
www.yuruyus.com Say›:194 info@yuruyus.com
IISSSSNN 1133000055 -- 77994444

www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 194

20 Eylül 2009

Fiyat›: 1 TL

(kdv dahil)

info@yuruyus.com

KKaarraarr EErrtteelleemmeekk,, ‹‹fifiKKEENNCCEEDD‹‹RR

KKaarraarr EErrtteelleemmeekk,, ‹‹flflkkeenncceeyyllee KKAATTLLEETTMMEEKKTT‹‹RR

AKP VE ADL‹ TIP, ‹fiKENCEC‹
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Hasta Tutsaklara Yap›lan ‹flkenceye, 
Hapishanelerdeki Tecrit Katliam›na Son!
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
25 EEylül -- 11 EEkim

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

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

am›n›n provas› olmufltur. ULUCANLAR
hapishanesi katliam› TECR‹T politikas›-
n›n yerlefltirilmesi için gerçeklefltirilen
bir katliam olmufltur.
ULUCANLAR katliam› Tecrit ile o ne-
denle yanyana an›lmal›d›r. Tecrit poli-
tikas› dendi¤inde mutlaka akla ULU-
CANLAR hapishanesi ve orda yaflanan
katliam gelmelidir.
ULUCANLAR’da gerçeklefltirilen katli-
am ayn› zamanda halka karfl› bir göz-
da¤›d›r. Katliam› gerçeklefltiren kadro
ayn› zamanda 19-22 Aral›k katliam›n›
da gerçeklefltiren kadrodur. ULUCAN-
LAR KATL‹AMI 19-22 Aral›k katliam›-
n›n planl›, tasarlanm›fl bir katliam ol-
du¤unun da kan›t›d›r. Zira o dönem
katliam› gerçeklefltirenler “zorunlu
kald›klar›” için 19-22 Aral›k katliam›n›
gerçeklefltirdiklerini iddia etmifllerdi.
ULUCANLAR’da ki direnifl ve kararl›-

l›k, devrimci tutsaklar›n teslim olma-
yaca¤›n›n, her koflulda direnece¤inin
de mesaj›d›r. Katliam ve iflkencelere
ra¤men devrimci tutsaklar teslim al›-
namam›flt›r. ULUCANLAR’daki cüret
19-22 Aral›k’ta teslim olmamada ken-
dini ifade etmifltir.
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Malatya Hekimhan, 1968 do¤umlu olan Zeynep, mücadeleye
1986’da ‹stanbul Üniversitesinde ö¤renciyken kat›ld›. 92’de, bü-
yük direniflte ölümü birlikte kucaklayacaklar› Kaz›m Gülba¤ ile
evlendi. Silahl› birliklerde mücadelesini sürdürürken tutsak düfltü. 
F Tipi hapishanelere karfl› direniflin ön saflar›nda ölüm orucuna
bafllad›. Tahliye edildi¤inde Armutlu direnifl mahallesinde direnifli-

ni sürdürerek 27 Eylül 2001’de ölümsüzleflti.

26 Eylül 1999’da Ulucanlar hapis-
hanesinde gerçeklefltirilen sald›r›da,
bombalara, kurflunlara, iflkencelere

direnerek flehit düfltüler. 
Oligarfli Türkiye’nin baflkentinde, milyonlarca in-
san›n gözü önünde bir katliam yapt›. Ulucanlar
hapishanesini bir iflkencehane’ye çevirip, katle-
demedikleri devrimcileri “hamam” da katlettiler.

‹smet KAVAKLIO⁄LU, 1963 Bal›kesir Gönen
do¤umluydu. 1979’da mücadeleye kat›ld›. 12
Eylül sonras› Marmara ve Karadeniz bölgelerin-
de görevler ald›. Ulucanlar Hapishanesi tutsak
örgütlenmesinin sorumlusuydu. 
Ahmet SAVRAN, 1967 Ayd›n do¤umluydu.
Manisa Spor Akademisinde mücadeleye kat›ld›.
1994’de ö¤retmen olarak Devrimci Memur Ha-
reketi’nde mücadelesini sürdürdü. 
Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus do¤umluy-
du. ‹flçiydi. 1996’da mücadeleye kat›ld›. 
Halil TÜRKER, 1973 Tokat Aktepe do¤um-
luydu. 93’de örgütlü mücadeleye kat›ld›. 
Nevzat Ç‹FTÇ‹, 1967 Elaz›¤ Karakoçan do-
¤umluydu. 1987’de hareketinin saflar›nda ye-
rald›. Merkez Komitesi üyesiydi.
Ümit ALTINTAfi, 1972 Mu¤la Çaybükü do-
¤umluydu. 91’de hareketinin saflar›nda yerald›.
Merkez Komite üyesiydi. 
Abuzer ÇAT, 1968 Malatya Haçova köyü do-
¤umluydu. 1996 Ölüm Orucu gönüllüsüydü. 
Zafer KIRBIYIK, 1971 do¤umluydu. Gazi
Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini ald›. 
Mahir EMSALS‹Z, 1974 Samsun do¤umluydu.

Üniversitede iken mücadeleye kat›ld›. 
Önder GENÇASLAN, 1973 Çank›r› do¤umluydu. Üniversitede iken müca-
deleye kat›ld›.

AAyydd››nn
YYAALLÇÇIINNKKAAYYAA

ZZeeyynneepp AArr››kkaann
GGÜÜLLBBAA⁄⁄

Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu. ’89’da müca-
deleye kat›ld›. Fatma, 1972 Konya Akflehir do¤um-
luydu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›. 
29 Eylül 1992’de ‹stanbul Beylerbeyi’nde bulun-
duklar› evde kuflat›ld›lar. Silahl› birliklere yarafl›r

bir tarzda direnerek flehit düfltüler.

FFaattmmaa SSÜÜZZEENNKKaayyhhaann
TTAAZZEEOO⁄⁄LLUU

29 Eylül 2004’de Tokat ili
Ya¤murlu Beldesi k›rsal alan›n-
da, oligarflinin askeri güçleriyle
ç›kan çat›flmada flehit düfltüler.
Kurye olarak bölgede bulunan
Salih Ç›nar ise sa¤ yakaland›k-

tan sonra infaz edildi. 
Aslen Erzincan-Kemah'l› olan Sebahattin,
20 May›s 1973’te Tokat Almus ilçesi Mescit
köyünde do¤du. 1990 bafllar›nda mücadeleye
kat›ld›. 
1973 Sivas Ulafl ilçesi Kurtlukaya köyü

do¤umlu olan Songül, 1991’de örgütlü müca-
deleye, Eylül 1993'de gerillaya kat›ld›. 
1971 Tokat’›n Almus ilçesi Durudere köyü do¤umlu olan Mustafa, müca-
deleye 1989’da Küçükarmutlu'da bafllad›. 1994 Kas›m›nda gerillaya kat›l-
d›.
1981 ‹stanbul do¤umlu olan Devrim, 16 yafl›ndayken devrimci harekete
sempati duymaya bafllad›. 17 yafl›nda da¤larda savaflç› oldu. 
Tokat Almus K›n›kl› Köyü do¤umlu olan Salih, 1998’den bu yana mücadele
içindeydi. Çorap Emekçileri Derne¤i ÇEM-DER'in baflkan›yd›.
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Kitab›n AAd›: ZAFER YYOLUNDA 2 
DEVR‹MC‹ SOL

Aç›klamalar / Haber Bültenleri (1990-1994)

Yay›nlayan: BBoran YYay›nevi 

‹lki 2000 y›l›nda yay›nlanan “ZAFER YOLUNDA” ki-
tap serisinin ikincisi, Boran Yay›nevi taraf›ndan yay›nland›. 

“Zafer Yolunda” serisi, devrimci hareketin mücadele
tarihini anlatmaktad›r. Zafer Yolunda 1, hat›rlanaca¤› gi-
bi, THKP-C ile bafllayan devrim tarihinde, yeni bir hare-
ket olarak Devrimci Sol’un tarih sahnesine ç›k›fl›n›,  onun
önderli¤inde gelifltirilen mücadeleyi ve devrimci hareke-
tin 1994’te partileflmesine kadarki süreci anlatmaktayd›. 

ZZaaffeerr YYoolluunnddaa 22 iissee Devrimci Sol’un aç›klamalar›
ve Haber Bültenleri’nden oluflan belgesel bir kitapt›r. 

Kitapta ilk say›s› 1990 Nisan tarihini tafl›yan 31 adet
Devrimci Sol aç›klamas› ve son say›s› 3 Ekim 1994 tari-
hini tafl›yan 78 adet Devrimci Sol Haber Bülteni bulun-
maktad›r. Ayr›ca, aralarda çeflitli konularda, Say› No’su
verilmeden yay›nlanm›fl Haber Bültenleri de tarih s›rala-
mas›na göre yer almaktad›r.

Her iki kitap da yay›mland›ktan hemen sonra toplat›ld›.

Peki neden toplat›ld›lar? Çünkü Zafer Yolunda kitap se-
risi bir tarih anlat›m›d›r. Anlat›lan bu tarih; egemenlerin de-
¤il, egemenlere karfl› ezilenlerin tarihidir. Baba ‹shak-
lar’dan, Bedreddinler’e, Pir Sultanlar’dan Mahirler’e,   Ma-
hirler’den bugüne uzanan Anadolu’da halklar›n isyan›n›n
tarihidir. Anlat›lan tarih, halk›n kurtulufluna, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizme yürüyüflün tarihidir. Egemenler bu
tarihin bilinmesini istemiyorlar. Zafer Yolunda bunun için
toplat›lm›flt›r. 

Zafer Yolunda 2’in önsözünde flöyle yaz›yor; “Zafer
Yolunda, bir devrim yürüyüflünü anlatmak, tarihe kaydet-
mek için bafllat›lan bir kitap dizisidir. Baflka bir deyiflle,
Zafer Yolunda, devrim yürüyüflümüzün belgeselidir. 

Zafer Yolunda, 3, 4, 5... diye devam edecektir. Çünkü
devrim yürüyüflümüz sürüyor ve zafere ulaflmadan dur-
mayacak.

Tarih yaz›yoruz. Devrim yapmak, tarih yazmakt›r. Ta-
rih kan içinde yaz›l›yor. Bedeller ödenerek yaz›l›yor. Be-
del ödetilerek yaz›l›yor. Bu kitapta yeralan hemen her
belge, kanla yaz›lan tarihin belgesidir. Kiminde ödenen
bir bedeldir kan, kiminde sorulan bir hesap.

S›n›flar mücadelesinin böyle flekillenmesi, kimsenin
tercihi de¤il, tarihsel bir zorunluluktur. 

Zafere ulaflmak, bu tarihsel zorunlulu¤un gere¤ini
yapmakla mümkündür. ”

Bu belgelerin içerdi¤i 1990-1994 y›llar›, devrimci
hareketin tarihine ““AAtt››ll››mm YY››llllaarr››”” olarak geçen dönem-
dir. Bu dönemin özelli¤i kitab›n önsözünde flöyle ifade
edilmektedir. “ Bu dönemin en önemli özelliklerinden bi-
ri, halkta çok büyük etkiler b›rakan, oligarfliyi derinden
sarsan eylemlerdir. Bu eylemler, yaln›zca adaletin de¤il,
ayn› zamanda, sosyalizme yönelik sald›r›lar›n alabildi¤i-
ne boyutland›¤› o günkü koflullarda devrim iddias›n›n ve
sosyalist ideolojiye sahip ç›kman›n ifadesidirler. Bu ki-
tapta yeralan aç›klamalar ve bültenler, iflte bu anlamda bu
iddian›n da teorik, politik ifadesidirler.”  

Kitaptaki belgeler, ayn› zamanda devrimci eylemlere
yönelik spekülasyonlara, karalamalara ve komplo teorile-
rine karfl› da bir cevapt›r. Devrimci Hareket tarihi boyun-
ca ne savunmuflsa yapm›fl, ne yapm›flsa savunmufltur.
Hangi eylem, ne için, nas›l gerçeklefltirilmifl, eylemlerin
nedenleri nelerdir, bu belgeler iflte bu sorular›n da cevab›-
d›r.

Tarihin bu dönemi ayn› zamanda ülkemiz s›n›flar
mücadelesinde faflizmin terörüne karfl› “halk›n adaleti”
kavram›n›n bilinçlere yerleflti¤i bir dönem olmufltur.

Oligarfli cephesinde büyük sars›nt›lar yaratan, ordu-
nun, polisin, M‹T’in en üst düzey kadrolar›na yönelik
gerçeklefltirilen  eylemlere iliflkin aç›klamalar›n da bulun-
du¤u kitap 550022 ssaayyffaaddaann oluflmaktad›r. 

Ve kitab›n önsözünde “Zafer Yolunda dizisi, Partili
dönemin mücadelesini anlatan, Partili dönemin belgele-
rini içeren yeni kitaplarla devam edecektir” denilerek Za-
fer Yolunda’n›n devam›n›n gelece¤i flimdiden haber veril-
mektedir.

Ç›kt›!
toplat›ld›



Ülkemizin AAmerikan eemperyalizminin kkanl› iiflgalci
postallar› aalt›nda ççi¤nendi¤i, ssellerin kkatliama

dönüfltü¤ü,  hhasta ttutsaklar›n aalenen kkatledildi¤i,
iflsizli¤in, yyoksullu¤un aal›p bbafl›n› ggitti¤i bbir ülkede

yaflad›¤›m›z› uunutmadan,
Halk›m›z›n ggeleneksel

Ramazan BBayram›’n› kkutluyoruz.
Ülkemizin bbu ddurumu kkarfl›s›nda, bbayram,

haks›zl›klara, aadaletsizliklere kkarfl› vvicdan›m›z›n
sesini ddinledi¤imiz, hhalk›n bbirli¤ini, ddayan›flmas›n›
sa¤lad›¤›m›z bbir gün oolmal›d›r. BBu ddileklerimizle,

tüm hhalk›m›za ssevgilerimizi vve sselamlar›m›z›
sunuyoruz. 
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““ AA mm ee rr ii kk aa nn cc ›› ,,
NNAATTOO’’ccuu AAKKPP,, HHaallkk

DDüüflflmmaann››dd››rr”” diye
yazd›k. Amerikanc›-
l›k’la, Natoculuk’la
halk düflmanl›¤› öz-
defltir çünkü. Amerikan
emperyalizmiyle mevcut
iliflkilerini savunan, NA-
TO’yu savunan herkes ‹‹SS--
TT‹‹SSNNAASSIIZZ halk düflman›-
d›r. Günümüzde, “hiçbir ülke ba-
¤›ms›z olamaz”, “dünya global bir
köydür art›k”, “iç iflleri diye bir fley
kalmam›flt›r”, “karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
esast›r” gibi teorilerle, emperyaliz-
me ba¤›ml›l›k meflrulaflt›r›lmaya ve
kan›ksat›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
Oysa, yeryüzünde bu konudaki s›-
n›fsal ölçüleri de¤ifltirmeyi gerekti-
recek hiçbir geliflme olmam›flt›r.
Dünya emperyalizmle halklar›n ke-
sin s›n›rlarla birbirinden ayr›ld›¤›,
sömüren ve sömürülen s›n›flar ara-
s›ndaki, emperyalist ve sömürge ül-
keler aras›ndaki çeliflkilerin hala uz-
laflmaz oldu¤u bir dünyad›r. Bu ne-
denle, yine son derece net ve kesin
bir flekilde belirtiyoruz ki, eemmppeerr--
yyaalliisstt ddüünnyyaa ddüüzzeenniinn bbiirr ppaarrççaass››
oollmmaayy›› ssaavvuunnaann hhiiçç kkiimmssee,, hhaallkk››nn
ddoossttuu oollaammaazz..

AKP, Amerikanc› bir iktidard›r.
Amerikanc›l›k, düzen partileri

içinde yaln›z AKP’ye özgü bir tu-
tum de¤ildir elbette; Amerikanc›l›k,
1945’lerden bu yana iktidarlar›n ni-
teli¤ini belirleyen s›fatlardan biri-
dir. AKP, emperyalizme ba¤›ml›l›-
¤›n pekiflmesine paralel olarak
Amerikanc›l›kta, kendinden önceki-
leri geride b›rakan bir iktidard›r.
Sadece son günlerin siyasi geliflme-
lerine bakmak yeterlidir: Silahlar
al›n›yor, ülkemize füze kalkanlar›
kuruluyor, üsler ard›na kadar aç›l›p,
142 bin Amerikal› katil AKP tara-
f›ndan “misafir” ediliyor, Afganis-
tan’a 800 yeni asker gönderiliyor.
Erdo¤an ABD’yle görüflmeye gi-
derken, oligarfli, bu defa da IMF’n›n
y›ll›k toplant›s›na ev sahipli¤i yap›-
yor. Amerikal›lar, Türkiye’den Or-
tado¤u’da daha etkin rol oynamas›-
n› istiyorlar. Buna karfl›l›k, AKP’li
bakanlar, Amerikan tekellerine da-

vetiye üstüne davetiye ç›kar›yorlar
vs. vs... K›sacas› Amerikan emper-
yalizmi, AKP sayesinde Türkiye’de
her anlamda at koflturuyor. Türkiye,
AKP sayesinde Amerika için bir ssaa--
vvaaflfl ggeemmiissii,, bir flfliirrkkeett ve bbaabbaass››nn››nn
ççiiffttllii¤¤ii gibi kulland›klar› bir ülke
olmufltur.. AKP, Amerikanc›l›k’ta,
kendinden önceki tüm hükümetleri
geride b›rakm›flt›r derken, önünüz-
de iflte bu tablo vard›r. Ortado¤u’da
akan bütün kanda, iflgallerde, katli-
amlarda, AKP iktidar›n›n da sorum-
lulu¤u vard›r. 

Türkiye oligarflisi, 2000’lerin ba-
fl›ndan bu yana ola¤anüstü bir

silahlanma içindedir. Bu silahlan-
ma, bir yan›yla ülkemizdeki mevcut
ve geliflebilecek ulusal ve sosyal
kurtulufl savafllar›na karfl›, bir ya-
n›yla da Amerikan emperyalizminin
‹ran, Suriye baflta olmak üzere, Or-
tado¤u’da, Kafkaslar’da sindirmek
ve “hizaya getirmek” istedi¤i ülke-
lere karfl› kullan›lmak üzere sürdü-
rülen bir silahlanmad›r. Sorunu sa-
dece silahlanmaya ayr›lan ““bbüüttççee””
aç›s›ndan tart›flmak, soruna ddaarr,,
eekkoonnoommiissttççee vvee bbeenncciillccee bakmak
demektir. Oysa zaten, bu bütçenin
sa¤l›¤a, e¤itime, bar›nmaya de¤il de
silaha ayr›lmas›, bir sonuçtur. Mev-
cut iktidar›n ve politikalar›n›n nite-
li¤inin bir sonucudur. Hiçbir emper-
yalist ve iflbirlikçi ülkede, halk›n
e¤itim, sa¤l›k, bar›nma ihtiyaçlar›,
emperyalizmin ç›karlar›n›n önüne
geçemez. Bu anlamda, oligarflinin
silahlanmas›na, politik boyutuyla,
halk›m›za ve dünya halklar›na sal-
d›rganl›k boyutuyla karfl› ç›kmal›-
y›z. Halka, iflçilere, memurlara,
gençli¤e bu bilinci tafl›mal›y›z. 

Amerika, Ortado¤u’daki, Kaf-
kaslar’daki ç›karlar›na ters dü-

flen, flu veya bu ölçüde boyun e¤me-
yen ülkeleri hizaya getirmek için
Türkiye’yi mmaaflflaa olarak kullanmak-
tad›r. Bu kullanma bazen siyasi bir
tafleron, bazen askeri bir güç olarak
kullanma fleklinde olabilmektedir.
Türkiye, bölge halklar› aç›s›ndan
ikinci bir ‹‹ssrraaiill olmaya adayd›r. Da-
ha tam olarak ifade etmek gerekirse,
Amerikan emperyalizmi bölgede
nas›l bir Türkiye’ye ihtiyaç duyarsa,
Türkiye öyle olacakt›r. ABD’yle
“stratejik ortakl›¤›n” anlam› da bu-
dur. Türkiye oligarflisine bu ortak-
l›kta düflen görev, Amerika’n›n “stra
tejik ç›karlar›” neyi gerektiriyorsa
onu yapmakt›r. 

Stratejik ortakl›k, ülkemizi strate-
jik bir üs olarak Amerika’ya tes-

lim etmektir. Emperyalizmle yeni-
sömürgeler aras›ndaki iliflkide, her
ülkenin k›smi bir “özerklik” alan›
olsa da, bu iliflkide eemmppeerryyaalliizzmmiinn
bbeelliirrlleeyyiicciillii¤¤ii aç›kt›r. Baflka bir de-
yiflle, ba¤›ml›l›k iliflkisi, zaten em-
peryalizmin kendine ba¤›ml› k›ld›¤›
ülkeyi yyöönneettmmeessii demektir. Bu yö-
netim, onlarca mekanizma üzerin-
den sürdürülür. IMF, Dünya Banka-
s› arac›l›¤›yla yönetir, NATO arac›-
l›¤›yla yönetir, say›s›z emperyalist
uluslararas› kurum arac›l›¤›yla yö-
netirler. Yeni sömürgelerin ne hükü-
metleri millidir, ne ordular›, ne po-
lisleri, ne meclisleri... Bu kurumla-
r›n adlar›n›n, s›fatlar›n›n bafl›nda
“TC” damgas› olmas›, onlar› milli
yapmaya yetmez. Onlar, yeni-sö-
mürgecili¤in damgalar›d›r. Görü-
nürde vard›rlar, gerçekte yokturlar;
t›pk› ülkemizin milli marfl›yla, bay-
ra¤›yla görünürde ba¤›ms›z olmas›
gibi...

Ülkemizi emperyalizm yöneti-
yor; daha dar anlamda da Ame-

Defol Amerika
Bu vatan Bizim
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rikan emperyalizmi. Kuflkusuz,
düflünceleri flovenizmle flekillen-
dirilmifl kesimler aç›s›ndan bu
ç›plak gerçe¤i kabullenmek zor-
dur. Ama gerçek de budur. Ka-
rarlar baflka yerde al›nd›ktan
sonra, Ankara’da bir Maliye Ba-
kanl›¤› olmas›, Ankara’da s›k
s›k Bakanlar Kurulu toplant›lar›
yap›lmas› önemli de¤ildir; Ka-
rarlar Pentagon’da veya Nato
karargah›nda al›nd›¤› sürece,
Ankara’da bir Genelkurmay bi-
nas› olmas›n›n önemi yoktur. Bu ne-
denledir ki, emperyalizme ba¤›ml›
bir ülkede, ülkesini sevmek, vatan›-
n› sevmek, emperyalizme karfl› sa-
vaflmakt›r. Vatan sevgisinin tek ger-
çek ölçüsü budur. Türkiye’yi Ame-
rika yönetiyor! Vatan›n› seven her-
kesin ilk düflman› Amerika’d›r. 

Ülkemizi Amerika yönetiyor.

Son otuz y›l›m›z› belirleyen

olaylara bakal›m: IMF’nin daha

fazla tahakkümü alt›na girmemiz

demek olan 24 Ocak 1980 kararlar›,

halk›n de¤il, oligarflinin de de¤il,

Amerika’n›n karar›d›r. 12 Eylül

cuntas›, Amerika’n›n karar›d›r. Özal

iktidar›ndan Tayyip Erdo¤an iktida-

r›na kadar, hemen tüm iktidarlar, flu

veya bu ölçüde emperyalist müda-

halelerle flekillenmifltir. Özellefltir-

me politikalar›, emperyalizmin po-

litikas›d›r. Hem Kopenhag hem Ma-

astrich kriterleriyle “AB’ye uyum”

ad› verilen süreç, emperyalizmin

politikalar›d›r... Onlarca devasa Ka-

mu ‹ktisadi Teflekkülü sat›l›rken,

halka sorulmad›; IMF’nin, emper-

yalist tekellerin dedi¤i oldu. Tar›m›

tasfiye ederken yine halka sorulan

bir fley yoktu. Kararlar, Dünya Ban-

kas›’ndan geliyordu. Avrupa Birli-

¤i’ne üye olma konusunda da halk›n

bir iradesi olmad›; onu da emperya-

lizm belirledi. Aç›kt›r ki, ekonomik,

siyasi, askeri, kültürel, hangi aç›dan

bakarsan›z bak›n, ülkemizin gelece-

¤ini, halk›n kaderini emperyalizm

belirliyor.     

Amerika, ne yaz›k ki bu ülkenin
her taraf›na, her kurumuna sin-

mifltir. Ba¤›ms›zl›k için savafl önce-
likle Amerikan emperyalizmine

karfl› savaflt›r. Kuflku yok ki, Ameri-
kan ve Avrupa emperyalizmi ülke-
mizi sömürgelefltirmekte birlikte-
dirler. Oligarfli ve emperyalizm blo-
kundan sözederken, bu bloktaki
emperyalizm, tüm emperyalistleri
içeren bir tan›mlamad›r. Ancak bu
blok içinde, yani emperyalist sistem
içinde de belirleyici bir güç vard›r
ve o güç de Amerika’d›r. ‹flte bun-
dan dolay›, anti-emperyalist müca-
delenin öncelikli hedefi Ameri-
ka’d›r bugün. Bu tesbit di¤er em-
peryalistlerle uzlaflmak de¤ildir. 

Devrimci, ilerici, vatansever
güçler aç›s›ndan anti-emperya-

list mücadelede düflülebilecek en
önemli yanl›fllardan biri, emperya-
listler aras›nda bir tercih yapmakt›r.
Bir emperyaliste s›rt›n› verip baflka
bir emperyaliste karfl› ba¤›ms›zl›k
mücadelesi yürütebilece¤ini düflün-
mektir. Emperyalistler aras› iliflki
ve çeliflkiler zaman zaman farkl› bir
seyir izleseler de, ba¤›ms›zl›k mü-
cadelesi aç›s›ndan bu öz de¤iflmez.
Avrupa Birlikçili¤i, “faflizme karfl›
Avrupa demokrasisinin deste¤ini al-
mak” biçiminde aç›klayan ve bunu
2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’nda
Hitler faflizmine karfl›, burjuva de-
mokrasileriyle yer yer yap›lan iflbir-
li¤iyle ayn› fleymifl gibi sunanlar, al-
danmakta ve aldatmaktad›rlar... Ay-
n› flekilde Kürt halk›n›n özgürlü¤ü-
nü sa¤layaca¤› gerekçesiyle, benzer
teorilerle Amerikan emperyalizmiy-
le iflbirli¤ini savunanlar da vahim
bir yan›lg› ve yanl›fl içindedirler.
Koflullar ve saflaflmalar›n 2. Emper-
yalist Paylafl›m Savafl› dönemiyle
hiçbir iliflkisi ve benzerli¤i olmad›-
¤› gibi, o dönemde, burjuva demok-

rasileriyle ittifak yap›labilece¤i-
ni savunan Marksist-Leninistler,
bundan asla emperyalizmle uz-
lafl›labilece¤i sonucunu ç›kar-
mad›lar; asla herhangi bir em-
peryalist güçle, tüm dünya halk-
lar›na zarar verecek bir iflbirli¤i
ve ittifak içine girmediler. Bafl-
ka halklar›n katledilmesi pahas›-
na elde edilecek bir özgürlü¤ün
(Irak’ta oldu¤u gibi), halklar
karfl›s›nda emperyalist sistemi
güçlendirecek bir politikan›n

(AB üyeli¤ini savunmak gibi) savu-
nucusu olmad›lar.

Baflta örnek verdi¤imiz demago-
jik teoriler, genifl kitleleri em-

peryalizm ve ba¤›ms›zl›k konusun-
da yan›ltmaya, aldatmaya yönelik-
tir. Ama devrimci, ilerici, vatanse-
ver güçlerin bu noktada yan›lmaya
haklar› yoktur. Bu kesimler aç›s›n-
dan emperyalizmle birlikte olmak
bir yan›lg› de¤il, bir sapmad›r. Her
sapma gibi halka zarar verir. Zarar›n
bir yerinden dönmek, devrimcilere
kulak vermekle mümkündür. Yan-
l›fltan dönmek, anti-emperyalist
mücadele bayra¤› alt›nda toplan-
makt›r. Güncel anlamda bunun so-
mutlanmas› ise Amerikan emperya-
lizmine karfl›, anti-emperyalist saf-
lar› büyütmektir. 

Bu topraklar bizim, ama biz yö-
netmiyoruz. Nas›l bir Türkiye

istiyoruz? IMF üyesi, NATO üyesi,
Beyaz Saray’dan ve Brüksel’den
yönetilen bir Türkiye mi? fiu anki
Türkiye böyle bir Türkiye‘dir ve aç-
l›¤›m›z›n, zulmün sorumlusu da ül-
kemizin böyle yönetiliyor olmas›-
d›r. Onlar ülkemizi ““KKüüççüükk AAmmeerrii--
kkaa”” yapmakla u¤rafl›yorlar y›llard›r.
Ülkemizi Küçük Amerika yapmak
isteyenler, ülkemizi Amerika’ya yö-
nettirenler, vatan hainidir. Biz ise,
ülkemizi ba¤›ms›z bir ülke, halk›-
m›z için özgür bir vatan yapmak is-
tiyoruz. Emperyalizm halklar saf-
laflmas›, bu noktada kendini vatan-
severlerle, vatan hainleri aras›ndaki
mücadelede göstermektedir. “Bu
vatan bizim” diyenler, AAmmeerriikkaa’’yy››

ve AAmmeerriikkaanncc››llaarr›› kovmak için
mücadele saflar›na!

Say›: 194 5GÜNDEM

Devrimci, iilerici, vvatansever
güçler aaç›s›ndan aanti-emperyalist

mücadelede ddüflülebilecek een öönemli
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emperyaliste kkarfl› bba¤›ms›zl›k
mücadelesi yyürütebilece¤ini

düflünmektir.



-Tek hhedefleri, AABD’nin
dünya eekonomisi üüzerindeki
hakimiyetini pperçinlemektir.

- 22004 iitibariyle yyeni-sö-
mürge üülkelerin bborç ttoplam›
2.5 ttrilyon ddolara, yy›ll›k ffaiz
ödemeleri dde 33.75 mmilyar dola-
ra yyükselmifltir. 

- IIMF Latin AAmerika’dan,
Afrika’ya, OOrtado¤u’dan AAs-
ya’ya ttüm hhalklar›n ddüflman›-
d›r!

“20. yüzy›l›n sonlar›nda Kolom-
biya’ya satt›¤›m›z en önemli hizmet-
ler, mühendislik ve inflaat uzmanl›-
¤›yd›. Kolombiya çal›flt›¤›m yerle-
rin tipik bir örne¤iydi. Ülke korkunç
borç yükü alt›na girerek elektrik
hatlar›, otoyollar, telekomünikasyon
hatlar›na yat›r›m yapacak, borcunu
ve faizini petrol ve gaz yataklar›n›n
geliri ile ödeyecekti. Görevim, kredi
ihtiyac›n› mümkün oldu¤unca fliflir-
mekti.”” (Bir Ekonomi Tetikçisinin
‹tiraflar›, John Perkins)

Yukardaki sözler, 26 yafl›nda
“masum bir biçimde” bafllad›¤› “bir

iflte” bir süre sonra ekono-
mi “tetikçisi” haline gele-
cek olan Perkins’in Ko-
lombiya’dan, Ekvador’a,
oradan Endonezya’ya,

‹ran’a uzanan “ifl”lerinin özet anla-
t›m›d›r.

Perkins’in “ifl” alanlar› dünyada-
ki yeni-sömürge ülkelerdir. Yapt›¤›
“ifl” ise görünürde, bu ülkelerdeki
yat›r›mlar› gelifltirmektir. Ka¤›t üs-
tünde ne kadar anlaml› görünüyor.

Oysa, ne Perkins’in ne de onu bu
ifle atayanlar›n tek derdi yoksul ül-
kelerin geliflmesi de¤ildir. Onlar›n
tek derdi bu ülkelerin bu tür planlar-
la ya¤malanmas›d›r.

Kolombiya’ya sat›lan “mühen-
dislik” ve “inflaat uzmanl›¤›” sözle-
ri bize ne kadar tan›d›k geliyor!.. Bu
sat›fl›n arkas›nda çarp›k ve ba¤›ml›
bir ekonomi, geri b›rakt›r›lm›fll›k ve
yoksulluk geliyor tabi.

Kolombiya’dan Endonezya’ya
kadar yeni-sömürge ülkeleri para-
n›n gücü ile böyle ele geçirdiler. Ba-
¤›ml›l›k baflta bu borçlanmalarla pe-
kifltirildi.

Mafya vve 
tetikçilerin rrolü

John Perkins’in ifli yeni-sömürge
ülkelerin borçland›r›lmas›d›r. Önce
o yeni-sömürge ülkenin ekonomik
potansiyeli, kaynaklar›, zenginlikle-
ri tesbit ediliyor, ard›ndan nerelere
“yat›r›m yapaca¤›” belirleniyordu.

Sonra da, kredi verilerek borç-
land›r›l›yor. Art›k, o ülkenin eli-ko-
lu kal›n zincirlerle ba¤lan-
m›flt›r. Borç ve faiz yükü
alt›nda ezilen o yeni-sö-
mürge ülke borç çemberi-
ni k›ramad›¤› için de ko-

layca emperyalist kurumlara teslim
olmaktad›r.

Kolombiya örne¤inde oldu¤u gi-
bi verdikleri “üç kurufl” karfl›l›¤›nda
milyonlarca insan›n kan›n› emerek,
petrol ve do¤al gaz yataklar›n› gasp
ederek talan ettiler.

IMF’nin Perkins gibi memurlar›,
“k›l›ç kuflanarak”, silah tafl›yarak
çal›flm›yorlar. Onlar›n üniformalar›
ya da z›rhlar› da yok. Ama dolar›n
“zoru”, dolarlar›n silah olarak kulla-
n›lmas›, ço¤u kez, gerçek silahlar-
dan daha da etkili olabiliyor.  

Adlar› bazen Perkins, bazen Co-
terelli, bazen David... oluyor. Per-
kins’in deyimiyle onlar birer ““tteettiikk--
ççii”” asl›nda. Yüksek maafllar ve ma-
afllar› d›fl›nda da aç›ktan büyük
mebla¤larda paralar al›yorlar.

