› gere¤i duyulmaz.
Öyleyse, ilk hukukun baﬂlang›c›, ilk
s ö m ü r g e n i n o r t a y a ç › k m a s › d › r...
Demek ki, hukuk, ilk haks›zl›kla
birlikte kendinin gerekli oldu¤unu
duyurmuﬂtur.” (Age, Syf. 147)
Bedreddin, hukuka neden ihtiyaç
duyuldu¤unun cevab›n› yüzy›llar
önce “ilk sömürgenin ortaya ç›kmas›d›r” diye vermektedir.
Herkese laz›m olan hukukun niteli¤i farkl›d›r. Bu yüzden, egemenlerin bahsetti¤i gibi “herkese laz›m”
olan bir hukuk yoktur. Çünkü herkesin ihtiyac› farkl›d›r. Sömürülen bir
insan, sömürüye karﬂ› ç›kt›¤› için
kendisine ceza verilmesini söyleyen

bir hukuka neden ihtiyaç duysun?
Egemenlerin “hepimize laz›m”
dedikleri hukuk, ezilenlere zorla
d a y a t › l a n k u r a l l a r d › r. S›n›fl› toplumlarda hukuk, egemen s›n›flar›n
bir arac›d›r. Düzen onlar›n düzenidir
ve bu düzene uydurulmas› gereken
sömürülenlerdir. Egemenler o yasalar›n kendileri için yap›ld›¤›n› düﬂünmezler. Ve kendi koyduklar› yasalara kendileri uymazlar.
Ya s a l a r › k i m y a p › y o r ? Sorulmas› gereken ikinci soru budur.
Yasalar, belli s›n›flar, katmanlar
taraf›ndan yap›l›r ve hiç bir s›n›f ve
katman, kendine karﬂ› yasa yapmaz.
Sömüren, sömürüyü suç sayan bir
yasa yapmayaca¤› gibi, sömürülen
de sömürülmeyi normal gören bir
yasa yapmaz.
Aç bir insanla onu aç b›rakan›n
ihtiyaç duydu¤u hukuk ayn› hukuk
olabilir mi? Zengin, önce kendi varl›¤›yla yoksulu yarat›r, sonra da yoksullu¤a karﬂ› eylemleri yasaklayan
yasalar yapar.
Sömürücü düzende, yasalar› yapanlar sömürücü s›n›flard›r.
“Her iktidar, elinde bulundurdu¤u devleti kullanarak kanunlar ç›kar›p kendi hukukunu oluﬂturur. Do¤al
olarak her devletin niteli¤i kendi hukuk sistemine de yans›r. Çünkü h ukuk dedi¤imiz ﬂey, gerçekte, mevcut
devletin ve o devleti elinde bulundur an egemen s›n› flar ›n v ar l›¤ ›n›
güvence alt›na almak için yap›lm›ﬂt›r. Baﬂka bir deyiﬂle, hukuk mevcut
üretim iliﬂkilerini, mevcut ekonomik
ve siyasi sistemi sürdürmenin bir
arac›d›r.” (Yürüyüﬂ, say›: 8)
Kapitalist düzen, sömürü üzerine
kurulmuﬂtur. Sömürünün oldu¤u
yerde adalet de yoktur. Burjuvazinin
devletinde hukuk, adaletsizli¤i topluma kabul ettirmenin arac›d›r.
Özel mülkiyet düzeni, sömürü
düzenidir; Özel mülkiyetin hukuku, sömürünün, h›rs›zl›¤›n, soygu-

nun meﬂrulaﬂt›r›lmas›d›r. ‹ ﬂ t e b u
yüzden özel mülkiyetin oldu¤u
yerde adalet olmaz. Ve iﬂte bu nedenle, adaletten yana bir hukukçu,
asla özel mülkiyet hukukunu savunamaz.

Cuntalar› meﬂrulaﬂt›ran
hukukçular
Burjuva hukuku, ayn› zamanda
sömürü düzenine p e r d e iﬂlevi görür.
Burjuva demokrasisi, özünde bir
burjuva diktatörlü¤üdür. Demokrasi
sadece burjuvalar için vard›r. Burjuva hukuk, bu diktatörlü¤ü gizler.
Çünkü sömürü ve adaletsizlik üzerine kurulmuﬂ düzende burjuvazinin
yalana, maskeye ihtiyac› vard›r. Hukukunda herkesin hukuku oldu¤u
yalan›n› söylerler. Hukuk karﬂ›s›nda
herkesin eﬂit oldu¤u yalan›n› söylerler. Burjuva hukukunda da öyle yazar, yani burjuvan›n da proleterin de
eﬂit oldu¤u yaz›l›d›r. Bu bir yaland›r. Yasalar hiçbir zaman tekellerle
halktan birine ayn› ﬂekilde uygulanmaz. Daha önemlisi ve belirleyici
olan›, yasalar daha baﬂtan, egemenlerin ç›karlar› gözetilerek yap›l›r.
Daha baﬂtan yasalar sömürüyü, art›k-de¤er yaratmay› onaylar ve meﬂrulaﬂt›r›r. Suç ve ceza, kapitalisit
mülkiyeti esas alarak belirlenir.
Burjuvazi de sömürüsünü, hukuka
uygun olarak bu yasalara dayanarak
sürdürür.
Hukuk Marksist-Leninist literatürde ﬂöyle tan›mlan›r: “Egemen s› n›f›n yasallaﬂt›r›lm›ﬂ iradesi.” Bu
irade burjuvazinin örgütlü gücü
devlet arac›l›¤›yla hayata geçirilir.
Lenin, hukukun uygulanmas›nda
devletin rolünü ﬂöyle belirler: “Burjuva hukuku, zorunlu olarak bir
burjuva devlete dayan›r; çünkü,
koydu¤u kurallara uymaya zorlamaya yetenekli bir ayg›t olmaks›z›n,
hukuk hiçbir ﬂey de¤ildir.” Burjuvazi ad›na yasalar› yapan da, uygulayan da devlettir.
Hukukçu, iﬂte bu noktada ç›kar
sahneye. Mesleki konumlar›na göre,
yarg› mekanizmas›n›n belirli yanlar›n› oluﬂtururlar.
Bu mekanizmada hukukçular›n

Emperyalist tekeller,
ya¤may›, talan›
art›rd›kça, daha fazla
hukukçuya, do¤rudan
kendilerine hizmet edecek
yarg› mekanizmalar›na
i h t i y a ç d u y a r l a r.
Te k e l l e r i n k u r d u k l a r ›
h u k u k b ü ro l a r › v e
uluslararas› tahkim
gibi m a h k e m e l e r,
b u n u n s o n u c u d u r.
kimisi h a k i m, kimisi savc›, kimisi
a v u k a t t › r. Tarih karﬂ›s›ndaki rollerini üzerlerindeki cüppelere göre
oynarlar.
Verili mekanizman›n bir parças›
olmay› kabul eden, verili hukuku
hiçbir ﬂekilde sorgulamayan ve zorlamayan hukukçu, d ü z e n i n h u k u k çusudur. Ve hiç abartmadan denilebilir ki, düzen onlar üzerinde ayakta
durur. Aç›k faﬂizmin hüküm sürdü¤ü dönemlerde bile, parlamentolar,
partiler kapat›l›rken, Yarg›tay gibi,
Dan›ﬂtay, Say›ﬂtay gibi sistemin üst
hukuk kurumlar› ve mahkemeler
kapat›lmaz. Tersine, bu kurumlar ve
bu kurumlarda görev yapan hukukçular, aç›k faﬂizmi bile aklaman›n,
meﬂrulaﬂt›rman›n arac› olarak kullan›l›rlar.
Belirtmek gerekir ki, d ü z e n i n
hukuk fakültelerinin mezun etti¤i
h u k u k ç u l a r › n b ü y ü k b i r bölümü,
bu meﬂrulaﬂt›rman›n arac› olmuﬂlard›r. Halen de mevcut sistemi meﬂrulaﬂt›rman›n arac› olduklar› gibi.
Burjuvazi, mevcut biçimsel burjuva demokratik hukukla, demokrasicilik oyunuyla kitleleri yönetmekte zorlanmaya baﬂlad›¤›nda ola¤anüstü halleri, s›k›yönetimleri olmad› cuntalar› devreye sokar. Ve ilginçtir ki, mahkemeler her koﬂulda
iﬂlemeye devam eder. Cuntan›n kendisi hukuksuzluktur diye, hiçbir
mahkeme kendini la¤vetmeyi düﬂünmez örne¤in. Bu yaln›z ülkemizde de¤il, bütün dünyada böyledir.
Bu da emperyalizmin ve oligarﬂilerin hukuk fakültelerinde nas›l hukukçular›n yetiﬂtirildi¤ini, onlardaki

hak ve adalet ölçülerinin ne kadar
gerçek hak ve adalete denk düﬂtü¤ünü, onlar›n bunlar› savunmakta ne
kadar kararl› ve tutarl› oldu¤unu da
gösterir.
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Egemen s›n›flar, keyfili¤e, hak
gasplar›na, zulme daha çok baﬂvurdukça, yarg›ya da daha fazla ihtiyaç
duyarlar. Nitekim, infazlar, iﬂkenceler, faali meçhuller, kaybetmeler,
linçler artt›kça, yarg›ya, düzenin hukukçular›na daha fazla iﬂ düﬂer.
Davalar› uzatarak, iﬂkenceci, katil polisleri serbest b›rakarak, zaman
aﬂam›na götürerek, yarg›, her koﬂulda onlar› korur, aklar.
Bu gerçekte halka karﬂ› yap›lan
sald›r›lar›n bir di¤er boyutta, hukuk
boyutunda sürdürülmesidir. “‹ﬂkence yapar, katleder, kaybederiz; kimse hesap soramaz" demektir. Düzen,
k e n d i h u k u k ç u l a r › olmadan bunu
diyemez.

H a k l a r ve özgürlüklerin
mücadelesi de bizim
mücadelemizdir
S›n›flar oldu¤u sürece hukuka
ihtiyaç olacakt›r. Sömürü düzeni
tüm dünyada tamamen ortadan kald›r›ld›¤›nda hukuk kurallar›na da ihtiyaç olmayacakt›r. S›n›fl› toplumda
ise, halktan yana bir hukuk, ancak
halktan yana bir sistemin kurulmas›yla yani halk›n iktidar›yla mümkün olabilir.
Bu böyle olacak diye bugün hukuk mücadelesi verilmeyece¤i anlam›na gelmez. Tam tersine, bugün
sahip olunan haklar ve özgürlükler,
hukukun en evrensel ilkeleri, halklar›n yüzy›llar boyu verdikleri mücadelelerin sonucudur. Kendi koydu¤u yasalara bile uymayan oligarﬂik diktatörlü¤ün iktidar›nda hukuk
ve adalet mücadelesi, demokrasi
mücadelesinin parças›d›r. Mahir’in
dedi¤i gibi;
"Dünya proletaryas›, burjuva
demokrasisi haklar›n› alabilmek
için kan revan içinde kalm›ﬂt›r ve bu
haklar›n› da elinde tutabilmek için,
tabii, ki bütün gücüyle savaﬂacakt›r." (Bütün Yaz›lar, syf. 68)
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Yarg›lanmas›
Gereken K‹M?
9 Ekim’de Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde
bir dava baﬂlayacak. Oligarﬂinin
hukuku, bir feda savaﬂç›s›n› yarg›layacak. Çok s›k rastlanan türde bir
dava de¤il bu; çünkü feda savaﬂç›lar› görevini tamamlad›¤›nda, genellikle yarg›layacak kimseyi bulamaz
oligarﬂi. Ancak bu kez, teknik bir
aksakl›k, feda eylemini giriﬂim aﬂamas›nda b›rakt› ve iﬂte bu dava öyle
mümkün oldu.
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29 Nisan günü Ankara Bilkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
bir feda savaﬂç›s›, hapishaneler tarihinin en büyük katliamlar›ndan birinin sorumlusu olan ve fakat ﬂimdi
“ö¤retim üyeli¤i” yapan bir katliamc›n›n burnunun dibine kadar sokuldu. Feda eylemi giriﬂiminde bulundu. Gözüne bakt› hesap vermesi
gerekenin. Nefesini, sonra sesini
duydu... Bast› dü¤meye... Ve fakat
beklenen olmad›. 19-22 Aral›k Katliam›n›n sorumlusu eski Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, iﬂte o teknik aksakl›k yüzünden son anda
kurtuldu.
9 E k i m’deki davada, “san›k”
sandalyesinde, adalet için o dü¤meye basan, ancak eylemi yar›m kalan feda savaﬂç›s› Didem Akm a n olacak. Yarg›lanan ve yarg›layan kim ﬂimdi bu davada?
Olan ne, olmas› gereken ne?..
Bir tarafta, halk›n adalet
özlemine cevap olmaya çal›ﬂan bir feda giriﬂimi...
Di¤er tarafta, 19-22
Aral›k, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam›n› gerçekleﬂtirerek
kendi hapishanelerindeki tutsaklar›
katleden bir “hukuk devleti”nin
adaletsizlik Bakan›!...
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meye hangi yasan›n gücü yetebilir?
Hangi hukuk
k i t a b › n d a bir insan›, görünmez yang›nlarla yakarak, etini kemi¤inden
ay›rarak onu kömüre çeviren kimyasal silahlarla katletmenin yasal
oldu¤u yaz›yor? Bu nas›l bir hukuktur ki, binlerce bombayla, mermiyle, kimyasal silahlarla yap›lan bir
vahﬂeti onayl›yor? Bu nas›l bir adalettir ki diri diri yak›lan 6 kad›n›n,
28 tutsa¤›n katledilmesini görmezden geliyor.
Hukuk, adalet üzerine nutuk
atanlar, devrimcileri adalet arad›kHukuk, adalet ve terör!
lar› için terörist diye suçlayanlar, o
Bunlar, bugün belki de üzerinde
19 Aral›k günü kimlerin cellatl›¤a
en çok tart›ﬂ›lan, çarp›t›lan kavramsoyundu¤una iyi bakmal›d›rlar. Bulard›r. Kimdir bu dünyada gerçekleri
gün aram›zda maskesiz dolaﬂan celters yüz eden, adalet arayan› terörist,
latlar, o gün kar maskeleriyle canlar
katliamc›y› hukukçu yapan? Kimdir
ald›lar. O gün 20 hapishanenin üzeak› kara, karay› beyaz yapan?
rine bir k a r a b a s a n gibi çöktüler.
Özel timler, polisler, jandarmalar,
Hukuken de, siyaseten de iki ta gardiyanlar ö l ü m k u s t u l a r. Yüzlerr a f var ortada: Katliam yapan bir
ce devrimci tutsak bombalar, kimdevlet ve adalet arayan bir halk!...
yasal silahlar, kurﬂun ya¤murlar›
Gerçekler bu kadar aç›kken, hangi
aras›nda ad›na “hayata dönüﬂ opehukuk, hangi yasa bu ç›plak gerçerasyonu” denilen bu katliamda, öl¤in üzerini örtebilir? ‹nsanlar› hadü, yaraland›, iﬂkencelerden geçirilpishanelere doldurup yakan, katledi, vücutlar› kesici aletlerle delik
den günümüz Nazilerini hukukun
deﬂik edildi, tecavüze u¤rad›lar, çave adaletin temsilcisi, faﬂizme karﬂ›
murlarda sürüklendiler buz gibi sodirenenleri de terörist olarak göster¤ukta saatlerce bekletildiler...
‹stiyorlar ki
O gün vahﬂetin her türünün
devlet terör
aç›k “sergisi” vard› adeta... Katiller o gün analar›n yüre¤ini de
uygulas›n,
Özel
yang›n yerine çevirdiler. HapisMülkiyetin katletsin ama
hanelerin yanm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ dukarﬂ›l›¤›nda
Hukukuna
varlar› aras›ndan dizi dizi cenakimse ses
zeler ç›karken, lime lime erirÖrnektir
ç›kartmas›n.
ken etler, kömürleﬂirken bedenler, kurﬂunlarla atmaz olurDevletin k a t l e tken yürekler, parçalan›rken beme özgürlü¤ü
yinler, NEREDEYD‹ bu ülkeolacak ama halk›n buna karﬂ›
deki HUKUK ve ADALET?
d i re n me h ak k › olmayacak!... ‹ﬂte
Katliamc›lar›n silahlar›, üzebu, adaletsizli¤in ta kendisidir.
rinde “insan bulunan yere at›lAdaleti savunanlar›n terörist;
katliam yapanlar›n hukukun, adaletin temsilcisi say›ld›¤› tersine bir
dünya...
‹K‹ SORU, ‹K‹ SEBEP var, üzerinde durulmas› gereken:
B i r : Terörist damgas› vurulan
bir genç k›z›m›z, henüz çok k›sa bir
bölümünü yaﬂad›¤› hayat›n› feda
ederek, bedenine sard›¤› bombalarla adalet aramak zorunda b›rakan
nedir? ‹ k i : Kartvizitinde hukukçu
yazan, adaletin en tepesinde yer
alan, ad› Hikmet Sami T Ü R K olan
kiﬂiye katliam yapt›rtan nedir?
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maz” yaz›l› bombalar›, derileri eriten kimyasal bombalar›, alev tüpleri,
bunlar›n hepsi h u k u k t a n y a n a;
devrimcilerin bedenine sar›lm›ﬂ
bombalar hukuk d›ﬂ›, öyle mi?
Neye göre?
Hangi ölçüye, hangi vicdana,
hangi ahlaka, hangi adalete göre?
Katliamc›n›n, kahkahalarla diri
diri yakanlar› hukukun temsilcisi,
yasan›n uygulay›c›s›, adalet arayanlar›n ise hukuk ve yasad›ﬂ› oldu¤una hükmeden faﬂizmin yasalar› n›n
tarih karﬂ›s›nda hiçbir hükmü yoktur. Katliamc›lara, halka terör uygulama hakk› veren bir “hukuk” varsa
bu ülkede, devrimcilere de bu hukuka karﬂ› hesap sorma hakk› veren
b i r adalet anlay›ﬂ› olmak durum u n d a d › r.
Naziler 6 milyon Yahudiyi ve
sosyalisti toplama kamplar›nda yakarken, faﬂizmin hukukuna göre insanlar› gaz odalar›na doldurmak,
yakmak, yasald›. Nazilerin de a n ayasalar›, ceza yasalar›, hukuk fakül te le ri , a dal et baka nl ar› vard›.
Bugün bizim ülkemizdeki Naziler
de 6 kad›n› diri diri yak›p 28 tutsa¤›
katlettikten sonra, ayn› Nazilerin
kendi faﬂist yasalar›na dayanmas›
gibi, kendi yasalar›yla kendilerini
aklamaya çal›ﬂmad›lar m›? Yasalar›
yapan olmaktan do¤an konumlar›yla, katliamc›lar› aklad›klar› yetmiyormuﬂ gibi, katliama karﬂ› direnenleri yarg›lamaya kalk›ﬂmad›lar m›?
Ama ﬂunu söyleyelim ki, tarih
karﬂ›s›nda boﬂuna kürek çekmektir
bütün bunlar. Naziler nas›l san›k

D‹DEM’‹ YA R G I L A M A K ,
emperyalizme, siyonizme,
f a ﬂ i s t d i k t a t ö r l ü k l e re k a r ﬂ ›
insanl›k onurunu, ulusal
onuru savunmak için fedaya
baﬂvuran
b i n l e rce
Irakl›,
Filistinli
Didem’i y a rg›lamakt › r.

koltu¤una oturtularak, tüm dünyada
lanetlendilerse, ülkemiz Nazileri de
er yada geç o san›k koltuklar›na
oturarak, halk›n mahkemelerinde
iﬂledikleri tüm suçlar›n hesab›n› verecekler. Ta r i h k a r ﬂ › s › n d a h a k l ›
o l a n ; zulmün yasalar›na dayanarak
devrimcileri yarg›layaca¤›n› zannedenler de¤il, halk›n adaletinin savunucusu oland›r.