Elbette tek bafllar›na de¤iller ve
kendileri için çal›flm›yorlar. As›l ifl-
leri kkaazzaanndd››rrmmaakk.. Bir bak›ma ye-
ni-sömürge ülkelerin maliyelerinin
anahtar›n›, çal›flt›klar› emperyalist
ekonomi kurumlar›na veriyorlar.

Bu kurumlar›n bafl›nda IIMMFF geli-
yor. IMF ve Dünya Bankas› ellerin-
de bond çantalar› ile ülkeleri dolaflan
böyle yüzlerce “tetikçinin” faaliyet-
leri sonucu o ülkeleri ya¤mal›yor.

IMF’nin yeni-sömürgeleri borç-
land›r›p talan etmesinin di¤er ayr›n-
t›lar›na geçmeden önce, IMF’nin te-
tikçilerini biraz daha yak›ndan tan›-
yal›m. Onlar› ve onlar›n rolünü iyi
tan›d›¤›m›zda, IMF’yi de daha iyi
kavrar›z çünkü. John Perkins, on-
lar› flöyle

EEmmppeerryyaalliisstt
eekkoonnoommiinniinn
mmaaffyyaass››

Emperyalizm Emperyalizm 
ahtapotunun sa¤ koluahtapotunun sa¤ kolu

IMF memurlar›, ““k›l›ç
kuflanarak”, ssilah ttafl›yarak
çal›flm›yorlar. OOnlar›n
üniformalar› yya dda zz›rhlar› dda
yok. AAma ddolar›n ““zoru”,
dolarlar›n ssilah oolarak
kullan›lmas›, çço¤u kkez, ggerçek
silahlardan ddaha eetkili
olabiliyor. 
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anlat›yor:

“Ekonomik tetikçiler, yerküre
üzerindeki üüllkkeelleerrii ttrriillyyoonnllaarrccaa ddoo--
llaarr ddoollaanndd››rraann yüksek ücretli pro-
fesyonellerdir. Dünya Bankas›, ABD
Uluslararas› Kalk›nma Ajans›
(USAID) ve di¤er yabanc› 'yard›m'
kurulufllar›ndan bbüüyyüükk flfliirrkkeettlleerriinn
kkaassaallaarr››nnaa ve gezegenimizin do¤al
kaynaklar›n› kontrol eden birkaç
varl›kl› ailenin ceplerine para akta-
r›rlar. Kulland›klar› araçlar aras›n-
da sahte finansal raporlar, hileli se-
çimler, rüflvet, zorbal›k, seks ve ci-
nayet bulunmaktad›r....” 

Bu paragraf›n devam›nda flunu
söylüyor Perkins: “Nereden mi bili-
yorum; ben de bir ekonomik tetikçi
idim.” 

Tetikçi anlatmaya devam ediyor.
Anlat›rken, IMF’ye iliflkin son de-
rece çarp›c› bir benzetme yap›yor:
IMF’yi yöntemleriyle, örgütlenme-
siyle, kadrolar›yla bir mafyaya ben-
zetiyor ki kendilerini tetikçi olarak
adland›rmas› da zaten iflte o zaman
tam yerine oturuyor:

“Ekonomi tetikçisi olarak bizle-
rin amac› kküürreesseell iimmppaarraattoorrlluukk
kurmakt›r. Bizler, di¤er ülkeleri flir-
ketlerimizin, hükümetimizin, banka-
lar›m›z›n... kölesi haline getirmek
için uluslararas› finans kurulufllar›-
n› kullanan elit bir grubuz. MMaaffyyaa--
nn››nn yyaapptt››¤¤›› iiyyiilliikklleerr ggiibbii Ekonomi
Tetikçileri de görünüflte baz› iyilik-
ler yapar. Örne¤in elektrik santral-
leri, otoyollar, limanlar, havaalanla-
r›, teknoparklar gibi altyap› hizmet-
leri için borç temin ederler. Bu bboorrçç--
llaarr››nn öönn kkooflfluulluu,, bütün bu projelerin
Amerikan inflaat ve mühendislik fir-
malar› taraf›ndan gerçeklefltirilme-
sidir. Asl›nda paran›n ço¤u Ameri-
ka’y› hiç terk etmez; yaln›zca WWaass--
hhiinnggttoonn’’ddaakkii bankalardan NNeeww
YYoorrkk,, HHoouussttoonn veya San Francis-
co’daki mühendislik firmalar›na
transfer edilir...” (Age., syf. 2)

Bu mekanizma sonucudur ki,
22000044 iittiibbaarriiyyllee yeni-sömürge ülke-
lerin bboorrçç ttooppllaamm›› 22..55 ttrriillyyoonn ddoo--
llaarraa, y›ll›k ffaaiizz ööddeemmeelleerrii de 33..7755
mmiillyyaarr ddoollaarraa yükselmifltir. Bu tu-
tar, ttüümm yyeennii--ssöömmüürrggee üüllkkeelleerriinn

ssaa¤¤ll››kk vvee ee¤¤iittiimm hhaarrccaammaallaarr›› ttoopp--
llaamm››nnddaann ffaazzllaadd››rr.

Elbette her zaman “tetikçiler” ba-
flar›l› olam›yor. Onlar›n çeflitli ne-
denlerle baflar›l› olamad›klar› za-
manlarda bu kez devreye onlar› ta-
mamlamak üzere, emperyalizmin is-
tihbar› ve askeri güçleri girmektedir. 

“Ancaaak….. E¤er biz baflar›s›z
olursak, devreye çakallar (‹stihba-
rat –NSA ve CIA elemanlar›) girer.
.. Ortaya ç›kt›klar›nda devlet bafl-
kanlar› devrilir veya feci ‘kaza’lar-
da ölürler. E¤er Afganistan ve
Irak’ta oldu¤u gibi, bir flekilde ça-
kallar da beceremezlerse genç Ame-
rikal›lar ölmeye ve öldürmeye gön-
derilir. ”

Sivil faflist hareketler, kontgeril-
la örgütlenmeleri devreye sokulur.
‹lerici, yurtsever yönetimler devri-
lir. Faflist darbeler bunun için yap›-
l›r. Ülkeler iflgal edilir. Emperyalist
ülkelerin silahl›-silahs›z örgütlen-
meleri iflte böyle gerçeklefltirirler o
ülkelerdeki ya¤ma ve talan›.

Emperyalizmi bir ahtapota ben-
zetecek olursak, bu ahtapotun kolla-
r›ndan birisidir IMF. “Yeniden yap›-
lanma” anlaflmalar› ad› alt›nda ye-
ni-sömürge ülkelerde at koflturan
IMF, verdikleri krediler ve dayatt›k-
lar› programlarla bu ülkeleri on y›l-
lar sürecek borç tuza¤›n›n içine çek-
mekte, sonra da elde-avuçta ne var-
sa o ülkenin tüm zenginliklerini
ya¤malayarak al›p götürmektedir.

IMF’yle, DDB’yle ‘‘birlikte
çal›flan” hhiçbir ülke, 
geliflememifltir

Yine bir “tetikçi”nin anlatt›kla-
r›yla devam edece¤iz. IMF’yi ve

Dünya Bankas›’n› bu yan›yla “içeri-
den” anlatt›rm›fl oluyoruz. Dünya
Bankas›’n›n bafl ekonomistlerinden
(bafl tetikçilerden yani) WWiilllliiaamm
EEaasstteerrllyy,, IMF’ye muhtaç duruma
getirilmifl onlarca ülkenin hepsinin
eninde sonunda iflas etti¤ini, borç
yükünden kurtulamad›¤›n›, bbuu ggeerr--
ççee¤¤iinn bbuunnddaann ssoonnrraa ddaa aassllaa ddee¤¤iiflfl--
mmeeyyeeccee¤¤iinnii,, anlat›yor: 

“IMF ve Dünya Bankas›’ndan
1960’tan bugüne borç alan ve daya-
t›lan programlar› uygulayan hhiiççbbiirr
üüllkkeenniinn iilleerrlleemmeeddii¤¤iinnii, aksine fa-
kirleflti¤ini, tüm zenginliklerini, ku-
rumlar›n› yabanc›lara kapt›rd›¤›n›,
köleleflti¤ini, Arjantin, Venezuella,
Bolivya, Nijerya, Zambiya örnekle-
ri ile ... görülmektedir. ” (Aktaran,
Özgür Vatan, say›: 5) 

Anlat›lanlardan, onlarca ülkenin
deneyiminden ortaya ç›kan gerçek-
lerden biri fludur; IMF’den borç
al›nmaya baflland›¤›nda, bunun ar-
kas›n›n geldi¤i, daha fazla borç al-
mak zorunda kal›nd›¤›, giderekte
buna teslim olundu¤u görülmüfltür.
Yeni-sömürge ülkelere baflka seçe-
nekte b›rak›lmam›flt›r.

Örne¤in, 1966’da eenn ççookk bboorrccuu
oollaann 4411 üüllkkeenniinn 33 milyar dolarl›k
borcu, yeni talanlar›n önünü açmak
için ““ssiilliinnmmiiflfl””,, ancak bbuunnaa ra¤-
men bu ülkeler k›sa sürede yeniden
41 milyarl›k borç yyaappmm››flflllaarrdd››rr.. 

Bu kelimenin tam anlam›yla bir
borç bata¤›d›r. Batakl›kta, eemmppeerr--
yyaalliizzmm aahhttaappoottuu yyeerrlleeflflmmiiflflttiirr ve
ahtapotun kollar›ndan biri olan IMF
de av›na sar›l›p onu bo¤ar. 

Görülece¤i gibi verilen krediler,
al›nan borçlar istense de ödenecek
durumda de¤ildir. IMF’nin ““mmaaff--
yyaallaaflflmmaass››”” iflte orada bir kez daha
devreye girer. 

“... borç tutar› o kadar büyük
olur ki birkaç y›l sonra borçlu ülke
ödemeleri aksat›r. Bu oldu¤unda biz
de mafya gibi diyetini isteriz.
BBMM’’ddee AAmmeerriikkaa’’nn››nn iissttee¤¤ii ddoo¤¤rruull--
ttuussuunnddaa ooyy vveerrmmee,, aasskkeerrii üüss kkuurrmmaa
vveeyyaa ppeettrrooll ggiibbii ddee¤¤eerrllii kkaayynnaakkllaarraa
eell kkooyymmaa flfleekklliinnddee oollaabbiilliirr bbuu ddiiyyeett..
BBuunnaa rraa¤¤mmeenn bboorrççlluunnuunn bboorrccuu ddee--
vvaamm eeddeerr.. BBööyylleeccee kküürreesseell iimmppaarraa--

Say›: 194 7IMF

“... borç tutar› o kadar bü-
yük olur ki birkaç y›l sonra

borçlu ülke ödemeleri aksat›r.
Bu  oldu¤unda biz de mafya

gibi  diyetini isteriz. ”



ttoorrlluu¤¤uummuuzzaa bbiirr üüllkkee ddaahhaa eekklleenn--
mmiiflfl oolluurr..” (age, syf. 2)

fiu herkes için net olmal›d›r:
IMF planlar›n›n, IMF’nin “önerdi¤i
çözümlerin” hiçbiri mmaassuumm ddee¤¤iill--
ddiirr.. Her kredi ve borç iliflkisi ttuu--
zzaakkllaarrllaa doludur.

IMF borç bata¤› ile teslim ald›¤›
ülkelere her tür koflulu dayat›yor.
Emperyalistler, borç ertelemeler,
yeni krediler karfl›l›¤›nda askeri üs-
ler istiyor, yeralt› kaynaklar› üzerin-
de imtiyazlar elde ediyor, BM’de oy
istiyor, ülkenin orman›n›, suyunu
ya¤mal›yor, flirketlerine el koyuyor,
iktidarlar› de¤ifltiriyor, devlet ku-
rumlar›na aattaammaallaarr yap›yor, d›fl po-
litikas›n› belirliyor... Yani aassll››nnddaa
üüllkkeeyyee eell kkooyyuupp,, üüllkkeeyyii oonnllaarr yyöö--
nneettmmeeyyee bbaaflflll››yyoorr..

Emperyalistler iflte bu nedenle
zorunlu kalmad›kça bir ülkeyi Irak
ve Afganistan gibi tanklar›, toplar›y-
la iflgal etmiyorlar. Bu yolla, IMF,
Dünya Bankas› arac›l›¤›yla zaten o
ülkeye EELLEE GGEEÇÇ‹‹RRMM‹‹fifi oluyorlar. 

Ahtapot’un kkollar›
2. EEmperyalist SSavafl
sonras› ddünyay› ssard›

IMF (Uluslararas› Para Fonu)
ad› milyonlarca insan›n kafas›na ka-
z›nm›flt›. Türkiye ekonomisinin “en
zor” zamanlar›nda hep o ad› duy-
duk. ‹lkokul çocuklar›na kadar her-
kes bu ad› ö¤rendi.

Hiçbir hükümet onsuz yapama-
d›. Halka hep yalan söyleyerek,
“IMF’siz geliflme olmaz” masallar›
anlat›ld›. Kurtar›c›m›z olarak bize
anlat›lmaya çal›fl›lan IMF as›l ola-
rak kuyumuzu kazand›, yoksullu¤u-
muzun, geri b›rakt›r›lm›fll›¤›m›z›n
as›l sorumlulular› olarak kan›m›z›
emendi.

Amerikan yönetiminin ekono-
mik dan›flmanlar›ndan JJoosseepphh SSttiigg--
lliittzz,, IMF’nin geri b›rakt›r›lm›fl ül-
kelere dayatt›¤› “yyeenniiddeenn yyaapp››llaann--
mmaa aannllaaflflmmaallaarr››”n›n asl›nda o ülke-
leri ele geçirmek için tasarlanan bir
““ööllüümm ffeerrmmaann››”” oldu¤unu anlat-
m›flt› y›llar önce. 

IMF’ye 2008 y›l› itibar›yla 118855

üüllkkee üüyyeeddiirr.. Bu emperyalist kuru-
lufl 2. Emperyalist Savafl›n sonlar›n-
da kuruldu. Emperyalist savafl›n ar-
d›ndan egemenli¤ini ilan eden
ABD, art›k emperyalist kamp›n jan-
darmas› oldu¤u gibi, hemen tüm
uluslararas› ekonomik, siyasi, aske-
ri kurumlar›n da patronuydu. 

Amerikan emperyalizmi bu dö-
nemde egemenli¤ini pekifltirecek
yeni emperyalist kurumlar olufltur-
maya a¤›rl›k verdi. Buna göre y›k›-
ma u¤rayan kapitalist ülkeler ile
ayakta zor duran sömürge ülke eko-
nomilerini DDüünnyyaa BBaannkkaass›› düzen-
leyecekti.

Ahtapot’un kollar›ndan birisi
Dünya Bankas›, di¤eri ise Uluslara-
ras› Para Fonu (IMF) olacakt›. Ku-
rulufl Anlaflmas›’n›n 2277 AArraall››kk 11994455
tarihinde yürürlü¤e girmesi ile IMF
resmen kuruldu. Emperyalist kam-
p›n ihtiyaçlar› için oluflturulan IMF
o günden itibaren “buyurgan bir
müfettifl” gibi çal›flmaya bafllad›. 

Dünya Bankas›’n›n müdahale
alanlar›yla IMF’ninkiler ayr›lm›flt›
belli ölçülerde. Dünya Bankas› ne,
nerede ve nas›l üretilecek, bunlar›
kararlaflt›racakt›. Paran›n de¤erin-
den emekçilerin ücretlerinin saptan-
mas›na kadar günlük ekonomik po-
litika ile ise IMF ilgilenecekti.

Yeni-sömürge ülkelerin halklar›
önce Dünya Bankas›'n›, hemen ar-
d›ndan da IMF’yi tan›d›. IMF, o y›l-
lardan bafllayarak ““hhaassttaa üüllkkeellee--
rriinn”” ddookkttoorruu ilan etti kendini. Tüm
yeni-sömürgeler hastayd› zaten.
Hepsinin emperyalist müdahaleye
““aacciilleenn!!”” ihtiyac› vard›. 

Oysa yeni-sömürgeleri hasta
eden, bizzat IMF ve Dünya Banka-
s›’n›n “yyeenniiddeenn yyaapp››llaannmmaa anlafl-
malar›, ““iissttiikkrraarr pp rrooggrraammllaarr››”” idi. 

Türkiye bu emperyalist kurulufla
1111 MMaarrtt 11994477’’ddee üye oldu. Yani ku-
ruluflundan birkaç y›l geçmeden üye
olmufltu Türkiye. Ülkemiz yöneten-
lerin iflbirlikçili¤inin bir göstergesi-
dir bu da. Türkiye oligarflisi,
üyelikten bu yana geçen 6622
yy››llddaa IMF’nin dayatt›¤›
onlarca anlaflmaya boyun
e¤erek istenilen her fleyi

yerine eksiksiz getirdi.

IMF dünya hhalklar›n›n
düflman›d›r

ABD emperyalizmi, 1945 sonra-
s› içerde ekonomisini askerilefltirir-
ken d›flarda da yeni-sömürgecilik
yöntemlerine baflvuruyordu.

Yeni-sömürge ülkelerdeki a¤›r
ve ödenemeyecek d›fl borç yükü bu-
gün ezilen halklar›n boynunda as›l›
duran a¤›r bir zincir gibi sallanmak-
ta ve halklar›n gelece¤ini tehdit et-
mektedir.

Bu borç buralarda gelifltirilmeye
çal›fl›lan çarp›k kapitalizmin bir so-
nucuydu. Kendi kendini üretme ye-
tene¤inden yoksun b›rak›lm›fl bu
çarp›k kapitalist yap›, her aflamada
emperyalistlere muhtaçt›. Oligarfli,
çarp›k sosyo-ekonomik yap›n›n za-
y›fl›klar›n› d›fl borçlarla kapatmaya
çal›fl›yor, iflte tam bu noktada karfl›-
lar›na IMF ç›k›yordu. IMF de, da-
yatt›¤› politikalar ile yeni-sömürge
ülke ekonomilerine kurtarma ad›na
onlar› bir eennkkaazzaa çevirdi.

Türkiye, IMF politikalar› sonu-
cunda, zaman oldu, ””7700 cceennttee mmuuhh--
ttaaçç”” hale geldi, zaman oldu, ya¤›,
gaz› bulamad›... Ve her IMF reçete-
si, istisnas›z olarak, halk aç›s›ndan
tam bir açl›k ve yoksulluk reçetesi
anlam›na geldi.

Özellikle emperyalizmin
1990’lar›n bafllar›ndan itibaren ge-
lifltirdi¤i sald›rganl›¤a ba¤l› olarak,
IMF anlaflmalar› ve talimatlar› da
daha a¤›rlaflt›. Yeni-sömürge ülkele-
rin ellerinde ne var ne yoksa tüm-
den al›nmaya çal›fl›ld›. Su kaynak-
lar›na, ormanlara el at›ld›. Herfleye
özellefltirme ad› alt›nda el konulma-
ya çal›fl›ld›. 

Daha önce IMF’de çal›flan “te-
tikçiler”den Davison L. Buddhoo
da, 1989’da yazd›¤› istifa mektu-
bunda bu sald›rganl›k dönemi-
n i n

8 IMF

GülerGüler

Zere’yeZere’ye

ÖzgürlükÖzgürlük

20 EEylül 22009



bafllang›c›ndaki gözlemlerini
flöyle anlat›yordu:

“Befl y›l kadar önce Bafl-
kan Reagan bize, ÜÜççüünnccüü
DDüünnyyaa’’yy›› kaappiittaalliizzmmiinn ççaarrkk››--
nn››nn sseerrbbeessttççee ddöönneeccee¤¤ii yyeennii bbiirr aallaann
yyaappmmaamm››zz konusunda s›k› bir talimat
vermiflti. ... 1983 y›l›ndan sonra yapt›¤›-
m›z herfley ‘ya güney yar›m küreyi özel-
lefltirece¤iz ya da ölece¤iz’ kararl›l›¤›na
dayan›yordu. ‹flte bu amaca ulaflabilmek
için biz, 1983-88 y›llar› aras›nda LLaattiinn
AAmmeerriikkaa vvee AAffrriikkaa’’ddaa aallççaakkççaa eekkoonnoo--
mmiikk bbbbiirr tt››mmaarrhhaannee yyaarraatttt››kk..” (Akta-
ran, Yaflad›¤›m›z Vatan, say›: 94)

Asl›nda burada anlat›lanlar “IMF ile
yönetilmeye hay›r denmedi¤inde,
“IMF’nin yönetti¤i de¤il, Ba¤›ms›z bir
Türkiye” mücadelesi verilmedi¤inde ya-
flanan ve yaflanacak olan sonun nas›l
olaca¤›n› göstermektedir.

ABD Baflkan›, emperyalist tekellerin
ç›karlar› için emrindeki binlerce “tetik-
çi”yi dünya’n›n dört bir yan›na gönderi-
yor. Tanklarla, toplarla, uçaklarla de¤il,
ellerindeki evrak çantalar› ile yeni-sö-
mürge yönetimlerine, iflbirlikçi kuklala-
r›na yeni kararlar ald›rarak her fleyi özel-
lefltiriyor, gasbediyorlar.

Bir avuç tekelin daha çok kazanmas›
pahas›na Afrika’da, Asya’da,  yüzmil-
yonlarca insan açl›ktan ölüme mahkum
ediliyor. Kitlesel ölümler yaflan›yor. Bu
politikalar ile milyonlarca emekçiye ac›
çektirilmifl, ülkeler bu bir avuç tekelin
oyunca¤› olmufllard›r.

Yukar›da sözüne etti¤imiz Stiglitz,
IMF ile anlaflmalar için flu çarp›c› ben-
zetmeyi yapm›flt›: “‘yeniden yap›lanma
anlaflmas›’ ... aassll››nnddaa kkaann eemmiicciilleerriinn
bbaaflflaa ggeeççttii¤¤ii bbiirr ööllüümm ffeerrmmaann››dd››rr..””

Tart›flmaya yer yoktur ki; IMF ezilen
halklara “ölüm ferman›” haz›rlayan,
halklar› yoksullaflt›ran emperyalist bir
kurulufltur. Hangi ülkeye girdilerse geri-
ye koca bir enkaz, açlar, yoksullar b›rak-
m›fllard›r. IMF demek, emperyalizm de-
mektir. IMF’ye karfl› ç›kmay›p emper-
yalizme karfl› ç›kmak veya tersinden,
emperyalizme karfl› ç›kmadan IMF’ye
karfl› ç›kmak, tutars›zl›kt›r. Yoksullar›n,
ezilen halklar›n düflman› olan IMF’ye
karfl› mücadele emperyalizme karfl› mü-
cadeledir. IMF’ye karfl› mücadele etmek
ba¤›ms›zl›k için mücadele etmektir. 

Dünya Bankas› ve Uluslara-
ras› Para Fonu’nun (IMF) y›ll›k
toplant›s›, bu y›l 6-7 Ekim 2009
tarihlerinde ‹stanbul’da yap›la-
cak. Haz›rl›k toplant›lar›n›n 28
Eylül’de bafllamas› nedeniyle
toplant› 28 Eylül-7 Ekim aras›na
yay›lm›fl olacak.

Bu tarihler içerisinde emper-
yalist kurumlar›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda onlarca toplant›
ve konferans yap›lacak.

Dünya Bankas› ve IMF, halk-
lar› daha iyi nas›l sömürecekleri
üstüne plan ve programlar gelifl-
tirecek, yeni-sömürge ülkelerin
borç k›s›r döngüsünden ç›kmala-
r›na izin verilmeyerek, IMF’ye
muhtaç halde yaflamalar› için
tedbirler al›nacakt›r.

**

Emperyalizmin temsilcileri,
tetikçileri, açlar›n say›s›n› art›ra-
cak yeni kararlar alacak bu
toplant›da... Toplant›ya, 118855 üüll--
kkeenniinn maliye bakanlar› ve mer-
kez bankas› baflkanlar›n›n da
aralar›nda yer ald›¤› 1133 bbiinn aassaa--
llaakk kat›lacak. 

Dünya Bankas›  Baflkan Yar-
d›mc›s› Kristalina Georgieva,
y›ll›k toplant›lar›n üst üste 2 y›l
Washington’da, 3’üncü y›lda ise
yurtd›fl›nda bir ülkede yap›ld›¤›-
n› söyledi. 

Georgieva, toplant›n›n ‹stan-
bul’da yap›lmas›na iliflkin ola-
rakta flunlar› söylüyordu; “Yurt-
d›fl›ndaki konferans›n nerede ya-
p›laca¤›na iliflkin ülkeler birbi-
riyle rekabet eder. Türkiye, bu
rekabetçi süreçte kazanan ülke
oldu ve bundan büyük memnuni-
yet duyuyoruz.” 

Toplant›n›n ‹stanbul’da yap›-

l›yor olmas› emperyalist tekelle-
rin temsilcilerini sevindirmifl
olabilir. AKP iktidar› da empery-
alist efendilerine yaranma ve
“üç-befl kurufl” kazanmak ad›na
adeta bir seferberlik halinde
sahiplendi toplant›y›. 

Herkesin haz›rl›¤› farkl›yd›
elbette. 

Bu seferberli¤in tersine, bu
ülkede ezilen halklar›n düflman›
IMF’yi, Dünya Bankas›’n› “IMF
defol!” diye protesto etmek için
haz›rl›klar yap›lmaktad›r.

*

Toplant›lar için “Harbiye
Kongre Vadisi’nde yerin alt›nda
7 katl› bir kongre merkezi infla
edilmiflti. 3 bin iflçiyi geceli-
gündüzlü çal›flt›rd›lar IMF’ye
hizmetin eksiksiz olmas› için.
Onlarca flirket ayn› anda, ayn›
yerde çal›flt›r›ld›¤› için, ifl kaza-
lar›nda ölenler oldu. Ama onlar
için ölenlerin önemi yoktu,
önemli olan flu tarihe yetifltiril-
mesiydi... 

AKP iktidar›, bu noktada tüm
olanaklar›n› seferber ederek, na-
s›l iyi bir uflak oldu¤unu gösterdi. 

‹stanbul’u ve asl›nda tüm
Anadolu’yu tekellerin önüne
sürüyorlar. Ne ‹stanbul, ne Ana-
dolu, IMF’nin, Dünya Banka-
s›’n›n çiftli¤i de¤ildir. IMF’nin
tetikçileri bu ülkenin sahipsiz ol-
mad›¤›n› göreceklerdir.

Anti-emperyalistler, ilerici-
ler, devrimciler, IMF’nin ve
Dünya Bankas›’n›n toplant›lar›
karfl›s›nda “IMF’nin yönetti¤i
Türkiye de¤il,  Ba¤›ms›z Türki-
ye” demeye ve bunun için mü-
cadele etmeye devam edecekler-
dir.

‹stanbul, IMF’nin, 
Dünya Bankas›’n›n Çiftli¤i de¤ildir

AAççll››¤¤››nn,, SSeeffaalleettiinn SSoorruummlluullaarr››
‹‹ssttaannbbuull’’ddaa TTooppllaann››yyoorr!! 
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1-7 Ekim tarihleri aras›nda ‹s-
tanbul’da yap›lacak olan, IMF ve
Dünya Bankas› y›ll›k emperyalist
zirvesini protesto için ‹stanbul Tak-
sim’de IIMMFF vvee DDüünnyyaa BBaannkkaass››
KKaarrflfl››tt›› BBiirrlliikk taraf›ndan eylem ya-
p›ld›. Tramvay Dura¤›’nda toplanan
birlik üyeleri burada "IMF ve Dün-
ya Bankas› Defol" yazan bir pankart
açt›lar. Tramvay Dura¤›’ndan dö-
vizler ve flamalarla Galatasaray Li-
sesi önüne kadar; "IMF Defol, Dün-
ya Bankas› Defol, IMF Defol Bu
Dünya Bizim, IMF’ye Karfl› Soka-
¤a Eyleme Mücadeleye" sloganlar›
ile yürüyüfl yap›ld›. Yürüyüfl s›ra-
s›nda yap›lan konuflmalarda; "Onlar
‹stanbul’dayken bizde sokaklarda
olaca¤›z. Onlara gelece¤imizi belir-
leme f›rsat› vermeyece¤iz. Emper-
yalistler gelip bizler hakk›nda, halk-

lar hakk›nda
planlar yapacak-
lar. Krizin fatura-
s›n› bize ödetme-
ye çal›flacaklar.
Bizim de söyle-
yeceklerimiz var.
Bu toplant›lara
karfl› mücadele-
mizi sürdürece-
¤iz" denildi. 

Hep bir a¤›z-
dan Çav Bella
marfl›n›n söylen-
di¤i eylemde Ga-
latasaray Lisesi
önüne gelindi¤in-
de Rojda fiendur
birlik ad›na ha-

z›rlanan aç›klamay› okudu. "IMF-
Dünya Bankas› emperyalizmin,
halklar›n boynuna takt›¤› prangad›r!
IMF-Dünya Bankas› iflsizliktir,
yoksulluktur, açl›kt›r, sömürüdür!"
diyen fiendur; IMF ve Dünya Ban-
kas›’n›n bizi daha fazla borçland›r-
mak, daha fazla kontrollerine almak
için geldi¤ini söyledi. 

fiendur aç›klaman›n devam›nda;
"Türkiye neredeyse 50 y›ld›r
IMF’nin haz›rlad›¤› "ac› reçete"ler-
le yönetiliyor. IMF ve Dünya Ban-
kas›’n›n politikalar› sonucu hayata
geçirilen özellefltirme furyas›yla her
fley ticarilefltirilmifltir. Sa¤l›k, e¤i-
tim paral› hale getirilmifl, iflçilerin,
emekçilerin bu imkanlardan yarar-
lanmas› neredeyse olanaks›z bir hal
alm›flt›r. ‹flbirlikçi tekeller arac›l›-
¤›yla sömürü katmerlenmifltir" dedi. 

*

17 Eylül günü birlik ‹stanbul
Unkapan›’da bulunan Merkez
Bankas› Ek Binas› önünde bir
eylem yapt›. 

100 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
“IMF ve DB suç örgütleridir” deni-
lerek; y›llad›r milyonlarca insan›n
ekme¤ine kan do¤rayan, milyonlar›
açl›¤a ve sefalete mahkum eden bu
azg›n sömürücülerin bu kez
de gündemlerine kapitalist
krizi ald›klar› vurguland›. 

Yap›lan aç›laman›n
ard›ndan eylem slogan-

larla son buldu. 

17 Eylül günü birli¤in bir di¤er
eylemi de Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n konuflmac› olarak ka-
t›ld›¤› Lütfi K›rdar Kongre Merke-
zi’nin aç›l›fl› s›ras›nda oldu.

Kongre Merkezi’nin aç›l›fl›nda
Erdo¤an konuflma yaparken sözü
birlik üyeleri taraf›ndan kesildi.
“Emperyalistler ‹flbirlikçiler 6. Fi-
lo’yu Unutmay›n!” sloganlar›n›n a-
tan eylemcilere polis sald›rd›. 

Erdo¤an eylemcilere karfl› hofl-
görü masallar› anlat›rken eylemciler
polis taraf›ndan karga-tulumba gö-
zalt›na al›narak Vatan Emniyet Mü-
dürlü¤ü’ne götürüldüler. Burada bir
gün bekletilen eylemciler 18 Eylül
günü fiiflli Adliyesi’ne getirildiler.
“IMF Defol Bu Dünya Bizim, Em-
peryalistler ‹flbirlikçiler 6. Filo’yu
Unutmay›n!” sloganlar›yla adliyeye
giren eylemciler savc›l›k taraf›ndan
ifadeleri al›narak serbest b›rak›l-
d›lar.
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IMF VE DÜNYA BANKASI KARfiITI
B‹RL‹K’i oluflturan örgütler:

DEMOKRAS‹ ‹Ç‹N B‹RL‹K HARE-
KET‹(DTP, TÖP, SDP, Sosyalist Parti,
SODAP, EHP, SEH, Anti-Kapitalist,
Türkiye Gerçe¤i, Demokratik Dönüflüm,
14 May›s Platformu), HALK CEPHES‹,
BDSP, PART‹ZAN, DHF, ALINTER‹,
ESP, ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL HAREKET,
ÇHD, KALDIRAÇ, DEVR‹MC‹ HA-
REKET, MÜCADELE B‹RL‹⁄‹, YD‹
ÇA⁄RI, EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEP-
HES‹, ODAK, KÖZ, PROLETARYA-
NIN KURTULUfiU, OTONOM.

"IMF Defol,
Dünya Bankas› Defol!"

Diyarbak›r’da Mezopotamya
Sosyal Forumu 

Mezopotamya Sosyal Forumu,
25-30 Eylül tarihleri aras›nda Di-
yarbak›r’da yap›lacak.

Forumda “Emperyalist Küre-
selleflme Ç›kmaz› ve Seçenekler,
Ortado¤u’da Halklar, Bölünmüfl-
lük ve Dayan›flma, Militarizm, Si-
villeflme ve Sivil ‹taatsizlik Dene-
yimleri, Ortado¤u’da Kültürel Dö-
nüflümler ve Yarat›c›lar›,  Toplu-
mun De¤iflim Ve Dönüflüm Dina-
mi¤i: Gençlik, Gelece¤in Do¤ru
‹nflas› ‹çin Geçmiflle Yüzleflme /
Süregelen Hak ‹hlalleri” bafll›k-
lar›ndan oluflan 9 konu bafll›¤›yla
yap›lacak bir çok toplant›da, Orta-
do¤u’dan ve Avrupa’dan pek çok
kurum ve birey biraraya gelip tart›-
flacak, deneyimlerini paylaflacak ve
mücadelelerini ortaklaflt›rmaya ça-
l›flacak.



Dünya
halklar›n›n bafl düflman›, savafllar›n
as›l sorumlusu ABD, dünyadaki en
büyük silah üreticisi ve sat›c›s›d›r.
ABD’nin 2008 y›l›nda toplam silah
ihracat›n› yyüüzzddee 5500 cciivvaarr››nnddaa aarrtt--
tt››rrdd››¤¤›› aç›kland›. 

“2008 y›l›nda dünyadaki toplam
silah ihracat›n›n yyüüzzddee 6688..44’’üünnüü
AABBDD yyaapptt››... Dünyadaki toplam si-
lah ihracat› küresel ekonomik kriz
nedeniyle azal›rken, ABD, 2007’ye
göre silah ihracat›n› 2255..44 mmiillyyaarr
dolardan 3377..88 mmiillyyaarr dolara ç›kar-
d›...” (Hürriyet, 9 Eylül 2009)

Silahlar›n en büyük al›c›s› ise
yeni-sömürge ülkeler!... 

Amerika, askerilefltirilmifl eko-
nomisinin çarklar›n› döndürmek ve
dünya imparatorlu¤u stratejisini
sürdürmek için dünya halklar›n› si-
laha ve kana bo¤uyor. Tekeller kâr-
lar›na kâr katarken, dünya halklar›
açl›¤›n, savafllar›n pençesi alt›nda.
Ortado¤u’da, Asya’da, Afrika’da ve
dünyan›n dört bir yan›nda, halklar
emperyalist tekellerin kârlar› için
katlediliyor. 

EEnn bbüüyyüükk ssiillaahh ssaatt››flfl››!! 
EEnn bbüüyyüükk mmüüflfltteerrii......
MMüüflfltteerriinniinn aadd›› TTüürrkkiiyyee!!...... 

Amerika’n›n 2008 y›l›na iliflkin
yukar›da aktard›¤›m›z rakamlar›n
devam›nda bir de flu bilgi yeral›yor:

“ABD, bu dönemde sat›fl›n›n bü-
yük ço¤unlu¤unu, geliflmekte olan
ülkelere yapt›. Bu ülkeler, ABD’nin
toplam silah ihracat›n›n yyüüzzddee
7700..11’’ini ald›.”

O “yyüüzzddee 7700..11””  içinde hiç kufl-
ku yok ki Türkiye de var. Türki-
ye’nin bu oran içindeki yeri daha da

artacak üstelik. 

Çünkü bas›na yans›yan bilgilere
göre Amerika, Türkiye'ye 77..88 mmiill--
yyaarr ddoollaarrll››kk PPaattrriioott ffüüzzeelleerrii sat-
maya haz›rlan›yor. Bas›nda yer alan
rakamlara göre, 6 milyar dolard›r.
Bu sat›fl gerçekleflti¤inde Türkiye,
ABD'nin eenn bbüüyyüükk mmüüflfltteerriissii ola-
cak. ABD'nin son y›llarda yapt›¤›
en yüksek miktardaki silah sat›fl›
gerçekleflecek. 

“Pentagon'un Savunma Güvenli-
¤i ‹flbirli¤i Ajans›'ndan yap›lan
aç›klamada sat›fl›n 1133 PPaattrriioott aatteeflfl--
lleemmee üünniitteessii vvee 7722 PPAACC--33 ffüüzzeessiinnii
kapsad›¤› belirtiliyor. Sat›fl›n ABD'-
nin yapt›¤› eenn bbüüyyüükk hhüükküümmeettlleerr

aarraass›› ssiillaahh ssaatt››flflllaarr››nnddaann bbiirrii ola-
ca¤› öne sürüldü.” (Vatan, 12 Eylül
2009)

Türkiye, Amerika ad›na bölgede
yeni roller üstlenmeye aday olduk-
ça, silahlanmas› da  daha büyük bo-
yutlara ulafl›yor. ABD, “bölgede
bar›fl›n ve istikrar›n sa¤lanmas› ko-
nusunda Türkiye’nin önemli bir oorr--
ttaakk oldu¤u” gibi söylemlerle, oli-
garflinin silahland›r›lmas›n› oldu-
¤undan farkl› göstermeye çal›fl›yor.
Türkiye’nin silahland›r›lmas› Orta-
do¤u halklar› için aç›k bir tehdittir. 

BBuu ssiillaahhllaarrllaa kkiimmee mmeeyyddaann
ookkuuyyoorr oolliiggaarrflflii,, PPaattrriioottllaarrllaa kkiimmee
kkaarrflfl›› öönnlleemm aall››nn››yyoorr?? TTüürrkkiiyyee
hhaannggii üüllkkeelleerriinn ffüüzzee tteehhddiiddii aalltt››nn--
ddaadd››rr vveeyyaa ööyyllee bbiirr tteehhddiitt aalltt››nnaa
ggiirrmmee iihhttiimmaallii mmii vvaarrdd››rr;; nneeddeenn??

Türkiye oligarflisi, bu sorular›n
cevaplar›n› halka aç›klamak zorun-
dad›r. Halklar aras›ndaki düflmanl›-
¤› yaratan, ülkeleri birbirine k›flk›r-
tan  ABD’dir. 

Obama’n›n Amerikan Kongre-
si’ne yapt›¤› aç›klamadan anlafl›la-
ca¤› gibi as›l mesele, AAmmeerriikkaann çç››--
kkaarrllaarr››dd››rr.. Peki o zaman Türki-
ye’nin ola¤anüstü bir flekilde silah-
land›r›lmas›n›; “Amerikan ç›karlar›
için hayati derecede önemli” k›lan
nedir? 

Amerika’n›n ç›kar›, AAmmeerriikkaann
tteekkeelllleerriinniinn çç››kkaarr››dd››rr.. Tekellerin
ç›kar›na olan, dünyay› silahland›r-
mak,  savafllarla halklar›n kan›n›
dökmek ve gözda¤›yla sindirmektir. 

AABBDD bbüüttççeessiinniinn yyaarr››ss›› 
ssiillaahhllaannmmaayyaa aayyrr››ll››yyoorr

ABD, yeni-sömürge ülkelere
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BU S‹LAHLARIN 
KÂRI TEKELLERE, 

BOMBALARI 
HALKLARA

Ey GGenelkurmay!
OObbaammaa’’nn››nn ddeeddii¤¤ii aaçç››kk.. AAsskkeerrii

iiflfllleerriinn ““ggiizzlliillii¤¤ii”” aarrkkaass››nnaa
ss››¤¤››nnmmaayy››nn,, SSiillaahhllaarr››

AAmmeerriikkaa’’nn››nn çç››kkaarrllaarr››nn››
kkoorruummaakk iiççiinn aall››yyoorrssuunnuuzz.. 

Ey AAKP! HHeerr flfleeyy aaçç››kk;; oo

kkaaddaarr ppaarraayy›› AAmmeerriikkaa’’nn››nn
çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn ööddeeyyeecceekkssiinniizz..
HHiiççbbiirr iihhttiiyyaaçç vvee ggeerreekklliilliikk

oollmmaadd››¤¤›› hhaallddee,, kkeennddii
kkoollttuu¤¤uunnuuzzuu ssaa¤¤llaammllaaflfltt››rrmmaakk
iiççiinn bbuu bbüüyyüükk ssiillaahh aall››mm››yyllaa,,
AAmmeerriikkaann eekkoonnoommiissiinnee nneeffeess

aalldd››rr››yyoorrssuunnuuzz!!

“ABD’nin orta¤›, NATO’-
nun müttefiki Türkiye’nin etki-
li bir savunma kapasitesine
ulaflmas›na ve bölgede denge
oluflturmas›na yard›mc› ol-
mak, AABBDD’’nniinn yyaaflflaammssaall uulluu-
ssaall çç››kkaarr››dd››rr..”

BBaarraacckk OObbaammaa

(Türkiye’ye Patriot füzelerinin sa-
t›lmas› için Amerikan Kongresi’ne

sundu¤u gerekçeden) 



y›lda 1155--2200 mmiillyyaarr dolar düzeyinde
silah sat›fl› yapmaktad›r. Dünya si-
lah ticaretinde en çok kar eden flir-
ketlerin bafl›nda; Lockheed Martin,
Boeing/Mcdonell Douglas ve Rayt-
heon/ Hughes/Texas Ins. gibi Ame-
rikan flirketleri gelmektedir.  

1943 y›l›nda ABD’nin üretimi-
nin yüzde 38’ini savafl malzemeleri
olufltururken bu oran sürekli olarak
artm›flt›r. Yugoslavya’ya sald›r›ld›¤›
1999’da ABD bütçesinden askeri
harcamalar için 228811 mmiillyyaarr dolar
ayr›lm›flt›r. Bu miktar ttüümm NNAATTOO
üüllkkeelleerriinniinn, Japonya ve Güney Ko-
re’nin toplam savunma bütçelerin-
den daha fazlad›r.

ABD’nin askeri bütçesi, 2002
y›l›nda Afganistan’›n iflgaliyle 338822
mmiillyyaarr dolara,  2003’de Irak’›n ifl-
gali ile birlikte ise 550000 mmiillyyaarr dola-
ra yükselmifltir. Geçen y›l› bu raka-
m›n 665500 mmiillyyaarr dolara yaklaflt›¤›
tahmin edilmekteydi. 

AABBDD nneeddeenn bbuu kkaaddaarr

ssiillaahhllaann››yyoorr??

Emperyalist ekonominin askeri-

lefltirilmifl niteli¤i, Mahir Çayan’›n

net olarak ortaya koydu¤u olgular-

dan biridir. Bunun sonucu olarak

kapitalizm artan sermaye birikimini

askeri alanda yat›r›ma dönüfltürür-

ken, ürettiklerine sürekli pazar alan›

yaratabilmek için de yeni-sömürge
ülkeleri silahland›rmakta, silahlan-
may› zorunlu k›lacak siyasal sorun-
lar› ve düflmanl›klar› k›flk›rtmakta-
d›r. Bu nedenle de sürekli olarak
halklar aras›nda düflmanl›klar kö-
rüklenmekte, suni düflmanlar yarat›-
larak, savafllara, iflgallere “meflru-
luk” kazand›r›lmaya çal›fl›lmakta-
d›r. Mesele, ne Saddam’›n diktatör-
lü¤ü, ne ‹ran ya da Irak’ta oldu¤u
söylenen nükleer silahlar, ne de
halklara demokrasi götürülmesidir. 

Amerikan emperyalizminin bu
dönemde hedefe koydu¤u ülkelerden
biri ‹ran’d›r.  Patriotlar, ‹ran’›n sahi-
bi oldu¤u iddia edilen uzun menzilli
füzelerden emperyalistleri korumak
için Türkiye’ye yerlefltirilmektedir. 

Türkiye’nin bu kadar çok silah-
land›r›lmas›yla, Amerikan ç›karlar›
için daha etkin rol oynayaca¤›, yeni
katliamlar ve savafllarda ABD’ye
suç ortakl›¤› yapaca¤› aflikard›r. 

Sorun TTürkiye’nin bbir
ihtiyac›n›n oolup oolmamas›

de¤il. 

Patriotlar, AAmerikan
tekellerine mmilyar dolarlar

kazand›rmak vve AAmerika’n›n
askeri pplanlar›n›

uygulamakt›r. 

Aç›k vve kkesindir:
Türkiye’yi eemperyalizm
iflbirlikçileri yyönetiyor. 

Aç›k vve kkesindir;
yönetenler, AAmerikanc›d›r! 

Diyor ki BBaflbakan’›n eeski
ak›l hhocas› CCüneyt ZZapsu:

““TTaayyiipp EErrddoo¤¤aann’’›› ddeellii¤¤ee ssüüppüürr--
mmeeyyiinn,, kkuullllaann››nn””..

Tayyip Erdo¤an’› s›k›lm›fl bir li-
mon gibi kald›r›p çöpe atmak yeri-
ne, ç›karlar›n›z için kullan›n diyor.

Uflakl›k yapt›klar› ABD’ye Bafl-
bakan’›n “kullan›lmas›”gerekti¤ini
yalvar yakar anlatmaya çal›flan bir
baflbakan dan›flman›...

Ve “kullan›lmak” için s›rada
bekleyen bir baflbakan. Onursuz, ki-
fliliksiz ve uflak olmay› bafltan kabul
etmifl bir halk düflman›!

Oysa onu kürsülerden izleyen
san›r ki, her konuda kararlar› o veri-
yor. Konufltu¤u her yerde halk› sus-
turan, afla¤›layan bir despot. Kendi
halk›na karfl› despot ama emperya-
list efendilerine karfl› haz›rolda bek-

leyen ucuz bir uflak.

Baflbakan’dan bafllayarak, tüm
AKP’li bakanlar, AKP’nin tüm bü-
rokratlar› Amerikal› efendilerine
ayn› ça¤r›y› yap›yorlar; “GGeelliinn!!....

SSiizziinn iiççiinn hheerr flfleeyyii yyaappmmaayyaa hhaazz››--

rr››zz.. BBiizzii kkuullllaann››nn!!”

‹ktidar’da kalmak pahas›na, önle-
rine at›lacak bir parça “kemik” u¤ru-
na KKUULLLLAANNIILLMMAAYYAA haz›rlar. Ve
haz›r olmaktan öte kullan›l›yorlar.

Diyor ki UUlaflt›rma 
Bakan› BBinali YY›ld›r›m: 

'' ''Türkiye'de bütün dünyadan
çok büyük flirketler var. Ameri-
kal› dev flirketler de Türki-
ye'de yat›r›m yap›yorlar.
Ancak say›lar› di¤er ülke-
lerin flirketlerine göre çok
daha az. ‹stedi¤imiz ölçü-

de görünür de¤iller. UUllaaflfltt››rrmmaa BBaa--
kkaann›› oollaarraakk,, AAmmeerriikkaall›› flfliirrkkeettlleerrii
ddaahhaa ffaazzllaa yyaatt››rr››mm yyaappmmaayyaa ddaa--
vveett eeddiiyyoorruumm'''' ((Türk-Amerikan
Haber Portal›, 10 Eylül 2009).

1995 y›l›nda ABD yönetimi Tür-
kiye’yi daha çok ya¤malamak ve
sömürmek için “1100 bbüüyyüükk ppaazzaarr
“aras›nda saym›flt›r. Ve bu nedenle
daha önce Türkiye’ye gelmemifl
olan Amerikan tekellerini Türki-
ye’ye gitmeleri için yönlendirmifltir.

60 y›ld›r ABD emperyalizmi ta-
raf›ndan talan edilmemiz yetmez-
mifl gibi Ulaflt›rma Bakan› Ameri-
kan tekellerini ülkemi-

AAKKPP’’nniinn AABBDD’’yyee ççaa¤¤rr››ss››;; GGeelliinn!!.... 
kkuullllaann››nn,, ssöömmüürrüünn,, yyaa¤¤mmaallaayy››nn!!
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zi daha çok ya¤malas›nlar, çocukla-
r›m›z do¤arken daha çok borç yükü
ile do¤sunlar diye hepsini ça¤›r-
maktad›r.

Hem de nas›l bir ça¤r› ile!.. Ba-
kan, Türkiye’de “yat›r›m ya-
pan”Amerikan tekellerinin say›s›n›n
az oldu¤una bak›p üzülmektedir.

Kendi halk›na yaflatt›klar› ac›ya,
halk›n yoksullu¤una üzülmek yeri-
ne, Amerikan tekellerinin bir k›sm›
sömürecek di¤erleri geri kalacak
diye üzülen bir AKP’li bakan.

Kendi halk› için de¤il Amerikan
tekelleri için çal›flan, üzülen bir ba-
kand›r AKP’li bakan. Ve bu olanla-
ra bak›p, AKP’li bakan›n Türkiyeli
oldu¤undan kuflku duymamak
mümkün mü? ABD’li bakanlar›n
duymad›¤› üzüntüyü Ulaflt›rma Ba-
kan› duyuyor.

Kuflkusuz bu durum sadece
Ulaflt›rma Bakan›’na özgü bir fley
de¤ildir. AKP’nin özü budur. AKP
iflbirlikçi bir partidir. Hem bakan›n
üzülmesi için bir neden yoktur.
Türkiye’de 22000066 yy››ll›› iittiibbaarr››yyllee
773300’’uunn üüzzeerriinnddee AAmmeerriikkaann flfliirrkkee--
ttii ffaaaalliiyyeett ggöösstteerrmmeekktteeddiirr.. Bu flir-
ketlerin yat›r›mlar› 66 mmiillyyaarr ddoollaarr››
aflm›flt›r.

AKP’nin iflbirlikçi politikalar›
sonucu Amerikan tekelleri için ül-
kemiz bir cennet haline getirildi.

Amerikan-Türk Konseyi’nin ye-
me¤inde konuflan Y›ld›r›m, Türki-
ye’nin “AAvvrruuppaall›› vvee AAmmeerriikkaall›› flfliirr--
kkeettlleerriinn,, AAffrriikkaa,, OOrrttaaddoo¤¤uu vvee OOrr--
ttaa AAssyyaa''yyaa uullaaflfl››mm››nnddaa mmeerrkkeezz
oollaarraakk sseeççiillddii¤¤iinnii”” söyledi. Yani
Türkiye’ye gelmekte gecikmesinler. 

Diyor ki BBaflbakan:

''ABD ifl dünyas›n›n, Türkiye'nin
sundu¤u ff››rrssaattllaarr›› kkeeflflffeettmmeessiinnii is-
tiyoruz. Bu keflfin asl›nda yap›laca-
¤›ndan endiflem yok ama aacceellee eeddiill--
mmeessiinnii istiyorum.”

“ABD ifl dünyas›na” bir ça¤-
r›’da Baflbakan’dan. Adeta s›raya
girmifller. Ça¤r› üstüne ça¤r› yap›-
yorlar. Biri Türkiye’nin “mmeerrkkeezz
oollaarraakk”seçildi¤ini, “ggeennçç vvee ddiinnaa--
mmiikk bbiirr nnüüffuussaa” sahip oldu¤unu

söylüyor.

Türkçesi, hem ucuz iflçi bol,
hem istedi¤iniz kadar çal›flt›raca¤›-
n›z genç iflçilerimiz var diyor.

Baflbakan ise emperyalist tekel-
lerin Türkiye’ye “gelme”leri konu-
sunda ““aacceellee eeddiillmmeessiinnii” istiyor.
Türkiye’nin “f›rsatlar ülkesi” oldu-
¤unu adeta ba¤›r›yor.

Niye bu acele diye sormak gere-
kiyor. Baflbakan, ülkemizin do¤al
kaynaklar›n›, tüm zenginliklerini
bir an önce emperyalist tekellere
ya¤malatmak istiyor.

Diyor ki eeski EEnerji 
Bakan› HHilmi GGüler:

"Türkiye'nin enerji verimlili¤i
konusunda imzalad›¤›m›z bu muta-
bakat büyük önem tafl›yor... Bu mu-
tabakatla, AABBDD--TTüürrkkiiyyee aarraass››nnddaa
yyeeppyyeennii bbiirr ssaayyffaa aaçç››yyoorruuzz.” (age,
4 Nisan 2009)

Bakan oldu¤u dönemde, emper-
yalistlerle imzalad›¤› bir enerji ant-
laflmas› töreninde “yepyeni bir say-
fa açmaktan” söz ediyordu.

Bu “yepyeni sayfa”da; baflta
enerji alan›nda olmak üzere
ABD’ye verilmifl yeni sözler, ba-
¤›ml›l›¤› pekifltiren yeni antlaflma-
lar vard›. Bu demektir ki topraklar›-
m›z›n, do¤al kaynaklar›m›z›n, or-
manlar›m›z›n ya¤malanmas› de-
vam edecekti.

Emperyalistlere “yeni”sayfalar
açarak, halk›n al›nterini alt›n bir tep-
si içinde sunanlar, ba¤›ms›zl›k iste-
yen devrimcilere ise iflkenceleri, tec-
riti, katliamlar› reva gördüler. On-
dand›r Güler Zere’leri öldürmek is-
temeleri. Ondand›r tecritte ›srarlar›.

‹slamc›lar›n çça¤r›lar›n›n
alt›nda  ‘‘Amerika
sevgileri’ vard›r

Merve Kavakç›’n›n ABD vatan-
dafl› oldu¤u ortaya ç›kt›¤›nda, Re-
cai Kutan flöyle demiflti: “Türki-
ye’nin menfaatlerini kollama aç›-
s›ndan büyük bir imkand›r.” Bir
baflka konuflmada ise Fetullah Gü-
len; “ABD’yi karfl›m›za alarak

dünyan›n hiç bir yerinde ifl yapma-
m›z mümkün de¤ildir.” diyordu...

Düzen islamc›lar›na bak›n; hep-

si flu veya bu biçimde ABD’yle içli

d›fll›d›r. ABD’nin yeflil kuflak, ›l›m-

l› islam gibi projelerinde yer ald›-

lar. Okumaya oraya giderler. Ço-

cuklar›n› orada okuturlar. Örne¤in

Tayip Erdo¤an, Türkiye’de genç

k›zlar “baflörtülü” olduklar› gerek-

çesiyle üniversite kap›lar›ndan geri

çevrilirken, kendi k›zlar›n›, gelini-

ni, o¤lunu ifladamlar›n›n paralar› ile

Amerika ve ‹ngiltere’de okutuyor-

du. O¤lu orada yaflad› y›llarca.

Merve Kavakç› gibileri ABD elçisi

gibi çal›flt›lar. Fethullah Gülen ora-

ya s›¤›nd›...

Bunun ideolojik, kültürel bir

çok nedeni var elbette. Bir kez,

Amerika’ya hayrand›rlar. Hayalle-

rindeki düzen ABD’deki düzenin

dinilefltirilmifl halidir. Fehmi Ko-

ru’nun, Abdullah Gül’ün ;”bbiizz

AABBDD’’yyee öözzggüürrllüükklleerr üüllkkeessii oollaa--

rraakk bbaakkaarrdd››kk”” deyiflleri bu ruh ha-

linin ifadesidir.

‹slamc›l›kla Amerika’y› böyle-

sine yan yana getiren unsurlardan

biri de ikisinin de karakteristik

özelliklerinden biri olan anti-komü-

nizmcilikleridir. Baflta Fetullah Gü-

len olmak üzere neredeyse bugün-

kü islamc› kadrolar›n tamam› o y›l-

lardaki anti-komünist “KKoommüü--

nniizzmmllee mmüüccaaddeellee ddeerrnneekklleerrii”nde

çal›flm›fllard›r.

Türkiye’de o y›llarda devrimci

mücadeleye karfl› bu kadrolar kul-

lan›lm›flt›r. Örne¤in emperyalizmi

ve onun iflgal gücü 6. Filo’yu pro-

testo yürüyüflüne kat›lan devrimci-

lere, ilericilere ve yurtseverlere sal-

d›r›p, “kanl› pazar” › yaratm›fllard›r.

Tayyip Erdo¤an ve AKP hükü-

metinin di¤er yetkilileri, s›k s›k

kendilerinin politikalar›n›n ABD’-

yle ayn› oldu¤unu aç›kl›yorlar. Bu

noktada “takiyye” yapt›klar› söyle-

nemez. Öyledir. Ortado¤u’da, Afri-

ka’da ilerici, anti-emperyalist hangi

güçler ve ülkeler varsa, onlar›n yok

edilmesinden yanad›rlar.
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an, BM
Genel Kurulu'na ve G-20 Zirvesi'ne
kat›lmak üzere ABD'ye gidiyor. Zir-
ve’nin ard›ndan da ABD Baflkan›
OObbaammaa ile görüflecek. 

Görüflmenin gündeminin, ““TTüürr
kkiiyyee''nniinn kkoommflfluullaarr››yyllaa yyüürrüüttttüü¤¤üü
ddiipplloommaassii vvee tteerröörr kkoonnuussuu”” olaca¤›
belirtiliyor. Dünyada neler olup bit-
ti¤ini az çok izleyen biri, bu cümle-
den ne anlafl›laca¤›n› rahatl›kla ç›-
kar›r. Henüz kesin ve resmi bir aç›k-
lama yap›lmam›fl olsa da bu cümle-
den hareketle söyleyebiliriz ki; gö-
rüflmenin gündemi bellidir: 

Amerikan emperyalizmi deli¤e
süpürülmeyip kullan›lan bir Baflba-
kan’dan ne istenirse, Tayyip Erdo-
¤an’dan da onu isteyecektir. Tekel-
ler için yeni imtiyazlar isteyecektir.
Üsler için daha genifl kullan›m hak-
k› isteyecektir. Ortado¤u planlar›n-
da yeni roller üstlenmesini, daha
çok silah almas›n› isteyecektir... 

AKP iktidar›, Amerikan iflbirlik-
çili¤indeki istikrar›n› koruyor. Er-
do¤an, daha baflbakanl›k koltu¤una
oturmadan Washington’daki Beyaz
Saray’›n kap›s›n› afl›nd›rmaya bafl-
lam›flt›. Baflbakanl›¤›ndan bu yana
da gerek Amerika ve di¤er ülkeler-
de, gerekse de Türkiye’de ABD
baflkanlar›yla birçok kez görüfltü.
Her görüflmesinde yeni tavizler ver-
di. ABD baflkanlar› de¤iflse de,
Amerika’n›n Türkiye ile ilgili poli-
tikalar› ve Türkiye’yi yönetenlerin
Amerikanc›l›klar’› de¤iflmiyor. 

Erdo¤an 2005’de Bush’la yapt›¤›
görüflme öncesinde, Amerikan tekel-
lerini memnun edecek bir paket
aç›klam›flt›. O zaman Amerikan silah
tekellerinden, 365 milyon de¤erinde
12 Seahawk helikopteri al›nm›flt›. Bu
sefer 7.8 milyar de¤erinde 13 adet
Patriot ateflleme birimi, 72 adet
PAC-3 füzesi al›n›yor. Silah sat›fl›n-
daki 2211 kkaattll››kk art›fl, AKP iktidar›n›n
Amerikanc›l›¤›ndaki art›fl›n küçük

bir niflanesi olarak da görülebilir. 

Görüflmelerin de¤iflmeyen gün-
dem maddelerinden biri de “terörle
mücadele”. ABD, Türkiye’nin hem
kendi içinde, hem de bölgesel olarak
Amerikan politikalar›yla uzlaflma
yan güçlere karfl› daha etkin bir “te
rörle mücadele” yürütmesini istiyor.
Halklar›n mücadelesinin bast›r›lma-
s›nda, bölgesel “istikrar›n” sa¤lan-
mas›nda, daha etkin bir Türkiye isti-
yor. Bu da AKP iktidar›n›n, Türkiye
halklar›n›n mücadelesini bast›rmada
daha yeni yöntemler kullanaca¤›,
emperyalizme daha aç›kça hizmet
etmesinin önündeki engelleri kald›-
rabilmek için yeni manevralar yapa-
ca¤› anlam›na geliyor. 

Erdo¤an’›n ABD’ye yapaca¤› bu
gezi, AKP iflbirlikçili¤ini pekifltire-
cektir. Dev ölçülerdeki bu silahlan-
ma, ABD ile iliflkilerde yaflanan bu
yo¤unluk yeni iflgallerde, katliamlar-
da Türkiye oligarflisine, ordusuna
daha çok “görev” düfltü¤ünü göster-
mektedir. Tüm bunlar ayn› zamanda
Amerika’ya askeri, ekonomik, poli-
tik aç›dan daha ba¤›ml› bir ülke, halk
üzerindeki sömürü ve faflist terörün
daha da artt›¤› bir ülke demektir. 

AKP iktidar›, ABD’ye sadakatini
her f›rsatta göstermektedir. Ülkemi-
ze, “ABD’nin sad›k müttefi¤i” olma
onursuzlu¤unu yaflatmaya devam
ediyorlar. Amerikan iflbirlikçili¤i, ül-
kemiz tarihine yaz›lm›fl kara bir le-
kedir. Bu pervas›z iflbirlikçili¤in son
bulaca¤›, bu kara lekenin temizlene-
ce¤i günler de gelecektir. Amerikan
emperyalizmiyle Türkiye oligarflisi-
nin ittifak›, kan içici bir ittifakt›r.
Halklar›n kan›n› içerek iktidarda ka-
lanlar›, halklar affetmeyecektir. 

E rdo¤an AABD’de,
ABD EErdo¤an’da
arad›¤›n› bbuluyor

Erdo¤an’›n Amerikal›-

lar’la “yak›n!” iliflkileri oldukça es-
kiye uzan›yor. Erdo¤an daha Refah
Partisi ‹stanbul Beyo¤lu ‹lçe Baflka-
n› iken, partisinin üst yönetimi d›-
fl›nda, ABD’nin eski Ankara Büyü-
kelçisi Morton Abramowitz’le do¤-
rudan ba¤› var. Amerika’n›n daha o
zaman Erdo¤an’da ne buldu¤u bi-
linmez, ama bir fleyler buldu¤u ke-
sin. 

Erdo¤an, bu dönemde siyasetin
basamaklar›n› h›zla t›rmand›, ilçe
ve il baflkanl›¤›ndan sonra belediye
baflkanl›¤› koltu¤una oturdu. 

Erdo¤an’›n Abramowitz’le Ka-
s›mpafla’daki özel bir vak›fta baflla-
yan “tan›fl›kl›¤›” ona iktidar›n kap›-
lar›n› açm›flt›r. 

15 Ekim 1996 günü Tayyip Er-
do¤an’› belediyedeki makam›nda
ziyaret eden Abramowitz’in ““ssiizz ‹‹ss-
ttaannbbuull’’uu yyöönneettiipp yy››lldd››zz››nn››zz›› ppaarrllaa-
ttaabbiillddii¤¤iinniizzee ggöörree,, TTüürrkkiiyyee iiççiinnddee
ççookk flfleeyy yyaappaabbiilliirrssiinniizz!!......”” sözleri o
zamanki bas›nda da yer alm›flt›. 

Amerika’n›n Tayyip’de bir fley
buldu¤u kesindi. 

Bu iliflki çerçevesinde Tayip Er-
do¤an Amerika’ya ilk kez 1177--2211 NNii-
ssaann 11999955’’ttee gitti. Sonras›nda ise,
aya¤› oradan hiç kesilmedi. Çocuk-
lar›n› gönderdi, iliflkisini süreklilefl-
tirdi. Daha sonra, iktidar olmadan
önceki dönemde, 17-22 Kas›m
1996’da, 20-23 Aral›k 1996’da, 1
Mart 1998 ve 16 Temmuz 2000 ta-
rihlerinde Amerika’ya tekrarlanan
“ziyaretler”de bulundu. 

Amerika’n›n onda, onun Ameri-
ka’da arad›klar›n› bulduklar› kesin-
dir. 

Tayyip Erdo¤an’›n Amerika gündemi... 

Baflkanlar de¤iflir, BBaflbakanlar de¤iflir,
Beyaz SSaray’a ggidenin ggündemi aayn› kkal›r:
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1. BBölüm
Emperyalizm yüzy›l› aflk›n bir

süredir iflgallerle, katliamlarla, teh-
ditlerle dünya halklar›n› teslim al-
maya çal›fl›yor. 1800'lerin sonundan
bugüne kadar dünyada gerçeklefl-
mifl ne kadar katliam, iflgal, savafl,
faflist cunta, karfl›-devrimci darbe,
kontrgerilla eylemi, iflkence, infaz,
kay›p varsa sorumlusu baflta ABD
olmak üzere tüm emperyalistlerdir. 

Halklar› savafllarla katlettiler.
Faflizmin pençesi alt›nda inim inim
inlettiler. ‹liklerine kadar sömürdü-
ler. Kendi ç›karlar› için birbirine
düflman ettiler. Sömürü ve iflgallerle
dünya haklar›n› kölelefltirmek, bü-
tün ülkeleri kendilerine ba¤›ml› ha-
le getirmek istediler. 

Emperyalizme karfl› olan bütün
güçleri terörizm demagojisiyle yok
etmek istiyorlar. Devrimcili¤i, sos-
yalizm ideolojisini yeryüzünden sil-
mek için en vahfli katliamlara bafl-
vurmaktan çekinmiyorlar. Emper-
yalistler ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinin olmad›¤›
bir dünya istiyorlar. 

Emperyalizmin de¤iflti¤inden,
demokratik bir emperyalizmin var-
l›¤›ndan söz edenler, bugün nas›l bir
dünyayla karfl› karfl›ya oldu¤umuza
bakmak zorundad›rlar. Bir tarafta 1
milyar aç, dört milyar› aflk›n yoksul
insan, di¤er tarafta ekonomilerini
gün geçtikçe daha çok askerileflti-

ren, dünya haklar›na karfl› daha çok
sald›rganlaflan emperyalistler var...

Emperyalistler bütçelerinde aske-
ri harcamalara ay›rd›klar› paylar› ar-
t›r›yorlar. Dünyay› daha çok silah-
land›r›yorlar. Ordular›n asker say›la-
r› art›r›l›yor. Dünyan›n dört bir tara-
f›na yeni Amerikan üsleri aç›l›yor. 

Amerikan emperyalizmi bütün
dünyay› kendi hegemonyas› ve dene-
timi alt›na almaya, imparatorluk s›-
n›rlar›n› geniflletmeye çal›fl›yor. Ül-
keleri gizli ya da aç›k iflgallerle sö-
mürgeleri haline getiriyor. Afganis-
tan'›n ve Irak'›n iflgali bunun en son
örne¤i olarak duruyor karfl›m›zda.

ÜÜSSLLEERR ddüünnyyaa hhaakkllaarr›› iiççiinn
nnee aannllaammaa ggeelliiyyoorr??

Emperyalizm, ekonomik, siyasi,
askeri bir bütündür; amaçlar›na ula-
flabilmek için de bunlar›n hepsini
kullan›r. Dünyay› bir a¤ gibi saran
AAMMEERR‹‹KKAANN ÜÜSSLLEERR‹‹, bu emper-
yalist örgütlenme içinde, sistemin
dünya çap›nda sömürü ve hakimi-
yetini gerçeklefltirebilmek için bü-
yük önem tafl›yan araçlardan biridir. 

Dünyan›n en büyük ordusuna ve
her yerine yay›lm›fl üslere sahip olan
bir imparatorluktan söz ediyoruz!
Bir zamanlar›n RRoommaa ‹‹mmppaarraattoorrlluu--
¤¤uu, topraklar› üzerinde günefl batma-

yan sömürgeci imparatorluk ‹‹nnggiillttee--
rree, Alman emperyalist tekellerinin
yay›lmac› amaçlar›n› gerçeklefltir-
mek için dünyay› kana bo¤an NNaazzii
AAllmmaannyyaass››,, dünya halklar› için nas›l
bir iflgal, talan, zulüm ve vahflet de-
mekse, bugünün Amerikas› da öyle-
dir. ABD, sömürgecilikte ve yay›l-
mac›l›kta kendinden önceki tüm sö-
mürgecileri geride b›rakm›flt›r. 