Ya r g › l a n m a s › g e reken
adaletsizli¤in
sorumlular›d›r
Didem Akmanlar, adaletsiz b›rak›lan bir ülkede, adaleti yerine getirmek, halk›n da bir a da l e t a nl a y ›ﬂ› oldu¤unu göstermek istemiﬂtir.
Didem Akman, bir istisna de¤ildir,
emperyalizmin zulmüne, iﬂgalleri,
yoksullu¤u dayatmas›na karﬂ›,
Irak’ta, Afganistan’da, Sri Lanka’da, Çeçenistan’da, Kolombiya’da, Filistin’de halklar›n adaletsiz
kalamayaca¤›n› gösteren b i n l e rce
D i d e m ’ d e n b i r i d i r.
O yüzdendir ki, D‹DEM’‹ YARGILAMAK, emperyalizme, siyonizme, faﬂist diktatörlüklere karﬂ›
insanl›k onurunu, ulusal onuru savunmak için fedaya baﬂvuran b i nl e rc e I r a k l › , F i l i s t i n l i D i d e m ’ i y a r g › l a m a k t › r. Onun neden bu eyleme
baﬂvurdu¤unun cevab›, dünyan›n ve
ülkemizin koﬂullar›ndad›r. Yarg›lanmas› gereken Didemler de¤il,
Sami Türkler’dir. Yarg›lanmas› gereken adalet arayanlar de¤il, a d a l e ts izl i ¤i n s orumlul ar›d› r.
Feda, yarg›lanamayacak bir
e y l e m t a r z › d › r. Feda, ortaya cevaplanmas› gereken s o r u l a r b›rak›r.
Feda insanlar›n kafas›ndaki sorulara
cevaplar verir. Tüm dünya, ülkemiz,
halk›m›z, feday›, y a r g › l a m a k de¤il,
a n l a m a k zorundad›r. Burada teknik
bir sorun nedeniyle feda eylemine
giriﬂen devrimci sa¤ kalm›ﬂt›r. Tamamlanm›ﬂ bir feda eyleminde ise,
emperyalizmin, oligarﬂinin san›k
sandalyesine oturtabilece¤i kimse
yoktur; feday› tüm di¤er eylemlerden ay›rdeden yanlardan biri de budur. Bu yüzdendir ki, feda geriye

“ d a v a l a r ” de¤il, s o r u l a r ve cevapl a r b›rak›r.
Didem A k m a n n e y a p t › ?
Diri diri yak›lan 6 kad›n›n yak›lmas›n›n hesab›n› sormuﬂtur. Çünkü
o 9 y›ld›r tan›kt›r ki, diri diri yak›lan
6 kad›n ve onlar›n yak›nlar› a d a l e tsiz kalm›ﬂt›r. Didem Akman 19 Aral›k’ta katledilen 28 tutsa¤›n hesab›n› sormak istemiﬂtir; çünkü dünya
biliyor ki, 19-22 Aral›k katliam›na
iliﬂkin tüm davalar, yarg›lamalar,
katliamc›lar› aklayarak, koruyarak
sona ermektedir.
Sami Türkler’i ise, hiçbir mahkeme san›k sandalyesine oturtmam›ﬂt›r, kimse ona neden katlettin, nas›l
katledersin diye sormam›ﬂt›r? Didem Akman, Sami Türk’e karﬂ› a d aletin hem sorusu hem cevab›d›r.
Çünkü Sami Türk ve onunla 19 Aral›k sorumlulu¤unu paylaﬂanlar “neden katlettin, nas›l katledersin” sorusuna karﬂ›l›k ne derlerse desinler,
s u ç l u d u r l a r. Tarih önünde, halk
önünde suçludurlar. Didem Akman
da bunu dünya aleme ilan etmiﬂtir. O
düzenin yarg›s›n›n yerine getirmedi¤i adaleti yerine getirme görevini
üstlenmiﬂtir. Didem Akman’›n fedas›, 19 Aral›k’tan bu yana büyüyen
bir adalet özleminin sonucudur.
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27
Eylül
2009
Say›:
14

Oligarﬂinin
mahkemeleri Didem
Akman’› yarg›layamaz!
19-22 Aral›k katliam davas› y›llarca sürüncemede kald›, zaman aﬂ›m›yla dosyalar kapat›ld›. Katliam
karar›n› alanlar›n, bu emirleri verenlerin hiçbiri yarg› karﬂ›s›na bile
ç›kar›lmad›. Buna karﬂ›l›k sa¤ kalan
tutsaklara davalar aç›ld›. Ve bugün
halen F tiplerindeki tecrit, zulüm ve
sessiz imha devam ediyor. ‹stiyorlar
ki devlet terör uygulas›n, katletsin
ama karﬂ›l›¤›nda kimse ses ç›kartmas›n. Devletin ka t l e t m e öz gü r l ü¤ü olacak ama halk›n buna karﬂ› dir e n me ha k k› olmayacak!... ‹ﬂte bu,
adaletsizli¤in ta kendisidir.
Adaletsizli¤in devam etti¤i bir
düzende halk›n adalet özlemi de, hesap sorma istedi¤i de a r t a c a k t › r. Fe-
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da de¤il, feday› do¤uran adaletsizlik
sorgulanmal›d›r. Adalet iste¤i ve
adalet için mücadele h a k l › d › r, meﬂr u d u r ve YA R G I L A N A M A Z !
Amerikanc›lar›n mahkemeleri, halklar›n›n adalet iste¤ini yerine getirmeye çal›ﬂanlar› yarg›layamaz. Bu
yüzden Didem Akman’›n yarg›lanmas› meﬂru de¤ildir. Haz›rlanmas›
gereken bir i d d i a n a m e vard›r, o iddianame, Didemler hakk›nda de¤il,
Sami Türkler hakk›nda olmal›d›r.

Didem A k m a n ’ › n d a v a s › ,
halk›n 19-22 A r a l › k
katliam›ndan hesap
sorma davas›d›r
Didem Akman’›n davas› F Tiple-

rinde yak›nlar› katledilen tüm a n a lar›n, babalar›n, niﬂanl›lar›n, eﬂl e ri n, ç o c uk l a r › n d a v a s › d › r. Bu dava, F Tiplerinde tecrit zulmü alt›ndaki tüm t u t s a k l a r › n d a v a s › d › r.
Didem Akman’›n davas›, bu ülkede
adalet arayan tüm devrimcilerin,
demokratlar›n, ilericilerin davas › d › r. Didem Akman’›n davas›, adaletten yana tüm h u k u k ç u l a r › n d a v a s › d › r.
Bu davada san›k koltu¤una oturacak olan 19-22 Aral›k katliam›n›n
karar›n› alanlar ve bu karar› uygulayanlar, Sami TÜRKLER olacakt›r.
Bu davet tarih karﬂ›s›nda hakl› olanlar›n, adalet arayanlar›n davas›, 1922 Aral›k katliam›na ve F Tiplerinde halen süren t e c r i t e k a r ﬂ › m ü c a -

d e l e e d e n l e r i n d a v a s › d › r . Tüm
devrimciler, ilericiler, demokratlar,
tüm demokratik kitle örgütleri adaletin ça¤r›s›na bu ça¤r›ya kulak vermelidir. Didem Akman’›n davas›na
sahip ç›kmak ayn› zamanda bu ülkedeki adaletsizli¤in nedeni olan
sömürüye, zulme karﬂ› ç›kmakt›r.
Didem Akman’›n davas› zulme
k a r ﬂ › o l a n h e r k e s i n d a v a s › d › r. B u
d a v a h a l k › n d a v a s › d › r. Oligarﬂi, istedi¤i kadar terörist diyerek Didemler’i halktan tecrit etmeye, feday›
mahkum etmeye çal›ﬂs›n, Didem
Akmanlar bu topraklar›n insanlar›
ve b u h a l k › n e v l a t l a r › d › r. Halktan
tecrit olan, koruma ordusuyla dolaﬂan Sami Türkler’dir. Çünkü suçlu
olanlar onlard›r.

Suçlar› Ortada, Oligarﬂinin
Hukuku Görmezden Geliyor!

Özel
Mülkiyetin
Hukukuna - Mehmet
A¤ar itiraf
Örnektir
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ediyor:
* 1000
operasyon yapt›k...
* T ü m k a r a r l a r devletin
zirvesinde al›nm›ﬂt›r
* M G K ’ d a n ö z e l h a re k a t
d a i re s i k u r u l m a s › t a l i m a t ›
ald›m.
- Suç orta¤› Ya ﬂ a r Ö z i t ir a f
ediyor:
* P a s a p o r t l a r, s i l a h
r u h s a t l a r › , p l a k a l a r,
A ¤ a r ’›n talimat›yla
verildi’
Kontrgerilla ﬂefi Mehmet
A¤ar’›n 30 Eylül 2009’da Ankara
11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde duruﬂmas› var.
A¤ar’›n suçlar› ortada. Bunu
kendisi itiraf ediyor. “1000 operasyon yapt›k” diyor. Bu 1000 operasyonun içinde 12 Temmuz katliam›
var. 17 Nisan Katliam› var. Sivas
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katliam›, Gazi katliam› var. ‹ﬂkencede katledilen devrimciler, gözalt›nda kaybedilenler, faili meçhuller
kitle katliamlar› var.
1000 operasyondan hiçbiri s›radan suçlar de¤ildir. Bin operasyon;
halka karﬂ› faﬂist terördür.
A¤ar, “Bin operasyon”u planlayan ve uygulatan birisidir.
Ama Mehmet A¤ar bunlar›n
hiçbirisinden yarg›lanm›yor. Oligarﬂinin hukuku aleni suçlar› ve itiraflar› görmezden geliyor. 14 y›ld›r
A¤ar’› bu suçlar›ndan dolay› yarg›layan bir mahkeme yok.
Uzun y›llar milletvekilli¤inin
ona sa¤lad›¤› “dokunulmazl›k z›rh›”n› bahane ederek yarg›lamad›lar.
Suç orta¤› Yaﬂar Öz itiraflarda
bulundu: “Bize pasaportlar, silahlar, silah ruhsatlar›, araç plakalar›
A¤ar’›n talimat›yla verildi” diye.
Mahkemeler yine görmezden geldi.
A¤ar hakk›nda sadece “ Görevi
kötüye kullanmaktan” dava aç›ld›.
A¤ar bunu bile hazmedemiyor. Ve
“meydan” okuyor. ‹lk duruﬂmaya
giderken etraf›nda kalabal›k bir ko-

ruma ordusu “Allahtan baﬂka kimseden korkumuz yok” diye demeç
vermiﬂti. Etraf›ndaki koruma ordusundan, “kimseden” korkusunun
olup olmad›¤› anlaﬂ›l›yordu gerçi!
Fakat A¤ar’›n kastetti¤i oligarﬂinin
mahkemeleridir. Yarg›lanmayaca¤›ndan emin oldu¤u için meydan
okuyor A¤ar. Oligarﬂinin hukukunun kendisini aklayaca¤›n› biliyor.
Aç›lan “ Görevi kötüye kullanmak”
davas› A¤ar’› aklama davas›d›r. Daha do¤rusu A¤ar nezdinde de Susurluk devletini aklama davas›d›r.
A¤ar, aç›k aç›k konuﬂuyor: “Tüm
kararlar devletin zirvesinde al›nm›ﬂt›r”. “MGK’dan özel harekat
dairesi kurulmas› talimat› ald›m.”
diyor. Yani, aç›kças› yarg›layabiliyorsan›z bunlar› yarg›lay›n diyor.
AKP iktidar›, darbecileri, çeteleri yarg›lad›¤›n›, karanl›kta hiçbir
ﬂeyin kalmayaca¤›n› söylüyor. Karanl›kta birﬂey arama. Aç›kta 1000
operasyon var. Aç›kta 1000 operasyonun kararlar›n› alanlar var. Yarg›layabilirler mi? Yarg›layamazlar.
Çünkü AKP’de Susurluk Devleti’nin savunucusudur.

Özel
Mülkiyetin
Hukukuna
Örnektir

‹ﬂkencecilerin Hamisinin Adalet Bakanl›¤› Oldu¤u Bir Ülkede

K‹MSE HUKUKTAN, ADALETTEN SÖZ EDEMEZ!
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B i r t a n Al t › n b a ﬂ’› katleden 4 iﬂkenceci
polis, dava sonucunda ‘iﬂkenceyle
adam öldürme’ suçundan 8 y›l 10 ay
20 gün hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂlard›. Geçen y›l Ocak ay›nda cezalar›n›n Yarg›tay taraf›ndan onaylanmas› üzerine de Elmada¤ Hapishanesi’ne teslim olmuﬂlard›. (Ne de
olsa, onlar devletin iﬂkencecisiydiler, suçlar›n› devlet için iﬂlemiﬂlerdi, yatacaklar› hapishaneyi kendileri seçebilirlerdi!)
8 y›l 10 ay ceza alm›ﬂlard›; yatacaklar› süre ise, bunun üçte biriydi;
yani yaklaﬂ›k 35 ay.
‹ﬂkencecilerin avukatlar› buna
itiraz edip; polislerin yatmalar› gereken sürenin ald›klar› cezan›n beﬂte biri oldu¤unu öne sürerek mahkemeye baﬂvurdular. Ancak mahkeme, avukatlar›n talebini reddetti ve
bu kararla polislerin 35 ay hapishanede kalmalar› gerekti¤i yönündeki
müddetname kesinleﬂmiﬂ oldu.
Ama iﬂte bu noktada, bu kez de
iﬂkencecilerin avukatlar›n›n yerine
Adalet Bakanl›¤› devreye girdi ve
35 ay karar›n›n bozulmas›, polislerin 21 ay yatmas› için Yarg›tay’a
baﬂvurdu.
Yani, iﬂkencecilerin avukatl›¤›n›
alenen Adalet Bakanl›¤› üstlendi.
Düﬂünün, bu polislerin iﬂkencede bir insan› ÖLDÜRDÜKLER‹
hukuken de kesinleﬂmiﬂ. Katil polisler, topu topu 35 ay hapis yatacaklar ve ülkenin Adalet Bakanl›¤›
ç›k›p diyor ki, iﬂkencede adam öldürmeye bu kadar hapis de fazla!

‹ﬂkenceciler Üzerindeki
Koruma Kalkan›
Hiç Eksik Olmad›
Birtan Alt›nbaﬂ Davas›, iﬂkencecilerin devlet taraf›ndan nas›l korunup, kolland›¤›na örnek bir davad›r.
Tam 18 y›l boyunca, davan›n her
aﬂamas›nda oligarﬂi iﬂkencecilerini

korudu.
u Hat›rlanaca¤› gibi, iﬂkenceci
polisler, davan›n aç›ld›¤› 1991’de
“terörle mücadele eden Emniyet
g ö re v l i l e r i n i n y a r g › l a n a m a y a c a ¤›na iliﬂkin” yasa gere¤ince 1998’e
kadar hâkim karﬂ›s›na ç›kart›lamam›ﬂt›.
Ç›kart›ld›ktan sonra ne oldu?
Mahkeme onlara ceza vermemek
için elinden geleni yapt›. Hakimler,
savc›lar iﬂkencecilerin bu iﬂten en az
cezayla s›yr›labilmesi için u¤raﬂt›.
u Ortada iﬂkence ile katledilmiﬂ
bir insan olmas›na ra¤men, mahkeme polisler hakk›nda t u t u k l a m a
k a r a r › v e r m e d i . Tutuklanmalar› talebi her seferinde mahkemece reddedildi. ‹ﬂkenceciler y›llarca d u r u ﬂm a l a r a k a t › l m a d › l a r. Bu süre içinde hepsi g ö revlerine devam ettiler.
Buna ra¤men, mahkeme taraf›ndan gönderilen belgeler “adresleri
bulunamad›klar›”(!) gerekçesiyle
kendilerine teblig edilemedi. Y›llarca ifadeleri al›namad›.
u Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi iﬂkencecileri “beraat” ettirmek
imkans›z hale gelince, iﬂkencecilerden ‹brahim Dedeo¤lu, ﬁadi Çayl›, Süleyman Sinkil ve H. Cavit
O r h a n’› 4 y›l 5'er a y 1 0 ' a r g ü n
a¤›r hapse mahkûm etti. Verilen ceza 10 y›l olmas›na ra¤men, " i y i
h a l " ve " f a i l i m e ç h u l " gerekçeleriyle cezada indirim uyguland›.
u Mahkeme en alt s›n›rdan da
olsa, ceza vermesine ra¤men katillerin hiçbirini y i n e t u t u k l a m a d › .
Dava sürekli olarak uzat›larak za m a n a ﬂ › m › n a u¤rat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
u Bu davan›n ilginç yönlerinden
biri de; ABD'nin davaya müdahil
olup, iﬂkencecilerin bir an önce cezaland›r›lmas›n› istemesi oldu. Guantanamo'da, Irak'ta her türlü iﬂkenceyi yapan ABD, bu dava üzerinden
insan haklar› savunuculu¤una soyundu. Oligarﬂik diktatörlük, iﬂkencecisini korumaya devam etti.
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Adaleti Sa¤lamakla
G ö re v l i B a k a n l › k ,
Yetkisini
Adaletsizlik ‹çin
Kullan›yor!
Adaletsizli¤in savunucusu olan bir bakanl›ktan adalet beklenebilir mi? Böyle bir ülkede h u k u k ö l m ü ﬂ , a d a l e t
yok olmuﬂ demektir. Demokrasiden söz bile edilemez. Bir iﬂkence
davas›, bütün bir sistemin göstergesidir. Birtan Alt›nbaﬂ davas›, faﬂiz m i n h u k u k u n u n nas›l iﬂledi¤ini
gözler önüne sermeye devam ediyor. Bu dava iﬂkencenin bizzat devlet eliyle yap›ld›¤›n›n, iﬂkencecilerin de bizzat d e v l e t t a r a f › n d a n korunup, akland›¤›n›n belgelendi¤i bir
davad›r.
Bu dava ayn› zamanda A K P iktidar›n›n “iﬂkence karﬂ›s›ndaki” tutumunun bir kez daha s › n a m a d a n
geçti¤i bir dava olmuﬂtur. AKP, sürekli yapt›¤› gibi, Birtan Alt›nbaﬂ
davas›nda da, iﬂkencecilerin suçunun kan›tland›¤› bir davada da, iﬂkencecilerin hamili¤ine soyunmuﬂtur.
Adalet Bakanl›¤›, iﬂkencecilere
sahip ç›karken, iﬂkence ile adam öldürme suçunu adeta suç olarak kabul etmemektedir.
Adalet Bakanl›¤›’n›n gerçek düﬂüncesi ﬂudur; iﬂkenceciye ceza da
n e d e m e k ? O iﬂkence yapt›ysa,
devlet için yapm›ﬂt›r; bu nedenle de
cezaland›r›lmas› bir yana, ÖDÜL
VER‹LMEL‹D‹R.
Bu kafa yap›s›ndaki bir Adalet
Bakanl›¤›’n›n kendi yönetimindeki
hapishanelerde, iﬂkencecilere verilen komik cezalar› bile, yat›raca¤›
ﬂüphelidir.
Bunlar, beraberinde ﬂu soruyu da
getirmektedir: ‹ﬂkencecilere böylesine kol kanat geren bir Adalet Bakanl›¤›’n›n oldu¤u ülkede ‹ ﬁ K E NCE B‹TER M‹?
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‘Katli Vacip’ten ‘Polisimizin Elini
So¤utmayal›m’a Uzanan Politikaya
Yarg›tay Onay›:

ÖLDÜREB‹L‹RS‹N!
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Yarg›tay Ceza Genel Kurulu, 2005 y›l›nda Siirt’te bir gösteri s›ras›nda kitleye
ateﬂ açan ve bir kiﬂiyi
katleden uzman çavuﬂ’a “bölgenin özellikleri” gerekçesiyle
ceza verilemiyece¤ine
karar verdi.
Karar verdi Yarg›tay: Ö l d ü rebilirsin!
Karﬂ›ndakinin elinde sadece taﬂ
olsa da ö l d ü rebilirsin!
Uzman çavuﬂ G.Y’nin karﬂ›s›nda bas›n aç›klamas› yapan bir grup
vard›. Çavuﬂ, kendilerine “taﬂ at›ld›¤›” gerekçesiyle MP-5 silah›n›
ç›kararak kitleyi do¤rudan hedefleyerek 7 el ateﬂ açt›. Abdullah Aydan, çavuﬂun silah›ndan ç›kan kurﬂunla katledildi.
Dava aç›ld›; Siirt A¤›r Ceza
Mahkemesi çavuﬂ G.Y.’yi beraat ettirdi.
Karara itiraz edildi ve dosya
Yarg›tay’a geldi. Yani h u k u k u n e n
üst kurumuna!
Adaletin terazisini en hassas ﬂekilde onlar tutar, en hassas onlar tartard›. Öyle diyordu yasalar›.
Öyle ki, onlar›n hükmünden sual
olunmazd›.
Yarg›tay, içinde çavuﬂ G.Y.’nin
ve Abdullah Aydan’›n adlar›n›n geçti¤i dosyay› açt› önüne.
Bir askeri arac›n içinden elinde
MP-5’le ateﬂ açan çavuﬂ G.Y.’ye
bakt›lar, bir kurﬂunla vurulup düﬂen
Abdullah Aydan’a.
Ve sonra verdiler kararlar›n›.
Çavuﬂ G.Y.’ye ceza verilemez.
Çünkü o, devlet için s›km›ﬂt› o
kurﬂunu. Çünkü o, devletin politikas›n›, halk›n sindirme politikas›n›
uygulamak için basm›ﬂt› teti¤e.

Elinde taﬂ varsa,
öldürebilirsin!
Özel
Kürtse,
Mülkiyetin ‘bölgedeyse’
Hukukuna
öldürebilirsin!
Örnektir
Teslim ol ça¤r›s›n› reddettiyse,
nerede olursa
olsun, öldürebilirsin!
ﬁüpheliyse öldürebilirsin!
BÖYLE BUYURUYOR HUKUK!
Çünkü sistem, döktü¤ü kanla
huzur buluyor!

4

Bu böyleydi. ﬁimdi bir “gerekçeli karar” yazmal›yd›lar.
Peki ne yazacaklard› gerekçeye?
Belgeler, olay yeri incelemeler,
ortadayd›:
Abdullah Aydan, bas›n aç›klamas› yapan kitle içinde bile de¤ildi;
besbelli hedef gözetilerek vurulmuﬂtu.
- Raporlar, tan›klar, çavuﬂun savunmada olmas›n› gerektirecek bir
durumun olmad›¤›n› söylüyordu.
- Tan›klar, “jandarma arac›n›n
kalabal›k taraf›ndan çevrelenmiﬂ
olmad›¤›n›” belirtiyordu.
- Raporlar, çavuﬂun ateﬂinin rastgele de¤il, “ ö l d ü r ü c ü n i t e l i k t e ” d i r
diyordu.
Bunlara ra¤men, G.Y’ye ceza
verilemeyece¤ine hükmetti Yarg›tay! Gerekçesini de ﬂöyle yazd›:
“ Ölüme yönelik sözlerle de desteklenen fiili sald›r›n›n a¤›rl›¤›,
uyar›lara karﬂ› artarak devam etmesi ile bölgenin özellikleri bütün
olarak göz önüne al›nd›¤›nda, yasal
savunmada s›n›r›n mazur görülebilecek bir korku ve telaﬂla aﬂ›ld›¤›n›n kabulü gereklidir.”

Asl›nda bu a¤dal› sözlerin tek
bir anlam› var, “ k a b u l ü ” istenen
tek bir ﬂey var: Devletin öldürme
özgürlü¤ü!

Ye rel’den Ya r g › t a y ’ a ;
K a t i l l e r i n Ak lay›c ›s›y› z!
Kendi hukuklar›n›n bile gere¤ini yapmayanlar, aç›kça bir katili aklam›ﬂlard›r. Zira ortada bir
çat›ﬂma ya da uzman çavuﬂun
sald›r›s›n› hakl› k›lacak hiçbir gerekçe yoktur.
Demokratik haklar›n› kullanan kitle bas›n aç›klamas› için
ordad›r. Uzman çavuﬂa yönelik
herhangi bir sald›r› ya da fiili bir
tav›r yoktur ortada. Kald› ki, polislerin ve askerlerin oldu¤u bir alanda
uzman çavuﬂ arac›n içindedir ve silahl›d›r.
Beraat karar› veren mahkeme ve
Yarg›tay, çavuﬂun silah kulland›¤›
olayda, do¤rudan taraf olmad›¤›n›,
hatta görevli bile olmad›¤›n›, gözönüne bile almam›ﬂt›r.
Silahs›z, savunmas›z bir kitleye
hedef gözeterek, katletmek amac›yla ateﬂ açm›ﬂt›r uzman çavuﬂ. O yan›yla sald›r›s› bilinçlidir, t a a m m üd e n d i r. Katletmek onlar›n iﬂidir.
Devletin savc›s› bile aç›lan ateﬂin hedef gözetilerek aç›ld›¤›n› kabul etmiﬂtir. Ancak mahkeme ve
Yarg›tay bunu da yok saym›ﬂt›r.
Kald› ki, 1 kiﬂinin ölmesi bir tesad ü f t ü r. 5, 6, 7 veya daha fazla kiﬂi
de ölebilirdi. Katliam yapmak için
ateﬂ açm›ﬂt› çünkü katil.
Ama Yarg›tay, “polisimizin elini
so¤utmayal›m”, “yarg›s›z infaz
e l e ﬂt i r i l e r i y le p o l i s i n m o r a l in i b o z mayal›m” diyerek iﬂkencelere, infazlara onay verip teﬂvik eden oligarﬂinin politikalar› do¤rultusunda
davranm›ﬂt›r. Ö z a l l a r ’dan, Demi -

r e l l e r ’ d e n , Ç i l l e r l e r ’den, Y›lm az l a r ’dan, Ecevitler ’den bu yana iﬂkenceler, infazlar konusunda hepsinin ﬂaﬂmadan savundu¤u politika
budur. Tayyip Erdo¤an da “kad›n
da olsa, çocuk da olsa gereken yap›lacakt›r” diyerek infaz emirleri
verirken, iﬂkencede ölümleri yok
sayarken ayn› politikay› sürdürmektedir. Yine enterasand›r iﬂte; çeﬂitli
konularda birbiriyle “çat›ﬂma” halinde olan Ya rg › t a y’l a A K P i k t i d a r›, bu konuda yine ayn› anlay›ﬂta
birleﬂmiﬂlerdir.

Katletmeye Gerekçe Hep Va r ;
“Bölgenin Özellikleri”
Veya Baﬂka Bir ﬁey...
Yarg›tay Ceza Genel Kurulu,
halk düﬂman›n› beraat ettirirken, s›ralad›¤› gerekçelerden biri de, “bölgenin özellikleri”dir.
Burdan ﬂu sonuç ç›kar; o bölge ni n ya sa l a r› farkl›d›r. Ve o bölgede
ka¤›t üstünde de olsa hukuk geçerli
de¤ildir. Hatta “o bölgede” mahkemelere de gerek yoktur. Halk düﬂman› katiller herkesi katledebilir.
Halk düﬂmanlar›n›n sorgusuz-sualsiz katletmelerinin önünü açacak bir
karard›r bu.
Oligarﬂinin kendi hukuksal düzeninde bile, ayn› yasalar, bölgelere, ﬂehirlere göre ayr› uygulamalara
tabi tutulamaz. Ama Yarg›tay tutulabilir diyor.
Yine ortada aç›k bir suç vard›r.
Halk›n üzerine ateﬂ aç›lm›ﬂ ve bir
kiﬂi katledilmiﬂtir. Bunun da oligar-

“Gerekçe”ler, yere ve
zaman›na göre de¤iﬂir;
de¤iﬂmeyen tek ﬂey,
katletme özgürlü¤üdür.
Yarg›tay, verdi¤i kararla, bu
özgürlü¤ün tepe tepe
kullan›lmas›n›n önünü
açm›ﬂt›r.
Yarg›tay’›n sorumlulu¤u
teti¤i çeken elden daha
fazla ve daha a¤›rd›r.
Y › l l a r d › r ‘ pol is im iz in el ini
s o¤ut mayal› m’ di y e n l e r, b u
t a bloyl a övüne bil i r, b u t a b l oy a
yenilerini ekleyebilirler.
ﬂinin hukukunda bir karﬂ›l›¤› olmal›d›r. Vard›r da.
Ancak yerel mahkeme ve Yarg›tay Ceza Genel Kurulu bu karar› ile
“biz yasalar› uygulam›yoruz” demektedirler.
Y›llard›r, halka kan kusturanlar,
mücadele eden, meydanlara ç›kan,
devrimci olan herkes için “katli vaciptir” fetvalar› verenler, tarihte
kalmam›ﬂt›r. Dün “polisimizin elini
so¤utmayal›m” diyenler bugün de
“ss o r g u s u z - s u a l s i z Ö L D Ü R E B ‹ L ‹ R S ‹ N” demektedirler.
Hukuk, bir kez daha katilleri, halk
düﬂmanlar›n› aklamak için kullan›lmaktad›r. Katillere örtü bu kez de her
f›rsatta “hukuk devletinden”söz eden
Yarg›tay’dan gelmiﬂtir. “Ergenekon”cular için hukuku hat›rlayan
Yarg›tayc›lar, halk›n katledilmesini
hukuk ad›na onaylam›ﬂlard›r.
savundu: “ Sert
bakt›¤› için, örgüt lide ri ol abi lece¤i ﬂüphesi ve beni vuraca¤› korkusu ile ateﬂ ettim”.
Katlediyor ve yalan söyleyerek,
hukuk ile kanl› ellerini y›kamaya
çal›ﬂ›yorlar. “Örgüt liderleri” nas›l
olsa katledilebilir. Katil polis mahkemenin duymak istedi¤i ve asl›nda
kendi kafas›nda varolanlar› söylüyor.
Katil polis hakk›nda rapor veren
Adli T›p, uydurma bir hastal›k teﬂhisi ile, polisin “ceza sorumlulu¤u-

Katleden polise çok yönlü himaye!
Adli T›p koruyor
Yarg› koruyor
Polis Teﬂkilat› koruyor
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde
görevli polis ﬁevki ‹.D. 5 May›s
2005’te ‹stanbul T›p Fakültesi önünde, Enis Kocagöz isimli bir ilaç mümessilini öldürdü.
Polis, mahkemede kendini ﬂöyle

Bazen gerekçe “bölge” olur.
Bazen “teslim ol ça¤r›s›na ateﬂle
karﬂ›l›k verme”... Bazen “dur ihtar›na uymama”.
Hatta bazen hapishanedeki
tutsaklara da “teslim ol ça¤r›s›” yap›l›r ve tutsaklar bu ça¤r›ya uymad›klar› gerekçesiyle katledilirler.
“Gerekçe”ler, “kriter”ler yere ve
zaman›na göre de¤iﬂir; de¤iﬂmeyen
tek ﬂey, k a t l e t m e ö z g ü r l ü ¤ ü d ü r.
Ya r g › t a y, verdi¤i kararla, bu
özgürlü¤ün tepe tepe kullan›lmas›n›n önünü açm›ﬂt›r. Bu kadar tevﬂik
ve himaye karﬂ›s›nda, polisin silah›na daha çok sar›laca¤› aç›kt›r; nitekim, Baran Tursunlar’›n, Ça¤daﬂ
Gemikler’in katledilmesinin de gösterdi¤i gibi, zaten bu yaﬂanmaktad›r.
Ölüm mangalar›n›n, s›radan polislerin, hatta trafik polislerinin silahlar›ndan ç›k›p, halktan insanlar›n, ilericilerin, devrimcilerin vücutlar›na
saplanacak her kurﬂundan, Yarg›tay
da DO⁄RUDAN sorumludur. Ya rg›tay’›n so rumlulu¤u teti¤i çeken
elden daha fazla ve daha a¤›rd›r.
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nun” olmad›¤› raporunu veriyor.
Rapor üzerine mahkeme katil polise ceza verilmesine yer olmad›¤›
karar› veriyor. Mahkeme ayr›ca polisin bir sa¤l›k kurumunda tedavi görmesini de kararlaﬂt›r›yor.
Sokakta tan›mad›¤› bir kiﬂiyi katleden ve adli t›p raporu ile s e r b es t
b › r a k › l a n polis, daha sonra Bal›kesir
Emniyet Müdürlü¤ünde sivil memur
olarak iﬂe al›n›yor.
Oligarﬂinin koruma duvar›,
iﬂkencecileri, infazc›lar› korumaya
devam ediyor.
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Adalet Böyle Bir Kuruma
Teslim Edilebilir Mi?
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Adli T›p, selde hayat›n› kaybeden t›r ﬂoförü Hüseyin T ü r k m e n o ¤ l u ile temizlik iﬂçisi N e c a t i
To p k a y a'n›n c e n a z e l e r i n i k a r › ﬂ t › rd›. Hüseyin Türkmeno¤lu Gaziantepli’ydi. Türkmeno¤luna ait oldu¤u san›lan cenaze Gaziantep'te topra¤a verildi.
Adli T›p Kurumu'na gelerek Necati Topkaya'n›n cenazesini alan
Topkaya ailesi ise defin için camiye
geldiklerinde cenazenin Necati
Topkaya’ya ait olmad›¤›n› gördüler.
Hemen Adli T›p’a giderek cenazelerini istediler.
Adli T›p’›n cevab› ise, deyim yerindeyse, insan›n kan›n› donduracak
cinstendi: " Ya r › n g e l i n , b u ra d a ﬂ u
an cenaze kalmad›!"
Yak›n› ölmüﬂ, üstelik cenazesi
kaybolmuﬂ bir aileye verilen cevaptaki ahlak d›ﬂ›l›¤a, çürümeye, ko k u ﬂ m a y a bak›n! Kar›ﬂt›r›lan bir eﬂya de¤il, b i r i n s a n ›n cenazesi. Ama
Adli T›p görevlisi, sanki kaybolan
alelâde bir eﬂyadan söz ediyor: Bugün gidin yar›n gelin, elimizde cenaze kalmad›!
*
Daha sonra yap›lan DNA testleri
sonucu, Topkaya'n›n cenazesi 5 gün
önce gömüldü¤ü mezardan ç›kart›larak ailesine teslim edildi. Ama bu
neyi düzeltebilir art›k?!
Halk›n D‹R‹S‹N‹N DE ÖLÜ -

SÜNÜN DE hiçe say›ld›¤› bu düzende, Adli T›p’›n da ne ölüye, ne
de halk›n de¤erlerine sayg›s› var.
*
Geçen hafta Adli T›p’a iliﬂkin
bir “ k a r › ﬂ t › r m a ” haberi daha yay›nland› bas›nda.
Adli T›p’›n hatal› karar› sonucunda, V.Y., 13 yaﬂ›ndaki ye¤eni
D.R.’ye tecavüzden 15 y›l hapis ce zas›na çarpt›r›lm›ﬂt›. Ancak san›k
avukat›n›n ›srarl› talebi üzerine yeniden inceleme yapan Adli T›p, tecavüz edenin V.Y. de¤il, baﬂka biri
oldu¤unu aç›klad›. Adli T›p’›n sanki çok normalmiﬂ gibi aç›klad›¤›na
göre, i s i m k o dl a m a s › n d a h a t a y a p›lmas› sonucunda suçlunun ad›n›n
yerine day›n›n ad› yaz›lm›ﬂt›!
Gazeteler “Adli T›pta bir skan dal daha”, “Hatan›n sonu gelmi yor!” benzeri baﬂl›klar att›lar.
Hay›r, sorun art›k bir “ s k a n d a l ”
olman›n ötesindedir. Benzer örnekler o kadar çok ki, art›k sistematik
bir durumdan sözetmek gerekir. Bütün bunlar, rastlant› olamaz. Bu tablo, Adli T›p’la ilgili düzenlemelerin,
düzenin o kuruma yükledi¤i rolün
sonucudur. Düzen, Adli T›p’› iste di¤i gibi kullanmak için, kurumsal
olarak da zihinsel olarak da böyle
ﬂekillendirmektedir.
Adli T›p, yaﬂanan son iki vakadan önce de yüzlerce “yanl›ﬂ” , “ h a -