Avrupa'dan, Asya'ya, Ortado-
¤u'dan, Latin Amerika'ya kadar ya-
y›lm›fl Amerikan üsleri, Amerikan
imparatorlu¤unun dünya halklar›n›
bbaasskk›› vvee ddeenneettiimm aalltt››nnddaa ttuuttmmaa,,
ggöözzddaa¤¤›› vveerrmmee mmeerrkkeezzlleerriiddiirr.. Bu
üslerin bir bölümü NATO hakimi-
yeti alt›nda görünse de, as›l belirle-
yici olan ABD'dir. 

Üsler, gizli iflgal alt›ndaki yeni-
sömürge ülkelerde emperyalizmin
aaçç››kk iiflflggaall mmeerrkkeezzlleerriiddiirr.. Bu üslerde
do¤rudan emperyalizmin egemenli¤i
söz konusudur. Tek söz ve yetki sahi-
bi emperyalizmdir. Halklara karfl›
sald›r› ve katliamlar›n bir k›sm› bu
merkezlerden örgütlenir. Üsler, bu-
lunduklar› ülkelerde zaman zaman
bir kkoonnttrrggeerriillllaa mmeerrkkeezzii iiflfllleevvii ddee
üüssttlleenniirrlleerr. Karfl› devrimci darbeler,
kontrgerilla operasyonlar› buradan
organize edilir. ‹flgallerin haz›rl›klar›
buradan yap›l›r. Üsler ayn› zamanda
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Bir çok ülkede, ço¤unlukla göz-
den ›rak bölgelerde, etraf› üç befl
çember halinde, tel örgülerle, duvar-
larla çevrilmifl büyük alanlar vard›r.
Hemen hepsinde, uzaklardan görü-
len devasa çanaklar, uzaklardan gö-
rülen dev silolar, depolar, ne oldu¤u
belirsiz uzay filmlerinden f›rlam›fl
binalar çarpar göze... Ama hiçbirinin
yan›na yaklafl›lamamas› ortak özel-
likleridir... Nizamiyeleri, as›l alan›n
yüzlerce, bazen kilometrelerce d›-
fl›ndad›r. 

Onlar emperyalizmin askeri üs-
leridir. Daha do¤rusu ya ABD’nin
ya NATO’nun üsleridir. Kiminin
nizamiyesinde bulundu¤u ülkenin
bayra¤› as›l› olsa da, o bayra¤›n as›-
l› oldu¤u yerden on santim sonras›-
na hükmü yoktur, bayrak gösterme-
liktir.. 

Bu yaz› dizimizde, iflte bu üsleri

anlataca¤›z. Neden kuruldular, na-
s›l kuruldular ne gibi görevler yeri-
ne getiriyorlar... bunlar› cevaplama-
ya çal›flaca¤›z. Dünya çap›nda kaç
üs oldu¤u gibi üslere dair rakamlar
verece¤iz. Üsler, her devrimciyi,
ilericiyi, her vatanseveri, ba¤›ms›z-
l›ktan yana herkesi, tüm halk› ya-
k›ndan ilgilendiren bir konudur.
Çünkü üsler, bir ülkenin ba¤›ms›z-
l›¤›n›n gasbedilmesinin simgesidir
bir bak›ma... Ulusal onursuzlu¤un
simgesidir. Ve yar›n ba¤›ms›zl›¤›n
da simgesi olacakt›r. Nas›l m›?

Bir ülkede, tek bir emperyalist
üssün, tek bir emperyalist askerin
bile olmamas›, elbette ba¤›ms›zl›-
¤›n tek de¤il, ama önemli bir gös-
tergesidir günümüz dünyas›nda. 

‹‹flflttee oo ggüünnlleerr iiççiinn,, eemmppeerryyaalliisstt
üüsslleerrddeenn aarr››nndd››rr››llmm››flfl bbiirr TTüürrkkiiyyee
iiççiinnddiirr bbuu yyaazz›› ddiizziissii....

‹NC‹RL‹K
ve Amerikan Üsleri

Emperyalist Sald›rganl›¤›n
Karargahlar› 



birer iiflflkkeennccee mmeerrkkeezziiddiirr.. Binlerce
Amerikan karfl›t›na bu üslerde, CIA
ve Amerikan askerleri taraf›ndan ifl-
kence yap›lm›flt›r. En k›sa flekilde
ifade etmek gerekirse, üsler dünya
haklar›na karfl› her an ssuuçç iiflfllleenneenn
merkezlerdir. 

11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere
yap›lan sald›r›dan sonra üsler, Ame-
rikan emperyalizminin ""tteerröörree
kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl üüssssüü"" haline gelmifltir.
Bu yan›yla da üslerin ABD için
önemi bir kat daha artm›flt›r. Nite-
kim, ülkemizdeki en büyük Ameri-
kan üssü olan ‹ncirlik Üssü de 2003
Haziran ay›nda Amerika’n›n talima-
t› ve AKP’nin bu do¤rultuda ç›kar-
d›¤› bir kararla “Anti Terör Üssü”
ad›n› alm›flt›r. 

Üsler bir ülkenin ulusal onuru-
nun ayaklar alt›nda ezildi¤i yerler-
dir. Bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›n bir
daha geri verilmemek üzere çal›nd›-
¤›n›n göstergesidir. Bulundu¤u ül-
kenin ve bölgenin halklar›na karfl›
her türlü hainli¤in örgütlendi¤i flfleerr
ooddaakkllaarr››dd››rr.. Bu üslerin ülkelerinde
aç›lmas›na izin verenler kuflku yok
ki vvaattaann hhaaiinnlleerriiddiirr.. 

DDüünnyyaayy›› ssaarraann üüsslleer
‹‹flflttee AABBDD iimmppaarraattoorrlluu¤¤uu:: 3399

üüllkkeeddee 882233 üüss vvee 3300 bbiinn tteessiiss ((**)),,

113300 üüllkkeeyyee yyaayy››llmm››flfl 440000 bbiinn vvee
ttooppllaamm 11 mmiillyyoonn 440000 bbiinn AAmmeerrii--
kkaann aasskkeerrii

2. Paylafl›m Savafl›’ndan sonra
tüm dünyaya yay›lan üsler, sosyalist
blokun y›k›lmas›ndan sonra da art-
maya devam etti. Amerika’n›n di¤er
ülkelerdeki askeri varl›¤› ve toplam
asker say›s›, keza üslerin say›s› sü-
rekli artmaktad›r. 2005'de 773377 olan
üs say›s›, ABD Savunma Bakanl›-
¤›'n›n 2007 raporuna göre 882233'e ç›k-
m›flt›r. 823 üs, 3300 bbiinn tesiste 224400 bbiinn
Amerikan askeri bulunmaktad›r.
ABD'nin 113300 ülkedeki askeri varl›¤›
Irak ve Afganistan’daki iflgal güçle-
riyle birlikte 440000 bbiinnii geçmektedir. 

Bu rakamlara "güvenlik nede-
niyle" aç›klanmayan Afganistan ve
Irak'taki üsler dahil de¤ildir. 228877 üüss
ile en çok Amerikan üssüne sahip
olan AAllmmaannyyaa’y›, 113300 üsle JJaappoonn--

yyaa ve 110066 üsle GGüünneeyy KKoorree takip
etmektedir.

Dünyan›n en büyük ordusuna sa-
hip olan ABD'nin toplam 11 mmiillyyoonn
440000 bbiinn askeri bulunmaktad›r.

Savunma Bakanl›¤›’na ba¤l› si-
vil personel ve paral› askerlerin de
bu say›ya eklenmesiyle birlikte,
ABD'nin dünya çap›ndaki askeri
varl›¤›n›n 22..55 mmiillyyoonnaa ulaflt›¤› tah-
min edilmektedir. 

‹kinci Emperyalist Paylafl›m Sa-
vafl› sonras›nda ABD ve NATO
bünyesindeki üsler, SSCB'ye ve
sosyalist sisteme karfl› askeri ve si-
yasi bir tehdit olarak kurulmaya
bafllad›. Üsler, SSCB'ye ve demok-
ratik cumhuriyetlerin kuruldu¤u
Do¤u Avrupa s›n›rlar›na dizildiler.
Özellikle de Almanya'n›n güney s›-
n›rlar› Amerikan üsleriyle donat›ld›. 

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›
sonras›nda Naziler’in egemenli¤ine
son verilmiflti. Ancak Nazi Alman-
yas›’n›n yenilgisinden sonra, bu se-
fer de Amerika kapitalist dünyan›n
patronlu¤una soyundu. ABD’nin
hegemonyas› alt›na giren her ülkede
üsler kurulmaya bafllad›.

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›
sonras›ndaki bu süreç, Amerika’n›n
üslerinin onlarca ülkede mantar gibi
kendini göstermeye bafllad›¤› bir dö-
nemdir. Üslerin böyle k›sa bir sürede
en çok yere yay›lmas› aç›s›ndan ikin-
ci önemli dönem de sosyalist siste-
min da¤›lmas› sonras›ndaki süreçtir.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra yerini " yyeenniiddeenn yyaapp››llaannmmaa
ssüürreecciinnee"" b›rakt›. Bu yeni strateji-
ye göre GGüünneeyy AAssyyaa,, OOrrttaa--
ddoo¤¤uu,, AAffrriikkaa,, LLaattiinn AAmmee--
rriikkaa vvee KKaarraayyiipplleerr ya da
daha önce ABD üslerinin
bulunmad›¤› BBaallkkaannllaarr

vvee OOrrttaa AAssyyaa gibi yerlerde üsler
kurmaya baflland›. Bir akbaba gibi
s›n›rlarda bekleyen ABD, eski sosya-
list ülkeleri ya¤malamak ve yeni-sö-
mürgelerinin aras›na dahil etmek
için bu ülkeleri siyasi, ekonomik ve
askeri olarak önce abluka alt›na ald›
ve ard›ndan da istila etti. Sosyalist
sistemin y›k›lmas›yla ortaya ç›kan
yeni pazar alanlar› emperyalistlerin
ifltah›n› kabart›rken, emeryalizmin
ba¤›ml›l›¤› alt›na girmeye bafllayan
ülkelerdeki üslerin ve Amerikan as-
kerlerinin say›lar› da artt›. Üsler tüm
dünyay› bir ahtapot gibi sard›. 

‹flte dünyaya yay›lm›fl bu üsler-
den biri olan ‹‹nncciirrlliikk,, 1122''NNCC‹‹ BBÜÜ--
YYÜÜKK AAMMEERR‹‹KKAANN ÜÜSSSSÜÜ’dür. As-
keri ve stratejik aç›dan ABD için
önemli bir misyona sahiptir. ‹ncirlik,
Ortado¤u haklar›na kan kusan, Tür-
kiye haklar› için tehdit ve gözda¤›
anlam›na gelen bir ""tteerröörr üüssssüü"" ola-
rak faaliyet yürütmektedir. ‹ncirlik,
Anadolu'nun kalbine saplanm›fl bir
hançerdir. Asl›nda tüm üsler böyledir
ve emperyalizmin kanl› hançerleriy-
le Anadolu delik deflik edilmifltir. Bu
hançerler Anadolu'nun kalbinden sö-
külüp ç›kar›lmad›¤› sürece Anadolu
halklar›n›n ac›lar› dinmeyecektir. 

IIIIII.. BBuunnaall››mm ddöönneemmii vvee 

““aasskkeerriilleeflflmmee””
Dünyadaki de¤iflen güç dengele-

ri, emperyalistler aras› iliflki ve çelifl-
kilerin de biçimsel de¤ifliklere u¤ra-
mas›na neden oldu. Emperyalizm
yeni bir bunal›m evresine,; IIIIII.. BBuu--
nnaall››mm DDöönneemmii'ne girdi. Emperya-
listler, aralar›ndaki çeliflkilerin derin-
leflmesine ve artan rekabete ra¤men
eenntteeggrraassyyoonnaa gittiler, nükleer silah-
lar›n ulaflt›¤› seviye de emperyalist-
leri entegrasyona zorluyordu. Bu en-
tegrasyon sürecinde NATO, IMF,
OECD (Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kal-
k›nma Örgütü), Dünya Bankas›,
GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Anlaflmas›), AET
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Üsler, eemperyalizmin aaç›k
ve ggizli iiflgali ggüvenceye aalma

merkezleridir. 

Emperyalizmin bbask› vve
gözda¤› mmerkezleridir.

Üsler bir ülkenin uulusal
onurunun aayaklar alt›nda

ezildi¤i yyerlerdir. BBir ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›n›n bbir daha ggeri

verilmemek üüzere
çal›nd›¤›n›n ggöstergesidir. 



(Avrupa Ekonomik Toplulu¤u) gibi
uluslararas› kurumlar oluflturulur-
ken, d›flta da yeni-sömürgecilik yön-
temi gelifltirildi. 

Bu yöntemde, sermaye ihrac›n›n
bileflimi de¤iflirken, ayn› zamanda
sömürge ülkeleri “iflgal”in biçimi
de de¤iflti. Emperyalizmin aç›k ifl-
gali yerine gizli iflgal gündeme gel-
di. Gizli iflgal, ülkelerin kendi “mil-
li” ordular› arac›l›¤›yla, art› olarak
da emperyalist tekellerle, uluslara-
ras› kurumlarla, üslerle örtülü bir
biçimde iflgal edilmesiydi. 

Amerika, II. Paylafl›m Savafl›
sonras›nda dd››flflttaa, eski sömürgecilik
metoduna ilaveten yeni-sömürgeci-
li¤e bafllarken, içte de eekkoonnoommiissiinnii
aasskkeerriilleeflflttiirrddii.. 

Komünizmin ''Hür dünya'' için
tehdit oluflturdu¤u propagandas›yla
““ssaavvuunnmmaann››nn ggüüççlleennddiirriillmmeessii””,, kkoo--
mmüünniizzmmee kkaarrflfl›› kkoorruunnmmaa gerekçe-
leriyle, ssiillaahhllaannmmaa kkoorrkkuunnçç ddeerreeccee--
ddee tteeflflvviikk eeddiillddii,, hem emperyalistle-
rin, hem yeni-sömürgelerin silahlan-
d›r›lmas›yla askerilefltirilmifl ekono-
minin çarklar› döndürülüyordu. 

Savafl› izleyen süreçte, en büyük
sermaye fazlas› ABD'nin elinde bi-
rikti. Sermaye fazlas›n› yat›r›ma dö-
nüfltürebilmek için yeni pazar alan-
lar›na ihtiyac›, askerilefltirilmifl eko-
nomiyi sürdürmek için de “bloklar”
ve ülkeler aras›nda çat›flmalar›n ve-
ya çat›flma ihtimalinin olmas› ge-
rekliydi. Amerikan emperyalizmi-
nin bu iki “ihtiyac›”, Amerika’y›
alabildi¤ine sald›rganlaflt›rd›. 

Amerikan ç›karlar›, tüm dünya-
ya yay›ld›kça; 

a-) her tarafa yay›lm›fl bu ç›kar-
lar› korumak için, 

b-) yeni-sömürgeleri denetim al-
t›nda tutabilmek için, 

c-) emperyalizme karfl› yükselen
ulusal ve kurtulufl savafllar›na karfl›
operasyonlar yapabilmek için, 

d-) sosyalist veya ilerici yöne-
timler alt›ndaki ülkelere karfl› ope-
rasyonlar, dinleme, izleme faaliyet-
leri yapabilmek için, 

Amerikan emperyalizmi, her ta-
rafa üsler kurmaya yöneldi.

SSiisstteemmiinn jjaannddaarrmmaass›› 

ddüünnyyaayyaa yyaayy››ll››yyoor
"Amerikan emperyalizmi kurtu-

lufl mücadelesi veren ülkelere ve
sosyalist bloka karfl›, dünya kapita-
list blokunun jandarmas› rolünü üs-
lenmifltir." (Bütün Yaz›lar, Syf. 98,
Mahir Çayan, Boran Yay.)

ABD emperyalizminin sistemin
liderli¤ine yükselmesinde, savafl
önemli bir dönüm noktas› olsa da,
ABD, daha savafl öncesinde ekono-
mik, siyasi ve askeri aç›dan önemli
ölçüde güçlenmifl, sistem içi güç
dengelerini zorlamaya ve yeni pa-
zarlar talep etmeye bafllam›flt›.
1930'lu y›llarda, ABD'nin sömürge-
lere yapt›¤› meta ihrac›nda büyük
bir art›fl yafland›. Sömürgelerinden
büyük karlar elde eden ABD, ser-
maye fazlas›na yeni yat›r›m alanlar›
aramaya bafllad›. ABD emperyaliz-
minin yükselifli, Alman ve Japon
emperyalistleriyle aras›ndaki çelifl-
kileri de h›zla keskinlefltiriyordu.

Bu çeliflkilerin çözülmesi anla-
m›na gelen II. Paylafl›m Savafl›, ye-
ni güç dengelerinin ABD’den yana
kurulmas›yla sonuçland›. Toprakla-
r›na tek bir bomba düflmeden sava-
fl›n galibi olan ABD, di¤er emperya-
list ülkelerin pazarlar›na el koymak-
la kalmad›, savafltan sonra büyük
bir y›k›ma u¤rayan Avrupa’n›n iç
pazar›nda da ““AAvvrruuppaa’’nn››nn iimmaarr››””

ad› alt›nda söz sahibi oldu. 

Dünyan›n jandarmal›¤›na soyu-
nan ABD’nin ekonomisi gittikçe aass--
kkeerriilleeflflmmeeyyee bafllad›. Daha 11994433 y›-
l›nda tüm üretiminin yüzde 3388’’iinnii
ssaavvaaflfl mmaallzzeemmeelleerrii oluflturuyordu. 

ABD ekonomisindeki askerilefl-
meye ba¤l› olarak- ekonomisini ye-
niden canland›rabilmek için dünya
düzeyinde yeni çat›flmalar, yeni
düflmanlar yaratmak zorundayd›.
ABD için art›k yeni düflman, sosya-
list blok ve emperyalizmden ba¤›m-
s›zl›¤›n› kazanm›fl tüm ülkelerdi. 

ABD’nin ““ssoo¤¤uukk ssaavvaaflfl”” olarak
tan›mlad›¤› o y›llar, ABD tekelleri-
nin pazar sorununu çözmek için sun-
ni olarak yaratt›¤› suni bir “savafl›n”
ifadesiydi. Ortada sosyalist ülkeler-

den, emperyalist ülke halklar›na yö-
nelik bir savafl tehditi yoktu. Ama
emperyalisler böyle bir tehdit varm›fl
gibi göstererek hem militarizmi ve
silahlanmay› körüklüyorlar, hem de
içte kendi halklar›n› büyük bir bask›
alt›nda tutabiliyorlard›. 

1945-50'lerden itibaren gelifltiri-
len yeni-sömürgecilik iliflkileriyle
birlikte, sömürge ülkelerin halklar›
aç›s›ndan özünde de¤iflen bir fley ol-
mam›flt›r. Ülkeler ekonomik cephe-
de Marshall ve Truman yard›mla-
r›yla ABD’ye ekonomik olarak ba-
¤›ml› hale getirilirken, askeri alanda
da yeniden yap›land›rma görüntüsü
alt›nda “ba¤›ms›z” ama emperyaliz-
min kuklas› gizli iflgal ordular› ya-
rat›l›yordu. Amerikan emperyalizmi
gizli iflgallerle, yeni-sömürge ülke-
lerde egemenlik kurdu. 

Böylece yeni-sömürge ülke or-
dular›n›n denetimi, yönetimi e¤itim
tamam›yla emperyalizmin kontrolü
alt›n› geçti. Kukla ordular NATO,
CONDECA (Orta Amerika Savun-
ma Konseyi) gibi uluslararas› ku-
rumlar, bölgesel askeri paktlar ve
ikili anlaflmalarla tamam›yla emper-
yalizmin hegemonyas› alt›na girdi.
Emperyalizmin askeri varl›¤›, ken-
disine ba¤l› ordular arac›l›¤›yla ala-
bildi¤ine yay›lm›fl oldu. Bu ordula-
r›n her birinde, bizzat Amerikan su-
baylar› kurumlaflt›r›ld›. 

ABD, yeni-sömürgecilik iliflkile-
rini yayg›nlaflt›rd›kça, iflbirlikçi kuk-
la iktidarlar arac›l›¤›yla bölgesel ya
da uluslararas› askeri örgütlenmele-
rini, sömürge ülkelerdeki üslerini ve
askeri varl›¤›n› da art›rd›. Böylece
ABD bu ülkelerdeki askeri varl›¤› ve
üsleri arac›l›¤›yla dünyan›n stratejik
bölgelerine an›nda müdahale edebi-
lecek bir güç haline geldi. 

((**)) Amerikan üsleri ve tesislerin
iliflkin çeflitli kaynaklarda farkl› bil-
giler ve rakamlar da yeralmaktad›r.
Ancak bunlar sorunun özünü etkile-
yecek farkl›l›klar de¤ildir. 700 üs
olmas›yla, 800 üs olmas› aras›nda
siyasi anlamda bir fark yoktur. 

- devam edecek - 
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Sloganlar›m›z, 
devrimciyim, sosyalistim diyen

herkese nas›l savafl›lmas› gerekti-
¤ini, nas›l direnilmesi gerekti¤ini
anlat›r. 

Düflmanla hiçbir uzlaflma e¤ilimi
tafl›mayan, güçlü bir iradenin inan-
c›n ve büyük bir akl›n ürünüdür.

Geçmiflimizden büyük güç
alan, kendisini o anla s›n›rlama-
yan, gelece¤e uzanan ve hepimi-
zin gelifltirerek gelece¤e b›rakaca-
¤›m›z miras›m›zd›r.

Sloganlar›m›z, hedefini aç›k
gösteren keskin çeliflkilerin keli-
meleridir. 

Sloganlar›m›z, yurdu için öle-
bilme bilinci yarat›r ve bu bilinci
tafl›r halklara. 

Sloganlar›m›z, ulusal onuru-
muzun ayaklar alt›na al›nmas›na
karfl› ç›kar.

Sloganlar›m›z, ideolojik netli¤i-
mizin o olaydaki doruk noktas›d›r. 

B‹Z BURAYA DÖNMEYE DE-
⁄‹L ÖLMEYE GELD‹K dedik. 

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ de-
dik. 

Bayra¤›m›z ülkenin her taraf›n-
da dalgalanacak... dedik

Ayhan Efeo¤lu nerede iktidar
hesap versin... dedik. 

DÜNYAYI B‹R KEZ DE TÜRK‹-
YE’DEN SARSACA⁄IZ... dedik 

DEVR‹M YÜRÜYÜfiÜMÜZ SÜ-
RÜYOR... dedik 

KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM
dedik. 

Dün Marafl’ta, Bugün Sivas’ta, 
Çözüm Faflizme Karfl› Savafl-

ta... dedik. 
Daha yüzlercesi var bu slogan-

lar›m›z›n. 
Doruk noktas› bu sözlerdir mü-

cadelemizin. 
Bizim de sözlerimiz vard›r söyle-

necek ve elbette hep söyleyece¤iz. 
‹flte bu nedenle korkuyorlar slo-

ganlar›m›zdan. 
Önce sloganlar›m›za sal-

d›rd›lar. 
Bizi "suçlad›lar", afla¤›la-

maya kalkt›lar. 
TÜRKÜLER‹M‹Z DE SLOGAN-

CIYDI.
YAZILARIMIZ DA SLOGANCIY-

DI.
Bakmay›n egemenlerin ve on-

lar›n sözcülerinin afla¤›lama çaba-
s›na; bu sahte kibirli görüntülerin
hepsi sloganlar›m›zdan korkular›n›
gizlemek içindir. 

"Sloganc›" oldu¤umuzu söyle-
diler. 

Çünkü; 

boynu bükük moralsiz olma-
m›z› istediler, 

zavall› olmam›z› istediler, 
kendilerinin verdi¤i ile yetinme-

mizi istediler, 
"makul olan› isteyin, pozitivist

olun, gerçekçi olun" diyerek bizi
iddias›zlaflt›rmak istediler. 

Bizi ssloganc›l›kla ssuçlad›lar;
çünkü, 
Bizi, iddias›zlaflt›rmak istediler. 
Bizi, s›radanlaflt›rmak istediler. 
Bizi, kaderci yapmak istediler.
Y›lg›n olmam›z› istediler. 
Burjuva ideolojisinin en büyük

silah› olan "GERÇEKÇ‹L‹K "diye
bize yutturulmaya çal›fl›lan fley,
y›lg›nl›¤› kabul ettirmektir. 

Onlar›n gerçekçilik dedi¤i y›l-
g›nl›kt›r. 

Onlar›n gerçekçilik dedi¤i çü-
rümedir. 

Onlar›n gerçekçilik dedi¤i
yozlaflmad›r. 

Onlar›n gerçekçilik
dedi¤i sistemle uyumdur. 

Onlar›n gerçekçilik

dedi¤i düzene bar›fl›k yaflamakt›r. 
Onlar›n gerçekçilik dedi¤i tesli-

miyettir. 
Biz her yaz›m›zda, 
her bas›n aç›klamam›zda 
her dövizimizde 
her pankart›m›zda bu bilinçle

hareket ettik. 
Bu bilinçle hareket edece¤iz. 
Sloganlar›m›z, hayat tarz›m›zd›r. 
Sloganlar›m›z, vatan›m›z›n, hal-

k›m›z›n, onur ve namusumuzun
ayaklar alt›na al›nmas›na bir mey-
dan okuyufltur.

Güçlü oolan eemperyalizm dde¤il,
devrimcilerdir. 

Yüksek moral de¤erlerle hal-
ka gidip, halka güvenece¤iz.

De¤ifltirebilece¤imizi göstere-
ce¤iz. 

Her devrimci bunlar› yapabile-
cek yetenekte ve güçtedir.

Evet, güçlü olan emperyalizm
ve iflbirlikçileri de¤ildir. 

Biziz. 
EMPERYAL‹ZME KARfiI BA-

⁄IMSIZLIK, 
FAfi‹ZME KARfiI DEMOKRAS‹, 
KAP‹TAL‹ZME KARfiI SOSYA-

L‹ZM mücadelemizi yükseltecek, 
dünyan›n Türkiye’sinde devrimi

gerçeklefltirecek, 
Day›’m›za, flehitlerimize, halk›-

m›za, dünya halklar›na verdi¤imiz
sözü yerine getirece¤iz. 

HER DUVARDA YAZACAK
SLOGANLARIMIZ!

HER YERDE SALLANACAK
PANKARTLARIMIZ!  

BAfiLARINI ÇEV‹RD‹KLER‹
HER YERDE GÖRECEKLER SLO-
GANLARIMIZI. 

Varofllardan gelip g›rtla¤›m›z› ke-
secekler... diyenlerin büyük korku-
sudur bu sloganlar›m›z ve büyük
korkusu olmaya devam edecek.

18 Ö⁄RETMEN
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AAkkaaddeemmiikk DDeemmookkrraattiikk
MMüüccaaddeelleenniinn GGeelliiflflttii--

rriillmmeessiinnddee DDeevv--GGeennçç...... Dev-

Genç tüm okullarda, yurtlarda faflist
sald›r›lara karfl› mücadeleyi örgüt-
lerken, gençli¤in akademik sorunla-
r›n› da görmezden geliyor de¤ildi.
Tam tersine, bu konuda da güçlü
mücadele programlar› yapm›fl, aka-
demik sorunlara, ö¤renci gençli¤in
ihtiyaçlar›na çözümler aram›flt›r.
Yüksek ö¤renim gençli¤inin 12
Mart, 12 Eylül aras› dönemde sür-
dürülen akademik-demokratik mü-
cadelesinde gündeme gelen taleple-
rin baz›lar› flunlard›:

“Demokratik-özerk üniversite,
örgütlenme özgürlü¤ü, 1750 say›l›
üniversiteler yasas›n›n kald›r›lmas›,
ders araç, gereç ve notlar›n›n...
sa¤lanmas›, okula gidifl-gelifl için
servis arac› sa¤lanmas›, ö¤renci
kredilerinin artt›r›lmas›, yemeklerin
ucuz ve kaliteli olmas›, mediko-sos-
yal faaliyetlerin geniflletilmesi, at›-
lan ö¤rencilerin geri al›nmas›...”
(Gençlik, Cilt 1., Syf. 217-218) 

‹‹ssttaannbbuull DDeevv--GGeennçç birçok okul-

da bbiirriimm ddeerrnneekklleerrii oolluuflflttuurraarraakk

mücadeleyi, her yerin kendi sorun-

lar›n› da kapsayacak tarzda gelifltir-

di. Akademik, demokratik taleplerle

örgütlenen eylemlerin, faaliyetlerin

baz›lar› flöyledir:

Polisin okullarda kurumlaflt›r›l-
mas›na, keza polis ve sivil faflist ha-
reketin iflbirli¤ine karfl› ‹YÖKD,

‹YÖD ve ‹‹ssttaannbbuull DDeevv--GGeennçç tara-
f›ndan çeflitli zamanlarda üniversi-
telerdeki polis iflgaline karfl› kam-
panyalar düzenlendi. Bu kampanya-
larda kullan›lan ‘‘ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddeekkii
PPoolliiss KKaarraakkoollllaarr›› KKaalldd››rr››llss››nn!!’’,,
‘‘FFaaflfliisstt--PPoolliiss ‹‹flflbbiirrllii¤¤iinnee SSoonn!!’’,,
‘‘OOkkuull MMuu KKaarraakkooll MMuu??’’,, ‘‘PPoolliiss
ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddeenn DDeeffooll!!’’ gibi slo-
ganlar, y›llarca gençli¤in en temel
sloganlar›ndan olmaya devam etti. 

1976 Kas›m’›nda ‹YÖD taraf›n-
dan düzenlenen “DDeemmookkrraattiikk ÜÜnnii--
vveerrssiittee”” mitingi, gençli¤in demok-
ratik üniversite talebini dile getiren
kitlesel mitinglerden biri oldu.

Gençli¤in üniversitedeki bilim-
sel, sosyal, kültürel her türlü faali-
yetini engelleyen, örgütlenme hak-
k›n› elinden alan 11775500 SSaayy››ll›› ÜÜnnii--
vveerrssiitteelleerr YYaassaass››’na karfl› mücade-
le, gençli¤in sonuç yaratan mücade-
lelerinden biriydi. Bu mücadele so-
nucunda yasan›n belli maddeleri ifl-
lemez hale getirildi. Bu yasaya da-
yan›larak kapat›lan derneklerin ye-
rine h›zla yenileri aç›ld›. 

Dev-Gençliler, bu y›llarda bir
yandan ddeerrss nnoottllaarr››nn››nn,, aarraaçç vvee
ggeerreeççlleerriinn okullar taraf›ndan karfl›-
lanmas› talebi için mücadele eder-
ken, bir yandan da bu sorunun k›smi
de olsa çözümünü do¤rudan üstlen-
mifllerdi. Bu çerçevede, toplu flekil-
de al›nan araç ve gereçler ö¤rencile-
re ucuz fiyatlarla sat›ld›, alamaya-
cak durumda olanlar için bir fon
oluflturularak ihtiyaçlar›n› buradan
karfl›lamas› sa¤land›. Ders notlar›
teksir edilerek da¤›t›ld›. Hatta baz›

okullarda da sorunlar kooooppeerraattiifflleerr
kurularak çözülmeye çal›fl›ld›.

Üniversitelerde ö¤rencilerin
bbeesslleennmmee ssoorruunnuunn çözümü do¤rul-
tusunda da çal›flmalar yürütüldü.
Kantinlerin aç›lmas›, yemeklerin
kalitesinin art›r›lmas›, fiyatlar›n
yükseltilmemesi, birden fazla ö¤ün
yemek ç›kar›lmas› gibi talepler do¤-
rultusunda gösteriler, yemek boy-
kotlar› örgütlendi. 

DDeevv--GGeennçç EE¤¤iittiimmii VVee
YYaaflflaamm TTaarrzz››...... Dev-

Genç, ggeennççllii¤¤iinn ddeevvrriimmccii ee¤¤iittiimmii--
nnii üstlenmesi gereken bir görev ola-
rak kabul etmifltir. E¤itim çal›flma-
lar›na gençli¤i siyasallaflt›rma, bi-
linçlendirme ve mücadelenin sorun-
lar›na çözüm bulma anlay›fl›yla
yaklafl›lm›flt›r. Binlerce ö¤rencinin
çeflitli flekillerde yer ald›¤› kkiittlleesseell
ee¤¤iittiimm sseemmiinneerrlleerrii,, kkiittaapp ookkuummaa
kkaammppaannyyaallaarr››, ggrruupp ee¤¤iittiimmlleerrii ya-
p›lm›flt›r. E¤itim çal›flmalar› anti-fa-
flist bilinçi gelifltirerek, mücadeleye
hizmet edecek flekilde ele al›nm›fl-
t›r. Dev-Genç emperyalizm, faflizm,
devlet, toplumlar gibi konularda se-
miner notlar› haz›rlayarak, bunlar›
ülke çap›nda kitlenin e¤itiminde
kulland›. Kitap okumay› teflvik et-
mek amac›yla zaman zaman okuma
kampanyalar› düzenlendi. 

Ayn› zamanda ggeezzii,, ttiiyyaattrroo,, ssii--
nneemmaa,, ssppoorr ggiibbii ssoossyyaall,, kküüllttüürreell
ffaaaalliiyyeettlleerree ddee önem verilmifl, bu
faaliyetleri ‹stanbul çap›nda örgüt-
lemek için Dev-Genç bünyesinde
ee¤¤iittiimm kkoommiitteessii,, kküüllttüürr kkoommiitteessii
gibi komiteler kurulmufltur. 

Kültürel faaliyetler, gençli¤in
örgütlenmesini gelifltirmek, burju-
vazinin kültürüne karfl› halk kültü-
rünü yaflatmak gibi çok yönlü
amaçlar› olan bir faaliyet alan› ola-
rak Dev-Genç için önemli bir alan-
d›. Türkiye’nin de¤iflik flehirlerinde
kültür geceleri düzenlendi, ‹TÜ
fienli¤i gibi ülke çap›nda kültürel
organizasyonlar baflar›ld›, iflçi grev-
lerine ffoollkklloorr,, ttiiyyaattrroo,, ssllaayytt ggöössttee--
rriimmii gibi çal›flmalarla gidilerek des-
tek ve dayan›flmaya, kültürel faa-
liyetler de eklendi. Keza Dev-

Say›: 194 19DEV-GENÇ

Gelenekleriyle
Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

66.. BBööllüümm



Genç’in folklor, tiyatro gruplar›, nnii--
flflaannllaarraa,, ddüü¤¤üünnlleerree de gidiyordu. 

Yine gençli¤in e¤itiminin bir
parças› olarak zaman zaman akade-
mik-demokratik sorunlar›, ülke so-
runlar›n› içeren bbüülltteennlleerr yay›nlan-
d›. Gençli¤i ve halk› ilgilendiren he-
men her konu hakk›nda bbiillddiirrii,, eell
iillaann››,, aaffiiflfl,, ppaannkkaarrtt,, dduuvvaarr ggaazzeettee--
ssii ggiibbii aarraaççllaarrllaa gençlik bilgilendi-
rildi, bilinçlendirildi. 

Dev-Genç için, gençlik içinde
dayan›flman›n sa¤lanmas›, böyle bir
bilinç ve kültürün yarat›lmas› da te-
mel amaçlardan biriydi. Faflist ifl-
galler karfl›s›nda okullara ttoopplluu ggii--
ddiiflfl ggeelliiflfllleerriinn örgütlenmesi, yurtlar-
da kkoommüünnlleerr oluflturulmas›, ttoopplluu
yemek yeme, ttoopplluu ders çal›flma gi-
bi günlük yaflama dair pek çok et-
kinli¤in kollektif olarak yap›lmas›
sa¤lanm›fl, Anadolu’dan gelen
gençlerin bar›nma sorunlar› da bu
dayan›flma mekanizmas› içinde çö-
zülmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Dev-Genç gençli¤e yyeennii bbiirr yyaa--
flflaamm ttaarrzz›› vvee kküüllttüürr sunmufl, ddüüzzee--
nniinn aahhllaakk››nnaa,, kküüllttüürrüünnee kkaarrflfl››
ddeevvrriimmccii kküüllttüürrüünn,, ddeevvrriimmccii aahh--
llaakk››nn yarat›lmas›n› hedeflemifltir.

Gençli¤in içinde bu kadar iz b›-
rakmas›n›n, gençlikle ve halkla bü-
tünleflmesinin, köklü gelenekler ya-
ratmas›n›n bir yan› da iflte bu Dev-
Gençliler’e özgü yyaaflflaamm ttaarrzz››nn››,,
kküüllttüürrüü,, aahhllaakk›› yyaratm›fl olmas›n-
da yatmaktad›r. 

DDeevv--GGeennçç’’iinn BBüüyyüükk
MMiissyyoonnuu VVee TTaassffiiyyee--

cciilleerriinn HHaazz››mmss››zzll››¤¤››...... Yaz› di-

zimizin önceki bölümünde aktard›-
¤›m›z gibi, 88 TTeemmmmuuzz 11997788''ddee top-
lanan DDeevv--GGeennçç KKuurruullttaayy››’nda
Dev-Genç'in yeniden kurulmas› ka-
rar›n›n al›nmas›, gerçekte ülke ça-
p›nda yeni bir hareketin oluflumu-

nun da bir parças›yd›. 

‹‹ssttaannbbuull,, EEllaazz››¤¤,, KKoonnyyaa,, TTeekkiirr--
ddaa¤¤,, AAnnkkaarraa,, EEsskkiiflfleehhiirr,, ÇÇaannaakkkkaa--
llee,, BBuurrssaa,, SSaammssuunn,, ‹‹zzmmiirr,, KK››rrflflee--
hhiirr,, MMaallaattyyaa ve daha bir çok yer-
den gelen 11550000''ee yak›n Dev-Gençli,
asl›nda sadece Dev-Genç’in yeni-
den kurulmas›na, sardece Dev-
Genç’i yaflatmaya karar vermiyor-
du; hay›r, o gün orada ald›klar› ka-
rar bunun daha ötesinde bir misyo-
na sahipti. Onlar, Dev-Genç’in sa-
hipleri olarak, Dev-Genç’in temel-
lerini atan Mahirler’in, Parti-Cep-
he’nin devrimci çizgisini sürdür-
mek konusunda bir misyon üst-
leniyorlard› bu kararla. 

Art›k Dev-Genç mücadelesini,
yeni bir hareket olarak siyasi arena-
ya ç›kan Devrimci Sol önderli¤inde
sürdürecekti. Devrimci Sol, isim
olarak yeni olsa da, asl›nda yeni bir
hareket de¤ildi, Mahirler’in miras›-
n› devralan Kurtulufl grubunun, K›-
z›ldere’den beri mücadeleyi omuz-
layan Dev-Gençliler’in, genç Cep-
helilerin devam›yd› o... Dev-Genç
1978'den bugüne de, 31 y›ld›r dev-
rimci hareketin do¤ru politikalar›
do¤rultusunda gençlik mücadelesini
militanca omuzlayarak, bir çok yeni
gelenekler yaratarak, gençli¤in ön-
cüsü olmaya devam etti. 

DY tasfiyecili¤i bu devrimci ay-
r›flma ve örgütlenmeyi hazmedeme-
yerek, sald›r›p, engellemeye çal›flt›.

‹stanbul'da ö¤renci yurtlar›n-
da, Tüm-Der, TÖB-DER gibi
kitle örgütlerinde, provokas-
yonlara giriflti. Sald›r›-
lar›n› di¤er flehirlere
de ya¤d›. Devrimci
Sol yaz›lamalar›n›
silmek, DDeevv--GGeennçç

ismini kulland›rtmamak gibi yön-
temlerden medet umdu. Tasfiyeci-
lik, siyaset yasakç›l›¤›yla Dev-
Genç'in devrimci çizgideki geliflme-
sini engelleyeceklerini zannediyor-
lard›. Ancak yan›ld›klar›n› görmele-
ri için fazla zaman geçmesi gerek-
medi. Dev-Genç yaln›zca bir isim
de¤ildi. Militan bir mücadele ve
devrimcilik anlay›fl›, yarat›lan gele-
nekler ve flehitlerle yaz›lm›fl bir ta-
rihti. Dev-Genç tasfiye edilemezdi.
Tarih Dev-Genç'i yaflatmak için
mücadele edenlerin de¤il, tasfiyeci-
lerin tasfiye olufluna tan›k olacakt›. 

DDeevv--GGeennçç’’iinn MMüüccaaddeellee--
ssii HHaallkk››nn MMüüccaaddeellee--

ssiinnddeenn AAyyrr›› DDüüflflüünnüüllmmeezz......
Dev-Genç anti-faflist mücadelede,
sokak çat›flmalar›nda, boykotlarda,
yürüyüfllerde, gösterilerde yer alma-
ya, mücadeleyi ayn› kararl›l›k ve cofl-
kuyla sürdürmeye devam etti. Kendi
mücadelesini halk›n mücadelesinden
ayr› görmedi. Bu Dev-Genç'in önem-
li ayr›m noktalar›ndan biriydi. Dev-
Genç dergisinin ilk say›s›nda bu an-
lay›fl flöyle dile getiriliyordu:

«... Üniversitelerde, gecekondu
mahallelerinde, fabrikalarda, köy-
lerde verilen mücadele devrimci
gençli¤in mücadelesinden kopuk,
ondan ba¤›ms›z bir mücadele gibi
de¤erlendirilemez. Aksine devrimci
gençli¤in mücadelesi bu mücadele-
lerle bütünlük gösteren onun ayr›l-
maz bir parças› olmal›-
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Liseli Dev-Genç’in
Kuru luflu. . .1973-

74’lerde liseli ö¤renciler

de halk›n her kesimini

saran politikleflmenin

etkisi alt›na girdiler. Bu

geliflmeye ba¤l› olarak

Dev-Genç, liseli gençli-

¤in politikleflmesini ör-

gütlülü¤e dönüfltürmek

görevini de üstlendi do-

¤al olarak. 

Gençli¤i, oligarflinin
gerici-flovenist e¤itimin
etkisinden kurtar›p dev-
rimci mücadeleye kana-
lize etmek, asgari bir
örgütlenme olmaks›z›n
baflar›lamazd›. 

Bu do¤rultuda 1977
sonlar›nda LLiisseellii DDeevv--
rriimmccii GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii
((LLiisseellii DDeevv--GGeennçç)) ku-
ruldu. Bafllang›çta ‹s-
tanbul liseli gençli¤ini

kapsayan bu örgütlen-
me arac›l›¤›yla liseli
gençli¤in akademik-de-
mokratik taleplerine sa-
hip ç›k›larak, anti-faflist
mücadele do¤rultusun-
da örgütlenmesi sa¤lan-
d›. Liseli Dev-Genç ör-
gütlenmesi daha sonra
Dev-Genç’in bir parça-
s› olarak bir çok Anado-
lu flehrinde de olufltu-
ruldu. 



d›r. Dev-Genç bu mücadele-
ler bütünü içerisinde bizzat
yeralarak gençli¤in kendili-
¤indenci olan mücadelesini
bilinçli iradi bir mücadele
haline çevirmekle yükümlü-
dür.» (Dev-Genç, Say› :1
A¤ustos 1978, say. 8)

Dev-Genç, 12 Eylül cunta-
s›na kadarki süre içinde faflist
teröre karfl› onlarca flehit verdi. 

Faflist terör korku ve panik
ortam› yaratmak ve halk›n mü-
cadelesini sindirmek için kah-
ve tarama, halktan insanlar›
kaç›rarak iflkence yapma, ay-
d›nlar› katletme gibi sald›r›lara
giriflti. Cavit Orhan Tütengil,
Do¤an Öz, Bedrettin Cömert,
Ümit Do¤anay, Orhan Yavuz,
Ümit Kaftanc›o¤lu gibi de-
mokrat ayd›nlar katledildi. 

‹TÜ Elektrik Fakültesi De-
kan› Prof. Bedri Karafakio¤lu
20 Ekim 1978'de katledildi¤in-
de, cenaze töreni Dev-Genç ön-
derli¤inde büyük bir anti-faflist gösteri-
ye dönüfltürüldü. Keza, Y›ld›z DMMA
ö¤rencisi Numan Kaygusuz'un 4 Ka-
s›m 1978'de kaç›r›larak katledilmesi
üzerine de fakülte Dev-Genç öncülü-
¤ünde iflgal edildi. Kaygusuz’un cena-
zesi de faflizme karfl› kitlesel bir lanet-
leme eylemine dönüfltü. 

22 Aral›k 1978 Marafl katliam›-
n›n ard›ndan Dev-Genç bütün okul-
larda iflgal bafllatt›. ‹flgallerin ard›n-
dan miting ve yürüyüfller yap›ld›.
SS››kk››yyöönneettiimm ilan›n›n ard›ndan Dev-
Genç, Liseli Dev-Genç ve daha pek
çok dernek kkaappaatt››lldd››.. Binlerce
Dev-Genç'li ellerinde meflalelerle,
«S›k›yönetime hay›r», «Marafl Kat-
liam›n›n Hesab› Sorulacakt›r» slo-
ganlar›yla Taksim'de büyük bir gös-
teri düzenledi. 

1979'dan itibaren faflistler okul-
lardan çekilerek, sald›r›lar›n› ma-
hallelerde sürdürmeye devam etti-
ler. Bunun üzerine okullarda akade-
mik-demokratik mücadele öne ç›k-
maya bafllad›. Buna ba¤l› olarak da
sosyo-kültürel etkinlikler düzenlen-
meye baflland›. Bu çal›flmalar
««DDeevv--GGeennçç KKüüllttüürr KKoollllaarr››»» flek-

linde merkezilefltirildi. 

Dev-Genç'in, bu dönemde dev-
rimci hareketin NATO'ya, IMF’ye,
zamlara, Kürdistan'daki zulme karfl›
sürdürdü¤ü çeflitli konulardaki
kampanyalar›n hepsinde kitlesel ve
militan bir tarzda yer ald›. S›k›yöne-
tim koflullar›na ra¤men Dev-Genç
mücadelesini çok yönlü olarak sür-
dürmeye devam etti. 

1974-1980 y›llar› aras›nda, esas
olarak anti-faflist mücadele öne ç›k-
m›fl, ve bu mücadele de okullarda
Dev-Genç önderli¤inde sürdürül-
müfltür. Dev-Genç, gençli¤e devrim-
ci, militan bir ruh ve anti-faflist müca-
dele bilinci kazand›r›lmas›nda önem-
li bir rol oynam›flt›r. Dev-Genç'in
halk sevgisi ve vatanseverli¤i, genç-
lik mücadelesiyle halk›n mücadelesi-
nin bütünleflmesini sa¤lam›flt›r. 

AAmmeerriikkaanncc›› FFaaflfliisstt CCuunn--
ttaayyaa KKaarrflfl›› DDeevv--GGeennçç....

12 Eylül 1980'de Amerikanc› faflist
cuntan›n yönetime elkoymas›yla ül-
kemizde yeni bir dönem bafllad›.
Bütün demokratik kitle örgütleri,
sendikalar, düzen partileri kapat›ld›,

faaliyetleri yasakland›. Yüzbinler-
ce kifli gözalt›na al›nd›, iflkenceler-
den geçirilmdi, tutukland›, hakla-
r›nda davalar aç›ld›. Dev-Genç’in
ülkenin hemen her flehrindeki le-
gal, yasal dernekleri de kapat›ld›,
yönetici ve üyelerinin bir ço¤u tu-
tuklanarak, cuntan›n mahkemele-
rinde yarg›lanmaya bafllad›. 

Cunta tutuklama ve bask›lar›n
yan›nda halk›n örgütlü mücadele-
sini sindirmek ve aç›k faflizmin
uygulanmas›n› uzun süreli sürdü-
rebilmek için yeni kurumlar olufl-
turmaya bafllad›. Gençli¤in müca-
delesini engelleyebilmek için ku-
rulan YÖK (Yüksek Ö¤renim
Kurumu) de bunlardan biriydi. 

YÖK’ün kurulufluna paralel ola-
rak üniversitelerin yönetim kurum-
lar› la¤vedilip yerine cuntan›n seçti-
¤i rektörler atand›. 3000’e yak›n ö¤-
retim üyesi 11440022 SSaayy››ll›› Yasa'ya da-
yan›larak üniversitelerden uzaklafl-
t›r›ld›. Dev-Genç'lilere yönelik bir
tutuklama furyas› bafllat›ld›. 

Devrimci hareketin cuntaya kar-
fl› direnifl perspektifiyle Dev-Genç
de hem okullarda hem okul d›fl›nda
cuntaya karfl› direnifli örgütlemeye
çal›flt›. Aranan Dev-Gençliler okul-
lardan çekilip, hayat›n di¤er alanla-
r›nda yeni mücadele görevleri üstle-
nirken, okullarda da Dev-Genç ör-
gütlenmesinin süreklili¤i sa¤lanma-
ya çal›fl›l›yordu. Denilebilir ki, 12
Eylül'den sonra okullarda örgütlü
olarak direnen tek gençlik örgütlen-
mesi olarak geriye sadece Dev-
Genç kalm›flt›...

Dev-Genç o koflullara ra¤men
okullarda cuntaya karfl› boykotlar,
forumlar örgütledi. Bunlardan biri,
‹TÜ’nün bir günlük boykotuydu. 1122
EEkkiimm 11998800'de Devrimci Sol'un
Dev-Genç kökenli kadrolar›ndan
Ahmet KARLANGAÇ’›n ve ayn›
günlerde yurtsever bir örgütün kad-
rolar›ndan ‹‹TTÜÜ ö¤rencisi Ekrem
Ekfli’nin ‹stanbul Gayrettepe'de ifl-
kence ile katledilmesine karfl›, Dev-
Genç'in ça¤r›s›yla ‹TÜ'de bütün ö¤-
rencilerin kat›l›m›yla 1 günlük boy-
kot yap›ld›..

- sürecek- 
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Devrimci hareketin önderli¤inde 1981-
1982 y›llar›nda örgütlenen ““CCeezzaaeevvlleerriinn--
ddeekkii iiflflkkeenncceelleerree kkaarrflfl›› çç››kkaall››mm””,, ““CCuunnttaa
ddeevvrriimmcciilleerrii yyaarrgg››llaayyaammaazz””,, ““FFaaflfliisstt ccuunn--
ttaann››nn aannaayyaassaass››nnaa hhaayy››rr”” ve 1983'te 6 Ka-
s›m seçimlerine karfl› ““CCuunnttaann››nn sseeççiimm
ooyyuunnuunnuu rreedd eeddeelliimm”” kampanyalar›nda
Dev-Genç de aktif bir flekilde yerald›. 

Devrimci hareket ve Dev-Genç 12 Eylül
faflist Cuntas›n›n devrimcileri s›nad›¤› bu
zor s›navdan baflar›yla geçtiler. Cuntan›n
halka yönelik her türlü sald›r›s› karfl›s›nda
direnme onuruna sahip oldular. 



Dev-Genç, bir tarihtir. Dev-
Genç, ülkemiz s›n›f mücadelesi tari-
hine kaz›nm›fl bir isimdir. 40 y›ll›k
bir geçmifle sahiptir, bu 40 y›lda ül-
kemiz devrimi aç›s›ndan çok önem-
li roller üstlenmifltir. Ülkemizde (ve
muhtemelen dünyada da) 40 y›ll›k
bir kesintisizli¤i sa¤lam›fl, halkta
böylesine bir güven ve sempati ya-

ratm›fl, uzun
t a r i h i n e

tek bir leke düflürmemifl benzeri bir
baflka gençlik örgütü bulmak zor-
dur. Ve böyle oldu¤u için de, Dev-
Genç ismi, ülkemizde ony›llard›r
sürekli istismar edilmeye çal›fl›lan
bir isim olmufltur.     

Solda bir çok grup, Dev-Genç’in
yaratt›¤› tarihsel sempati ve güveni,
prestijini kullanmaya kalk›flm›fl,
onun tek bir eylemine, tek bir gele-
ne¤ine bile “sahip” ç›kmak için ol-
mayacak yöntemlere baflvurmufllar-
d›r... ‹flte yeni bir kaç örnek daha:

Sosyalist Demokrasi Partisi’nin
gençlik grubu “Sosyalist Demokrasi
Gençli¤i”, ad›n› ““DDeevv--GGeennçç”” ola-
rak de¤ifltirmifl... Sosyalist Demok-
rasi Partisi’nden ayr›l›p Sosyalist
Parti’yi kuranlar da gençlik örgüt-
lenmelerine ““DDeevv--GGeennçç BBiirrllii¤¤ii””
ad›n› koymufl, sonra bunu da be¤en-
meyip ““DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk BBiirrllii¤¤ii””
ismini seçmifller. Ki eskiden bu
yana, isim çalmaya, oldu bittiye
getirmeye al›flk›nd›rlar. 

ÖDP’li gençlik de ÖÖDDPP--DDeevv--
rriimmccii GGeennçç imzas›n› kullan›yor.
Halkevciler DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk diye
bir dergi ç›kar›yor. Daha öncesinde
de hat›rlanacakt›r, çeflitli gruplar
““DDeevv--GGeennçç,, DDeevv--GGeennçç DDiirreenniiflfl””
gibi adlar kulland›lar... H›rs›zl›k, is-
tismar ve daha uygun görülecek di-
¤er s›fatlar bir yana, ama flu yukar›-
daki tablo bile Dev-Genç’in gücü-
nün göstergesidir. Bu öyle bir tarih,
öyle bir gelenek, öyle bir isim ki sa-
dece o ismi kullanmaktan medet
umabiliyor bir çok kesim. 

Son olarak a¤›rl›kla Halkevci
gençlerin örgütlenmesi olan Ö¤renci
Kolektifleri, Dev-Genç’in sürdürü-
cüsü olduklar›na dair, dergi-
lerinin Haziran say›s›nda
““DDeevv--GGeennçç GGeelleennee¤¤iinnii
SSüürrddüürrmmeekk......”” bafll›kl› bir
yaz› yazm›fllar. Yaz›da

SDP, ÖDP gibi reformist partilerin
gençlik örgütlenmelerinin Dev-
Genç ismini kullanmas› elefltiriliyor,
bu sahiplenmeyi sorgulayan sorular
soruluyor. Ama bir fley eksik b›rak›-
l›yor; o sorular› kendilerine de sor-
mak! Çünkü, SDP’li, ÖDP’li genç-
lik, Dev-Genç ismine ne kadar ya-
k›nsa, Halkevcilerin ya da Ö¤renci
Kolektifleri’nin Dev-Genç ismine
yak›nl›¤› da onlardan daha fazla de-
¤ildir.

SDP’nin, SP’nin, ÖDP’nin Dev-
Genç ad›n› kullanmas›n› elefltirerek
ne kadar Dev-Gençli oldu¤unu is-
patlayan(!) Ö¤renci Kolektifleri, bu
yaz›n›n yerald›¤› ayn› say›da, Dev-
Genç’in tarihine ve yeni bir eylemi-
ne iliflkin apaç›k bir istismar ve h›r-
s›zl›k yapmaktan geri durmuyorlar.
Hem o ismin istismar›n› elefltir, hem
de istismar›n alâs›n› yap!

Ö¤renci Kolektifleri’nin yaz›s›n-
da“Geçmifle nas›l bak›ld›¤›n› bugü-
ne bak›fl aç›s› belirler” deniyor.
Do¤rudur. Peki, bugüne nas›l bak›-
yor Halkevciler? Bunu ortaya ko-
yarsak, Dev-Genç tarihine, hangi
ölçülerle bakt›klar› da ortaya ç›kar. 

Ö¤renci Kolektifleri ve bir parça-
s› olduklar› Halkevleri’nin yaklafl›k
30 y›ld›r, DDeevv--GGeennçç’’iinn mmiilliittaann ççiizzggii--
ssiiyyllee ne ilgileri var? Dahas›; Dev-
Genç’le adeta etle t›rnak gibi olmufl
TTHHKKPP--CC ççiizzggiissiiyyllee ne ilgileri var?..
O devrimci stratejiyle Halkevcilerin
bugünkü çizgisi aras›nda ne kadar ya-
k›nl›k varsa, Ö¤renci Kolektifleri’yle
Dev-Genç aras›ndaki yak›nl›k da o
kadard›r..

Tarih H›rs›zlar›
Yalanla, Aldatmayla, Ka¤›t Üzerinde Uydurulan

Tarihle DEV-GENÇ SAH‹PLEN‹LEMEZ!

GGeeççmmiiflfliinn mmiirraassçç››ss››,, ggeeççmmiiflfltteekkii
kkaarraarrll›› vvee uuzzllaaflflmmaazz mmüüccaaddeelleelleerriinn
mmiirraassçç››ss›› oollmmaakk iisstteeyyeenn kkiimmssee,,
bbuuggüünn ddoo¤¤rruu ddeevvrriimmccii ççiizzggiiddee,,
pprroolleettaarryyaann››nn ddeevvrriimmccii bbaayyrraa¤¤››nn››
yyüükksseekklleerrddee ttuuttmmaakk zzoorruunnddaadd››rr..

BBuu bbaayyrraa¤¤›› hheerr kkiimm yyüükksseekklleerr--
ddee ttuuttmmuuyyoorrssaa ...... ggeeççmmiiflfliinn tteemm--
ssiillcciissiiyyiimm ddiiyyee oorrttaayyaa çç››kkaammaazz..””

Mahir ÇÇayan

* Dev-Genç’i kka¤›t üüzerin-
de ssahiplenebilece¤ini
sananlar, Dev-Genç’i hhiç
tan›mam›fl ve hhiç
anlamam›fl ddemektir!

* Emperyalizme, ffaflizme
karfl› öön ssaflarda ççarp›fl-
mayan, ddestanlar yaza-
mayan, ggelenekler yara-
tamayanlar, Dev-Genç
ad›n›, bbaflkalar›n›n
eylemlerini çalarak
bu ddurumlar›n› öörtbas
etmeye ççal›fl›yor. 
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Halkevciler, anlafl›lan odur ki,
kendi gerçekliklerinin fark›nda
de¤illerdir. Legalizme, yasalc›l›-
¤a hapsolmufl çizgileriyle, mesela
Mahir’in deyimiyle ““ssiillaahhll›› ddeevv--
rriimmccii cceepphhee”” içinde de¤il, ÖDP-
SDP-SP-EMEP rreeffoorrmmiizzmmiiyyllee
aayynn›› cceepphheeddeeddiirrlleerr.. E¤er arka-
dafllar, kendilerini THKP-C’nin
devrimci çizgisinin savunucusu
olarak görerek Dev-Genç üzerine
o sözleri söylüyorlarsa, o sözler
bofltur. Çünkü bugünlerinin ne
THKP-C’yle, ne 1969-70’lerin, ne
de 70’li y›llar›n Dev-Genç’iyle bir
ilgisinin olmad›¤› aç›kt›r.   

Demek ki, “Biz sahiplendik bi-
zim oldu”yla, “biz söyledik bizim ol-
du”yla, Dev-Genç sahiplenilemez.
Kimse ka¤›t üzerinde Dev-Gençli
olamaz. Kimse, o ad› tafl›yan bir der-
nek ismini oligarfliye onaylatmakla
da o ismin sahibi olamaz. S›n›flar
mücadelesi tarihi öyle yaz›lmaz. 

Dev-Gençlilik, emperyalizme ve
oligarfliye karfl› her koflulda militan-
ca mücadeledir. Dev-Gençlilik mili-
tanl›kt›r. Dev-Gençlilik iddiad›r.
Dev-Gençlilik, uzlaflmamak, teslim
olmamakt›r. Dev-Gençlilik yapt›¤›-
n› savunmak, savundu¤unun arka-
s›nda durmak, kkeennddiinnee aaiitt oollmmaayyaa--
nn›› ssaahhiipplleennmmeemmeekkttiirr.. Dev-Genç
gelene¤inde tarih h›rs›zl›¤›na yer
yoktur. Dev-Genç gelene¤inde bafl-
kas›n›n eme¤i, baflkas›n›n mücadele-
si üzerinden “prim” toplamaya kal-
k›flmak yoktur. 

Düne kadar Dev-Genç ismini a¤-
z›na alamayanlar, mahkeme salon-
lar›nda örgütlerini savunamayanlar,
y›llar sonra o mahkeme salonlar›nda
oligarflinin hakimlerini alk›fllayan-
lar, geçmifllerini inkar edenler, o
onurlu ismi savunamayanlar, Dev-
Gençliler’in cuntan›n pasifikasyo-
nunu k›rmak için att›klar› cüretli
ad›mlar› “flimdi erken, zaman› de-
¤il” diye elefltirenler, ony›llard›r
DevGençli olarak hhiiççbbiirr bbeeddeell ööddee--
mmeeyyeennlleerr,, ony›llard›r Dev-Gençli
olarak tteekk bbiirr flfleehhiitt,, tteekk bbiirr ttuuttssaakk
vveerrmmeeyyeennlleerr,, bugün kalk›p “Dev-
Genç gelene¤ini biz sürdürüyoruz”
diyemezler. 

Bir dergi ç›karan herkes, ka¤›t
üzerinde bu iddiada bulunabilir el-
bette; ama pratik hiçbir temeli ol-
maks›z›n bu iddiada bulunmak, h›r-
s›zl›k olur, istismarc›l›k olur, tutar-
s›zl›k olur, tarih önünde samimiyet-
sizlik olur... DDeevv--GGeennççlliilliikk oollmmaazz.. 

Ve iflte bu noktada, Dev-Genç
gelene¤inin nnee oollmmaadd››¤¤››nn›› anlat-
mak için güncel bir örnek de duru-
yor önümüzde. Bu örne¤i yaratan da
yine ayn›: Ö¤renci Kolektifleri...
Ö¤renci Kolektifleri’nin yay›n or-
gan›nda 1 May›s 2009 üzerine bak›n
ne yaz›lm›fl:

“Yürüyüflte D‹SK ve KESK’in
arkas›nda yer alan tek üniversiteli
toplulu¤u Ö¤renci Kolektifleri oldu.
Ana caddeye ç›kamayan Kolektifçi-
ler ise saatlerce polisle çat›flarak ...
Taksim Alan›’na girmeyi baflard›.

Ö¤renci Kolektifleri ... 32 y›l ön-
ce 77 1 May›s’›ndaki Dev-Genç
pankart›n› an›msatan pankartlar›n›
Taksim An›t›’nda açt›lar. Kolektifçi-
ler ‘Dev-Genç Marfl›’n›’ okuyarak
eylemi sonland›rd›.” (DG, Say›: 18)

1 May›s 2009’un üzerinden çok
zaman geçmedi. Yaflananlar, herke-
sin haf›zas›nda. Gizli sakl›, kimse-
nin bilmedi¤i, görmedi¤i bir yerden
de bahsetmiyoruz. Binlerce kiflinin
önünde yaflanan ve yüzlerce objek-
tiften, film olarak, foto¤raf olarak
belgelenen bir eylem ve direniflten
bahsediyoruz. 

1 May›s günü bulundu¤u her yer-
de militanca çat›flan, ›srarla ve cüret-
le Kazanc› Yokuflu’nu zorlayarak,
ellerinde 1977’dekini ‘‘aann››mmssaattaann’’
de¤il, onunla aayynn›› olan Dev-Genç’in
devasa pankart›n› tafl›yarak 1 May›s
alan›na girenler, Halk Cephelilerdi.

O gün Halk Cephesi saflar›nda
dövüflen Dev-Gençliler, ‘77 1
May›s›nda Taksim An›t›’na as›lan
Dev-Genç pankart›n› ayn› flekilde
an›ta asarak, o tarihsel süreklili¤i
tüm dünyaya ilan ettiler. Pankart-
lar›n›n alt›nda, büyük bir coflkuy-
la, yumruklar› havada Dev-Genç
marfl›n› söylediler. Bizzat Emni-
yet Müdürü Celalettin Cerrah’›n
sald›r› emrine karfl›, Dev-Genç
marfl›n› sonuna kadar okuyup
alandan en son ayr›lanlar da on-

lard›. Onlar, Dev-Gençli’lerdi. O s›-
rada Ö¤renci Kolektifleri neredeydi,
ne yap›yorlard› bilemiyoruz, ama o
pankart› as›p, o marfl› söyleyenler
aras›nda olmad›klar› çok kesindi...
(‹lginçtir, o pankart› nerede ne za-
man asm›fllar, o marfl› nerede ne za-
man söylemifllerse, onlar› ne gören
var, ne duyan? Dahas›, kendileri de
görüp duymam›fl. Çünkü yukar›daki
yaz› d›fl›nda, Ö¤renci Kolektifleri
ad›na konuflanlar›n mesela Halk›n
Sesi’nde yeralan 1 May›s anlat›mla-
r›nda da yok böyle bir “eylem”).

Dahas›, o gün orada ne yap›p

yapmad›klar›n›n ötesinde, “77 1
May›s’›ndaki Dev-Genç pankart›n›
an›msatan...” nnee ddeemmeekk?? ‹stismar-

c›l›k nas›l da s›r›t›yor? Böyle bir

cümle, ancak iissttiissmmaarrcc›› bir düflün-

cenin ürünü olabilir. 

‘77 1 May›s›ndaki o pankartla

hiç bir ilginiz yok; bu çok aç›k. Tam

tersine, o gün orada o pankart› açan-

lar› “solcu” bulup, tasfiye etmeye

kalkt›¤›n›z› da biliyor tarih. Peki öy-

leyse neden o pankartla aran›zda bir

ba¤ kurmaya çal›fl›yorsunuz?

‹flte istismarc›l›¤›n çok karakte-

ristik bir örne¤i; iflte tarih h›rs›zl›¤›!

Hiçbir ilgileri olmad›¤›, haklar›

olmad›¤› halde,  o ismi bugüne tafl›-

mak için hiç emek sarfetmedikleri

ve hiçbir bedel ödemedikleri halde,

Dev-Genç ismini sahiplenmeye kal-

k›flanlar›n, bir eylemi sahiplenmeye

kalk›flmas›nda flafl›lacak bir fley yok.

Koskoca 40 y›ll›k tarihi çalanlar›n,

bir günü, bir eylemi çalmas› çok fla-

fl›rt›c› olmasa da elbette nnee ssiiyyaassii

oollaarraakk nnee aahhllaakkii oollaarraakk kabul edi-

lemez. 
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“Ço¤u ö¤renci, günde 1 ö¤ün
yemek yiyebiliyor. Geçen y›l 10
ö¤renci derste açl›ktan bay›ld›.”
(Milliyet, 9 Eylül 2009)

Marmara Üniversitesi’nde ya-
flanan bu durum art›k bir istisna ol-
maktan ç›km›flt›r. Bu tablo nere-
deyse ö¤rencilerin yaflad›¤› genel
durumu yans›tmaktad›r. Gençlik
üzerine bol nutuk atanlar, gençli¤i
bu koflullara mahkum etmifltir. 

Dahas›; çözüm diye gençli¤e sa-
daka önerilmektedir. fiu aralar
“beslenme sorunu” Marmara Üni-
versitesi Rektörü Necla Pür’ün
yapt›¤› o tüyler ürperten aç›klama-
s›yla tekrar gündeme gelmifltir.

Derslerde ö¤rencilerin bay›lmala-
r› ve bunun nedeninin açl›k oldu¤uy-
la ilgili Habertürk’e verdi¤i bir röpor-
tajda  Rektör Necla Pür,  çözüm ola-
rak, ö¤rencilerin yaflad›¤› açl›¤› orta-
dan kald›rmak için, sabahlar› okulda
50 kurufla plastik bardakta da¤›t›lan
çorbalar› ve 1.5 TL’den verilen ye-
mekleri gösteriyordu! 

Son olarak da yapt›¤› ça¤r›yla,
“Hay›r yapmak sadece Rama-
zan'da kalmamal›. Sabah kahval-
t›s› verebilirsiniz. 10 ev kad›n›
buluflup bin po¤aça yap›p sabah-
lar› çorban›n yan›nda da¤›tsa bu
çocuklara bundan daha büyük
hay›r olur mu?” diyordu!..