“TENCERE D‹B‹ N KARA... ”
Z a f e r Üskül Belçika’da ‹nsan Haklar› dersi veriyor!
Zafer Üskül, Belçika’da; 8 A¤ustos 2009’da Belçika’daki Jamioulx hapishanesinde iﬂkenceyle öldürülen
Mikail Tekin için “Belçika’dan etkin soruﬂturma” beklediklerini söylüyordu.
Üskül, “Herhangi bir ülkede bir insan hakk› ihlali
yaﬂand›¤›nda o olay›n üzerine gidiliyor mu? Etkin bir
soruﬂturma yap›l›yor mu ve bunun sonucunda sorumlular ortaya ç›kar›lm›ﬂsa onlar hakk›nda gerekli ceza yap-
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t a l › ” ve t a r a fl› rapora imza
atm›ﬂt›r. Yarg›
bu raporlara
dayanarak
yüzlerce insan›n k a d e r i h a k k › n d a kararlar verdi. Adli T›p’›n raporlar›yla, insanlar
onlarca y›l hapis yat›r›ld›lar veya
katiller kurtar›ld›.
Adli T›p adeta adaletsizli¤in ve
halk›n de¤ersizli¤inin S E M B O L Ü
haline gelmiﬂtir. Çünkü oligarﬂi Adli T›p Kurumunu yukar›dan aﬂa¤›ya; halk›n karﬂ›s›nda, faﬂizme hiz met eden, iﬂkenceleri, infazlar›,
kontrgerilla operasyonlar›n› aklayan, zenginler l e h i n e k a r a r l a r
a l a n bir kurum olarak ﬂekillendirmiﬂtir. Bu nedenle de Adli T›p’›n
yoksullara, devrimcilere yaklaﬂ›m›
g a y r i c i d d i d i r, haz›rlad›¤› raporlar
da hep ale yh t e d i r.
Halk›n karﬂ›s›nda ve faﬂizmin
hizmetinde olan bir kurumun iﬂleyiﬂi de, ald›¤› kararlar da bilimsel ve
a d i l o l m a n › n u z a ¤ › n d a d › r.
‹ﬂte böyle bir Adli T›p, G ü l e r
Z e re hakk›nda uzman onkolog olmadan ö l ü m k a r a r › ald›. Haftalard›r da “evrak eksikli¤i” bahanesiyle
kanser hastas› bir tutsa¤›n ölüme
yak›nlaﬂmas›n› sa¤l›yor. A¤›r hasta
durumda olan tutsaklar› tahliye ettirmeyerek, gün gün k a t l e d i lmele rini n yolunu aç›y o r.
Bilimi, hukuku, insan hayat›n›,
halk›n de¤erlerini hiçe sayan Adli
T›p derhal la¤vedilmelidir.
Verdi¤i tüm kararlar, geçersiz
ilan edilmelidir.

t›r›mlar uygulan›yor mu?” diye soruyordu.
Engin Çeber’in iﬂkence ile katledildi¤i davada katillerin kurtar›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› ortada iken Üskül, davaya iliﬂkin olarak bugüne kadar “neden iﬂkenceci katillerin hepsi tutuklanmad›” diye sormad› birgün.
Yine katledilmeye çal›ﬂ›lan kanser hastas› devrimci
tutsak Güler Zere konusunda AKP iktidar›n›n “zamana
yay›p, katletme” politikas›n›n savunucusuydu Üskül.
Onun için, Belçika’da hapishanede katledilen Mikail Tekin üzerinden kendini ve komisyonunu aklayamaz.
Kendisi, komisyonu ve AKP iktidar› ad›na Belçika’da
oynad›¤› demokrasicilik oyunu mide buland›rm›ﬂt›r.

Bütün dünyalar›
ezberledikleri
bir
kaç teorik do¤ru ile
doludur.
Kendi subjektif
düﬂüncelerini gerçeklerin yerine koyarlar. Örne¤in hem kitleleri be¤enmezler
hem de kitlelerin bilincini gerçek
olan›n ilerisinde alg›larlar. Elbette kitle çal›ﬂmas›nda bu nedenle baﬂar›s›zl›¤a u¤rarlar. Gerçekler her zaman bask›n ç›kaca¤›ndan s›k s›k moral bozuklu¤una ve hayal k›r›kl›¤›na sürüklenirler.
Yürüttükleri iliﬂkileri birer
umutsuz vaka gibi anlatmayabaﬂlarlar.

Öğrendiklerimiz
Kitleler aras›nda çal›ﬂmam›z›
en çok zaafa u¤ratan, örgütlenmelerimizi daraltan ve kitlelerden kopartan, örgütlenmemizin
en geniﬂ kitlelerle ba¤›n› tahrip
eden tutumlar›n baﬂ›nda sekterlik gelir.
Sekterlik küçük burjuvaziye
has bir davran›ﬂ biçimidir.
Ülkemizde küçük burjuvazi
oldukça yayg›n oldu¤undan ve
sol saflarda önemli ölçüde yer
ald›¤›ndan ve daha önemlisi
kültürel -ideolojik etkisi çok yo¤un oldu¤undan kitle çal›ﬂmas›nda sekter tav›rlara
s›kça rastlar›z.
Bunlar›n en önde gelen
özellikleri kibirlilikleridir.
Kendilerine özel misyonlar yak›ﬂt›r›rlar.
Kendilerini halk›n ve
baﬂka devrimcilerin üstünde görürler.
Halk›n bir parças› olduklar›n›, daha dün s›radan bir
insan olduklar›n› unuturlar.
Bu nedenle halka güvensizdi r le r .
Örgütlenme yapmazlar.
‹liﬂkileri hep örgütlenmek için
"yetersizdir".
Yürüttükleri iliﬂkiler örgütlü
iliﬂkiye dönüﬂmek için bir türlü
yeterli hale gelmez.
Durmadan bahane bulurlar.
Bilmezler ki, devrimcilikde
marifet, s›radan insanlar› bile örgütlü iliﬂkiler içine al›p devrime
hizmet etmelerini sa¤lamakt›r.
Çok bilmiﬂ, keskin devrimci
geçinirler.
Ama asl›nda birer kara cahildirler.
Özellikle kitllelerin durumunu
somut olarak tahlil edemezler.
Kitlelere somut, gerçekçi
yaklaﬂ›mda bulunamazlar.

günlük sorunlar için mücadeleyi
hafife al›rlar. Büyük amaçlar u¤runa mücadele için var olduklar›n› düﬂünürler ama, büyük
amaçlara basit günlük sorunlar
u¤runa mücadeleden geçerek
ulaﬂ›laca¤›n› bilmezler. Daha da
önemlisi kitleler olmadan büyük
amaçlara ulaﬂ›lamayaca¤›n› bir
türlü anlamak istemezler.
Kitle iliﬂkileri onu kabul ediyordur, ama baﬂkalar›n› kabul
etmez. Örgütlü iliﬂkileri hiç kabul etmez. Bu bahaneye s›k s›k
baﬂvururlar. ‹ﬂin garibi bundan
da mutlu olurlar. Bunun kendileri için bir aﬂa¤›lama oldu¤unun
fark›nda de¤ildirler. Ben nas›l
böyle durumlar yarat›yorum,
iliﬂkilerimde neden bireysel ba¤l›l›klar ön planda
oluyor, neden iliﬂkilerim siyasallaﬂm›yor ve örgütlü iliﬂkiye dönüﬂmüyor diye kendilerini sorgulamazlar.
K›saca de¤indi¤imiz
sekterli¤in
kitlelere yaklaﬂ›m
da ortaya ç›kan bu
tür baz› özelliklerine
baﬂkalar›n› da ekleyebiliriz.
Ama gereksiz. Bunlar ve bunlar
gibi özellikleri nedeniyle sekterler daima kitle ba¤lar›n› zay›flat›c›, devrime zarar verici unsurlar olarak yaﬂarlar. Buna karﬂ›
mücadelenin yolu, onlara somut, gerçekci bir bak›ﬂ aç›s› kazand›rmakt›r. En baﬂta, baﬂka
halk olmad›¤›n›, devrimi "be¤enmedikleri" bu halkla yapaca¤›m›z› bilince ç›karmalar›n›,
yüreklerinin derinliklerinde hissetmelerini sa¤lamakt›r. Devrime inan›yorlarsa, hiç laf› doland›rmadan, halk› örgütlemeyi baﬂaracaklar! ‹liﬂki be¤enmemezlik etmeyecekler. Bize selam verene dahi büyük önem verecekler. Selam verenleri örgütlü, militan bir iliﬂkiye nas›l çeviririm
diye gecelerini gündüzlerine katacaklar. Bunu baﬂard›¤›m›zda
sekterli¤i yenmeyi de baﬂarm›ﬂ›z demektir.

KARA CAH‹LLER
YAN‹ SEKTERLER
Bu karamsarl›k giderek halk›
kapsayacak ﬂekilde geniﬂler.
Onlar için zamanla, halk da
umutsuz bir vaka olur. Dolay›s›yla devrimin bu halk ile yap›laca¤›na sözde inan›r görünürler,
ama gerçekte inanmazlar. Do¤al
olarak devrime de inançs›zlaﬂ›rlar.
Aﬂ›r› keskinlik karamsarl›¤a,
inançs›zl›¤a ve kendine güvensizli¤e dönüﬂür. " Bu halk adam
olmaz" teorileri yapmaya baﬂlarlar.
Kara cahildirler ama kitlelerden ö¤renmeyi de bilmezler.
Çok bilmiﬂlikleri ve keskinlikleri
buna engel olur. Veya bunu kendilerine yak›ﬂt›ramazlar. Bu nedenle kitlelerin isteklerine ve ihtiyaçlar›na cevap veremezler.
K e n d i k i ﬂ i s e l iste k v e ih tiyaç la r ›n › k i tl el er i n i st e k v e i ht i ya çl a r›n›n yerine koyarlar. Ya da basit
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Oligarﬂinin Ordusu,
Emperyalizm Ad›na Silahlan›yor!
Genelkurmay Baﬂkan› 30 A¤ustos törenleri öncesi müjde verir gibi
“Güçlü ordu”dan söz ediyordu.
“Güçlü ordu”nun “gücünü göstermek” içinde törenlerde uçaklar uçuruldu, füzeler, toplar, tanklar yürütüldü. Ama o güç gösterisi yetmemiﬂti anlaﬂ›lan orduya. Yeni silahlar
al›nacakt›.
Hat›rlanaca¤› gibi, geçen hafta
Amerika’n›n Türkiye'ye 7.8 milyar
dolarl›k Patriot füzeleri satmaya
haz›rland›¤› haberleri yans›m›ﬂt›
bas›na. Geçen haftaki Yürüyüﬂ’te
bu geliﬂme “ B U S ‹ L A H L A R I N
KÂRI T EKEL LERE, BOMBAL A R I H A L K L A R A ” baﬂl›¤›yla
de¤erlendirilmiﬂti.
Genelkurmay, geçen hafta bir
aç›klama yaparak, silah al›m›n›n
“ d o ¤ r u ” oldu¤unu ama o kadar büyük miktarl› olmad›¤›n› aç›klad›.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ‹letiﬂim Daire Baﬂkan› Tu¤general Metin Gürak, “Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma füze sistemi almay› kararlaﬂt›rd›¤›n› ve ihtiyac›n 4
bataryadan oluﬂtu¤unu” aç›klad›.
Ne farkeder?
Sorun kaç tane oldu¤u veya maliyetinin 1 milyar dolar m›, 5 milyar
dolar m› oldu¤u de¤il tek baﬂ›na?
Ne için al›n›yor bu silahlar, hangi
tehlike, hangi politika için, kime
karﬂ›? Bunlar›n cevab› yok.
Ama oligarﬂinin durmadan silahland›¤› aç›k: ‹ﬂte bu konuda sadece
bilinen son silah al›mlar›:
“- 2010’dan itibaren 11 milyar
dolar ödenerek 100 adet F-35 uça¤› sat›n al›nmas› planlan›yor.
- 4 milyar dolar sarf›yla 30 adet
F-16 Blok 52 uça¤› sat›n al›nacak.
- 2,5 milyar dolar ödenerek 2
Awacs uça¤› sat›n al›nd›...
- 4 milyar dolara 6 denizalt› al›nacak.
- ‹talya’dan 4,5 milyar dolara
100 adet taarruz helikopteri al›n›-

Türkiye oligarﬂisinin
silah›, A m e r i k a ’ n › n
silah› demektir;
Amerikan ç›karlar› için
kullan›laca¤› aç›kt›r.
yor.” (Aktaran Melih Aﬂ›k, Milliyet, 19 Eylül 2009)
Onlarca uçak, yüzlerce helikopter, denizalt›lar... TSK silahlan›yor.
Peki ordunun bu boyutta silahlanmas›n› gerektirecek bir “d›ﬂ” tehdit,
savaﬂ ya da “komﬂu ülkeler” ile oligarﬂinin yaﬂad›¤› her hangi bir çat›ﬂma ortam› m› var ﬂu anda?
Bu silahlanman›n bir nedeni, bir
aç›klamas› olmal›d›r elbette. Ordu
bunu “vatan millet savunmas›...
milli güvenlik” diye geçiﬂtirse de,
nedenleri farkl›d›r.

TSK’n›n silahlanmas›
emperyalizmin Ortado¤u ve
K a f k a s l a r bekçili¤i içindir
ABD emperyalizmi y›llard›r Ortado¤u’yu elinde tutmak, sömürüsü
ve ya¤mas› önünde engel teﬂkil eden
devletleri ve di¤er güçleri hizaya getirmek için katliamlardan, iﬂgallere,
tehditden diplomatik manevralara
kadar her yola baﬂvuruyor.
‹srail’i de kullanarak Ortado¤u
halklar›n›n mücadelesini bast›rmaya çal›ﬂ›yor. Amerika, Ortado¤u
halklar›n›n ve ülkelerinin direniﬂini
aﬂamad›¤› bugünkü koﬂullarda, ‹srail d›ﬂ›nda da bekçilere ihtiyaç
duymaktad›r. Buna en uygun adaylardan biri ise hiç kuﬂkusuz Türkiye’dir.
Aylard›r, Türkiye D›ﬂiﬂleri bakanlar› Ortado¤u’da “ülkeden ülkeye” seferberlik halinde dolaﬂmaktad›rlar. Taﬂ›d›klar› mesajlar, anlatt›klar› politikalar, kendilerinin de¤il d i r. Emperyalizmin mesajlar›n› taﬂ›makta, emperyalistlerin izin verdi¤i kadar konuﬂmakta, emperya-

lizm ad›na tehditlerde bulunmaktad›rlar.
Hat›rlamakta yarar var; emperyalistler Afganistan’› iﬂgal etti¤inde, emperyalizmin sözcüleriyle birlikte “Saddam oradan ders almal›d›r” diyenlerin aras›nda oligarﬂinin
temsilcileri de vard›.
Bugün de her ne kadar Suriye’yle, ‹ran’la “dost kardeﬂ ülke”
demagojileri yapsalar da, onlar›
Amerika ad›na, “ I r a k ’ t a n d e r s a l m a l a r › i ç i n ” uyarmaktan da geri
kalmamaktad›rlar.
Abdullah
Gül’ün, generallerin bu do¤rultuda
konuﬂmalar› hat›rlanacakt›r.
TSK’n›n silahland›r›lmas›n›n Ortado¤u aç›s›ndan anlam›, iﬂte bu tehdide ve gözda¤›na güç kazand›rmakt›r. Türkiye oligarﬂisinin silah›, Amerika’n›n silah› demektir; Amerikan
ç›karlar› için kullan›laca¤› aç›kt›r.
ABD, Irak ve Afganistan’da tam
bir “batakl›¤a” batm›ﬂt›r. Emperyalistlerin devasa güçlerine ra¤men
Irak ve Afganistan’daki direniﬂ iﬂgalcilere darbeler vurmaktad›r.
Buna ra¤men, bölgede emperyalizme tam boyun e¤memiﬂ ülkelere
yönelik tehditler, ambargolar da halen çeﬂitli boyutlarda sürdürülmektedir. Emperyalistler, bu noktada
önlerindeki baﬂl›ca engel olan
‹ran’›n iradesini k›rmak ve kendilerine tabi k›lmak istiyorlar.
Emperyalistler iﬂte bu koﬂullarda, ‹srail’in yan›nda yeni bir ‹srail
olarak Türkiye’yi silahland›rmaktad›rlar. Türkiye’nin Ortado¤u’da emperyalizmin ç›karlar›n› koruyabilmesi için askeri olarak güçlü olmas›
gerekir.
Füzeler, uçaklar, yar›n hangi ülkeye karﬂ› kullan›l›r, bu konuda tahmin yapmak, spekülasyondur. Ama
iﬂin özü ﬂudur; bu silahlar her halükarda emperyalizmin hizmetinde,
komutas›nda kullan›lacakt›r.

Öte yandan, unutulmamal›d›r ki,
zaten bu silahlanman›n kendisi,
do¤rudan emperyalizmin askerileﬂtirilmiﬂ ekonomisine hizmet etmektedir. Amerikanc› yönetimler, somut
bir askeri, siyasal gerekçe olmaks›z›n da, esas olarak emperyalist silah
tekellerine kazand›rmak için de silahlanmaktad›rlar. T ü r k - Yu n a n
gerginli¤i, P a k i s t a n - H i n d i s t a n
gerginli¤i, gibi, ony›llard›r “canl›
tutulan, k›ﬂk›rt›lan” düﬂmanl›klar da
ço¤u kez, bir yan›yla bu silahlanmay›, yani emperyalist silah tekellerinin “ m ü ﬂ t e r i ” bulmas›n› sa¤lamaya
yöneliktir.

Ordu’nun silahlanmas› ayn›
zamanda oligarﬂinin iç
savaﬂ haz›rl›¤›n›n bir
parças›d›r
Bayramda gitti¤i Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bir s›n›r birli¤inde aç›klamalar yapan Genelkurmay
Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤, “her f›rsattan istifade ederek darbe vuracaks›n›z” diyordu. Bilinen “en son teröresit kal›ncaya kadar...” söylemi ile
katliamlar yapmaya devam edeceklerini bir kez daha aç›kl›yordu.