‹flte bu düflüncelere sahip olan-
lar, gençli¤e sadaka önerenler,
gençli¤i afla¤›layanlar yönetiyor bi-
lim kurumlar›n›. “Ö¤rencilere pa-
ras›z yemek verilmeli” diyeme-
yen, bunun için üniversitenin ola-
naklar›n› seferber etmeyen, bunu
akl›na getirmeyen bir Rektör, çö-
zümü “10 kad›n›n” yapaca¤› bin
tane po¤aca’da aramaktad›r. Böy-
lesi bir kafa gençli¤in hangi soru-
nunu çözebilir? Ö¤rencilerin açl›k-
tan bay›ld›¤› bir üniversitenin rek-
törü “her fleyi devletten bekleme-
mek laz›m, bu sorunu 10 kad›n ve
bin po¤aça çözer” diyor. 

Bu gençli¤i aldatmak, alay etmek
demektir. Biz sadaka de¤il hakk›m›z
olan› istiyoruz. Bar›nma, ulafl›m, bes-
lenme bir hakt›r. Hak olarak görme-

yenler sadaka önermekte ve bizleri
afla¤›lamaktad›rlar.

Ö¤renci gençlik denince akl›m›-
za ne gelir? Baflta paras›zl›klar›, ta-
biri caizse “aç olmalar›” ve zor ko-
flullarda ö¤renim görmeleri gelir.

Makarna adeta bir ö¤renci yeme-
¤i haline gelmifltir. Peki neden bu
hale geldik? Makarnay› m› çok sevi-
yorduk yoksa sefil yaflamay› m›? Ö¤-
renci evleri neden hep bu kadar se-
fildir hiç düflündük mü? Neden hep
en kötü evler ö¤rencilere olmayacak
fiyatlara verilir? Bu asl›nda ne birebir
o kiflinin ne de koflullar›n suçudur.
Bu y›llard›r süre gelen tüccar zihni-
yetinin sonucudur.

Gençli¤e bak›fl aç›lar› y›llard›r
bu zihniyette olmufltur. Gençlik
adeta onlar›n gözünde “yolunacak
kaz”d›r. O nedenle en kötü koflul-
lar gençli¤e reva görülmüfltür. Ya-
flad›¤› koflullar görmezden gelin-
mifltir. Açm›-susuz mu diye bak›l-
mam›fl ve do¤rusu hiç bir yönetici-
nin umurunda olmam›flt›r gençlik.

Ana s›n›f›ndan üniversite amfile-
rine kadar ö¤renci gençlik ili¤i kemi-
¤i sömürülen, hep ezilen ama sözde
devaml› umut ba¤lanan bir kesim-
dir. Ama bu umut kayna¤›, kay›t pa-
ras›, yemekhane paras›, servis ücreti
gibi araçlarla devaml› tüketilir ve sö-
mürülür. Kendisine bu kadar “güve-
nilen” ö¤renciler ise bin bir umutla
geldikleri okullar›nda kendilerini ya-
banc› hissetmeye bafllarlar. Ve h›zla
okuldan uzaklafl›rlar. 

Bu asalak ifllevsiz sistem bir de
dershaneleri  ç›karm›flt›r. Dershane-
lerin ortaya ç›k›fl›yla ailelerin üzeri-
ne bir yük daha binmifltir. Dersha-
neler kurtulufl olarak gösteriliyor
ve onlars›z ÖSS'nin kazan›lamaya-
ca¤› buyuruluyor. Kimi dershanele-
rin ücretleri özel üniversitelerle ay-
n› miktara geldi. 15 bin liraya kadar
yükseldi. Büyük dershanelerin sa-
hipleri, bizim s›rt›m›zdan ka-
zand›klar› paralarla özel
üniversiteler açmaya ha-
z›rlan›yorlar. 

Özel okullar ve üni-
versitelerin aç›lmas› ile

birlikte, gençli¤i özel okullar›n da-
ha iyi e¤itim verdi¤ine ikna etme-
ye çal›fl›yor. Düflünün ki, bir ülke-
nin e¤itimden sorumlu bakanlar›
medyaya özel okullar›n devletler-
den daha iyi imkânlara sahip oldu-
¤unu söyleyecek kadar yüzsüz ve
pervas›zd›rlar.  

Tüm bu aflamalar› geçip üniver-
siteye giren ö¤rencileri ise daha
büyük ve zorlu bir savafl bekliyor.
Üniversitelerde kay›t paralar›ndan
bafllay›p bar›nma ve yemekhane-
ye, çeflitli vesilelerle ad›m bafl› is-
tenen paralara kadar bir para hor-
tumu ile karfl› karfl›yad›r ö¤renci.
Okula ad›m›n› atar atmaz kay›t ifl-
lemleri ve kimlik kart› için  para is-
tenmesiyle karfl›lafl›r ö¤renciler. 

Bar›nma üniversitelilerin en bü-
yük sorunlar›ndan biridir. Hele ‹s-
tanbul, Ankara, ‹zmir gibi büyük-
flehirlerde okuyan ö¤renciler için
tart›flmas›z en büyü¤ü. Devletin
yurtlar›na güvenerek gelen ö¤ren-
ciler büyük hayal k›r›kl›¤› yaflad›lar
yine. Çünkü 1,7 milyon kiflinin gir-
di¤i üniversitelerde 217 bin kiflilik
yurt kapasitesi var . fiöyle de so-
mutlayabiliriz; 400 bin kiflinin
baflvurdu¤u yurtlara sadece 90
bin civar›nda ö¤renci al›nacak,
di¤er ö¤renciler ise bafl›n›n çaresi-
ne bakacakt›r. 

K›sacas›, bar›nma, ulafl›m, beslen-
me ciddi bir sorun olarak karfl›m›zda
durmaktad›r. Çözümü bize sadaka
önerenlerden bekleyemeyiz. O ne-
denle sorunlar›m›z için bir araya gel-
meli ve h›zla örgütlenmeliyiz. Onlar
bizi daha kolay sömürmek için ör-
gütlenmemizi istemiyorlar. Bizse so-
runlar›m›z için ÖRGÜTLENECEK ve
mücadele edece¤iz. Çözüm için bafl-
ka yolumuz yoktur.

GENÇL‹K FEDERASYONU
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Halk Cepheliler 8-9 Eylülde

Marmara Bölgesi’nde meydana ge-

len selde 38 kiflinin katledilmesine

ve binlerce ev ve iflyerinin sular al-

t›nda kalmas›na neden olan AKP ik-

tidar›n› protesto ettiler. 

""SSeell ddee¤¤iill AAKKPP ööllddüürrüüyyoorr""

‹lk eylem selin hemen ertesinde

9 Eylül günü ‹kitelli Halk Cephesi

taraf›ndan yap›ld›. ‹kitelli Köprüal-

t›'nda toplanan Halk Cepheliler,

"Sel De¤il AKP ‹ktidar› Öldürüyor"

yaz›l› pankart açarak AKP’yi lanet-

lediler. 

Eylemde Umut Alabay taraf›n-

dan okunan aç›klamada flöyle denil-

di. "Bugün ‹stanbul ‹kitelli sokakla-

r›nda cesetler vard›, feryat eden in-

san manzaralar› vard› ve belediyeler

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

““AAss››ll FFeellaakkeett AAKKPP
‹‹kkttiiddaarr››dd››rr””

11 Eylül Cuma ö¤len saatlerin-
de, Halk Cepheliler, ‹stanbul, Kad›-
köy Eminönü ‹skelesi önünde topla-
narak, "Sel De¤il Katliam! Sorum-
lusu AKP Hükümedir!" yaz›l› pan-
kart açt›lar. Selde hayat›n› kaybe-
denlerin resimlerinin üzerine "Ka-
tili AKP'dir" yaz›l› dövizlerin tafl›n-
d›¤› eylemde yap›lan aç›klamada,
flu cümle dikkat çekiciydi. “Yafla-
nan en büyük felaket AKP iktidar›-
d›r! Sorumsuzluklar›n›n bedelini
can›m›zla, mal›m›zla ödettiler bi-
ze...”

““SSeell kkaaddeerr ddee¤¤iill....””

Halk Cephesi 14 Eylül’de sel
katliam›n›n aram›zdan ald›klar›n›n
say›s›n›n 38 kifliye ç›kt›¤› gün, sel-
deki sorumluluklar›ndan dolay›
AKP’nin ‹stanbul Sütlüce’deki ‹l
Binas› önünde eylem yapt›. Halk
Cepheliler, öfkeleriyle, hesap sorma
bilinciyle AKP’nin karfl›s›ndayd›lar. 

Eylemde yap›lan aç›klamada;
“Sel kader de¤il, ölümlerin sorum-

lusu AKP’dir! Yaflanan en büyük fe-
laket AKP iktidar›d›r!” denilirken,
aç›klaman›n devam›nda flunlar vur-
guland›:

“‹ktidar›n yalanlar›na aldanmay›n.

Susmay›n. Sorun. 7 kad›n iflçinin
sele kap›l›p bo¤uldu¤u, nehirlere
dönüflen yollar› kim yapt›? Sel sula-
r›n›n TIR floförlerini yuttu¤u ‹S-
TOÇ’taki TIR garaj›n› kim yapt›?
Ruhsat› kim verdi? Taflan dereleri
dolduran ve çevresini imara açan,
dere yataklar›n› yandafllar›na peflkefl
çekerek sitelerle dolduran kim? (...)
AKP halka hesap vermelidir.” 

*

Ayr›ca, 10 Eylül’de Gençlik
Derne¤i Federasyonu ve 11 Ey-
lül’de de Trakya Halk Cephesi kat-
liamdaki sorumlulu¤undan dolay›
AKP’yi protesto eden yaz›l› aç›kla-
malar yapt›lar.

Say›: 194 25HABER

Halk Cephesi: Yaflad›¤›m›z En
Büyük Felaket AKP ‹ktidar›d›r

Trakya Kültür Merkezi Sel
Bölgesindeydi

Trakya Kültür Merkezi üyeleri, 11
Eylül’de Saray ilçesinde, selde yaflam›-
n› yitiren 5 kiflilik ailenin yak›nlar›n›
ziyaret etti. Aileye baflsa¤l›¤› dilenir-
ken, bölgedeki ziyaretlerde, baz› evle-
rin temeline kadar yok oldu¤u, özellik-
le belli bir yerde, dikifl makinas›, mut-
fak gereçleri gibi eflyalar›n etrafa saç›l›
durdu¤u gözlendi. Selden evleri zarar
gören baflka aileler de ziyaret edilerek
ihtiyaçlar› soruldu. Tüm eflyalar›n› sel
götürdü¤ü için acil olarak giyecek, yor-
gan, battaniye, oturacak ve yatacak efl-
yalara ihtiyaçlar› oldu¤u ö¤renildi. 

Trakya Kültür Merkezi, selden za-
rar gören yerlere yönelik çal›flmalar›-
na devam edece¤ini belirtti. 

Kentsel dönüflüm
"eflittir" y›k›m

AKP hükümeti rant alan› olarak
düflündü¤ü bölgelere pervas›zca
y›k›m emri veriyor. 

‹stanbul Fatih Belediyesi Fener-
Balat-Ayvansaray'da tarihi eser ni-
teli¤inde olan 991100 bbiinnaayy›› kentsel
dönüflüm projesi kapsam›nda y›k-
maya haz›rlan›yor. Rumlar’›n, Er-
meniler’in ve Yahudiler’in de yafla-
d›¤› bu mahallelerin y›k›m› için ba-
kanl›ktan onay al›nd›¤› belirtildi.

Projeye karfl› olan Fatih ‹lçesi
Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sa-
hipleri ve Kirac›lar›n Haklar›n› Ko-
ruma Derne¤i yapt›¤› bas›n toplan-
t›s›nda mahalle sakinlerine evlerine
sahip ç›kmalar› ça¤r›s›nda bulundu. 

Munzur Vadisine yap›lan
barajlar protesto edildi

Tunceli Dernekleri Federas-

yonu, Munzur’u Koruma Kurulu

taraf›ndan 13 Eylül günü, Mun-

zur Vadisi’nin, yap›lan barajlarla

yok edimek istenmesine karfl› ‹s-

tanbul Taksim’de bir yürüyüfl

gerçeklefltirildi. Yürüyüflte, baraj

yap›mlar›n›n durdurulmas› talep

edilirken, eylemde Tunceli Der-

nekleri Federas-

yonu Baflkan› “10
Ekim’de Dersim-
’de buluflmak üze-
re burada bulu-
nan herkesi davet
ediyoruz" ça¤r›s›

yapt›. 



Grup Yorum konseri düzenlemek istedikleri için Trabzon’da tutukla-
nan 9 kiflinin 14 A¤ustos’ta görülen ilk mahkemelerinde, 3 kifli, içlerin-
den kura çekercesine tahliye edildi. Samsun’da tutuklanan 5 kiflinin 28
A¤ustos’ta görülen mahkemelerinde ise haklar›ndaki iddianamenin içi-
nin bombofl olmas›na ra¤men hiçbiri tahliye edilmedi.

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i bir kez daha çal›flanlar›n›n serbest b›-
rak›lmas› talebiyle Samsun’da Süleymaniye Geçidi’nde bir eylem düzen-
ledi. 13 Eylül’de yap›lan eylemde  dernek üyeleri; “Bizler arkadafllar›m›z
serbest b›rak›lana kadar her hafta burada bu hukuksuzlu¤u teflhir ederek,
talebimizi yineleyece¤iz” dediler.

Marmara Bölgesi’nde yaflanan sele ve ölümlere de de¤inilen aç›kla-
mada; halk›n yaflad›¤› adaletsizliklere, ‹stanbul’da sel bask›n› nedeniyle
yaflanan katliama da de¤inildi. “Ya¤mur da ya¤acak, kar da ya¤acak, ka-
s›rga da olacak tipi de elbette. Do¤al olaylar olacakt›r. Fakat bunlar ön-
lemi al›nmaz do¤al olaylar de¤ildir, ölen insanlar›n sorumlusunun afet
de¤il, gerekli önlemleri almayan AKP iktidar›d›r.” denildi. 

Eylem boyunca; “Konser nedeniyle tutuklananlar serbest b›rak›l-
s›n, Bask›lar bizi y›ld›ramaz, Halk›z hakl›y›z kazanaca¤›z!” slogan-
lar› at›ld›. 

Nurhan, CCengiz,
Ahmet'e ÖÖzgürlük

Bundan yaklafl›k 11 ay önce evlerine

yap›lan bask›nlar sonucu tutuklanan
Anadolu Federasyonu yöneticileri için
sürdürülen kampanya çerçevesinde Öz-
gürlük Komitesi üyeleri, 12 Eylül cu-
martesi günü Almanya Köln Dom Kili-
sesi önünde 34. kez biraraya gelerek,
pankart aç›p bildiriler da¤›tt›lar.

Tutsaklar›n a¤›r tecrit koflullar›nda ya-
flad›klar›na dikkat çeken komite üyeleri,
herkesin mektup veya kart atarak tecrit-
teki tutsaklar ile dayan›flmaya ça¤›rd›-
lar.
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Halk›n Hukuk Bürosu, Avukat
Fuat Erdo¤an an›s›na 26-27 Eylül
günlerinde ‹TÜ Taflk›flla’da “ÖÖzz--
ggüürrllüükk MMüüccaaddeelleessii VVee HHuukkuukk”
konulu uluslararas› bir sempozyum
düzenliyor.

Sempozyumda; anti-terör yasa-
lar› ve kara listeler, hapishaneler ve
tecrit, uluslar›n kendi kaderlerini ta-
yin ve direnme hakk›, ortak örgüt-
lenme ve ortak mücadele... bafll›kla-
r› alt›nda tart›flmalar yürütülecek.

Halk›n Hukuk Bürosu Uluslara-
ras› sempozyum için; ““FF TTiippii tteeccrriitt
hhüüccrreelleerriinnddee,, GGuuaannttaannaammoo’’ddaa,,
BBaaggrraamm’’ddaa,, EEbbuu GGuurreeyybb’’ddee,, kkaa--
rraakkoollllaarrddaa,, mmaahhkkeemmeelleerrddee ddiirree--
nneennlleerrii ssaavvuunnaannllaarr,, mmüüccaaddeelleemmiizzii
oorrttaakkllaaflfltt››rrmmaakk,, ddeenneeyyiimmlleerriimmiizzii
ppaayyllaaflflmmaakk,, uummuutt vvee hheeddeefflleerriimmiizzii
bbiirrlleeflflttiirreerreekk bbüüyyüüttmmeekk iiççiinn ‹‹ssttaann--
bbuull’’ddaa ttooppllaann››yyoorruuzz” diyor.

Bu nedenle sempozyuma bir çok

ülkeden emperyalizme ve faflizme

karfl› olan hukukçular, bilim adam-

lar›, demokratik kurum temsilcileri,

ayd›n ve yazarlar davet edildi.

“Umut ve hedeflerimizi birleflti-
rerek büyütmek...” bugün zorunlulu-

¤u aç›kça görülen bir olgudur.

Emperyalizm, hak ve özgürlük-

lere yönelik sald›r›lar›n› art›r›r, her

türden örgütlenmeyi “terörizm” ola-

rak niteleyip, “terörizm ile savafl”

ad›na halklara savafl açarken, huku-

ku ve hukukçular› da “eemmppeerryyaalliizz--

mmiinn kkiirraall››kk kkaattiillii” olarak görüp,

halklara karfl› kullan›yor.

HHuukkuukkççuullaarr,, emperyalizmin

sald›r›lar›n›, sömürüsünü, hak gasp-

lar›n›, adaletsizliklerini meflrulaflt›r-

mak için kullan›l›rken, hhuukkuukk,,

halklar› teslim alman›n arac› haline

getirilmifl durumda. HHuukkuukk,, eemm--

ppeerryyaalliizzmmiinn kkiirraall››kk kkaattiillii ddee¤¤iillddiirr..

Devrimci avukat Fuat Erdo¤an

an›s›na düzenlenen uluslararas› bu

sempozyum ayn› zamanda, örgüt-

lenmesi ve tart›flaca¤› konular› iti-
bariyle buna verilmifl bir cevapt›r.

Baflta ABD emperyalizmi olmak

üzere emperyalistler, bugün iflkence

ve katliamlar›n›, süresiz gözalt›lar›,

Guantanamo gibi toplama kampla-

r›n› hukuk ile meflrulaflt›rmak iste-

mektedirler.

Ülkelerini iflgal eden emperya-

list güçlere karfl› direnen devrimci-

leri, yurtseverleri, kendi yasalar›na

göre “terörist” ilan ederken de hu-

kuk ile iflgali ve sald›r›lar›n› örtme-

ye çal›fl›yorlar.

Oysa, bugünün dünyas›nda em-

peryalizme karfl› direnmek ve mü-

cadele etmek meflrudur. Halk›n Hu-

kuk Bürosu, düzenledi¤i uluslarara-

s› sempozyumla, emperyalizmin

düflüncelerinin tarih ve mücadele

önünde hükmünün olmad›¤›n› bir

kez daha ilan ederken, hukuku ve

hukukçular›n emperyalizmin de¤il,

halklar›n hizmetinde olmas› gerek-

ti¤ine dikkat çekiyor. 

HHHHBB UUlluussllaarraarraass›› SSeemmppoozzyyuumm DDüüzzeennlliiyyoorr

Hukuk emperyalizmin 
kiral›k katili de¤ildir 

Eylemlerimiz  sürecek  arkadafllar›m›z
serbest  kalana dek!



Say›: 194 27SEMPOZYUM

Halk›n Hukuk Bürosu avukatla-
r›’na, düzenledikleri “ÖÖzzggüürrllüükk
MMüüccaaddeelleessii VVee HHuukkuukk” sempozyu-
muyla ilgili sorular yönelttik. Ce-
vaplar›n› sunuyoruz: 

uu Bu sempozyumla neyi amaçl›-
yorsunuz? 

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: Sem-
pozyumda temel hedefimiz, oorrttaakk
öörrggüüttlleennmmee vvee oorrttaakk mmüüccaaddeelleenniinn
yyoollllaarr››nn›› bbuullmmaakktt››rr.. Bizler, ezilen,
kovulan, iflkence gören, iflsiz kalan,
ö¤renim hakk› elinden al›nan herke-
sin avukatlar› olarak, daha güzel bir
dünyan›n mücadelesini verenler
olarak, emperyalizm karfl›s›nda en-
ternasyonal birli¤imizi ve mücade-
lemizi oluflturmal›y›z. 

Emperyalizm, karanl›k elleri ile
halklar›n bo¤az›n› her gün biraz da-
ha s›karken, bu karanl›¤› da¤›tma-
n›n yolunu bulmam›z gerekiyor.
BBuunnuunn iiççiinn ttüümm ddüünnyyaa üüllkkeelleerriinniinn
pprraattii¤¤iinnee iihhttiiyyaaçç vvaarr. 

MMeessllee¤¤iimmiizz,, eemmppeerryyaalliizzmmiinn eenn
ççookk kkuullllaanndd››¤¤›› hhuukkuukk ssiillaahh››nn››nn
uuzzmmaannll››kk aallaann››.. UUlluussaall vvee uulluussllaarr
aarraass›› bbooyyuuttttaa bbiirr ssaalldd››rr›› hhaatttt›› hhaa--
zz››rrllaamm››flflllaarr..

Meslekten hukukçular›n bir k›s-
m› iktidarlar›n gölgesinde “Terörle
Savafl” ad› alt›nda, bölgesel iflgalle-
ri, toplama kamp› hapishaneleri, ül-
keler düzeyinde teknik takibi, kara
listeleri, sansürü ve kitle k›r›mlar›n›
“hukuksal dayana¤a” yaslamak için
her türlü yöntem ve imkanlar› kulla-
n›yor.

Nas›l ki özgürlük talepleri tüm
dünyada benzer flekillerde bast›r›l›-
yor ise biz ezilenlerin, yoksullar›n,
haklar ve özgürlükler mücadelesi
verenlerin avukatlar› da öyle haber-
dar olmal›y›z birbirimizden. 

uu SSeemmppoozzyyuummuunn pprrooggrraamm›› nnee--
lleerrii iiççeerriiyyoorr??.... PPrrooggrraamm››,, eellee aall››nnaa--
ccaakk kkoonnuullaarr›› nneeyyee ggöörree bbeelliirrlleeddiinniizz?? 

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: Sem-
pozyumda en genelde ele alaca¤›-
m›z bafll›klar flunlar: Anti-Terör ya-
salar› ve kara listeler... Hapishaneler
ve tecrit... Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk› ve Direnme Hakk›...
Ortak örgütlenme ve ortak mücade-
le.. Bunlar›n yollar›n› tart›fl›p sonra-
s›nda ortak bir deklarasyon yay›nla-
may› hedefliyoruz. Emperyalizm
bar›fl, demokrasi ve özgürlük söyle-
miyle dünya halklar›na vahflet, kat-
liam ve k›y›m yaflatmaktad›r. Bir
yandan en ça¤dafl, en uygar ülke ol-
du¤unu ilan ediyor, bir yandan öz-
gürlüklerimizi ve yaflama hakk›m›z›
yok ediyor. 

Bugün emperyalizme karfl› ba-
¤›ms›zl›k mücadelesi veren ülkeler
ya da örgütler Kara Listeler içine
al›n›yor. Kara Listeler’e al›nan ör-
gütlere ve üyelerine her türlü insan-
l›k d›fl› muamele yap›l›yor. Guanta-
namo, Ebu Gureyp, Bagram’da ya-
p›lanlar hepimizin gözleri önünde-
dir. Irak savafl›nda inan›lmaz k›y›m
ve vahfletler yaflatt›lar. 

Bas›n aç›klamas› yapmak iste-
yen Engin Çeber’i, polise tafl atan
çocuklar›, U¤ur Kaymaz’›, Bir Ma-
y›s’› kutlamak isteyen iflçileri,
Amerikan emperyalizmini anlatan
karikatür sergisi düzenleyen ö¤ren-
cileri terörist ilan eden yasalar› ko-
nuflmam›z gerekiyordu...

Haklar ve özgürlükler mücadele-
si verenleri kriminalize eden kara

listeler... Anti terör yasalar›n›n ta-
mamlay›c›s› durumunda bir ceza-
land›rma yöntemi olarak tecrit ve
hapishaneler gerçe¤i... ‹flgal, ilhak,
imha ve asimilasyon ile karfl›lanan
uluslar›n kendi kaderini tayin hak-
k›... Ve tüm bunlara karfl›n en meflru
ve tarihsel silah›m›z; direnme hakk›
konular›m›z›n bafll›calar› aras›nda.

En son ““oorrttaakk mmüüccaaddeellee oorrttaakk
öörrggüüttlleennmmee”” bafll›¤› alt›nda bundan
sonra yapacaklar›m›z› konuflaca¤›z.

uu Kat›l›mc›lar kimler? Kifli ola-
rak, kurum olarak flu anda kesinle-
flen kimler var?

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: AAll--
mmaannyyaa,, AArrjjaannttiinn,, BBaannggllaaddeeflfl,,
BBaasskk,, BBeellççiikkaa,, FFiilliissttiinn,, FFrraannssaa,,
HHoollllaannddaa,, IIrraakk,, ‹‹ssppaannyyaa,, ‹‹ttaallyyaa,,
KKüübbaa,, LLüübbnnaann,, MM››ss››rr,, SSuurriiyyee,, ÜÜrr--
ddüünn,, VVeenneezzüüeellaa,, YYuunnaanniissttaann gibi
ülkelerden konuklar›m›z olacak.
FHKC Genel Sekreteri Ahmet Saa-
dat’›n avukat› Mahmud Hassan gibi
isimlerin yan› s›ra Avrupa ülkelerin-
den bbaarroo bbaaflflkkaannllaarr›› da sempozyu-
ma kat›lacaklar. 

Ülkemizde de haklar ve özgür-
lükler mücadelesi verenlerin savun-
manl›¤›n› üstlenen meslektafllar›m›z
kürsülerdeki yerlerini alacaklar.

uu Sempozyumu neden Av. Fuat
Erdo¤an an›s›na yap›yorsunuz?

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: Bu
sempozyumun düzenleyicisi Halk›n
Hukuk Bürosu olarak, büromuza
emek vermifl olan a¤abeyimizin
ad›n› anmadan tüm bu konular› ko-
nuflmak eksik olurdu.

Fuat Erdo¤an tamamen hukuk-
suz olarak ald›¤› hükmün infaz›na
katlanmak istemeyen bir hukukçu
idi. Ve O’nu ayn› hukuksuzlu¤u de-
vam ettirerek bafl›ndan vurdular. 

OOnnuunn ddüüflflüünneenn bbeeyynnii vvee kkaannaa--
yyaann vviiccddaann››yy››zz bbiizz flfliimmddii.. BBuu ssee--
bbeeppllee sseemmppoozzyyuumm oonnuunn aann››ss››nnaadd››rr..

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu::‘‘EEmmppeerryyaalliizzmm
kkaarrflfl››ss››nnddaa eenntteerrnnaassyyoonnaall bbiirrllii¤¤iimmiizzii vvee

mmüüccaaddeelleemmiizzii oolluuflflttuurrmmaall››yy››zz’’

FUAT ERDO⁄AN



7 kad›n›n cesetleri yanyana uza-
t›lm›fl. Onlara bak›p, onlara mezar
olan minübüsün  “tipini” tart›fl›yor-
lar; Oysa o sahne, onlarca katili ifla-
ret ediyor bize. ‹ktidardan bafllaya-
rak, belediyelere, Çal›flma Bakanl›-
¤›’ndan fabrikan›n patronuna kadar
uzanan onlarca katil!

40’a yak›n insan›m›z›n mezarla-
r› henüz taptazeyken, taze mezarlar
üzerinde belediye baflkan› Kadir
Topbafl’›n nutkunu dinliyordu ‹stan-
bul halk›:

‘‘‹‹ssttaannbbuulllluullaarr tteeddbbiirr aallmmaall››yydd››!!’’

Almad›lar, böyle oldu. 

*

1100 EEyyllüüll’’ddee AAnnkkaarraa’’ddaa ddaa sel
alarm› verildi. Ankara Büyükflehir
Belediye Baflkan› Melih Gökçek,
aç›klama yap›yor: “Evi dere yata-
¤›nda bulunan ve bodrum kat›nda
oturanlar... üst katta komfluda kal-
s›nlar.”

Kalmazlarsa?.. Kendileri bilir,
‹stanbul’dakiler gibi olurlar. 

Peki evleri gecekonduysa, bir
üst katlar› yoksa, gidecek komflula-
r› yoksa?.. Yoksa yok, bu da AKP’li
belediyelerin derdi de¤il. 

*

1111 EEyyllüüll günü, ‹stanbul’da flid-
detli ya¤›fllar bekleniyor; ‹‹SSKK‹‹,, ze-
min katta oturan vatandafllar›n evle-
rinde kalmamalar›n› söylüyor. 

Ayamama deresinin yata¤›ndan
76 TIR ve dorse, 20 konteyner, 2
minibüs, 1 kamyon, 10 otomobil ve
1 vinç ç›kar›ld›. 76 TIR sürükleye-

cek bir sel sözkonusu ve belediyeler
diyor ki herkes önlemini als›n. Alay
ediyorlar halkla. Sen belediyesin.
Sen seli önle. Halk›n önlem almas›-
na gerek b›rakma.

Ama; halk›n can ve mal güvenli-
¤i yok; halk kaderine terkedilmifl.
Dereler taflmaya devam ediyor. Bin-
lerce ev, iflyeri sular alt›nda. Ölü sa-
y›s› 40’a yaklaflt›. Selin üzerinden
bir hafta geçti, hala kay›plar var. 

Devlet acz içinde, AKP iktidar›
kendini aklama derdinde. Halk bir
talebini dile getirdi¤inde ya¤mur,
çamur demez binlerce polisi, askeri
y›¤›verirler karfl›s›na. Ama böylesi
günlerde gözükmezler ortal›kta.
Halk can pazar›nda, onlar helikop-
terle yukar›dan durum tespiti yap›-
yorlar. Tedbir yok, önlem yok! Hal-
ka “uyar›”da bulunuyorlar; “dere
havzalar›nda ve bodrum, zemin gibi
alt katlarda oturanlar evlerini ter-
kedip, daha güvenli bir yere gitsin-
ler” diye. Peki nereye gidecekler?
Bu onlar›n umurunda de¤il.

AKP d›fl›nda herkes suçlu! 
AKP’ye göre kendi d›fl›ndaki

herkes suçlu. Dere yata¤›ndaki üç-
befl gecekondudan hareketle, kaçak
yap›laflma diyerek halk› suçluyor-
lar. Oysa dere yataklar›ndaki yap›-
laflman›n büyük ço¤unlu¤u bujuva-
lara ait fabrikalarla ve imara aç-
t›¤› alanlarla dolu. “Bizde
de suç var” diye sözde
özelefltiri yapan Kadir
Topbafl, “Kamu yönetici-
leri art› vvaattaannddaaflflllaarr bbuu--

rraaddaa hheeppiimmiizziinn ttaakkssiirraatt›› var” diyen
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
esasta suçu halk›n üzerine y›k›yor-
lar.

Topbafl, kendi suçlar›n› tümüyle
yok sayarak, “Suçlular hakk›nda
gereken soruflturmalar›n bafllat›l-
mas› için talimatlar verildi. Birile-
rinin tabii ki can› yanacak... BBuu yyaa--
ttaakkllaarrddaakkii hhaatt üüzzeerriinnddee nnee vvaarrssaa
yy››kk››pp ggeeççeeccee¤¤iizz”” .

Bu kadar›n› da yapamazlar; ya-
lan söylüyorlar. O fabrikalar›n hiç-
birini y›kamazlar. Güçleri ancak üç-
befl gecekonduya yeter. 

Suçlu kendileridir. Dere yatakla-
r›n› imara açan da kendilerinden
baflkas› de¤ildir. “Kaçak yap›lafl-
ma”dan da kendileri sorumludur.
11999944 yy››ll››nnddaann bbeerrii ‹stanbul’u AKP
yönetiyor. Dolay›s›yla, kimseden fli-
kayet etmek, suçu kendilerinden
öncekilere y›kmak durumunda da
de¤illerdir. 

Bu düzen rant düzenidir. Ya¤ma
talan düzenidir. ‹SK‹ yönetmelikle-
rine göre, derelerin sa¤l› sollu 25
metrelik bölümlerinde tüm yap›lafl-
malar yasaklanm›flt›r. Fakat gerçek
fludur ki oligarflinin ya¤ma talan dü-
zeninde yasalar›n, yönetmeliklerin
bir hükmü yoktur. E¤er bir yerde
rant varsa, büyük kârlar varsa oras›-
n›n koruma alan› veya orman alan›
olmas›n›n, yap›laflmaya uygun ol-
mamas›n›n hiç mi hiç önemi yoktur.
Yasalar›, yönetmelikleri ““kkiittaabb››nnaa””
uydururlar. Dere yataklar› da AKP
iktidar› taraf›ndan kitab›na uyduru-
larak yap›laflmaya aç›lm›flt›r. 

Halka; “Bafl›n›z›n çaresine 
bak›n” diyorlar. 
Belediyelerin görevi ne?

Düzenin klasik söylemidir:
“Halktan toplanan vergiler, halka
yol, su,

Ac›m›zla, Dertlerimizle Alay Ediyorlar
Seli Katliama Dönüfltüren 
AKP suçluyu buldu: HALK

AKP’nin Afetlere Karfl› 
Çözümü De Haz›r:

‘Bafl›n›z›n çaresine bak›n!’
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elektrik olarak döner”! Halka bunla-
r›n hangisi dönüyor? Yol, su, elektrik
bir hizmet olarak de¤il ancak hhaallkk››nn
ssooyyuulldduu¤¤uu zamlar olarak yans›yor.
Ki her depremde, her selde ortaya ç›-
kan ve herkese ““nneerrddee bbuu ddeevvlleett””
dedirten tablo, halktan toplanan ver-
gilerin halka hizmet olarak dönmedi-
¤inin aç›k kan›t›d›r. Milyarlarca do-
lar harcan›p skorskyler, insans›z
uçaklar, z›rhl› araçlar al›n›r. Ama
bunlar hep halka karfl› kullanmak
içindir. Öte taraftan, yang›n olur, sel
olur, deprem olur, kurtarma faaliyet-
leri için yeterli techizat›n olmad›¤›
görülür. Çünkü bu devlet hep halk›
sindirme, bast›rma, y›ld›rma üzerine
örgütlenmifltir. En s›radan mitingler-
de, eylemlerde, halk›n karfl›s›na on-
binlerce polisi, askeri, z›rhl›-z›rhs›z
yüzlerce arac› y›¤an devlet, selde,
depremde ortal›kta gözükmez. Siliv-
ri’de binlerce ev sular alt›nda kalm›fl.
Halk›n yard›ma ihtiyac› var. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi ancak 4 gün
sonra, -o da boy göstermek için- ge-
liyor. Egemen s›n›flar ancak öldür-

mesini biliyorlar.