Emperyalizmin ve
oligarﬂinin korkusu
Türkiye’deki devrimci
mücadelenin, devrimci b i r iç
savaﬂ›n emperyalizme ciddi
d a r b e l e r v uraca ¤› gerç e¤id ir.
O nedenle iﬂi daha en baﬂtan
s›k› tuturak, oligarﬂiyi
bugünden iç savaﬂa
h a z › r l a m a k t a d › r l a r.
Baﬂbu¤, emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›n›n ülkedeki devrimci ve ulusal mücadeleyi engellemekten geçti¤ini bilinciyle konuﬂuyor kuﬂkusuz. Ordu, emperyalizmin
ç›karlar› için emperyalizm taraf›ndan silahland›r›l›rken, bu silahlanma
ayn› zamanda ülkemizdeki devrimci
mücadelenin ve olas› devrimci geliﬂmelerin engellenmesi içindir.
19-22 Aral›k 2000’de 20 hapishaneye sald›rarak katliam yapt›ranlar, o gün nas›l Anadolu topraklar›ndan devrimcili¤i, mücadeleyi “bitirmek” amac›yla orduyu tüm donan›m›yla hareket ettirdilerse, ayn›
amaç için orduyu silahland›rmaya
devam edeceklerdir.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
korkusu Türkiye’deki devrimci mü-

Katliam tezkeresine uzatma..
Oligarﬂinin ordusu, Irak’›n kuzeyine yönelik s›n›r ötesi sald›r›lara
izin veren ve 17 Ekim’de sona erecek olan tezkerenin süresinin yeniden uzat›lmas› için hükümete baﬂvurdu.
Ordu, kendisine katliam özgürlü¤ü tan›yan, istedi¤i zaman tank›topu tüfe¤i ile binlerce askerini bir
baﬂka ülkenin topra¤›na sokmay›
serbest b›rakan tezkerenin uzat›lmas›n› istiyor.
“Son terörist kal›ncaya kadar”
diyerek, imha ve katliam politikas›n› savunan ordu, Kürt halk›na karﬂ›
sald›r› ve imha politikas›n›n da devam edece¤ini herkese bir kez daha
duyurmuﬂtur. Diyarbak›r caddelerinde “ P i m ç e k b o m b a a t ” diye

yürüyen bir ordu, s›n›r ötesi katliam tezkeresinin uzat›lmas›n› istemeyip de ne yapacak?
Aç›l›m politikas›n›n ne olup olmad›¤› belli de¤il, fakat katliam
politikas›n›n kesintisiz sürdü¤ü, sürece¤i çok aç›k.
Öte yandan, ordunun tezkerenin
uzat›lmas› konusundaki talebi ile ilgili aç›klama yapan baﬂbakan, katliam tezkeresinin uzat›laca¤›n›
aç›klam›ﬂt›r. AKP iktidar› günlerdir, “aç›l›m” masallar› ile Kürt halk›n› aldatmakta, katliamc›, asimilasyoncu, ﬂovenist yüzünü gizlemeye çal›ﬂmaktayd›. Ancak tezkerenin
gündeme gelmesi ile birlikte yüzü
ve yalanlar› da bu vesileyle de aç›¤a ç›km›ﬂt›r.

cadelenin, devrimci bir iç savaﬂ›n
emperyalizme ciddi darbeler vuraca¤› gerçe¤idir. O nedenle iﬂi daha en
baﬂtan s›k› tuturak, oligarﬂiyi bugünden iç savaﬂa haz›rlamaktad›rlar.
Emperyalizmin bölgedeki ç›karlar›
aç›s›ndan kendi içindeki mücadeleleri bast›rm›ﬂ bir Türkiye gereklidir.
Günümüzde emperyalizme karﬂ›
art›k halk kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n
“modas›”n›n geçti¤ini iddia edenlerin en az›ndan oligarﬂinin niye bu
kadar yo¤un silahland›¤› sorusunun
cevab›n› vermeleri gerekiyor. Emperyalistlerin sald›rganl›¤›, halklar›
teslim alma politikalar›n›n sürmesi,
aç›k ve gizli iﬂgallerin varl›¤› halk
kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n dünden daha
fazla geçerli ve gerekli olmalar›n›
getirmektedir.
Türkiye oligarﬂisinin haz›rl›klar› ve ordunun silahlanmas›, halk
kurtuluﬂ savaﬂ›n›n zorunlulu¤unu
da görmek isteyen herkese tekrar
gösteriyor. Bu geliﬂmelere ra¤men,
halk›n baﬂka bir kurtuluﬂ ﬂans› oldu¤unu iddia etmek, safsatad›r. Sonuçta, oligarﬂinin ordusu içte de,
d›ﬂta da e m p e r y a l i s t l e r i n v u r u c u
gücü olarak silahland›r›lmaktad›r.
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AKP, Kürt halk›n›n hiçbir zaman dostu olamaz, olmad› da. AKP
iktidar› Erdo¤an’›n tezkere konusundaki aç›klamas›yla, b›rakal›m
herhangi bir konuda ve herhangi bir
ölçüde “aç›l›m” yapmay›, katliamda ›srar edece¤ini, Kürt halk›n›n taleplerini k a n l a b a s t › r a c a ¤ › n › ilan
etmiﬂtir.
Fakat katliam tezkeresine dair
son olarak da ﬂunu belirtmeliyiz ki;
gerçekte TSK, “Kuzey Irak’a s›n›r
ötesi sald›r›lar yapabilmek için tezkerenin uzat›lmas› amac›yla AKP
hükümetine baﬂvurmuﬂ olsa da,
herkes biliyor ki, bu izni verip verdirmeyecek olan A m e r i k a’d›r.
Daha önce tan›k olduk; Kuzey
Irak’a gir katlet diyen de, ﬂimdi ç›k
diyen de Amerika’yd› ve TSK,
Amerika’n›n bu konudaki emirlerini harfiyen yerine getirmekteydi...
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Obama Ankara’dayken
Tayyip NewYork’tayken
Bütün yollar tutulmuﬂtu.
Trafi¤e kapal› alan
ilan edilmiﬂti ﬂehrin bir yar›s›. Yol
boyu keskin niﬂanc›lar, özel timler,
z›rhl› araçlar önlemler alm›ﬂlard›.
ﬁehrin bir bölümünde adeta soka¤a
ç›kma yasa¤› ilan edilmiﬂti. Kuﬂ
uçurulmuyordu gökyüzünde. Baﬂkan Obama gelecekti çünkü. Baﬂkan Bush geldi¤inde de ayn› ﬂeyler
yap›lm›ﬂt› ﬂehirde. Baﬂkan Clinton
geldi¤inde de...
Hepsi uçaklar›ndan inip gidecekleri yere giderken, önden biz diyelim 30 siz deyin 60 araç, arkadan
da bir o kadar araç geliyordu...
Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri, ABD baﬂkanlar›na görülmüﬂ en büyük, en uzun eskortlarla
sadakatlar›n› gösteriyorlard›...
*
Türkiye Cumhuriyeti’nin baﬂbakan› New York'ta bir caddede küçük
konvoyuyla ilerlemeye çal›ﬂ›yordu.
Sheraton Oteli konferans salonunda
düzenlenen toplant›da bir konuﬂma
yapacakt›...

Efendi ile
Uﬂak’›n ‹bret
Verici
Hikayesidir
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Otele, 100 metre kala bir anda
kulaklar›nda telsizleri, siyah elbiseleriyle malum korumalar ç›kt› önlerine. “Dur!” dediler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Baﬂbakan›’na; “Dur!”
Durdular.
O anda Sheraton Otel'den ayr›lmak üzere olan Obama'n›n güvenli¤i nedeniyle Erdo¤an'›n konvoyunun otele gitmesine izin vermiyorlard›.
Emperyalist efendi, uﬂa¤›na, bir
ülkenin BAﬁBAKANI bile olsa güvenmiyordu.
Uﬂak, konvoyundan ç›kt› ç›kmas›na ama, biz sizi ülkemizde ﬂöyle
karﬂ›l›yoruz, bize böyle davranamazs›n›z demek için de¤il...
Kuzu kuzu yürümek için.
*
Erdo¤an ve beraberindeki Türk
heyeti, araçlar›ndan inerek onursuzca, aﬂa¤›lanmay› kabul ederek otele
yürüyerek gitmeye baﬂlad›lar.
Otele yaklaﬂ›k 30 metre kala
Obama'y› korumakla görevli korumalar, bir kez daha ç›kt›lar Türkiye
Cumhuriyeti’nin Baﬂbakan›’n›n
önüne... Otele giremezsin, daha

baﬂkan›m›z
ç›kmad› dediler..
Gazetelerin verdi¤i
bilgiye göre, o aﬂamada Türk korumalar ve Amerikal› korumalar aras›nda aras›nda sözlü tart›ﬂma ve itiﬂ
kak›ﬂ yaﬂan›yor; Erdo¤an dönüp,
kald›¤› otele gidiyor..
*
Tayyip Erdo¤an, G-20 zirvesine
kat›lmak üzere Amerika’dayd›.
Amerika’ya giderken dünyan›n en
zengin 20 ülkesinin kat›ld›¤› bir
toplant›ya davetli olman›n kurumu,
çal›m› içindeydiler.
Ama otele giderken, üç Yanki taraf›ndan durdurulunca, ne kurum
kald›, ne çal›m.
ABD Baﬂkanlar›n›n ülkemizde
karﬂ›lan›ﬂ›yla, Erdo¤an’›n Amerika’da karﬂ›lan›ﬂ›n› bir karﬂ›laﬂt›r›n;
emperyalist efendi ile, yeni-sömürge uﬂak iliﬂkisini en çarp›c› ve en
aç›k ﬂekilde görün...
Film de¤il, gerçek karﬂ›n›zdaki.
Halk›n karﬂ›s›nda aslan kesilen
oligarﬂik diktatörlü¤ün ﬂeflerinin
efendileri karﬂ›s›nda nas›l pespaye
durumlara düﬂtüklerini görün.
Görün. “Büyük Türkiye”nin gerçe¤idir gördü¤ünüz.

S‹Z K‹M‹ KANDIRIYORSUNUZ?
D›ﬂiﬂleri Bakan› A h m e t D a v u t o ¤ l u
“alaca¤›m›z füzeler kimseye karﬂ› de¤il…
bu herhangi bir komﬂumuzdan tehdit
bekledi¤imiz anlam›na gelmez” diyor.
Peki o zaman füzeleri, kimseye
karﬂ› kullanmayacaksan›z, niye al›yorsunuz?
Yine deniliyor ki, “Afganistan’a ek kuvvet
iste¤i, daha çok direniﬂçi öldürmek de¤il, Afganl›lar’›
daha iyi korumak içindir. ”
Ama daha bu sözlerin üzerinden birkaç gün geçmeden, Baﬂbu¤ Afganistan’da “muharip” birlikler bulundu¤unu aç›klad›.
Füze al›yor, kullanmak için de¤il, asker gönderiyor,
savaﬂmak için de¤il!!! Kimi kand›r›yorsunuz? AKP,
herkesi a p t a l yerine koyuyor bu aç›klamalar›yla. Bun-
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lar, en aç›k haliyle, AKP’nin h a l k › k a n d › r m a k i ç i n ,
emperyalizme uﬂakl›¤›n› gizlemek için söyledi¤i ya l a n l a r d › r. AKP, ABD’nin istekleri ve ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmektedir. ABD’nin, bölgede Türkiye’ye biçti¤i rol j a n d a r m a l › k t › r. Bunun içinde ABD,
güçlü ve her an her istedi¤ini koﬂulsuz olarak yapacak
bir Türkiye istemektedir.
Türkiye’nin emperyalizmin istekleri do¤rultusunda
silahlanmas›n› “hakl› ve mazur” gösterebilmek için,
günlerdir burjuva bas›nda Yunanistan’›n, ‹ran’›n elindeki uzun menzilli füzelerin ne kadar ço¤ald›¤›na, “‹stanbul’u bile vurabileceklerine(!)” dair haberler garip
bir ﬂekilde ço¤alm›ﬂt›r.
Davuto¤lu’nun “füzeler p ro b l e m y a r a t m a z ” sözü,
bir demagoji bile say›lamayacak kadar boﬂ bir sözdür.
Füzeler kendi halk›m›za, Ortado¤u halklar›na karﬂ› bir
tehdittir ve “ P roblem”in kendisi zaten budur.

Ayazma’y› Unutturmayal›m!
Sel geliyor. Bugün olmazsa yar›n, yar›n de¤ilse, öbürsü gün. A ma m utlaka geliyor.
Karadeniz’de geldi iﬂte.
Bu ya¤ma düzeni sel de
ü retir, yang›n da, ç›¤ da,
trafik kazas› da...
Sellerin, depremlerin
bizden a ld›klar›n› u nutmay›n.
Yar›n y eni c anlar vermemek i çin unutmay›n!
Bayram’da televizyon ekranlar›nda duygular›n› anlatan bir ev kad›n› ﬂunu söylüyordu: “ B u k o n un u n k › s a s ü re d e u n u t u l m a s › n › a s la istemiyorum.”
Unutmamak ve unutturmamak.
Halk›n mücadelesinin en önemli
yanlar›ndan biri budur gerçekten
de. Çünkü düzen bas›n yay›n organlar›yla, kadercilik ideolojisiyle, burjuva politikac›s›yla, bütün yaﬂad›klar›m›z› unutturmay› bir politika
olarak benimsemiﬂ durumdad›r.

Halk Cepheliler ‹kitelli’de
Halk Cepheliler, ‹kitelli’de selle
ilgili çal›ﬂmalar›n› geçen hafta da

sürdürdüler. Özellikle Hamamderesi
ve Ayazma’da selden zarar görmüﬂ
insanlar›n evleri ziyaret edildi. Yaklaﬂ›k 50 eve yiyecek da¤›t›ld›. ‹nsanlar›n evlerinde hiçbir ﬂey, kelimenin
gerçek anlam›yla hiçbir ﬂey kalmam›ﬂt›. Her ﬂeye ihtiyaçlar› var. Evlerin içi çamurla dolmuﬂ. Halk Cepheliler, semtte evlerin temizlenmesine
de yard›mc› oldular. Derne¤in telefonu verilerek, daha sonra da yard›m
isteyebilecekleri belirtildi.
Geçen hafta içinde bölgeye hala
elektrik ve su vermiyorlard›. Halk›n
yayg›n kan›s›, y›k›m yap›lmas›n›n
düﬂünüldü¤üydü. Her ne kadar yetkililer bu sözler üzerine “y›k›m
yok” aç›klamalar› yapsalar da, halk
y›llar›n tecrübesiyle güvenmiyor bu
aç›klamalara.
Daha önce TOK‹ semt halk›yla
anlaﬂma yapmaya çal›ﬂm›ﬂ ama insanlar vermemiﬂler evlerini. Elektrik ve suyun verilmemesinin sebebini buna ba¤l›yor halk. “Bizi TOK ‹ ’ y l e a n l a ﬂ › p e v le r i m i z i t e r k e t m e ye zorluyorlar” diyorlar.
‹ftar çad›r› kurulmuﬂtu oraya, çad›r› kuran da halktan biriydi. Yeme¤i
K›z›lay getirmiﬂ. Bu arada yaﬂanan
bir baﬂka olay, 1 A¤stos depreminden
bu yana K›z›lay’da de¤iﬂen bir ﬂey
olmad›¤›n› gösteriyordu. K›z›lay
semtte giyecek kolileri da¤›tm›ﬂ, ama
getirdikleri giyecekler insanlar›n
üzerine uymuyor, zaten bir k›sm›ndan da çocuk k›yafeti ç›km›ﬂ..

TKM Selden Zarar Görenlerin Yan›nda
Trakya Kültür Merkezi çal›ﬂanlar› 19 Eylül tarihinde selden zarar gören Tekirda¤’›n Saray ilçesi ve Bahçeköy’e bayram ziyaretinde bulundu
ve haz›rlad›klar› kuru g›dalar› götürdüler.
Öncelikle Saray’a giden Kültür Merkezi çal›ﬂanlar› burada daha önce
giyecek götürdükleri ailelere haz›rlam›ﬂ olduklar› g›dalar› b›rakt›lar. Yollar›n zarar görmüﬂ olmas›dan kaynakl› gece geç saatlerde Bahçeköy’e ulaﬂan TKM çal›ﬂanlar›, köyün esnaf› ve muhtarl›k azas› ile görüﬂüp Babaeski halk›n›n geçmiﬂ olsun dileklerini ilettiler. Bayram tebri¤inde de bulunduktan sonra 9 koli g›da ve 9 çuval unu burada evi y›k›lan ailelere ulaﬂt›rmas› için muhtarl›k çal›ﬂan›na teslim ettiler.
Köyde, yol kenar›na dükkanlara çekyatlar yerleﬂtirmiﬂ oldu¤u dikkat çekiyordu. Selde evi y›k›lan ailelerin bir süre buralarda kald›klar›n› ö¤renildi.

Sonuçta insanlar›n ihtiyaçlar›
henüz karﬂ›lanm›ﬂ de¤il. Selin iz b›rakt›¤› evlerde koﬂullar o kadar kötü ki, Halk Cepheliler’in da¤›tt›¤›
giyecekleri bile alamad› kimi yerlerde insanlar; çünkü koyacak yerleri yoktu!
Cenazelerin ç›kt›¤› evlerde ise,
ac›lar, selin geliﬂine iliﬂkin anlat›mlar daha çarp›c›. Bir kaç baﬂ hayvanlar›n› kurtarmak için ölenler, asgari ücretle çal›ﬂt›klar› yerlerde
ölenler...

Halk ve Halk Cepheliler
B E DA ﬁ ’ t a ;
B E DA ﬁ ’ t a H a l k a S i l a h
Halk Cephelilerin ilk gittikleri
mahallede yaklaﬂ›k 120 kadar ev
vard›. Elektrik ve suyun olmamas›,
selin yolaçt›¤› tahribat› gidermeyi
de imkans›z k›l›yordu. Bunun üzerine, Halk Cephelilerin de kat›l›m›yla
mahalleden yaklaﬂ›k 25 kiﬂi kadar
bir minibüs tutup BEDAﬁ’a görüﬂmeye gittiler. Kap›daki görevliler,
her zamanki ﬂekilde baﬂtan savmak
istediler halk›, “ burada muhatab›n›z yok, gidin” buyurdular. Bunun
üzerine halkla aralar›nda itiﬂme olmuﬂ, sonras›nda ise BEDAﬁ görevlisi silah çek ti halk›n üzerine. Bir
di¤er belediye görevlisi de falçata
ç›kar›p savurdu insanlar›n üzerine.
Halktan birinin çenesi yar›ld›. Bunun üzerine halk BEDAﬁ’taki görevlilerin üzerine boﬂaltt› tüm öfkesini. Polis daha sonra gelerek h a l k a
silah çeken görevliyi gözalt›na ald›.
Sonras›n›n ne oldu¤u bilinmiyor;
ama halk› silahla tehdit etmekten
gözalt›na al›nan BEDAﬁ görevlisinin, devrimcilerin oralarda maruz
kald›klar› davran›ﬂlarla karﬂ›laﬂmayaca¤›n› tahmin etmek için de kahin
olmak gerekmiyor.
Halka silah çekmek, suç de¤ildir
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zaten düzenin gözünde.
Görülüyor ki, semtte hala ciddi
temizlik yap›lmas›na ihtiyaç var. Temizlik malzemesine, kap kaca¤a ihtiyaç var. Her taraf çamur, çocuklardan hasta olanlar var.

Halk›n dayan›ﬂmas›n›
büyütelim!
Selden zarar gören insanlar›m›z
için ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinde
yard›m toplad› Halk Cepheliler.
Ça¤r›lar› takiben, insanlar derneklerin önüne getirip b›rakt›lar poﬂetler
halindeki yiyecekleri. ‹nsanlar apartmanlardan seslenerek yiyecek vermek istediklerini iletiyorlard›. Sa r › gazi ’de market sepetini al›p etraf›na
döviz asan Halk Cepheliler, bir kez
daha halk›m›z›n yard›mseverli¤ine
tan›k oldular.

Karadeniz’de Sel:
Alt› Ölü
23-24 A¤ustos günleri Karadeniz’de sel felaketi yaﬂand›. Karadeniz
Bölgesi’nde süren mevsimlik ya¤›ﬂlar, Artvin’in ﬁavﬂat ve Ordu’nun Perﬂembe ilçelerinde alt› kiﬂinin ölümüne
yol açt›.
Ordu’nun Perﬂembe ‹lçesi’nde sa¤anak ya¤›ﬂ sonucu meydana gelen
sel ve heyelanda 2 ev göçtü. 6 kiﬂinin göçük alt›nda kald›¤› felakette 2 kiﬂi hayat›n› kaybetti.
ﬁavﬂat ‹lçesi’nde ﬂiddetli ya¤an ya¤mur Tigrat Deresi’ni taﬂ›rd›. Dere
üzerinde bulunan 2 bentin y›k›lmas› ile sel oluﬂtu. 2 köprü y›k›l›rken, iki
ev ile bir atölye, bir de¤irmen ve 4 samanl›k sular alt›nda kald›. Faciada 4
kiﬂi öldü, 1 kiﬂi yaraland›, 1 kiﬂi de kayboldu. Dere kenar›ndaki evi çöken
70 yaﬂ›ndaki Lütfiye Acar, enkaz›n alt›nda can verirken, yaral› kurtar›lan
o¤lu Orhan Acar Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi alt›na al›nd›. Cesedi
bulunan di¤er kiﬂinin ise 48 yaﬂ›ndaki Dildal Demiral oldu¤u belirlendi.
Demiral’›n k›z›n›n dü¤ün davetiyesini da¤›t›rken sele kap›l›p yaﬂam›n› yitirdi¤i belirtildi.

Anadolu Federasyonu 3. Kongresini Yapt›
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Bask›lar, yasaklar, tutuklamalar
eme¤iyle varolanlar›n hakl› mücadelesini engellemeye yetmiyor. Yöneticilerinin tutuklanmas›na, Alman
devletinin sürekli bask› yapmas›na
ra¤men Anadolu Federasyonu örgütlenmeye ve mücadeleye devam
ediyor.
20 Eylül günü Köln’de Anadolu
Federasyonu’nun 3. Kongresi yap›ld›. Kongreye Almanya’n›n birçok
ﬂehrinden delegeler, Anadolu Federasyonu üyeleri, Alman siyasi partilerinden ve demokratik kitle örgütlerinden temsilciler olmak üzere
toplam 200 kiﬂi kat›ld›.
Kongre Anadolu Federasyonu
Baﬂkan Yard›mc›s› Tuncay Y›lmaz’›n yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas› ve
divan seçimiyle baﬂlad›. Ard›ndan
kongreye kat›lan misafirlere söz verildi.
Yap›lan konuﬂmalarda tutuklu
bulunan Anadolu Federasyonu yöneticileri Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun derhal serbest b›rak›lmas› istenirken,
bu tutuklama ve bask› politikalar›n›n demokratik haklara yönelik bir
sald›r› oldu¤u vurguland›. Kongre-

ye tebli¤ ve önerilerin sunulmas› ile
devam edildi.
Yeni yönetim için adaylar›n belirlenmesi ve seçimlere baﬂlanmadan önce tutuklu bulunan Nurhan
Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun Federasyon’unun fahri
üye ve yöneticileri olmalar› divan
taraf›ndan önerildi. Bu öneri güçlü
alk›ﬂlarla kabul edildikten sonra seçimlere geçildi.
Tek liste halinde girilen seçimde
yönetime; Latife Ad›güzel, Tuncay
Y›lmaz, Olcay Kaya, Dila Ero¤lu,
Halit Uzunçelebi, Ulaﬂ Ateﬂ, Nermin Topdaﬂ seçilirken, iki de yedek
üye seçildi. Baﬂkan Latife Ad›güzel
olurken, Federasyon sözcüsü Tuncay Y›lmaz oldu.
Coﬂkulu alk›ﬂlar›n ve at›lan
"Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur"
sloganlar›n ard›ndan Anadolu Federasyonu’nun 3. Kongresi sona erdi.
Kongreye kat›lan konuklar; Die
Linke (Sol Parti)’den; Michael Aggelidis (Kuzey Ren Vestfalya Enerji
Politikas› Sözcüsü), Ali Atalay
(Eyalet yönetimi üyesi ve göçmen
uyum sözcüsü), Paul Schäfer (Bar›ﬂ

Politikas› sözcüsü), Willy Dedere
(Rhein-Erft çevresi sözcüsü), Sascha Jufel (Wesseling Belediye Meclis üyesi), Ursula Grossmarl (Rhein-Erft çevresi milletvekili), Jennifer Wandseb (Gençlik sözcüsü),
Manule Lindlar (Milletvekili Aday›), Claus Kull (Frechen Belediye
Meclis üyesi), Amir Zatori (Weseling Belediye Meclis Üyesi), Ruth
Titz (Leverkusen sözcüsü), Martin
Nees (Köln), ﬁengül ﬁenol (Köln
sözcüsü), Elisabeta Sachse (Sol
Parti Köln Sözcüsü), Bruthgy (Sol
Parti Kerpen temsilcisi) Helga Dolibuj (MLPD - Marksist Leninist Parti Almanya sözcüsü) Katrin Wasilewski (Rote Hilfe – K›z›l Yard›m,
Irkç›l›¤a ve Militarizme Karﬂ› Dernek yöneticisi ve Sol Parti Üyesi)
Erkan Kocalar (Duisburg Belediye
Meclis Üyesi ve Sendikac›); ADHK
Köln temsilcisi oldular.

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

IMF Zirvesi Türkiye’de
Sendikalar Nerede?

IMF ve Dünya Bankas› y›ll›k emperyalist
zirvesi 1-7 Ekim’de ‹stanbul’da yap›lacak.
IMF ve Dünya Bankas› herkesin çok iyi tan›d›¤›,
bildi¤i emperyalist kuruluﬂlard›r. Ve bu emperyalist
kuruluﬂlar gittikleri her yere y›k›m götüren suç örgütleridir.
Bu emperyalist kuruluﬂlar›n zirve toplant›lar›n›
ülkemizde yapacak olmas› ülkemiz iﬂbirlikçileri aç›s›ndan ne kadar k›vançsa, ilericileri, devrimcileri,
yurtseverleri aç›s›ndan da o ölçüde rahats›zl›k kayna¤›d›r. Çünkü alacaklar› kararlar, y›k›m ve sömürü
kararlar›d›r. Halklar›, ülkeleri daha fazla yoksullaﬂt›racak kararlar ç›kacakt›r bu zirveden.
Özelleﬂtirmeler, taﬂeronlaﬂt›rmalar, sömürüyü
gizleyen adland›rmalarla “Toplam Kalite Yönetimleri”, “Performanslar”, s›f›r zamlar, kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›, çal›ﬂma koﬂullar›n›n tamamen kölece koﬂullara dönüﬂtürülmesi, emekçilerin yoksullaﬂmas›, iﬂsizlik... gibi say›labilecek daha onlarca
olumsuzluk, onlarca melanet, IMF, Dünya Bankas›
gibi emperyalist kuruluﬂlar›n marifetidir. Bu ekonomik politika ve kararlar›n bir de demokratik, siyasal uzant›s› vard›r: Örgütsüzleﬂtirme, sendikas›zlaﬂt›rma, güvencesiz çal›ﬂma, esnek çal›ﬂma... Yani IMF
ve Dünya Bankas› ülkeleri iflasa sürüklemekle kalm›yor, emekçileri yoksullaﬂt›r›yor, daha fazla sömürüyor ve oluﬂacak tepkileri de düﬂünerek emekçileri örgütsüzleﬂtiriyor, böylece sald›r›lar karﬂ›s›nda emekçileri savunmas›z b›rak›yor.
Yaklaﬂ›k 40 y›ld›r bu topraklardan IMF DEFOL sloganlar› yükseliyor. Bu slogan, bu ses bugüne kadar
da hiç susmad›. ﬁimdi birkez daha hayk›raca¤›z. Emperyalistleri, iﬂbirlikçilerini ülkemizde böyle bir zirve yapt›klar›na piﬂman etmek için bu ülkenin ilericileri, devrimcileri, yurtseverleri, demokratlar›, partileri, DKÖ’leri, odalar›, sendikalar› hep birlikte ses
vermeliler. Ancak böyle olmuyor!
Bir yanda devrimciler öncülü¤ünde IMF ve Dünya Bankas› Karﬂ›t› Birlik oluﬂturulmuﬂtur. Devrimciler, bu birli¤i oluﬂtururken, sendikalar›, - odalar› da buna ça¤›rd›lar elbette; fakat di¤er yanda
sendikalar ve odalar yani klasik (D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB) bu ça¤r›y› görmezden geldikleri, devrimciler d›ﬂ›nda ayr› bir zemin oluﬂturdular. Asl›nda ortada çerçevesi belli, program› belli bir birlik de yoktur. Ortada bir “dörtlü klasi¤i” vard›r.
Devrimcileri, ilericileri, yurtseverleri yok sayarlar. Kendilerini “emek örgütü” olarak görenler, mücadeleye emek verenleri, bedel ödeyenleri görmezden gelirler. Kendilerini eme¤in öncüsü görenler,

birleﬂtiren de¤il bölen roller oynarlar. Peki neden?
Birlikte, ortak daha güçlü ses vermek neden bu kadar zordur?
Bu sorular›n cevab› ortadad›r: Amaç gerçekten
görüntüyü kurtarmak m›, yoksa IMF- Dünya Bankas› DEFOL! slogan›na denk bir tav›r al›ﬂ m›?
Sendikalar birincisini yapt›klar› için, yani görüntüyü kurtarmak, baﬂka deyiﬂle yasak savmak temelinde yaklaﬂt›klar› için birlikte ortak bir ses yükseltilememektedir. D‹SK, KESK, TTB, TMMOB’un tüm
keskin söylemlerine, tüm büyük laflar›na karﬂ›n yap›lacak olan görüntüyü kurtarma anlay›ﬂ›n›n ifadesidir. D‹SK, KESK, TTB, TMMOB’un bu zihniyetini,
emekçilerin sorunlar›nda, kendi gündemleri temelinde de görmekteyiz zaten. ‹ﬂte SSGSS karﬂ›s›ndaki
tutum, iﬂte toplu görüﬂmeler sürecindeki tutum, iﬂte özelleﬂtirmeler karﬂ›s›ndaki tutum, iﬂte ekonomik kriz ve iﬂten atmalar karﬂ›s›ndaki tutum... Sendikalar, odalar sonuç al›c›, hak alma temelindeki
politika, program ve mücadelecili¤i de¤il göstermelik, sonuç al›c› olmayan bir eylem tarz›n› benimsemiﬂ, kendi gücü ve mücadelesinden de¤il düzenin
kurumlar›ndan çözüm bekleyen bir icazetçili¤e dayanmay› anlay›ﬂ haline getirmiﬂlerdir.
Bu anlay›ﬂ ve çizgi bugün sendikalar›, odalar›
kendi kitlesinden koparan, eriten bir sonuç yaratm›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ ve çizgi bugün IMF ve Dünya Bankas›’na DEFOL! demenin alt›n› doldurmaktan uzakt›r.
D‹SK, KESK, TTB, TMMOB aç›klamas›nda “kitlesel
gösteriler”, “kitlesel yürüyüﬂler”, “kitlesel aç›klamalar” yap›laca¤›ndan bahsediliyor. Bu iddian›n karﬂ›l›¤› emek güçlerini bölmek, devrimcileri, ilericileri d›ﬂlayan tutum olamaz. Bu olsa olsa kendini ve emekçileri aldatmak olur.
IMF ve Dünya Bankas›’n›n emperyalist yüzünü,
ülkemizdeki emperyalizm gerçe¤ini, sömürü gerçe¤ini ülkemiz halklar›na anlatmak, teﬂhir etmek,
protesto etmek halktan, emekten yana tüm güçlerin görevidir. Emperyalist kuruluﬂlar›n ülkemizde
yapt›klar› toplant›lar, onlar› teﬂhir etmek aç›s›ndan
da bir araçt›r ayn› zamanda. D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB bu arac› kullanmaktan kaçmamal›d›rlar.
Bundan kaçmak emekçilerin, halk›n sorunlar›ndan
kaçmakt›r.
Sendikalar, odalar tutumlar›n› birkez daha gözden geçirmeli, içinde devrimcilerin ve ilerici, demokrat güçlerin oldu¤u IMF ve Dünya Bankas› Karﬂ›t› Birlik içerisinde yer almal›d›r.
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140 gündür direniﬂte olan Karﬂ›yaka Belediyesi`ne ba¤l› Kent-Aﬁ
iﬂçileri haklar›n› aramak için Ankara`ya yürüyorlar.
16 Eylül günü Karﬂ›yaka Belediyesi önünde toplanan iﬂçilere aileleri ve DKÖ`ler destek verdi. Burada
konuﬂan Genel- ‹ﬂ baﬂkan› Erol Ekici belediye baﬂkan›na seslendi ve
“Bu insanlar›n periﬂan olmas›n›n
sebebi sizsiniz, bayramda rahat edecek misiniz?” diye sordu. Polisin
yo¤un güvenlik önlemi ald›¤› eyleme yaklaﬂ›k 300 kiﬂi kat›ld›. Eylemde “Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Direne Direne Kazanaca¤›z”
sloganlar› at›ld›. Yürüyüﬂün belli
bir k›sm›na kadar aileler de destek
verdi. Bir ay sürmesi düﬂünülen yürütüﬂte bir ambulans da iﬂçilere refakat edecek. Yürüyüﬂe 60 iﬂçi kat›ld›, kalan iﬂçiler Örnekköy ﬁantiyesi önündeki eyleme devam ediyor.
Yürüyüﬂ’te olan Genel-‹ﬂ Baﬂkan› Erol Ekici ve eylemdeki iﬂler
telefondan sorular›m›z› cevaplad›lar.

E r o l E k i ci ( G e n e l - ‹ ﬂ
Baﬂ k a n›)
 Yürüyüﬂ’e nas›l karar verdiniz?
- Bizim 30 Nisan akﬂam› 15- 20
y›ld›r Kent- Aﬁ ﬂirketinde çal›ﬂan
arkadaﬂlar›m›z, 29 Mart yerel se-
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çimleri öncesi yap›lan propagandalarda tekrar belediye baﬂkan› oldu¤unda iﬂten at›lma olmayaca¤›n›
söylemesine ra¤men, 1 May›s’ta
300 arkadaﬂ›m›z iﬂten ç›kar›ld›. Gerekçe olarak belediye ayr›lmas›ndan
dolay› hizmet daralmas›n› gösteriyorlar ama bu gerçek de¤il. Belediye ‹stanbul’da bulunan Altaﬂ diye
bir firmayla anlaﬂm›ﬂ. Kent- Aﬁ ile
rant konusunda anlaﬂamad›lar, kendi yandaﬂlar› bir firmayla anlaﬂt›lar.
 Neden böyle bir eylem yap›yorsunuz?
- Özelleﬂtirme- taﬂeronlaﬂt›rman›n nas›l bir ﬂey oldu¤unu sadece
bas›n yoluyla de¤il; yürüdü¤ümüz
yol boyunca afiﬂlerimizle, sloganlar›m›zla anlataca¤›z. Sadece iﬂten
at›lan arkadaﬂlar›m›z için de¤il,
Türkiye’deki bütün iﬂsizler için yürüyoruz.
 Eylemi nas›l örgütlediniz?
- Zaten eylemin ilk gününden
beri arkadaﬂlar›m›zla beraberiz. Her
aﬂamas›nda birlikte karar verdik. ‹ﬂçi arkadaﬂlar›m›z ve aileleriyle tart›ﬂarak bu karar› ald›k. ‹nanc›m›z,
umudumuz var. Bunu Ankara’da
zafere dönüﬂtürece¤iz.
 Ankara’daki program›n›z nas›l olacak?
- Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda toplanaca¤›z. Buradan CHP
Genel Merkezi ve Deniz Baykal ile
görüﬂmeye gidece¤iz. Deniz Bay-

kal’›n bir televizyon program›nda
belediyeler ayr›ld›¤› için hizmet daralmas› oldu¤unu söyledi¤ini duyduk. Böyle bir ﬂey yok. Belediye
farkl› bir taﬂeron firma ile anlaﬂm›ﬂt›r. Kendisinden randevu talep ettik,
kabul görmedi. Ayr›ca özel bir mektup gönderdik, buna da cevap gelmedi. 140 gündür direniﬂte olan arkadaﬂlar›m›z açt›klar› standlarda
imzalar toplad›lar bunlar› CHP’ye
verece¤iz. Herhalde bu kadar sürede derdimizi anlatamad›k, ﬂimdi
yüzyüze görüﬂüp anlatmak istiyoruz. 29 Mart seçimleri öncesi taﬂeronlaﬂt›rmaya, özelleﬂtirmeye karﬂ›
olduklar›n› söylemiﬂlerdi. Bu yaﬂanana merkezi politikalar› m›d›r,
yoksa belediyedeki rant çekiﬂmesi
midir ö¤renece¤iz. Arkadaﬂlar›m›z›n rant çekiﬂmesine kurban edilmesine izin vermeyece¤iz.

E r gün Sa¤ l a m ( Ç ö p
k a myonu ﬂo för ü yken iﬂ t e n
ç›k ar › ld›)
 Ankara’ya neden yürüyorsunuz?
- Bize yap›lan haks›zl›¤a dur demek için 140 gündür direniﬂteydik.
Bu direniﬂten bir sonuç ç›kmad›.
Cevat Durak’›n yapm›ﬂ olduklar›n›
anlatarak 150 bin imza toplad›k.
Bunlar› CHP Genel Baﬂkan› Deniz
Baykal’a iletece¤iz. Biz sadece kendimiz için yürümüyoruz. Kriz bahanesiyle yüzbinlerce insan iﬂten at›ld›. Bütün iﬂçiler için ve patronlara
dur demek için yürüyoruz. Moralimiz yerinde, kazanaca¤›m›zdan
ﬂüphemiz yok.
 Ne istiyorsunuz?
- Bizim Kent- Aﬁ olarak talebimiz belli. Biz iﬂimizi istiyoruz. Cevat Durak ve yard›mc›lar›; “k›dem
tazminat›, ihbar tazminat› verdik”
diyorlar. Bana tazminat›m›n hepsinin ödendi¤ini ispatlas›nlar, ben
ödemelerin hepsini belediyeye hibe
edece¤im. Kald› ki biz tazminat de¤il iﬂimizi geri istiyoruz. Genel olarak haks›z yere iﬂten ç›kar›lan insanlar ç›kar›lmas›n, krizin faturas›n›
iﬂçiler ödemesin istiyoruz. Patronlar
kar ettikleri zaman, yal›lar, katlar

ald›klar› zaman bizle paylaﬂm›yorlarsa, zarar ettikleri zaman -kald› ki
zarar falan da yok- zararlar›n› da
bize ödetmesinler. Krizi iﬂçi ç›karmad›, bunun sebebi biz de¤iliz.
Eylemlerimiz devam edecek.
Ben çocuk babas›y›m ama onlar›
okula gönderecek param yok. Okullar aç›ld›¤›nda çocuklar›m›za önlüklerini giydirip ayn› okula gidiyormuﬂ gibi haz›rlayaca¤›z ve belediyenin önüne b›rakaca¤›z. Biz çocuklar›m›z› okutam›yoruz, belediye
düﬂünsün ne yapaca¤›n›. Akﬂam
okul ç›k›ﬂ saati de oradan alaca¤›z.
Biz 300 kiﬂi iﬂten ç›kar›ld›k fakat
yerimizi 425 iﬂçi al›nd›. Karﬂ›yaka
Belediyesi’nde y›ll›k 30- 35 trilyon
temizlik iﬂlerinde para dönüyor. Bu
paraya yandaﬂlar› ve taﬂeron firma
sahipleriyle yemek istiyorlar.
 Neden böyle bir eylemi tercih

ettiniz?
- Bu eylemler her gün yap›lan
eylemler de¤ildir. Nas›l 67- 68’lerde yap›lan yürüyüﬂleri konuﬂuyorsak, 30- 40 y›l sonra biz ölmüﬂ olaca¤›z ama bizim bu direniﬂmiz de
konuﬂulacak. Ben bu yürüyüﬂte oldu¤um için çok onurluyum. Ayaklar›m su toplad› ama can›m ac›m›yor,

H a k k› Çet i n ( Ç ö p k a myo n u
ﬂoför ü y ken iﬂten ç› k ar › ld›.)
 Ankara’ya neden yürüyorsunuz?
- Cevat Durak’›n ‹zmir Karﬂ›yaka’da yapt›klar›na karﬂ› 140 gündür
direniﬂteydik. 140 günde derdimizi
anlatmak için konunun muhattab›n›
bulamad›k. Biz ﬂimdi yolumuzun
üzerindeki her güzergahta ve CHP
Genel Merkezi’nde anlataca¤›z. Bize “Karﬂ›yaka’da hizmet darald›”

diyorlar. Cevat Durak’a bir sormak
laz›m; “Bu iﬂçilerin iﬂini kim yap›yor?” diye. Bunun cevab› belli. ‹stanbul’da bulunan Altaﬂ adl› temizlik firmas›ndan 300’den fazla iﬂçi
al›nd›. ﬁu an Karﬂ›yaka’n›n temizlik
iﬂleri bu firmaya verildi. Mesele
oradaki sendikal yap›y› bertaraf etmek, Karﬂ›yaka’n›n hizmetlerini
kendi yandaﬂlar›na peﬂkeﬂ çekmek.
 Ne istiyorsunuz?
- ‹ﬂten hukuksuz yere at›ld›k, iﬂimiz bir taﬂerona peﬂkeﬂ çekildi. ‹ﬂimize geri dönmek istiyoruz. Ayn› zamanda iﬂten ç›kar›lmay› kolaylaﬂt›ran anti- demokratik iﬂ yasalar›n›, taﬂeronlaﬂmay› da protesto ediyoruz.
 Neden böyle bir eylemi tercih
ettiniz?
- Bu konuyu Türkiye kamuoyuna daha iyi duyurmak için böyle bir
eylem yap›yoruz.

O ‹ZBETON ‹ﬂçisi Köle De¤ildir

O ‹ﬂ’te Katliam: Üç iﬂçi öldürüldü

19 Mart’da baﬂlayan Belediye-‹ﬂ 6 Nolu
Sendikas› ile ‹zmir Büyük ﬁehir Belediyesinin
‹ZBETON ﬂirketi aras›nda 1137 iﬂçiyi kapsayan 2 y›ll›k Toplu ‹ﬂ sözleﬂmesi görüﬂmesi
184 gündür anlaﬂmaya var›lmad›¤› için 18 Eylül ve bayram›n ilk günü olan 20 Eylül’de iﬂiçler ‹zmir Büyük ﬁehir Belediyesinin eylem
yapt›lar.
Belediyenin önerdi¤i zamm›n yeterle olmad›¤›n› söyleyen iﬂçiler yerel seçimler öncesi verilen sözleri hat›rlatarak; “1 Ekim’e kadar
anlaﬂma olmazsa greve gidece¤iz” dediler.
Halk Cephesi’nin de destek verdi¤i eylemlerde; “‹zbeton ‹ﬂçisi Köle De¤ildir” sloganlar› at›ld›.

‹zmir Kemalpaﬂa’da ka¤›t fabrikas›nda çal›ﬂan üç iﬂçi hamur kazan›n› temizlerken metan gaz›ndan zehirlenerek öldü.
18 Eylül’de meydana gelen olayda Haydar Koray Güçlü,
Ramazan Demir, Ayhan Çanakç› öldü. Fabrika yetkililerinden
üç kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› aç›kland›, ama ülkemizdeki iﬂ kazalar› tarihi gösteriyor ki, bu göstermelik bir gözalt›d›r.
‹ﬂ kazalar›ndan dolay›, patronlar›n, veya sorumlulu¤u olan
Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n veya denetimin bir parças› olan Belediyelerin cezaland›r›ld›¤› görülmüﬂ ﬂey de¤ildir.
Hamur Kazan›’ndaki kazan›n nas›l oldu¤una dair teknik
bir ayr›nt› yok henüz; ama biz yine de haberimize “iﬂ katliam›” baﬂl›¤›n› koyduk. Çünkü bir fabrikada, iﬂçilerin iﬂ s›ras›nda ölümü asla normal, ya da kader olamaz. Bunu çok kesin biliyoruz.

O Demokrasi nöbeti sürüyor

O Zaman aﬂ›m› gerekçeleri yaland›r

TMMOB ve ‹MO önünde ki demokrasi
nöbeti 3. ay›n› doldurdu. ‹MO'da yaﬂanan anti-demokratik uygulamalar›n en k›sa süre de
son bulmas› amac›yla baﬂlatt›¤› kampanya boyunca y›lmadan, usanmadan ve hakl›l›klar›na
olan inançlar›yla nöbeti sürdüren + ‹VME
Dergisi yay›n kurulu üyeleri, kampanyan›n bu
haftas›nda da mühendis mimarlara, yaﬂan›lan
anti-demokratik süreci anlatarak talepleri
do¤rultusunda imza toplamaya devam ettiler.

Davutpaﬂa patlamas›nda hayat›n› kaybeden iﬂçi yak›nlar›
haftalard›r Taksim Tramvay dura¤›nda yapt›klar› eylemlere
devam etti. 19 Eylülde yap›lan eylemde
“sorumlular›n yarg›lanmas› için yap›lan
baﬂvurular konusunda geç kal›nd›¤›” haberleri hat›rlat›larak “Geç baﬂvuru gibi gerekçeler oluﬂmad›. Bir kez daha söylüyoruz kim ne yaparsa yaps›n hangi oyalamacalar olursa olsun peﬂini b›rakmayaca¤›z”
denildi.
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Gözalt›lara, Toplatmalara, Kapatmalara Ra¤men

Yürüyüﬂ’ümüz Sürüyor...
Samsun, Dersim ve
Bursa’da Gözalt›lar
Yürüyüﬂ okurlar›, 22 Eylül’de S a ms u n’da derginin tan›t›m› yaparken, önce polis taraf›ndan tehdit ve taciz edildiler.
Ard›ndan derginin toplatmas› oldu¤u gerekçesiyle yaka paça gözalt›na al›nd›lar. Müslüm Gönül
ve Utku Aykar ayn› günün akﬂam› serbest b›rak›ld›lar.
D e r s i m 23 Eylül’de çarﬂ›
merkezindeki terminale gelen
“Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve Sosyalizim için YÜRÜYÜﬁ” dergilerini almaya giden Sercan Zülal
ve H›d›r Sönmez gözalt›na al›nd›lar. Yürüyüﬂ Dergisi’nin toplatmas›n›n oldu¤u gerekçesi ile
al›nan Sercan Zülal ve H›d›r
Sönmez yaklaﬂ›k iki saat sonra
serbest b›rak›l›rken, 150 adet
Yürüyüﬂ dergisine el konuldu.
B u rsa’n›n Teleferik Mahallesi’ne 23 Eylül günü dergi da¤›t›m›na ç›kan Yürüyüﬂ okurlar›
derginin toplatmas› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt›na al›nan Cemre Çilo¤lu karakoldan serbest b›rak›l›rken Mustafa Bacac›, Gökay
Demirbaﬂ ayn› gün ç›kar›ld›klar›
savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›lar.

Malatya'da, Elaz›¤’da,
Bursa’da Dergi Da¤›t›m›
16-17 ve 23 Eylül tarihlerin-

de M a l a t y a ’ d a, Yeﬂilyurt Caddesi’nde ve Özalper Mahallesi’nde Yürüyüﬂ Dergisi ve Halk
Gerçe¤i dergilerinin sat›ﬂ› yap›ld›.
Amerikanc› ve NATO’cu
AKP'nin halk düﬂman› oldu¤unun anlat›ld›¤› dergi sat›ﬂlar›nda
AKP sayesinde Amerikan emperyalizminin vatan›m›zda istedi¤i gibi at koﬂturabildi¤i söylendi. Yürüyüﬂ okurlar› Adli T›p›n eksik evraklar ve bürokratik
oyalamalarla Güler Zere' yi gün
gün ölüme mahkum etti¤ini de
anlatt›lar. Dergi sat›ﬂlar›nda yüze
yak›n dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
E l a z›¤’da Halk Gerçe¤i okurlar›
24 Eylül günü Fevzi Çakmak
Mahallesi Kanal üstünde ve mahallede kurulan pazarda Halk
Gerçe¤i dergisinin tan›t›m›n› ve
sat›ﬂ›n› yapt›lar. 40 adet dergiyi
halka ulaﬂt›rd›.
B u rsa’da 15-16-17 Eylül tarihlerinde Ortaba¤lar, Teleferik
ve Kestel mahallelerinde Halk
Gerçe¤i dergisi da¤›t›m› yap›ld›.
“12 Eylül AKP’nin Amerikanc›
ve faﬂist politikalar›yla devam
ediyor, Güler ZERE hala serbest
b›rak›lmad›/ Selin sorumlusu
AKP iktidar›d›r” diyerek yap›lan
sat›ﬂlarda Ortaba¤lar Mahallesi’nde ilk defa da¤›t›ma ç›kan
Halk Gerçe¤i okurlar› ilgiyle karﬂ›land›. Dergi sat›ﬂlar›nda 80 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
ispat›
oldu¤unun
söylendi¤i aç›klamada ““Demokratik
Aç›l›m” denilen ﬂeyin as›l olarak
Kürt hareketini tasfiye etmek oldu¤unu aç›ktan itiraf edenler da¤larda
operasyonlar›na devam ederken di¤er yandan da DTP’ye yönelik sald›r›lar›na h›z veriyorlar” denildi.
Aç›klaman›n sonunda bask› ve
zorun Kürt halk›n›n özgürlük, demokrasi mücadelesini bo¤amayaca¤› belirtilerek DTP’lilerin serbest
b›rak›lmas› istendi.

AKP'nin 'Demokratik Aç›l›m›': DTP'ye
Yönelik Gözalt› ve Tutuklamalar!
11 Eylül’de dört ayr› ilde gerçekleﬂtirilen gözalt› sald›r›s› 10
DTP’linin tutuklanmas›yla sonuçlan›rken, 18 Eylül’de 9 DTP’li ve
son olarak da 19 Eylül’de 6 DTP’li
gözalt›na al›nd›lar. Halk Cephesi 19
Eylül günü yapt›¤› aç›klamayla
AKP’nin bu sald›r›lar›n› teﬂhir etti.
“Demokratik Aç›l›m” söylemlerinin bir aldatmacadan ibaret oldu¤unun ve bu sald›r›lar›n da bunun
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Ankara'da Sergi Sona Erdi
Ankara’n›n Hüseyingazi, Tuzluçay›r ve
Dikmen Mahalleleri’nden sonra 16 Eylülde
de K›z›lay Konur Sokak’ta Yürüyüﬂ Dergisi’nin sergisi aç›ld›. Gitti¤i her yerde ilgi ile
karﬂ›lanan sergi, 16 Eylül’de K›z›lay Konur
Sokak’ta da bir gün aç›k kald›.
Yürüyüﬂ Dergisi’nin 5 y›l›k geçmiﬂini anlatan sergiyi gezen insanlarla derginin bugüne
nas›l geldi¤i üzerine sohbet edildi. Birçok insan derginin yeni say›s›n› al›rken, dergiyi
takip edeceklerini ifade ettiler.

“Ferhat’› Vuranlar, Engin’i
Katledenler Cezaland›r›ls›n”
Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken s›rt›ndan vurularak felç b›rak›lan Ferhat Gerçek ve Ferhat
Gerçek için adalet isterken hapishanede iﬂkence ile katledilen Engin Çeber için 22 Eylül günü adalet istendi.
‹stanbul Esenyurt F›r›n Sokak’ta toplanan
Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuranlar, Engin’i
Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” ve “Kanser
Hastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n" yaz›l›
pankartlar› açt›lar.
Halk Cephesi ad›na Ferhat Erdo¤an bir
aç›klama yaparak; “AKP iktidar›n›n kendi
yasalar›n› uygulamas›n›, Güler Zere’nin derhal serbest b›rak›lmas›n›, Ferhat’› vuranlar›n,
Engin’i katledenlerin cezaland›r›lmas›n› istiyoruz" dedi.
“Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem sonras›nda Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›m›nda 64 dergi
hayka ulaﬂt›r›ld›.

Yürüyüﬂ Dergisi 1 Ay Kapat›ld›!
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Sosyalizm ‹çin
Yürüyüﬂ Dergisi’nin 20 Eylül 2009 tarihli 194.
say›s› ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
karar›yla toplat›ld› ve yay›n› bir ay süreyle durduruldu. Karara gerekçe olarak “terör örgütünün propagandas›n› ve suçlular› övme içeren
yaz›lar” oldu¤u gösterildi. Bu kararla ilgili
aç›klama yapan Yürüyüﬂ dergisi “Yeni toplatmalar› göze alarak, yeni kapatmalar› yaﬂayabilece¤imizi bilerek, yeni yay›n durdurmalar›n
kap›m›z› çalabilece¤ini düﬂünerek yazmaya devam edece¤iz. Susmayaca¤›z” dediler.

Gerçek vatanseverler serbest
b›rak›ls›n!

Gazi’de Yozlaﬂmaya Karﬂ› Halk
ﬁenli¤i
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde 22 Eylül günü “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Halk ﬁenli¤i” yap›ld›.
Gazi Baraj’da yap›lan ﬂenlik, davul-zurna eﬂli¤inde
çekilen halaylarla baﬂlad›.
Davul-zurnan›n ard›ndan kat›lan herkese “Hoﬂgeldiniz” denilerek Grup S›lam sahneye davet edildi. Grup
S›lam’dan sonra yap›lan konuﬂmada “Bugün uyuﬂturucu kullanma yaﬂ› 12-13’lere kadar düﬂtü. Bu bilinçli bir
politikad›r ve bu politikaya karﬂ› birleﬂmeli, mücadele
etmeliyiz” denildi.
Daha sonra sahneye s›rayla Metin Karataﬂ, Cengiz
Sa¤lam ve Erdal Bayrako¤lu ç›karak türkülerini seslendirdiler. “Biz Seyit R›za’n›n, Aliﬂer’in torunlar› olarak
yozlaﬂmaya geçit vermeyece¤iz” diyen Cengiz Sa¤lam’›n ard›ndan sahneye ç›kan Erdal Bayrako¤lu da
yapt›¤› konuﬂmada; “Halklar›n kardeﬂli¤i için buraday›z” dedi.
Erdal Bayrako¤lu’nun ard›ndan Tiyatro Simurg 12
Eylül’ü anlatan bir tiyatro oyunu sergiledi.
Tiyatronun ard›ndan Cihan Çelik, Gülcihan Koç,
Suavi ve Ahmet Aslan sahne ald›. Sanatç› Suavi yapt›¤›
konuﬂmas›nda; “bugün yozlaﬂt›ranlara karﬂ› ç›kmak
gerçekten kolay de¤il” dedi. Suavi Güler Zere ve hapishanede bulunan hasta devrimci tutsaklar için “Drama
Köprüsü” türküsünü söyledi.
Daha sonra sahneye Grup Yorum ç›kt›. Öncelikle
herkesin bayram›n› kutlayan Grup Yorum; “Her ne kadar ac› dolu günler çeksek de, her ne kadar depremlerde, sellerde halk›n can› gitse de, yine halk›n yaralar›n›
halk sar›yor. Bütün bu ac›lara inat bayram›n›z› kutluyoruz. ‹ktidar hala Güler’i bize vermiyor. Ama biz inançl›y›z. Güler Zere’yi bayaz önlük giymiﬂ iﬂkencecilere
öldürtmeyece¤iz Güler’i sahiplenmek; devrimi, yaﬂam›,
onuru sahiplenmektir” dedi.
Grup Yorum’un söyledi¤i türkülerle halaylar›n çekilmesinin ard›ndan, Halk Cephesi ad›na konuﬂma yap›ld›. Konuﬂmada; “ﬁenli¤imizdeki amac›m›z mahallemizde yozlaﬂma gittikçe artarken buna karﬂ› bir birlik
yaratmak. Bu mahallede yaﬂamak istiyorsak birlikte
mücadele etmeli, geleneklerimize sahip ç›kmal›y›z. Bu
mahallenin ﬂehitleri var. ﬁehitlerimize sahip ç›kabilmeliyiz” denildi.
Son olarak Haluk Levent’in sahne almas›n›n
ard›ndan ﬂenlik sona erdi.

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, Grup Yorum konseri düzenledikleri için tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas› talebiyle, bu hafta bir kez daha Samsun Süleymaniye Geçiti’nde eylem yapt›.
“Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pankart›n› açan dernek çal›ﬂanlar›, arkadaﬂlar›n›n yaﬂad›¤› haks›zl›¤a de¤inerek, adalet talebinde bulundular. Aç›klamada IMF
ve Dünya Bankas›’n›n 28 Eylül - 7 Ekim tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yapaca¤› y›ll›k toplant›s› da protesto
edilerek; AKP iktidar›n›n vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele edenleri tutuklarken; kendisinin ise alt› milyar
insan›n kan›n› emenlerle pazarl›¤a oturdu¤u ifade edildi.
Eylemde son olarak; Güler Zere ve tüm hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› talep edilirken, “Güler Zere'nin
yaﬂam›n› kaybetmesi, katledilmesi anlam›na gelecektir”
denildi.
Tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle yürütülen kampanya çerçevesinde Samsun sokaklar›na afiﬂler
as›ld›. “Soruyoruz size: Konser düzenlemek suç mudur?” yaz›l› afiﬂlerle haks›zl›¤a dikkat çekildi. Ancak
afiﬂler faﬂistler taraf›ndan pervas›zca parçaland›. Buna
ra¤men Halk Cepheliler, afiﬂlerini ›srarla Samsun sokaklar›na asmaya devam etti.

Faﬂist Sald›r›lar Bizleri Y›ld›ramaz!
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‹zmir’in Do¤ançay Mahallesi’nde 19 Eylül günü
Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i Bayram
program› düzenledi. Dostluk ve Dayan›ﬂma gecesi olarak düzenlenen programda ilk olarak aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› dernek ad›na ‹smail Vural yapt›. Programa kat›lanlar›n bayram›n› kutlayan Vural, emperyalizmin bölparçala-yönet politikas›na karﬂ›l›k bayramlar›n daha bir
önem arzetti¤ini belirtti. Ard›ndan Baran Tuncel sahneye ç›karak türkülerini söyledi. Daha sonra Do¤ançay
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u skeç oynand›. Daha sonra Grup Gün›ﬂ›¤› programda yerini ald›. Grup Gün›ﬂ›¤› yapt›¤› konuﬂmas›nda Güler Zere’nin tahliye edilmesini istedi. Grup Gün›ﬂ›¤›
sahnedeyken sivil faﬂist Tüncay Altun elinde pompal›
silahla gelerek silah›n› insanlar›n üzerine do¤rulttu.
Dernek üyeleri ve halk›n sald›rgan›n elinden silah› alarak salondan uzaklaﬂt›rmas›n›n ard›ndan program
devam etti. “Bask›lar bizi y›ld›ramaz, kahrolsun faﬂizm
yaﬂas›n mücadelemiz, halk›z hakl›y›z kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› programa 150 kiﬂi kat›ld›. Program
sonras›nda halk dernek binas›na gelerek nöbet tuttular.
Dernek üyeleri sald›r›y› yapan Tüncay Altun hakk›nda Gümüﬂpala Polis Karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.
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Elektrik zamm› yürürlükte…
Elektri¤e konutlarda yüzde 9.68, sanayide ise 9.85
oran›nda zam yap›ld›¤› geçti¤imiz günlerde aç›klanm›ﬂt›. Zam, 1 Ekim’den itibaren yürürlü¤e giriyor.
AKP hükümeti büt ç e a ç ›kl a r›n› en k›sa yoldan kapatman›n tek yolu olarak sürekli zam yap›yor.
Ali Babacan’›n aç›klad›¤› ekonomi program›nda,
tahmini bütçe aç›¤›n›n 63 M‹LYAR T L olmas› bekleniyor. Bu aç›¤› kapatman›n yollar›ndan biri olarak yine zamlara baﬂvurulaca¤›n› tahmin etmek zor de¤il.
Daha aç›k bir ﬂekilde ifade edecek olursak; bütçe
aç›klar› zamlarla halk›n s›rt›na yüklenecek. A K P te kellere ka z a n d› r › rke n , a ç › ¤ › d a h a l k a ö d e t i y o r.
Ö¤renci harçlar›ndan benzine, sudan yiyece¤e,
ulaﬂ›ma kadar sürekli bir zam söz konusu. ‹ﬂçi, memur ücretlerine yüzde 2-2.5 oran›nda zam yapan iktidar, elekri¤e yüzde 10’a varan zamm› haz›rl›yor.
‹ﬂsizlik artarkan, her ﬂeye durmadan yap›lan zamlar karﬂ›s›nda halk nas›l yaﬂayacak? AKP’nin ekonomi programlar›nda iﬂte bu sorunun cevab› yoktur.
AKP, elektrik alan›nda da özelleﬂtirmeleri art›rmaya haz›rlanmaktad›r. Özelleﬂtirmelerle birlikte halk
elektri¤i daha pahal›ya alacakt›r.
AKP halka elektri¤i de çok görüyor; ne gerek var
zaten; mum ›ﬂ›¤›, idare lambas› neyine yetmiyor halk›n!

DHKC: “Örgütümüzün Nihat Dayan Adl›
Kiﬂiyle Do¤rudan Veya Dolayl›, Hiçbir
‹liﬂkisi Olmam›ﬂt›r”
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi 23 Eylül günü 'Yalandan Hiç Vazgeçmiyorlar!' baﬂl›kl› bir aç›klama yay›nlad›. Aç›klamada burjuva gazetelerde uyuﬂturucu
tüccarlar›ndan Nihat Dayan'la ilgili olarak, "DHKPC'nin eroin trafi¤ini yönetiyor"... "Nihat Dayan'›n y›llard›r terör örgütü DHKP-C ile ba¤lant› kurdu¤u ve örgütün Avrupa'daki uyuﬂturucu ticaretini yönetti¤i belirlendi" gibi yaz›lan yaz›lar›n polis taraf›ndan dikte ettirildi¤i, hiçbir gerçekli¤inin olmad›¤› söylendi. “Bu konuda yaz›lanlar›n her kelimesi yaland›r” denilen
aç›klamada bu yalanlar›n devrimcilere karﬂ› savaﬂ›n bir
parças› oldu¤u vurguland›.

Ruhi Su Mezar› Baﬂ›nda An›ld›
Ruhi Su ölümünün 25. y›l›nda dostlar› ve sevenleri
taraf›ndan an›ld›. 20 eylül günü Zincirlikuyu Mezarl›¤›’nda bulunan mezar› baﬂ›nda bir araya gelen ailesi, sevenleri ve dostlar› Ruhi Su’nun yaﬂam›, sanat› ve sosyalist kimli¤i üzerine söz alarak konuﬂmalar yapt›lar. Anma
program›na her sene oldu¤unu bu senede kat›lan Grup
Yorum, Bize Ölüm Yok ve Çav Bella marﬂlar›n› seslendirdi. Yap›lan konuﬂmalar, Yorum dinletisinin ve Ruhi
Su Dostlar Korosu’nun eski ve yeni elemanlar›n›n Ruhi
Su türküleri seslendirmesinin ard›ndan anma sona erdi.
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Cezaevleri Merkezi Platformu’ndan
Aç›klama
Cezaevleri Merkezi Platformu, 15 Eylül günü “Halk›m›za”baﬂl›kl› yay›nlad›¤› aç›klama ile AKP iktidar›n›n 8 Eylül günü bir çok ﬂehirde sürdürülen keyfi gözalt›lar› ve tutuklamalar› protesto etti.
Platform, ESP ve DTP’lilerin gözalt›na al›n›p tutuklanmas›na dair de¤erlendirmeler yapt› ve tutuklananlar
ile dayan›ﬂma içinde olduklar›n› belirttiler.

Narl›dere’de K›rtasiye Yard›m›
‹zmir Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar› ‹zmir’in Narl›dere ilçesi Ar›kent Mahallesi’nde yoksul çocuklara
k›rtasiye yard›m› yap›ld›. Dayan›ﬂmay› güçlendirmek,
ihtiyaç sahibi çocuklara da¤›tmak amac›yla toparlanan
k›rtasiye malzemeleri 13-14-15 Eylül günlerinde özellikle daha yeni okula baﬂlayan 18 ö¤renciye da¤›t›ld›.
Narl›dere Ar›kent Mahallesi’nde yine yaz tatilinde
çocuklar›n kitap okuma al›ﬂkanl›klar›n› art›rmak için
aç›lan kitapl›kta kitap okuyan çocuklara da k›rtasiye
malzemesi ve kitap hediye edildi.

Demokratik Aç›l›m Gazetesi’ne
1 ay kapatma
Genel yay›n yönetmenli¤ini Av. Eren Keskin’in yapt›¤› Demokratik Aç›l›m gazetesi yay›n hayat›na 26
A¤ustos 2009’da baﬂlad›.
‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi, gazetenin 29. say›s›nda yer alan HPG’li Aliye Timur’un cenazesi ile ilgili verilen haberi “örgüt propagandas›” yap›ld›¤› gerekçesiyle 1 ay kapatma cezas› verdi.
AKP iktidar› bas›na yönelik sald›r›lar›n› art›rarak,
kapatmalarla, yay›n toplatmalarla devrimci-ilerici bas›n› etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r.

'Çimento Fabrikas› ‹stemiyoruz!'
Samsun'un Kavak ilçesine ba¤l› Köseli köyü halk›
bayram›n birinci günü yine eylemdeydi. Köyün 80 metre yak›n›na kurulmas› planlanan çimento fabrikas›na
karﬂ›, Köseliler 16 A¤ustos'ta da tabutlu eylem yapm›ﬂlard›. 20 Eylül günü yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›l›m› ile
gerçekleﬂen eylem köy meydan›nda baﬂlad›. Meydanda
bir araya gelen köylüler haz›rlad›klar› pankart ve dövizleri açarak köyün kaynak sular›n›n bulundu¤u yere do¤ru yürüdüler. Fabrikan›n kurulmas›na yönelik izin al›n›rken köyde su kayna¤› ve ormanl›k alanlar›n›n bulunmad›¤› ﬂeklinde rapor tutuldu¤unu söyleyen köylüler,
fabrikan›n köylerinin 80 metre yak›n›na yap›lmas› planland›¤›na dikkat çekti. Çimento fabrikas›n›n yap›ld›ktan
sonra kanser hastalar›n›n artarak ölümlere yol açaca¤›n› söyleyen köylüler, fabrika yap›lmas›n› istemediklerini vurgulayarak, mücadelelerinin sonuna kadar sürece¤ini ifade ettiler.

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
‹ﬂte b udur!
“ Kürtçe e¤itim diye bir
sorun var m›?
Ben oldu¤u kanaatinde
de¤ilim. Kürtçe'yi nerede ö¤renecek bu insanlar? Ana dil
nerede ö¤renilir? Ana dili
ö¤renmekte engel var m›?
Ana dil anneden babadan
ö¤renilir. Ana-babaya, 'Kürtçe ö¤retme' diyen mi var?
'Kürtçe okuma yazma' diyen
mi var?” (‹lker Baﬂbu¤)

Demagoji iﬂte budur!
***

“Halk›m›z›n bir bölümünde tedirginlik var. Televizyonlarda söylenmeyen
bir ﬂey kald› m›? Sivil, asker
herkeste tedirginlik gördüm.
Demokrasidir her ﬂey söylenir ama insanlar›n genel
dengesinin bozulmamas› laz›m.” (‹lker Baﬂbu¤)
“Ne demokrasisi ulan”
diyecek de yolunu yap›yor.

“ ‹ n s a n , y a ﬂa m › n a y e n i b i r y ö n v e r m e i r a d e s i ni gösterebildi¤i sürece gençtir. Bu iradeyi
gösteremeyip ‘art›k yaﬂam›m› de ¤iﬂtiremem’
diyorsa, gençli¤i gitmiﬂ demektir.”
Prof. Vasfi Raﬂit Sevig
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Bir kelime, çok anlam!
D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu’nun davetiyle ülkemizde bulunan Arap Birli¤i Genel Sekreteri Amr Musa, ‹stanbul için “Üçüncü Dün ya’n›n bar›ﬂ baﬂkenti” demiﬂ.
Yok yok, kesinlikle baﬂka ﬂeyler anl›yoruz biz
bu kelimeden. Bu “bar›ﬂ!” kelimesinden.
Hergün meydanlar›nda terör estirilen, gecekondular›nda y›k›m olan, hapishanelerinde iﬂkenceyle insanlar›n katledildi¤i, gökyüzünde hala diri diri yak›lanlar›n yan›k ten kokusunun durdu¤u, sokaklar›nda dergi satanlar›n kurﬂunland›¤›, zenginlikle yoksulluk aras›ndaki fark›n keskin
ba b›çak gibi göründü¤ü... bir ﬂehri,b
r›ﬂ baﬂkenti ilan eden, ya kulland›¤›
kelimenin anlam›n› bilmiyor, ya hiç
savaﬂ ve zulüm görmemiﬂ...

Hay›rl› K umarlar
Diyarbak›r’a Hipodrom yap›lm›ﬂ.
Beygirleri koﬂturup kumar oynayabilmek
gibi büyük bir hizmet sunulmuﬂ
Diyarbak›rl›ya.
Diyarbak›r Valisi, “hay›rl› u¤urlu olsun”
diye yap›yor aç›l›ﬂ›.
Bir kumar arac›nda h a y › r, u ¤ u r nas›l oluyor acaba?
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Özlem
Gazeteci Devrim Sevimay, röportajlar
yapt›¤› Makedonya’da Enver Ahmet’e “Makedonya’da kim mutlu?” diye soruyor. Ahmet ﬂöyle cevapl›yor:
“Kimse... Bir kamuoyu yoklamas› yap›lsa
10 kiﬂiden 7-8’i eski Yugoslavya’y› arar. ”
Ar›yorlar.
Rusya’da öyle.
Almanya’n›n do¤usunda öyle.
Y›k›lan sosyalist ülkeleri, halk iktidarlar›n› ar›yorlar. Arayacaklar.
Arayacak, arayacak, arayacak ve sonunda yine kendileri y›kalan›n yenisini yaratacaklar...
‹ﬂte buraya yaz›yoruz!
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6. Geleneksel
Armutlu Güz ﬁenli¤i Yap›ld›

18-19 Eylül tarihlerinde 6. Geleneksel Armutlu Güz ﬁenli¤i ‹stanbul Armutlu’da yap›ld›. Cemevi
bahçesinde yap›lan ﬂenlikte ilk gün
panel ve film gösterimi yap›ld›.
“Y›k›m ve Sürgün” konulu panelde Av. Oya Aslan, Av. Özgür Y›lmaz, sanatç› S›rr› Süreyya Önder ve
‹vme Dergisi’nden Mehmet Göçebe
konuﬂmac› olarak kat›ld›lar. 160 kiﬂinin kat›ld›¤› panelin ard›ndan
Beynelminel filmi gösterildi.
19 Eylül günü ise konuk sanatç›lar sahneye ç›kt›. ‹lk olarak Sar›yer
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i’nin kursiyerleri sahneye ç›karak
ba¤lama eﬂli¤inde türküler söylediler. Daha sonra sahneye s›rayla
Duygu Koçak, Karmeta, Cesim Bager, Nevzat Karakuﬂ, Seyfi Yerlikaya ve Erdal Bayrako¤lu ç›karak ﬂark›lar›n› seslendirdiler.
Ard›ndan; “20 y›ld›r bir direniﬂ
semti olarak an›lan Küçükarmutlu
Mahallesi’ni selaml›yoruz” denilerek baﬂlayan Halk Cephesi aç›klamas› okundu. Küçükarmutlu Mahallesi’nin 20 y›l önce devrimcilerin öncülü¤ünde halk›m›z›n eme¤i
ve birlikte mücadelesiyle kuruldu¤u
belirtilen aç›klamada; “çamurdan,
tozdan, topraktan güzel bir mahalle
yaratt›k” denildi.
Y›k›m sald›r›lar›na karﬂ› bir direnme ve dayan›ﬂma kültürünün yarat›ld›¤› belirtilen aç›klamada birlikte olursak güç olaca¤›m›z vurgusu yap›ld›.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n görevlendirmesiyle ‹stanbul
Valili¤i’nin yürüttü¤ü bir projeyle
Küçükarmutlu’nun da içinde oldu-

¤u geniﬂ bir alana tekellere peﬂkeﬂ
çekilmek istendi¤i, ‹stanbul Finans
Merkezi projesiyle evlerinin y›k›lmak istendi¤i belirtilerek; “‹zin vermeyece¤i, planlar›n› bozaca¤›z” denildi.
6-7 Ekim tarihlerinde IMF-Dünya Bankas› ve iﬂbirlikçi Türkiye oligarﬂisinin tekellerinin kat›ld›¤› toplant›da ‹stanbul Finans Merkezi’nin de masaya yat›r›laca¤› belirtilen aç›klama “biz de orada olaca¤›z” denilerek sona erdi.
Halk Cephesi ad›na konuﬂma
yap›l›rken; “Kondumuzu Y›kan›n
Villas›n› Y›kar›z” sloganlar› at›ld›.
Aç›klaman›n ard›ndan Tiyatro
Simurg sahne alarak y›k›mlarla ilgili bir oyun sergiledi.
Son olarak “Türküler Susmaz

Halaylar Sürer” sloganlar›yla sahneye ç›kan Grup Yorum ç›kt›. Grup
Yorum yapt›¤› konuﬂmada; “Y›k›mlar için geldiklerinde biz de burada,
yan›n›zda olaca¤›z. Gerekirse türkülerimizle, gerekirse taﬂ›m›zla, sopam›zla” dedi. ﬁenlik Yorum’un
söyledi¤i türküler ve çekilen halaylarla son buldu.

“Armutlu Halk›nd›r Y›kt›rmayaca¤›z”
‹stanbul'da 1 May›s Mahallesi’nde Halk Cepheliler yapt›klar›
eylemle Armutlu Mahallesi’ni
y›kt›rtmayacaklar›n› söylediler.
17 Eylül günü Karakol Dura¤›’nda toplanan Halk Cepheliler,
burada bir bas›n aç›klamas› yaparak Sa¤l›k Oca¤›'na do¤ru bildiri
da¤›tarak yürüdüler. Sa¤l›k Oca¤›
önüde tekrar bir aç›klama yapan
Halk Cepheliler, aç›klaman›n
ard›ndan 3001 cadde üzerinde bildiri da¤›tarak Sondurak merkeze
do¤ru ilerlediler. Merkezde de
okunan aç›klaman›n ard›ndan bildiri da¤›t›m›na devam edildi.
Küçükarmutlu’nun, halk›n diﬂiyle
t›rna¤›yla kurulan bir mahalle

oldu¤unu
söyleyen
Halk
Cepheliler, bedeli ne olursa olsun
bu mahalleyi koruyacaklar›n› vurgulad›lar. Son olarak mahallede
kurulan semt pazar›nda da bildiri
da¤›t›m› yap›ld›ktan sonra eylem
sona erdi.