Halktan vergileri toplarlar; ama
halka gerçekte birfley dönmez. Ver-
gilerle oluflan bütçeden aslan pay›n›
tekeller al›r. Belediyeler tekellerin
hizmetinde çal›fl›rlar. 

Bu bizim ülkemize özgü bir du-
rum da de¤ildir. Tüm kapitalist ülke-
lerde böyledir. Oranlar k›smi de¤iflik-
likler gösterse de, mekanizma budur.
Halk›n ç›karlar›n› gözeten koruyan
bir yönetim anlay›fl›, ancak halk›n
kendi iktidar›nda gerçekleflir. Tekel-
lerin iktidar›ndaki yerel yönetimlerde
ancak tekellerin ç›karlar› gözetilir. 

Kadir Topbafl’›n “Birilerinin ta-
bii, ki can› yanacak” dedi¤i birileri
asla tekeller olmayacakt›r. Sel baha-
ne edilip, yine yoksul halk›n evleri
y›k›lmak istenecektir.

Halk can derdine düflmüflken on-
lar›n halka söyledikleri “bafl›n›z›n
çaresine bak›n” oluyor. 

Bu deprem konusunda da böyle-
dir. Düzen; “evlerinizi güçlendirin”
diyor yoksul halka. Halk derme çat-
ma da olsa bafl›n› sokaca¤› bir ev
bulmufl, kendi olanaklar›yla depre-
me karfl› nas›l güçlendirecek? Sel
oluyor, “evlerinizi terk edip güvenli
yerlere gidin” diyor. Nereye gide-
cek?.. Onun evini güçlendiremeye-
ce¤ini de, sel durumunda gidecek
bir yerinin olmad›¤›n› da biliyor.
Güya “uyar›”da bulunmakla görevi-
ni yapm›fl oluyor. Bu da halk› kendi
kaderiyle baflbafla b›rakman›n, halk›
afetlerde ölüme mahkum etmenin
bir biçimidir.

Sel üzerinden AKP CHP
çat›flmas›: “Tencere 
dibin kara...”

Sel bask›nlar›n›n oldu¤u ilk gün-
den itibaren halka yard›ma koflacak-
lar› yerde AKP ve CHP katliamdaki

sorumluluklar›n› birbirlerinin üzerine
y›kmaya çal›fl›yorlar. Tüm ç›plakl›-
¤›yla bir kez daha görülüyor ki düzen
partilerinin iktidar kavgas›, halka hiz-
met yar›flmas›, ülkemizi gelifltirme
mücadelesi de¤il, rant kavgas›d›r.

‹ktidar olan her düzen partisi,
ya¤malam›flt›r. Tekellere, tefeci tüc-
carlara, toprak a¤alar›na yeni avanta-
lar sa¤larken, kendilerini destekle-
yen kesimleri de gözetip onlar› pa-
lazland›rm›fllard›r. Bu durum adeta
kan›ksanm›fl ve  ülkemizde ““yyeessiinn--
lleerr aammaa iiflfl yyaappss››nnllaarr”” gibi bir deje-
nere anlay›fl› da ortaya ç›karm›flt›r. 

Tart›flman›n nas›l cereyan etti¤i-
ne bakal›m: “Biz yanl›fl yapt›k, ama
onlar daha fazla yapt›”... Veya flöy-
le derler: “Biz yedik, ama onlar da-
ha fazla yedi”... “Biz çald›k, ama
onlar daha fazla çald›”...

Sadece ekonomik alanda de¤il-
dir bu. Siyasal alanda da öyledir.
Mesela iflkence konusunda tüm ikti-
darlar flu söyleme baflvurmufllard›r:
“iflkencenin tamamen kalkt›¤›n›
söyleyemeyiz ama bizden önce...
daha çoktu.”

Soymayan, ya¤ma yapmayan,
kendi çevresine rant yaratmayan
hiçbir iktidar olmad›¤› gibi, iflkence
yapmayan, infaza baflvurmayan hiç-
bir iktidar da olmam›flt›r. Dere yata-
¤› üzerindeki TIR park›yla ilgili tar-
t›flma da bunun tipik örne¤idir. 

Kadir Topbafl CHP’ye, “Bize 1166
yy››lldd››rr bu kenti yönetti¤imizi söylü-
yorlar. Ama kendileri 4444 yy››ll bu yöne-
time sahiptiler. Say›n Baykal TIR
park›n›n ruhsat›n› soruyor. Evet bu
parklardan 5 tanesinin ruhsat› var.
Ama bu ruhsatlar CHP döneminde
Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan
verilmifl” diyor. Peki sizin dönemi-
nizde ne yapt›n›z. O ruhsatlar› iptal
mi ettiniz? Hay›r. Edemezsiniz de,
çünkü hepiniz ayn› yerden besleni-
yorsunuz. CHP de AKP’yi suçluyor.
Ad› geçen TIR park›n›n, Tayyip Er-
do¤an’›n o¤lunun orta¤› Atasay Ku-
yumculuk’un sahibi Cihan Kamer’in
akrabas›na ait oldu¤unu söylüyor.
Tart›flmalar›n özü bundan ibarettir.
Gerçek budur. “Tencere dibin kara,
seninki benden kara” tart›flmas›d›r.

Say›: 194 29SEL

HALKIN 
‹KT‹DARINDA
uu Herkes do¤ufltan bafllayarak
ssaa¤¤ll››kkll›› vvee ggüüvveennlliikkllii bbiirr yyaaflflaamm
hakk›na sahiptir. 

uu Kentlerin kanalizasyon ve
çöp toplama gibi altyap› sorun-
lar› yerel yönetimlerin öncelikli
görevleri aras›ndad›r. Hiçbir
yerel yönetimin halk› çöp ve
pislik içinde yaflatmaya hakk›
yoktur.

uu Tüm halk›n sa¤l›kl› konut sa-
hibi olma hakk› vard›r. Devlet
bu hakk› karfl›lamak için tüm
gücünü seferber eder. Gece-
kondu bölgelerindeki evlerin
sa¤l›kl› ve güvenli hale getiril-
mesi; gecekondu semtlerinin
yol, su, elektrik, sa¤l›k kurumu
gibi alt yap› eksikliklerinin ta-
mamlanmas› ... halk iktidar›n›n
öncelikleri aras›ndad›r.

““HHaallkk AAnnaayyaassaass›› TTaassllaa¤¤››””nnddaann

KADER DE⁄‹L!



12 Eylül faflist cuntas›n›n üzerin-
den 29 y›l geçti. Cuntan›n y›ldönü-
münde çeflitli flehirlerde mitingler,
bas›n aç›klamalar› yap›ld›, toplant›-
lar düzenlendi. 

Bugün, toplumda apolitikleflme-
yi, örgütsüzlü¤ü, gençli¤in durumu-
nu, gericili¤in yayg›nlaflmas›n› ve
benzeri sosyal olgular› aç›klarken,
sözün bafl›nda, sonunda mutlaka 12
Eylül’e de de¤inilmesi nedensiz de-
¤ildir. Tüm bunlarda 12 Eylül’ün
pay› tart›flmas›zd›r. Fakat, herfleyi
12 Eylül’le aç›klamak, 12 Eylül ol-
gusunu, generallerin resmi ünifor-
malar›yla iflbafl›nda kald›klar› 3 y›l-
la s›n›rlamak da tart›flmas›z yanl›fl
ve yersizdir. Geçti¤imiz günlerde
yap›lan 12 Eylül mitinglerin, anma-
lar›n, sergilerin, panellerin, bu ko-
nudaki yaz› ve aç›klamalar›n bir ço-
¤una hakim olan da, iflte bu yanl›fl
yaklafl›md›; 12 Eylül’den geçmiflte
kalm›fl bir olay gibi sözediyordu ço-
¤u ve 12 Eylül’e iliflkin talepleri de,
12 Eylül’ün geçmiflte kald›¤› dü-
flüncesiyle flekillenmekteydi.

““1122 EEyyllüüll ssüürrüüyyoorr”” sözünün
pek telaffuz edilmemesi, gerçe¤e
gözlerini kapamakt›r. 

Dikkat çekici bir di¤er yan; 12
Eylül’e yönelik elefltirinin esas ola-
rak “insan haklar›” boyutuyla s›n›r-
lanm›fl olmas›d›r; idamlar, iflkence-
ler, fifllemeler... Mesela, ba¤›ml›l›k
da, emperyalizm de pek yoktu bu 12
Eylül anmalar›nda... Bütün bunlar
elbette belli tercihlerin sonuçlar›d›r.  

1122 EEyyllüüll’’üü ggeeççmmiiflflttee 
bb››rraakkaannllaarr,, bbuuggüünnkküü 
ççaatt››flflmmaaddaann kkaaççaannllaarrdd››rr

“12 Eylül sürüyor” demek, aç›k
ki 12 Eylül’e de bugünkü iktidarla-
ra karfl› da, ikisine birden karfl› ç›k-
mak demektir. Bu çat›flmadan ka-
çanlar, l2 Eylül’ün sürdü¤ü gerçe-
¤inden de kaç›yorlar. 

12 Eylül’ün sürdü¤ü gerçe¤i ül-
kemizde gerçekten de kan›t gerek-
tirmeyecek bir olgudur. Hayat›n ve

mücadelenin içindekiler için, 12
Eylül, yaflanm›fl geçmifl ve unutula-
cak bir geçmifl de¤ildir. Tüm emek-
çiler, düzenle çat›flma içindeki tüm
ilericiler, devrimciler, demokratlar,
12 Eylül uygulamalar›n› hergün ya-
fl›yor, somut olarak hissediyorlar. 

12 Eylül, faflist Anayasas›’yla,
polis terörüyle, infazlar›yla, katli-
amlar›yla, Devlet Güvenlik Mahke-
meleri’nin yerini alan özel yetkili
A¤›r Ceza Mahkemeleri’yle, hapis-
hanelerdeki “teslim alma” politika-
lar›yla,  tecrit politikalar›yla, mah-
kemeleriyle, üniversitelerde
YÖK’üyle, faflist-gerici e¤itim sis-
temiyle, yozlaflt›rma politikalar›yla
yafl›yor. 

Bu tablonun emperyalizmle ilifl-
kili yan› vard›r, 24 Ocak Kararla-
r›’ndan bugüne süren ekonomik bo-
yutu vard›r. K›sacas›, 12 Eylül’ün
sürmesi, ekonomik, siyasi, askeri,
kültürel her alanda söz konusudur. 

Ama daha da önemli olan fludur
ki ülkemizdeki bask›lar, emperyaliz-
me ba¤›ml›l›k, sömürü ve ya¤ma,
12 Eylül’deki boyutlar› kat be kat
aflan bir düzeyde seyretmektedir. 12
Eylül’den sonra geçen 29 y›l içinde
iflkencelerde, hapishanelerde, gözal-
t›larda, infazlarda, kontrgerilla ope-
rasyonlar›nda katledilenlerin say›s›
12 Eylül dönemini çoktan aflm›flt›r.
‹flte bunun görülmemesi, bunlar›n ra-
kamlarla, yaflananlarla aç›kça ortada
olmas›na karfl›n, görmezden gelin-
mesi, düzen içi tercihin sonucudur.
Bu tercihle birlikte, 12 Eylül sonras›,
12 Eylül’den kopart›lm›flt›r. 

12 Eylül’ün idamlar›n› anlat›p
yüzlerce infazdan sözetmemek, 12
Eylül’ün hapishanelerini anlat›p,
son dokuz y›lda, yüzlerce can alan
hapishaneler gerçe¤ini görmezden
gelmek, riyakarl›ktan baflka bir
fley de¤ildir. Bu riyakarl›¤›n
nedeni de, düzen içi bek-
lentiler, düzen içi ç›kar ve
statükolar ve iktidarlarla
çat›flmaktan kaçmakt›r. 

Burjuvazi, bu kaç›fl› çok iyi de-
¤erlendirmektedir. Bak›n 12 Ey-
lül’le ilgili olarak gazetelere, tele-
vizyonlara ç›kar›lan “sol”culara ba-
k›n; hemen hepsi, düzene dönmüfl,
düzen içi siyaset yapan, 12 Eylül’ün
geçmiflte kald›¤› konusunda, düzen-
le aç›ktan veya örtülü olarak uzlafl-
ma içinde olanlard›r. 12 Eylül’ün
TÜM POL‹T‹KALARIYLA, KU-
RUMLARIYLA sürdü¤ünü, yani
GERÇE⁄‹ söyleyenlere ve 12 Ey-
lül’e karfl› mücadeleyi, bugünkü ik-
tidarlara karfl› mücadeleyle birleflti-
renlere ise, oligarflinin ekranlar›,
sayfalar› kapal›d›r. 

1122 EEyyllüüll’’ee kkaarrflfl›› çç››kkmmaakk,, 
ssooyyuutt ‘‘ddaarrbbee kkaarrflfl››ttll››¤¤››’’nnaa 
iinnddiirrggeenneemmeezz

Bugün kimileri ise, mevcut ikti-
dardan güç alarak “12 Eylül karfl›t-
l›¤›” yap›yor. Bu kesimler, 12 Ey-
lül’e karfl› ç›kmay›, soyut bir darbe
karfl›tl›¤›na indirgemifllerdir. 

Bu çarp›k bak›fl aç›s› içinde de
“darbelere karfl›” olma demagojisini
yapan AKP’yi ve benzeri gerici faflist
kesimleri destekleyebilmektedirler.
Düfltükleri durum vahim bir yan›lg›-
d›r: 12 Eylül’e AKP’ye yaslanarak
karfl› ç›kmak, iki faflist iktidar aras›n-
da tercih yap›p birini desteklemektir.

Onlar, “darbelere karfl›”d›rlar.
Çünkü, “eksik gedik de olsa iyi kö-
tü bir demokrasi vard›r”. Darbeler,
demokrasiyi yok etmektedir. Onun
için de darbelere karfl› ç›kmak, de-
mokrasi mücadelesidir. Oysa, halâ
faflizmle yönetilen Türkiye’de, 12
Eylül’e karfl›y›m demek, darbelere
karfl›y›m demek kimseyi tek bafl›na
demokrat yapmaya yetmez. De-
mokrat olmak, fafliz-
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Say›: 194 3112 EYLÜL

Emperyalizme, düzene karfl› ç›kmayanlar,
12 Eylül’e karfl› ç›kamaz...

‹stanbul Alperen Ocaklar›, ““1122 EEyyllüüll fifieehhiittlleerriinnii AAnnmmaa PPrrooggrraamm››””
düzenlemifller. Do¤rudur. Amerikanc› faflist 12 Eylül yönetimi “sa¤a da
sola da karfl›y›z” politikas› gere¤i, faflistlerden de tutuklular› idam etti.
Ama Alperen Ocaklar›’n›n o arkadafllar›n› anmaya bile haklar› yoktur.
Çünkü onlar hala arkadafllar›n› dara¤ac›na çeken 12 Eylül düzeninin
hizmetindeler. 

Arkadafllar› dara¤ac›na çekilirken MHP yöneticileri cuntan›n mah-
kemelerinde “fikrimiz iktidarda biz içerideyiz” diyerek cuntac›larla ay-
n› düflüncede olduklar›n› söylüyordu. fiimdi and›klar› kiflileri ast›ran da
o faflist fikirlerdir. 

BBP’liler, MHP’liler, 12 Eylül’den önce Marafllar’da, Çorumlar’da,
halka, devrimcilere karfl› gerçeklefltirilen tüm faflist sald›r›larda nas›l
kullan›ld›larsa, 12 Eylülden sonra da arkadafllar›n› idam eden faflist
devletin hizmetinden hiç ayr›lmad›lar. Sivas’ta kullan›ld›lar, özel tim-
ler içinde kullan›ld›lar, üniversitelerde kullan›ld›lar, linçlerde kullan›l-
d›lar... Her kullan›l›fllar›nda emperyalizmin oligarflinin hizmetindeydi-
ler.. Hala kullan›lmaya devam edenler, hangi yüzle an›yorlar 12
Eylül’ün idam ettiklerini?.. 

min dünkü biçimine de bugünkü biçimine
de karfl› olmakt›r. Demokrat olmak, aç›k fa-
flizme de demokrasicilik oyunu alt›ndaki fa-
flizme de karfl› ç›kmakt›r. “Darbelere karfl›-
y›m” deyip mevcut düzeni savunmak, ne
kadar 12 Eylül karfl›tl›¤› yap›l›rsa yap›ls›n,
özünde 1122 EEyyllüüll’’üü ssaavvuunnmmaakktt››rr.. Çünkü
bugün, 12 Eylül’ün devam›d›r.

12 Eylül’ün tüm uygulamalar› bugün
AKP taraf›ndan sürdürülüyor. 12 Eylül, NA-
TO’yla sürüyor IMF’yle sürüyor. 12 Ey-
lül’ün tüm kurumlar› ayakta. 12 Eylül’ün
suçlar› devam ediyor. 29 y›ld›r 12 Eylül hiç
gitmemifltir. Dün ANAP eliyle sürmüfltür 12
Eylül, SHP’yle sürmüfltür, DYP’yle, Refah
Partisiyle, DSP’yle, MHP’yle sürmüfltür. Bu-
gün sürdüren AKP’dir. 

AKP’nin tüm “darbe karfl›t›” söylemleri-
ne ra¤men, 12 Eylül’e tek laf etmemesi,
Cunta fiefi Kenan Evren’i bafl tac› etmesi
bofluna de¤ildir. Bu sahiplenme, sadece
AKP’yle de s›n›rl› de¤ildir. Oligarflinin tüm
kesimleri ve tüm partileri, 29 y›ld›r sahip-
lenmifltir cuntay›. Çünkü varl›klar›n› 12 Ey-
lül’e borçludurlar. 12 Eylül’ün üzerinden 29
y›l geçmifl olmas›na ra¤men demokrasicilik
oyununun gere¤i olarak bile karfl› ç›kma-
maktad›rlar. 

Bunlara karfl› olmadan, 12 Eylül’e karfl›
olunmaz. 12 Eylül’ün kurumlar›na karfl›
olunmadan 12 Eylül’e karfl› olunmaz. Y›llar-
dan beri 12 Eylül’e karfl› ç›k›fl›n eenn zzaayy››ff,, eenn
ççaarrpp››kk yan› budur. Böyle oldu¤u içindir ki,
12 Eylül’e ve “darbelere” karfl› olurken bile
düzen partilerinin yede¤ine düflülmekte ve
1122 EEyyllüüll ffaaflfliizzmmii mmeeflflrruullaaflfltt››rr››llmmaakkttaadd››rr..
Bugün 12 Eylül aç›k faflizmi kurumlar›yla,
düzen partileri arac›l›¤›yla sürdürülmektedir. 

Bu nedenle de ülkemizde en s›radan de-
mokratik talepler için bile büyük bedeller
ödenmek zorundad›r. Fakat bugün darbe
“karfl›tl›¤›” yapanlar›n bir k›sm›na bakt›¤›-
m›zda haklar ve özgürlükler için bir bedel
ödemeyi göze almaktan çok uzakt›rlar. Oysa
bizim gibi ülkelerde cuntalara karfl› ç›kmak
da öyle kolay de¤ildir. Cuntalara dün de bu-
gün de gerçek anlamda devrimciler karfl› ç›k-
m›fl ve 12 Eylül’e karfl› mücadelede onlarca
flehit vermifllerdir. AKP’ye, AB’ye yaslana-
rak, TÜS‹AD’a yaslanarak, devrim iddias›n›
dünde b›rakt›klar›na dair düzene güvence ve-
rerek sürdürülen 12 Eylül karfl›tl›¤›, ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi mücadelesini gelifltirmez,
olsa olsa düzenin demokrasicilik oyununun
vitrinini doldurur.

12 Eylül; ‘bizim’ dedi¤iniz 
devletten baflkas› de¤ildir
Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK) tara-
f›ndan 12 Eylül’ün y›ldönümü nedeniyle Akatlar Mustafa Kemal Kül-
tür Merkezi’nde ““BBiirr TTüürrkkiiyyee GGeerrççee¤¤ii:: 1122 EEyyllüüll......”” konulu bir konfe-
rans düzenlendi.  

Konferans’ta ilk dikkati çeken, salonun bofllu¤uydu. Salonun niye bofl
oldu¤u tart›fl›lmal› 12 Eylül’den önce. Onu da 12 Eylül’e mi ba¤lama-
l› yoksa? Nitekim, bu da s›k baflvurulan bir düflüncedir, ama do¤ru de-
¤ildir, bugünün gerçeklerinden, sorunlar›ndan kaç›flt›r. 

D‹SK de baflka yerde aramal›d›r salonun bofllu¤unun nedenlerini. Me-
sela, 12 Eylül’e karfl› ne yap›ld›¤›ndan -veya yap›lmad›¤›ndan- baflla-
nabilir... Ve Çelebi’nin son günlerdeki sözlerine kadar gelinir.. 

Çelebi, Konferanstaki konuflmas›nda, ““1122 EEyyllüüll’’üünn hheessaabb›› kkaappaannmmaa--
ddaann vvee ddaarrbbeecciilleerr hheessaapp vveerrmmeeddeenn TTüürrkkiiyyee’’ddee ggeerrççeekk bbiirr ddeemmookkrraassii--
nniinn kkuurruullaammaayyaaccaa¤¤››nn››”” söylüyordu. Söyledi¤i en genel anlamda do¤-
ru ama, 12 Eylül, 3-5 darbeci generalden mi ibaret? Kafalar›na göre mi
darbe yap›t› onlar? Kim ad›na yapt›lar darbeyi? Nas›l bir düzen kurdu-
lar, o düzeni bugün kim sürdürüyor?

Ama Çelebi, bunlardan da önce flunu cevaplamal›:

Bir kaç hafta önce “Kürt Aç›l›m›” meselesinde ‹çiflleri Bakan› Beflir
Atalay D‹SK’i ziyarete geldi¤inde Çelebi, ““ddeevvlleettee kküüssüüllmmeezz,, ddeevvlleett
bbiizziimm ddeevvlleettiimmiizz”” demiflti. 

Peki 12 Eylül, hangi devletin 12 Eylülüydü?

Çelebi’nin yarg›lanmas›n› istedi¤i ve “hheessaapp vveerrmmeezzlleerrssee ggeerrççeekk ddee--
mmookkrraassii kkuurruullaammaazz” dedi¤i darbeciler, Çelebi’nin ““kküüssüüllmmeezz”” dedi¤i,
““bbiizziimm”” dedi¤i devlet ad›na darbe yapm›fllard›r. Yani, 12 Eylül, devlet-
tir. Bu devlet, Çelebi de unutmamal› ki, Evrenler’in devletidir... Çele-
bi, iflte bu yüzden, o kürsüde ne söylerse söylesin, inand›r›c› olamaz, tu-
tarl› olamaz ve 12 Eylül’e karfl› gerçek bir mücadeleyi gelifltiremez. 



Avrupa emperyalizmi on y›llarca
göçmen iflçilerin emeklerini sömür-
dü. Onlara ihtiyaçlar› kalmay›nca
da en afla¤›lay›c› biçimlerde asimile
olmay› dayatarak veya kap› d›flar›
etme tehditleriyle göçmen emekçi-
lere yaflam› zindan etmeye bafllad›-
lar.

Ony›llard›r süregelen bir emper-
yalist zihniyetin devam› elbette bu
da. Emperyalizm, geçen ony›llar
boyunca, onlar› sosyal, kültürel, po-
litik hayat›n d›fl›nda tuttu. Gettolar-
da izole bir yaflama mahkum etti.
Asimilasyonu dayatt›. Giyimlerin-
den, inançlar›ndan, ulusal kimlikle-
rinden, kültürlerinden dolay› horla-
d›. “Kara kafal›” diyerek afla¤›lad›;
ikinci s›n›f insan muamelesi yapt›.

Göçmenler “demokrasinin befli-
¤i” denilen Avrupa’da yüzlerce ›rk-
ç› sald›r›ya maruz kald›lar, cay›r ca-
y›r yak›ld›lar. Avrupal› emperyalist-
lerin onlara ihtiyaçlar› kalmay›nca
da kap› d›flar› edilmeye bafllad›lar.

Öyle bir asimilasyon politikas›
uyguland› ki 2. kuflak, 3. kuflak ço-
cuklar ne kendi ulusal dillerini, ne
bulunduklar› ülkenin dilini tam ma-
nas›yla konuflamaz hale geldiler.
Gençler iki kültür aras›nda bocala-
y›p kimlik bunal›m› yaflad›lar, kifli-
likleri ezildi. Avrupa’n›n yoz orta-
m›nda, gençler uyuflturucu veya çe-
te batakl›¤›na sürüklendi. 

Emperyalistler hiçbir zaman ya-
banc›lar›n örgütlenmesini, politik-
leflmesini istemediler. Bir gün bu
afla¤›lanmaya, asimilasyona ve yo-
¤un emek sömürüsüne karfl› baflkal-
d›r›lmas›ndan, hesap sorulmas›n-
dan, yabanc›lar›n haklar›n› arama-
s›ndan korktular. 

‹flte Anadolu Federasyonu, ya-
banc›lar›n yaflad›¤› tüm bu sorunlar

karfl›s›nda bir ihtiyaçtan do¤du. Fe-
derasyon, Türkiye’den ekonomik ve
siyasi koflullar›n sürgün etti¤i Tür-
kiyeliler’in ekonomik, demokratik
haklar›n› savunmay› hedefledi. Ya-
banc›lar›n kendilerini kültürel, siya-
si, sosyal olarak ifade edebilmeleri
için çal›flt›. Avrupa’n›n yoz kültürü
içinde büyüyen gençli¤in dejenere
olup, kendi kimli¤ine, vatan›na ya-
banc›laflmas›n› engellemek için kül-
türel, sosyal faaliyetler örgütledi. 

Irkç›l›¤a, yabanc› düflmanl›¤›na,
hak ihlallerine, asimilasyona, 2. s›-
n›f vatandafl olarak görülmeye karfl›
mücadele etti. Emperyalizmin tüm
sald›r›lar›na karfl› Türkiyeliler’i bi-
linçlendirmek, örgütlemek, haklar›-
n› arayabilmelerini sa¤lamak için
çal›flt›.

Federasyon, Türkiyeliler’in yal-
n›zca Avrupa’da yaflamaktan kay-
naklanan sorunlar›yla ilgilenmedi.
Ayn› zamanda Türkiye’deki bask›
ve zulmü teflhir etmek ve Türki-
ye’deki mücadeleye destek olmak
için de çal›flmalar yürüttü. Türkiye
faflizminin halka yönelik sald›r›lar›,
katliamlar› karfl›s›nda sessiz kalma-
d›. Kendini sosyal, kültürel çal›flma-
larla s›n›rland›rmamas›yla, politik
bak›fl›yla di¤er derneklerden farkl›
bir anlay›fla sahip oldu. 

FFeeddeerraassyyoonn’’aa ssaalldd››rr››llaarr,, 
››rrkkçç››ll››¤¤››nn yyaannss››mmaallaarr››dd››rr

Federasyon, Avrupa emperyaliz-
mine ve Türkiye faflizmine karfl› po-
litik tavr›, gerek ülkede gerekse de
Avrupa’da halk›n yaflad›¤› sorunlar
karfl›s›ndaki s›n›fsal tavr› ne-
deniyle k›sa sürede emper-
yalist terörün çeflitli bi-
çimlerinin hedefi oldu.
Alman emperyalizmi, A-

nadolu Federasyonu’nun çal›flmala-
r›n› engellemek için sürekli bask›
uygulad›. Gerçeklefltirdi¤i hemen
her çal›flma engellemelerle, sald›r›-
larla karfl›laflt›. 

“EEmmee¤¤iimmiizzllee vvaarr››zz,, hhaakkkk››mm››zz››
iissttiiyyoorruuzz”” diyerek ortaya ç›km›flt›
Anadolu Federasyonu. EEmmee¤¤iimmiizzllee
vvaarr››zz,, örgütlenmesinin ve mücade-
lesinin meflrulu¤unu, hhaakkkk››mm››zz›› iiss--
ttiiyyoorruuzz ise, amac›n› özetliyordu bir
yerde. Bu do¤rultuda, YYeennii GGööçç YYaa--
ssaass››nnaa,, HHaarrttzz 44 yyaassaass››nnaa,, AAjjaannddaa
22001100 ad› alt›nda uygulamaya soku-
lan ekonomik-sosyal hak gasplar›-
na, 112299--aa--bb ad› verilen halka, dev-
rimcilere karfl› terör uygulayan yyaa--
ssaallaarraa,, göçmenlerin s›n›rd›fl› edil-
mesine karfl› mücadele etti. Avru-
pa’n›n di¤er ülkelerinde ayn› amaç-
lar do¤rultusunda faaliyet yürüten
derneklerle dayan›flma içinde çeflitli
kampanyalar yürüttü. Ç›kartt›¤›
AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu GGaazzeettee--
ssii’yle göçmenlerin sorunlar›na ve
mücadelelerine iliflkin sesini genifl
kesimlere duyurmaya çal›flt›. 

Avrupa’da yaflayan her kuflaktan
Türkiyeliler’in dayan›flmas›n›, ör-
gütlülü¤ünü sa¤lamak için geceler,
yaz kamplar›, kültürel faaliyetler,
paneller örgütledi. Bu faaliyetleri
sayesinde binlerce insanla bulufltu.
Avrupa’da yaflayan halk›n sorunla-
r›na sahip ç›kmak, bu sorunlara kar-
fl› örgütlenmek, birlikte mücadele
etmek için binlerce insana ulafl›p
anketler yapt›. Binlerce bildiri da¤›-
t›p, afifl ast›. 

Alman emperya-
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Emekleriyle Varolanlar›n 
Mücadelesi Hakl›, 

Örgütlenmesi Zorunludur

‘‘EEmmee¤¤iimmiizzllee vvaarr››zz,, hhaakkkk››mm››zz›› iissttiiyyoorruuzz’’



lizminin iki fleye tahammülü yoktu.
Birincisi; yyaabbaanncc››llaarr››nn öörrggüüttlleenn--
mmeessiinnee,, ppoolliittiikklleeflflmmeessiinnee. ‹kincisi
yyaabbaanncc››llaarraa aaiitt bbiirr öörrggüüttlleennmmeenniinn
kkiittlleesseelllleeflflmmeessiinnee...... HHeellee kkii bu ça-
l›flman›n içinde ddeevvrriimmcciilleerr vvaarrssaa,,
bunlar Alman emperyalizminin
kendi yasalar›n› dahi hiçe sayarak
sald›rmas› için yeterli nedendi!

‹flte bunlardan ötürü Alman em-
peryalizmi Anadolu Federasyo-
nu’nun çal›flmalar›n› engellemeye,
federasyona ba¤l› dernekler ve üye-
leri üzerinde bask›lar kurmaya bafl-
lad›. 

Federasyon ve ba¤l› dernekler,
üyelerinin evleri ve iflyerleri defa-
larca bas›ld›. Mesela, bunlardan bi-
ri, Almanya’n›n Federasyon karfl›-
s›nda nas›l bir terör devletine dö-
nüfltü¤ünü, kendi hukuklar›n›, kendi
yasalar›n›n tan›d›¤› hak ve özgür-
lükleri nas›l Ç‹⁄NEYEB‹LD‹KLE-
R‹N‹ göstermesi aç›s›ndan çarp›c›-
d›r. Federasyonun 2004 y›l›nda yap-
t›¤› ilk Gençlik ve Aile Kamp›, bir-
gün sabaha karfl› 06.00 s›ralar›nda
polis taraf›ndan bas›l›p, kad›n, ço-
cuk demeden insanlar gözalt›na
al›nm›flt›. Gözalt›na al›nan çocukla-
r›n yafllar› 22..55--1133 idi. (evet, okudu-
¤unuz rakamda bir yanl›fll›k yok,
iikkiibbuuççuukk yyaaflfl››nnddaakkii ççooccuukkllaarr››nn
ggöözzaalltt››nnaa aall››nnmmaass››nnddaann ssöözzeeddiiyyoo--
rruuzz..) Gözalt›nda 13 çocu¤un bask›
ve zorla ifadesi al›nm›fl, kamp ““ttee--
rröörr kkaammpp››”” olarak gösterilmiflti. 

Alman emperyalizmi bu tür bas-
k›n ve sald›r›lar›yla, yasa, hukuk ta-
n›madan baflvurdu¤u “terörle mü-
cadele” demagojisiyle Anadolu Fe-
derasyonu’nu halktan tecrit ederek,
terörize etmek istedi. Ama bunlar›n
hiçbiri de Anadolu Federasyonu’nu
“EEmmee¤¤iimmiizzllee vvaarr››zz,, hhaakkkk››mm››zz›› iiss--
ttiiyyoorruuzz”” demekten vazgeçiremedi. 

Alman emperyalizmi bask›, ya-
sak ve gözalt›larla federasyonu en-
gelleyemedi¤ini görünce 2008 Ka-
s›m’›nda gerçeklefltirdi¤i dernek ve
ev bask›nlar›yla Federasyon eski ve
yeni baflkanlar›n›, bir üyesini tutuk-
layarak, federasyonun faaliyetlerini
durdurmay›, örgütlülü¤ünü da¤›t-
may› hedefledi. 

Alman emperyalizmi, Türkiye
faflizmiyle iflbirli¤i içinde Federas-
yonu susturmak, çal›flmalar›n› en-
gellemek istemektedir. Ancak bu-
günlerde Genel Kurulu’nu yapacak
olan Federasyon, yüklendi¤i mis-
yonla, göçmen halk›m›z›n sesi, so-
lu¤u, örgütlülü¤ü olma iddias›yla
ç›kt›¤› bu yolda, örgütlülü¤üyle mü-
cadelesine devam edece¤ini göster-
mektedir. 

AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu,, 
eemmppeerryyaalliizzmmiinn ddaayyaatttt››¤¤›› 
mmüülltteeccii kkiimmllii¤¤iinniinn rreeddddiiddiirr

Eme¤iyle varolanlar›n, emper-
yalist ülkelerde bir “s›¤›nt›” olmay›
reddedip emekçi olman›n, emek sa-
hibi olman›n onuru ve meflrulu¤uy-
la haklar›n› istemesi, emperyaliz-
min yaratmak istedi¤i, karfl›s›nda
görmek istedi¤i mülteci tipinin de
reddidir. Anadolu Federasyonu’nda
somutlanan anlay›fl, bunun karfl›s›-
na eme¤iyle varolman›n onurunu,
emekçili¤in gururunu, meflrulu¤unu
tafl›yan bir emekçi tipi ç›karmakta-
d›r. 

Emperyalizmin yaratt›¤› mülteci
tipi; ülkesinden kopmufl, de¤erlerini
reddetmifl, yozlaflm›flt›r. Buna siyasi
mülteciler de dahildir. Avrupa’da
örgütsüz olmak, birey olarak yafla-
mak, vatan›ndan kopmak, mücade-
lenin d›fl›na düflmek siyasi ve insani
olarak çürümektir. Emperyalizm,
mültecileri kendi batakl›¤›na çeke-

rek yoz, dejenere olmufl bireyler ha-

line getirerek, kendi sistemi içinde

eritmektedir. Avrupa bu anlam›yla

adeta insan ö¤ütmektedir. 

Emperyalizmin 40 y›ld›r uygula-

d›¤› asimilasyon, bask›, yasak ve

tehditlerle yaratmaya çal›flt›¤› göç-

men tipi; kiflili¤i ezilmifl, hiçbir ör-

gütlülü¤ü ve politik kimli¤i olma-

yan, Avrupa’n›n yoz kültürü içinde

dejenere olmufl bir kifliliktir. Bu

yozlaflman›n karfl›s›nda, emekçi ol-

man›n onuru ve bilincine sahip olu-

narak vatanseverlik duygusu ve dü-

flüncesiyle durulabilir. Avrupa’n›n

mülteci batakl›¤›ndan ancak müca-

deleyle, örgütlenerek uzak kal›nabi-

lir. Anadolu Federasyonu mültecili-

¤e, çürümeye karfl› bir alternatiftir. 

Alman emperyalizmi, göçmenle-

rin örgütlenmesini, politikleflmesini,

haklar›na sahip ç›kmas›n› istemedi¤i

için, Anadolu Federasyonu’nun ör-

gütlenmesini, mücadelesini terör de-

magojisiyle bo¤mak istiyor. Emper-

yalizmin ekonomik, siyasi tüm sald›-

r›lar›na karfl›, örgütlenmek, mücade-

le etmek göçmenler aç›s›ndan hem

meflrudur hem de hayati bir zorunlu-

luktur. Avrupa’da yaflayan bütün

göçmenler emperyalizmin sald›r›la-

r›na karfl› emekçili¤in onuruyla, hak-

l›l›¤›yla mücadele etmelidir. Avru-

pa’da insan olman›n, çürümeden,

onuruyla, siyasi kimli¤iyle yaflama-

n›n baflka bir yolu yoktur. 
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IKAD’da Genel Kurul’a
Ça¤r›!

Anadolu Federasyonu’nun 20 Ey-
lül’de yap›lacak Genel Kurulu için
Berlin temsilcili¤i taraf›ndan 10-11
Eylül tarihlerinde Kreuzberg merkezde
ve Cuma pazar›nda stand aç›ld›. Fede-
rasyon amblemli önlük ve flapkalar gi-
yilerek genel kurula kat›l›m ça¤r›s›
yap›larak bildiri da¤›t›ld›.

‹‹KKAADD GGeenneell KKuurruulluu YYaapp››lldd››

13 Eylül’de Berlin’de IKAD’›n
(Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele Derne¤i) ye-
ni adresinde aç›l›fl yap›ld›. Aç›l›fl prog-
ram›yla  birlikte Anadolu Federasyonu
Genel Kurulu'na delege seçimi de

yap›ld›.

Program, Dernek baflkan› Tuncay

Y›lmaz’›n konuflmas›yla bafllad›. Y›l-

maz konuflmas›nda Anadolu Federas-

yo’nunun yaflad›¤› bask›lar› anlatt›.

Konuflman›n ard›ndan program müzik

dinletisiyle devam etti. 50 kiflinin kat›l-

d›¤› etkinlik, Güler Zere'ye ve Balcal›

Hastanesi önünde bekleyenlere daya-

n›flma mesajlar›n›n gönderilmesiyle

son buldu.



“Devrimin Komutan›” Juan Al
meida Bosque 82 yafl›nda geçirdi¤i
kalp krizi sonucu yaflam›n› yitirdi.
O, ggeerriillllaa ssaavvaaflfl››nn››,, zzaaffeerrii ve ssooss--
yyaalliisstt iinnflflaayy›› yaflayan bir devrimciy-
di. Kelimenin tam anlam›yla bir
ömür boyu devrimciydi. Say›s›z dö-
nüm noktas›nda, say›s›z kritik afla-
mada, hep devrim saflar›nda kald›.
Batista zulmü hüküm sürerken de
Moncada’da yenilmiflken de Kü-
ba’ya Granma’yla ç›kt›klar›nda kat-
ledilip bütün umutlar›n adeta yokol-
du¤u koflullarda da Sierra’da zor-
luklar içinde gerillay› gelifltirmeye
çal›fl›rlarken de  devrimciydi o...
Sosyalist sistem y›k›l›rken, mütte-
fiklerinin ihanetine u¤rarken, Küba
ambargo alt›nda zorluklar içindey-
ken Y‹NE ddeevvrriimmccii, Y‹NE ssoossyyaa--
lliissttttii.. 

Almeida Bosque 1927 y›l›n›n 17
fiubat›nda Havana’da do¤du. 1952
y›l›nda Batista darbe yap›p yöneti-
me el koydu¤unda, diktatörlü¤e
karfl› mücadele edilmesi gerekti¤ine
inanan Almeida, Fidel Castro ön-
derli¤inde örgütlenmeye bafllanan
harekete kat›ld›. 1953’de Fidel’le
birlikte MMoonnccaaddaa KK››flflllaass››’na dü-

zenlenen bask›nda yer ald›.
Tutsak düfltü. Hapis y›llar›n-
dan itibaren çok okuyan ve yazan
bir devrimci oldu. Ayn› zamanda sa-
natç›yd›, devrimden önce ve sonra
300'ün üzerinde beste yapt›. 

Hapisten ç›kt›ktan sonra Meksi-

ka’ya sürgün edildi. Orada yine Cas-

tro’yla birlikteydi. 82 kifliyle Gran-

ma’ya binip Küba’ya yap›lan gerilla

ç›kartmas›nda da yerald›. Ç›kartma-

da u¤ran›lan sald›r›n›n sonras›nda,

hayatta kalan 8 kifliden biri oydu. 

Baflkomutan Fidel, gerilla sava-

fl›n› gelifltirme aflamas›nda, Raúl

Castro’yu ‹kinci Do¤u Cephesi’ni

kurmakla görevlendirirken, Üçüncü

Do¤u Cephesi’ni kurma görevini de

Almeida Bosque’ye verdi.

1 Ocak 1959’da devrimin bafla

r›ya ulaflmas›n›n ard›ndan Almeida,

26 Temmuz Motorize Birlikleri ku

mandanl›¤›’na, Camilo Cienfue-

gos’un yaflam›n› yitirmesinin ard›n

dan Hava Kuvvetleri Komutanl›-

¤›’na atand›. Küba Komünist Partisi

Merkez Komitesi ve Siyasi Büro

üyeli¤i yapt›. Devlet yönetiminde

üst düzeyde sorumluluklar ald›.

5 Aral›k 1993’ten ölümüne dek
Küba Devrimi Savaflc›lar› Derne
¤i’nin baflkanl›¤› görevini yürüten
Almeida, ““DDeevvrriimm KKoommuuttaann››”” ün-
van›na sahip üç kifliden biriydi. 

5577 y›l, YYAARRIIMM AASSIIRRII AAfifiKKIINN
BB‹‹RR SSÜÜRREE, en zor koflullar alt›n-
dayken devrim ve sosyalizm kavga-
s›n› sürdüren bir devrimciydi ara-
m›zdan ayr›lan. AAllmmeeiiddaa’’llaarr››nn yyaa--
flflaamm››flfl oollmmaass››,, dünya haklar›n›n
sosyalizme inançlar›n› büyütüyor.
Emperyalizmin sosyalizme, Kü
ba’ya yönelik ekonomik, askeri,
ideolojik sald›r›lar›na karfl›, Almei-
dalar sosyalizmin yenilmezli¤inin
temsilcisidirler. Almeidalar karfl›-
devrim rüzgarlar›n›n ADA’y› bat›r-
mas›na izin vermediler. 

Almedia, dünya devrimcilerine,
devrimcili¤in nas›l bir yaflam biçimi
oldu¤unu ve olmas› gerekti¤ini gös-
terdi yaflam›yla. Her aflamas›nda
devrimi ve sosyalizmi savunman›n
onurunu tafl›yan yaflam›, dünya dev-
rimcilerine mirast›r. Dünya halklar›
ve devrimcileri, DDeevvrriimmiinn KKoommuu--
ttaann›› AAllmmeeiiddaa’’yy›› unutmayacak. 

KKüübbaa ddeevvrriimmiinniinn kkoommuuttaannllaarr››nnddaann 
JJuuaann AAllmmeeiiddaa BBoossqquuee aarraamm››zzddaann aayyrr››lldd››......

MMoonnccaaddaa’’ddaann,, MMaaeessttrraa’’yyaa,, 
MMaaeessttrraa’’ddaann ssoossyyaalliisstt iinnflflaayyaa......

Kübal› 5’lere Özgürlük!
12 Eylül 1998'de ABD'de tutuklanan ve 11 y›ld›r ülkelerinden,

ailelerinden uzakta tecritte tutulan 5 Kübal› yurtsever Gerardo, An-
tonio, Ramon, Fernando ve Rene için 11 Eylül günü Viyana'n›n
Stephansplatz Meydan›’nda Özgürlük Komitesi taraf›ndan bir daya-
n›flma gösterisi düzenlendi. 

Eylemde, Almanca "5 Kübal› yurtseveri ABD tutsakl›¤›ndan
kurtar›n" yaz›l› bir pankart aç›l›rken, Kübal› tutsaklar›n resimleri ta-
fl›nd›. Megafonla ‹ngilizce ve Almanca okunan aç›klamada;
ABD'nin Kübal› tutsaklara yönelik hukuksuzlu¤unun devam etti¤i
anlat›larak, ABD emperyalizminin Küba'ya karfl› uygu-
lad›¤› abluka ve tecrit politika-
s› teflhir edildi. Halk
Cephelilerin de ka-
t›ld›¤› eylem yak-
lafl›k 2,5 saat sür-
dü.

Hamburg’da Nazilere 
Geçit Verilmedi

11 Eylül günü faflist parti NPD’nin
Hamburg’da polis korumas› alt›nda yapt›-
¤› mitinge 90 kifli kat›ld›. Anti-faflistler,
Nazileri protesto etmek için yapt›¤›
yürüyüfle ise 6000’e yak›n kifli kat›ld›.
Anadolu Federasyonu’nun da kat›ld›¤›

yürüyüfl boyunca "Fafliz-
me Ölüm, Yasafl›n Enter-
nasyonel Dayan›flma" ve
"Faflizme Karfl› Omuz
Omuza" sloganlar› at›ld›. 

Yürüyüflte Güler Zere
için de yüzlerce bildiri
da¤›lt›ld›. 
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- Güler Zere’nin dosyas› 5 Tem-
muz’dan beri 7788 ggüünnddüürr Adli T›p
Kurumu’nda,

- Güler Zere, üç ay› aflk›n za-
mand›r Çukurova Üniversitesi Bal-
cal› Hastanesi’nin “mahkum hücre-
si”nde.

Geçen her günün ölüme bir ad›m
daha yaklaflt›¤› bir durumda aylar-
d›r oyal›yorlar. Adli T›p Kurumu 10
Eylül’deki toplant›s›nda yine bir ka-
rar vermedi.

KKaattlliiaamm OOyyaallaammaayyllaa 
SSüürrddüürrüüllüüyyoorr

AKP, hapishanelerde sessiz im-
hay› böyle sürdürüyor. Bilimi huku-
ku hiçe say›yor. Çeflitli gerekçelerle
oyal›yorlar. 

Kanser hastas› Güler Zere’nin
tutsakl›k koflullar›nda tedavisi
mümkün de¤ildir. Tedavisinin yap›-
labilmesi için avukatlar› Ceza ‹nfaz
yasas›n›n ilgili maddesine göre 12
Mart’ta tahliye talebinde bulundu.
Bir karar verilmedi, ikibuçuk ay
oyaland›. Avukatlar 4 Haziran’da
ikinci bir baflvuru daha yapt›. 

Çukurova Üniversitesi Adli T›p
Anabilim Dal› Baflkanl›¤›, Güler’e
“a¤›r hasta, yaflam› risk alt›nda, te-
davisi için tahliye edilmesi” yönün-
de rapor verdi.

Fakat sözkonusu olan devrimci
bir tutsak olunca Çukurova Üniver-
sitesi Adli T›p Anabilim Dal› Bafl-
kanl›¤›’n›n bu raporu ‘rreessmmii bbiilliirr
kkiiflflii’’ olmad›¤› gerekçesiyle kabul
edilmedi. Güler’in dosyas› Adli T›p
Kurumu’na havale edildi. 

5 Temmuz’da Güler Zere Adana
Balcal› Hastanesi’nden 18 saat  yol-
culuk yapt›r›larak ‹stanbul Adli T›p
Kurumu’na geti-rildi ve 5 dakikal›k
bir muayene sonras›nda tekrar Ada-
na Çukurova Üniversitesi Balcal›
Hastahanesi’ne gönderildi. 

‹ki hafta sonra iflkencecileri, sa-
p›klar› korumakta ün yapm›fl Nur
Birgen’in baflkanl›¤›n› yapt›¤› 3. ‹h-
tisas Kurulu aç›klad›¤› raporda Gü-
ler’in Hastanenin mmaahhkkuumm kkoo¤¤uu--
flfluunnddaa ööllmmeessiinnee karar verdi. 

Güler Zere’nin avukatlar›n›n 3.
‹htisas Kurulunun Karar›na itiraz›
üzerine dosya Adli T›p Genel Kuru-
luna gönderildi. Burada da dosya,
Genel Kurulun toplanmas›n› bekle-
di. 

Haftalar sonra 27 A¤ustos
2009’da Adli T›p Genel Kurulu top-
land›. Toplant› da “raporlarda eksik
evrak var” denilerek karar verilme-
di. Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu, kurul-
da kanser uzman› olmamas›na ra¤-
men Güler’in mahkum ko¤uflunda
ölümüne karar verirken, bu kez he-
yetteki kanser uzmanlar› “evraklar-
da eksikler var” bahanesiyle her
hangi bir karar vermedi. Adli T›p
Kurumu flimdi de “eksik evrak” ba-
hanesiyle karar vermiyor. Zamana
yayarak oyal›yor. Sessiz imhay›
sürdürüyor.

Eksik denilen evraklar Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nden
Adli T›p Kurumuna gönderildi. Fa-
kat 10 Eylül 2009 tarihindeki top-
lant›da da ““rraappoorrllaarrddaa eekkssiikklliikk
vvaarr”” denilerek bir karar verilmedi.
Adli T›p Kurumu’nun karar vermek
gibi bir derdi yok. Bahaneler uydu-
rarak AKP’nin sessiz imha politika-
s›na ortak oluyor. 

Güler Zere’nin dosyas› tam 78
gündür Adli T›p Kurumu’nun elin-
de. Güler’in öldürülmesi için tutuk-
lulu¤unun devam›na iki hafta gibi
bir sürede karar verirken, kendi ya-
salar›n› uygulamayarak tedavisi için
aylard›r karar vermiyor. Güler’in
durumu her geçen gün daha  kötüye
gidiyor. Geçen her gün onu ölüme
biraz daha yaklaflt›r›yor. 

Güler’i ölüme yaklaflt›ran onun
hastal›¤› de¤ildir. Güler’in hastal›¤›
teflhis edileli aylar oldu. Doktorlar
tutsakl›k kofllullar›nda tedavisinin
mümkün olmad›¤›n› söylüyor. Gü-
ler, üç ay› aflk›n zamand›r hastane-
nin köhne hücresinde tutularak te-
davisi engelleniyor. Hastal›¤› teflhis
edildi¤inden beri uygun koflullar
sa¤lanmad›¤› için tedavisi engelle-
niyor. Hastanenin mahkum hücre-
sinde gün gün ölüme gönderiliyor. 

Bunun tek sorumlusu AKP ikti-
dar› ve onun katliam politikalar›na
ortak olan Adli T›p Kurumu’dur.
Bilime, hukuka, kendi yasalar›na
uymayan Adli T›p Kurumu’nun ka-
rarlar› meflru de¤ildir. Adli T›p Ku-
rumu t›bba, bilime göre karar ver-
miyor. 

AAddllii TT››pp’’››nn TTüümm 

KKaarraarrllaarr›› ‹‹ppttaall 

EEddiillmmeelliiddiirr!!

Bir kurum düflünün: ‹nsanlar›n
yaflamas› ya da ölmesi hakk›nda ka-
rar veriyor. ‹nsanlar›n gelece¤ini
belirliyor. Bir kiflinin on y›llarca ha-
pis yatmas›n› sa¤layabiliyor. Ya da
bir  ›rz düflman› namussuz alça¤›,
bir halk düflman› katili, bir iflkence-
ciyi verdi¤i kararlarla “masum”
gösterebiliyor. 

Adli T›p Kurumu y›llard›r bunu
yap›yor. Bu kurumun kararlar› kul-
land›¤› bilimsel yöntemlerden dola-
y› yasalara göre ““ rreessmmii bbiilliirr kkiiflflii””
olarak kesin do¤ru olark kabul edil-
yor. 

Fakat Adli T›p Kurumu y›llard›r
faflist devletin devrimcilere yapt›¤›
iflkenceleri aklayan bir kurum ola-
rak çal›flt›. Ç›plak gözle görülen ifl-
kenceleri bile görmezden geldi. ‹fl-
kencecileri aklad›. Faflist devletin
iflkencelerine, katliamlar›na verdi¤i
raporlarla ortak oldu. Devrimcilerin
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onlarca y›l hapis yatmas›na neden

olacak raporlar düzenledi. Raporla-

r›nda hiçbir zaman hukuku, bilimi

gözetmedi. Adli T›p Kurumu’nun

Güler Zere ve di¤er hasta tutuklular

için verdi¤i kararlara bak›n. Güler

Zere yürütülen mücadele sonucun-

da bilinen, duyulan bir örnektir. Fa-

kat y›llard›r Adli T›p’›n kararlar› so-

nucu onlarca hasta tutuklu hapisha-

nelerde, hastanelerin mahkum hüc-

relerinde sessizce  katlediliyor. 

Verdi¤i kararlarda o kadar o per-

vas›zlar ki hiçbir yasa-hukuk, bi-

limsellik, ahlaki kurallar› gözetmi-

yorlar. Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu

kanser uzmanlar› olmamas›na ra¤-

men Kanser hastas› bir kiflinin nas›l

tedavi olaca¤›na karar verebiliyor. 

Böyle bir kurumun verdi¤i tüm

kararlar bilimsellikten uzakt›r. Son

sel bask›n›nda ölen iki kiflinin cena-

ze tespiti bu kurumun nas›l çal›flt›-

¤›n›n göstergesidir. 

Selde yaflam›n› yitirenlerden Ne-

cati Topkaya’n›n cenazesi Hüseyin

Türkmeno¤lu’nun cenazesiyle ka-

r›flt›r›larak cenazeler ailelere yanl›fl

teslim edildi. Ailelerden birisi cena-

zelerin Adli T›p’ta kar›flt›r›ld›¤›n›

farketmesi üzerine gömülen cenaze

mezardan tekrar ç›kart›ld›. 

Bir cenazenin tespitini bile bece-

remeyen bir kurumdur Adli T›p.

Adli T›p’›n bugüne kadar verdi-

¤i tüm kararlar iptal edilmelidir.

Böyle bir kurumun verdi¤i karar r›n

bilimsel olmay›fl›, hukuk d›fl›l›¤› bir

yana ciddiyeti yoktur en baflta.
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“Güler Zere'yi ‹stiyoruz”
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Oya As-

lan Güler Zere ile ilgili bir aç›klama yapt›. 

Aç›klamas›na “Güler Zere’yi ‹stiyoruz” diye-
rek bafllayan Aslan, “‹stanbul'da her Cuma günü
istiklal caddesindeki eylemler, Balcal› Hastanesi,
Adli T›p Kurumu önündeki çad›r, onlarca ilde ya-
p›lan aç›klamalar ç›plak bir gerçe¤i dilegetiriyor,
hakl› bir talebi hayk›r›yor.

‘Hasta tutuklular› serbest b›rak›n, Güler ZE-
RE'yi serbest b›rak›n.... Katletmeyin… Katletme-
yiiiinnn…’

Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu’nun Güler
Zere ile ilgili karar› hakk›nda; “‹nsanca bir yafla-
m› savunanlara düflman, O kad›n›n baflkanl›k yap-
t›¤› ‹htisas Kurulu, Hapishanede de¤il, ama hasta-
nede infaz› tamamlans›n diye karar verdi” diyen
Aslan; Zafer Üskül’ün; ayn› durumda olan baflka
hasta tutuklular›n infaz›n›n ertelemesi talebinde
bulunmamalar› güzel hizmetlerinin örne¤i sundu-
¤u s›rada ‹smet Ablak’› kaybettiklerini belirtti. 

“Güler ZERE daha da kötüleflirken Adli T›p
Genel kurumunun eksik buldu¤u belgeler nede-
niyle o havas›z, kat› hücrenin içerisinde özgürlü-
¤ünü bekliyor. ‹smet Ablak, Y›lmaz KESK‹N'in
hikâyesine mi benzeyecek Güler'in hikayesi, ölü-
me ramak kala m› serbest b›rakacaks›n›z?” diye
soran Aslan; resmi bilirkifli olarak kabul etmedik-
leri Adli T›p Anabilim Dal› Baflkanl›¤› raporunu 5
günde haz›rlam›fl ve Güler Zere'nin tedavisinin
baflar›ya ulaflmas› için derhal serbest b›rak›lmas›-
n› iste¤ini hat›rlatt›.

Aslan aç›klamas›n›; “Yüzlerce sesin acil uyar›
sinyalini duymayanlar, ölüm yolculu¤una ç›km›fl
gülen gözlü Güler'e uzanan ellerin önünde barikat
kurabilecek mi? binlerce kez hayk›r›yoruz… Ha-
y›r Hay›r... Güler ZERE'ye ÖZGÜRLÜK!” sözle-
riyle sonland›rd›.

“Güler Zere 100 Gündür
Özgürlü¤ünü Bekliyor”

Halk›n Hukuk Bürosu 15 Eylül tarihinde yaz›l› aç›klama
yay›nlad›. “Güler Zere 100 Günü Aflk›n Süredir Hastanenin
Kör Hücresinde Özgürlü¤ünü Bekliyor” bafll›kl› aç›klamada;
“Güler Zere, özgürlü¤ü için mücadele ediyor/ediyoruz. 100
gündür Üniversitenin bilimsel raporlar›na ra¤men, Adli T›p 3.
‹htisas Kurulu taraf›ndan verilen "infaz› hastanede tamamlan-
s›n" fleklindeki karar yüzünden ya da bir türlü tamamlanma-
yan evraklar nedeniyle kanunlar karfl›s›nda hak etti¤i özgürlü-
¤ü gasp ediliyor” denildi.

Türkiye Hapishanelerinde a¤›r sa¤l›k sorunlar›na tutulan
tutuklu ve hükümlülere iliflkin sürdürülen politikan›n sadece
bu y›l içerisinde yedi insan›m›z›n yaflam›n› yitirmesine ne-
den oldu¤unu belirten Halk›n Hukuk Bürosu; “ Hukuka, ah-
laka ve vicdana ayk›r› bu politika bugün Güler ZERE'nin ya-
flam›n› kaybetmesine neden olmak üzeredir. Güler ZERE'nin
yaflam›n› kaybetmesi katledilmesi anlam›na gelecektir. Keza
kendisi hakk›nda düzenlenmifl tüm raporlar uyar›nca serbest
b›rak›lmamas›n›n bu sonucu yarataca¤› aç›k flekilde belirtil-
mifltir” dedi. 

Halk›n Hukuk Bürosu aç›klaman›n sonunda; “Adli T›p
Kurumu 3. ‹htisas Kurulu, tarafl› kararlar›na bir yenisini ek-
lemifltir. Güler ZERE'nin üniversite taraf›ndan haz›rlanan ra-
porlarda belirtilmifl hastal›¤a tutuldu¤unu ve hayat›n›n ciddi
flekilde tehlike alt›nda oldu¤unu kabul etmifl; ancak serbest
b›rak›lmamas›na karar vermifltir. Bu karar›n içeri¤i ve muh-
temel sonucu birlikte de¤erlendirildi¤inde Güler ZERE hak-
k›nda idam hükmü vermifltir.

Güler ZERE art›k serbest b›rak›lmal›d›r, serbest b›rak›l-
mamas› ve sa¤l›¤›n›n gittikçe a¤›rlaflmas›n›n sorumlusu
Cumhurbaflkan›, Adalet Bakan›, Adli T›p Kurumu
Baflkan›, 3. ‹htisas Kuru-
lu, Elbistan
C.Savc›l›-
¤›'d›r” de-
di.

GülerGüler
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Adli TT›p ÖÖnü
Günlü¤ünden

03.09.09

10 yafl›nda bir ufakl›k geldi flimdi.
Ailesi de vard› ard›nda. Ayçe gülerek
geldi, nas›l mutlu: “Hoflgeldiniz! Ay
pardon! Ben  geldim, hoflgeldim”. ‹fl-

te böyle geldi Ayçe. Ayçe; annesi, ab-

las› ve kardefliyle geldi. Alt›n fie-

hir’den gelmifller. “Hoflgeldiniz” de-

dim. Çünkü ben kendimi burada hep
var oldu¤umu saan›yorum. Güler ab-

lam›z›n bir an evvel ç›kmas›n› istiyo-

rum ve rezalete bir an evvel bir son
verilmesini istiyorum.

***

04.09.2009

Adli T›p’a cenazelerini almaya
gelen bir aile misafirimiz oldu. Es-

kiflehir’den gelmifller, çay ikram et-

tik. Sohbet ettik, imza verdiler can-
› gönülden. Misafirlerin ikisi (anne
ve 19 yafl›ndaki o¤lu) Adanal›ym›fl.
Delikanl› duymufl Balcal› önündeki
nöbeti. Ziyarete gidece¤ini söyledi.

***

05.09.09

Esenkent’ten bir ailemiz bizi zi-

yarete geldiler. Hüseyin Ocak efli ve
çocuklar›yla birlikte Güler Zere’yle
ilgili ayr›nt›l› bilgi ald›ktan sonra
sohbet ettik. Bu mücadelenin di¤er
tutuklular için bir emsal oldu¤unu
ve di¤er hasta tutuklular›n da tahli-

ye edilmesi için birlikte mücadele
etmek gerekti¤ini vurgulad›k. Gelir-

ken bir miktar çay-fleker ve tatl› ge-

tirdiler. Bizlere baflar›lar diledikten
sonra yan›m›zdan ayr›ld›lar. Hüse-

yin abi gözalt›nda kaybedilen Ha-

san Ocak’›n abisi. Efli ise Engin Çe-

ber’in akrabas› oldu¤unu söyledi.
***

07.09.09

12.30... Dersimli bir ailenin k›z›
17 yafl›nda 1 hafta kaybolmufl. Daha
sonra intihar etti¤i ortaya ç›km›fl.
Adli T›p’tan ald›lar cenazeyi. Bizle-

re de yan›n›zday›z dediler Güler Ze-

re’nin. Nedenini sordu¤umuzda inti-

har›n, 80 sonras›n›n getirmifl oldu¤u
gençlik istediklerini yaratt›lar.

16.15... Münire Karacam ad›nda
bir bayan geldi.Bafl› kapal›. “Sizin
çevrenizden de¤ilim, internetten ta-

kip ediyorum bu tarafta çal›fl›yo-

rum. Sizleri ziyaret etmek istedim.”

dedi. Bilgi almak için sohbet ettik.
Güler Zere ve genel F Tipi hapisha-

neleri ile ilgili göz yafllar›n› tutama-

d› a¤lad›. Bunlar› halk istiyor ola-

maz, ben Türk olmaktan utan›yo-

rum. Bundan sonraki cuma eylemi-

ne ö¤rencileriyle kat›laca¤›n› söyle-

di. Ö¤retmenmifl.

***

09.09.09

18.00... Bir bayan geldi. Burada
özgürlük nöbetinde oldu¤umuzu k›-

z›ndan duymufl ve ziyaretimize gel-

mifl. K›z›  ise gidip gelirken buradan
geçiyormufl. Bizi öyle ö¤renmifl. Mi-

safirimiz yine gelece¤ini söyledi.
Nöbete kal›p, gazetesini bize b›rakt›.

18:30 selde yaflam›n› yitirmifl 42
yafl›ndaki bir kiflinin yak›nlar› misa-

firimiz oldu. Bulgaristanda göç et-

mifller 1989’da, iki cenazeleri var
biri akrabalar› o defnedilmifl.

Sabah cenazelerini alan bir aile
cenazeyi geri getirmifl. Eve gittikle-

rinde y›karken görmüfllerki cenaze
kendilerinin de¤il. Burada ald›klar›
cevap flöyle; “yar›n gelin burda flu-

an cenaze kalmad›.”

Bu gün bu cadde çok yo¤un tra-

fik var. Selden kaynakl› E5 Karayo-

lu kapal›ym›fl ‹kitelliden gelen ara-

balar burda geçmek zorundaym›fl.
Gözler bak›fllar burada Güler’de
flimdi.

Balcal› ve Adli T›p önünden...



Adana BBalcal› ooturma
eylemi ggünlü¤ünden 

Merhaba Güler abla ; 

Dün senin pankart›n›, d›flar›daki
oturma eylemini gördüm. Oradaki-
lerle sohbet ettim. Benim burada
annem hasta ben ona refakatçilik
yap›yorum, gece seni rü-yamda
masmavi suyun içerisinde gördüm.
Hasta bir insan›n b›rak›lmas› gere-
kir. Ben kendimi pek ifade edemi-
yorum. Allah yard›mc›n olsun diyo-
rum. 

***

07.09.2009/ Hatay Harbiye’den
gelen ve 90 yafl›nda oldu¤unu söy-
leyen, hastanede ›fl›n tedavisi gören
teyze ve k›z›na bilgi verdik. Yafll›
teyze "Allah Güler’i kurtars›n inflal-
lah sonucu kazan›r Güler k›z›m›
destekliyorum. Gurur verici bir k›-
z›m›z inflallah sa¤ salim ç›kar tüm
arkadafllar› da ç›ks›nlar" dedi. Ayr›-
ca devrimcileri eskiden tan›d›¤›n›
çok sevdi¤ini söyledi. Her zaman da
duac›n›z›m dedi. (Kendisi Türkçe
bilmedi¤i için bu kelimeleri bize k›-
z› tercüme etti) 

Hasta yak›nlar› geceyi d›flar›da
geçirmek zorunda olduklar›ndan bu
aile geceyi bizim yan›m›zda geçir-
mek istedi¤ini, devrimcilerin güve-
nilir oldu¤unu aksi halde etrafta on-
larca insan›n yatt›¤›n›, bundan çe-
kindiklerini söylediler. 

***

09.09.2009/  K›z› hastanede yat-
makta olan bir anne "bir anne olarak
kurtulmas›n› istiyorum, onun da ai-
lesi ile birlikte yaflamas›n›, bu has-
tal›¤› yenmesini istiyorum. Bizim
de bafl›m›za gelebilir ne flekilde
olursa olsun ne düflüncede olursa
olsun hasta insanlar serbest b›rak›l-
mal›d›r. Devrimciler vurmak öldür-
mek heveslisi de¤il. Bayan olmas›-
na da ayr›ca üzülüyorum. Ben 50
yafl›n› geçmifl bir insan›m o da be-
nim bir k›z›m. 

***

12.09.2009/ Bir aile Güler Ze-
re’nin babas› ile görüflmek istedi.
Haydar amcaya “k›z›n›z onurlu bir
mücadele veriyor, üzülmeyin bafl›-
n›z dik olsun. Keflke biz de onun gi-
bi cesaretli, yürekli olsayd›k da
onun gibi mücadele edebilseydik.
Sizin yan›n›zda oldu¤umuzu bilme-
nizi isteriz. Yüre¤imiz sizlerle, ina-
n›n çok üzülüyoruz bu duruma.
Onun gibi a¤›r hastalar var. Ne var
yani kalan zamanlar›n› da aileleri-
nin yan›nda geçirseler. Daha önce
de sizi ziyaret etmek istedik, flimdi
f›rsat oldu. Sizleri sonuna kadar bu
onurlu mücadelenizde destekliyo-
ruz. Konunun takipçisiyiz” deyip
ayr›ld›lar. 

***

13.09.2009/ 50-55 yaflla-
r›nda 2 teyze yan›m›za
geldi. “Güler’in durumu
nas›l?” diye sordular. Biz
durumu ayr›nt›lar› ile an-

latt›k. “Zaman zaman bas›nda göz-
lerine çarpt›¤›n›, yasalara ra¤men
b›rak›lmamas›n› akl›n›n almad›¤›n›
söyleyen teyze sehpa üzerinde du-
ran “Can›m›z Güler Zere için” kita-
b›n› eline al›p bir süre inceledi. Sa-
natç›lar›n bu konuya duyarl› olma-
s›na sevindi. Oturma eyleminin ihti-
yaçlar› için gönlünce bir katk›yla
yard›mda bulunan teyze yüre¤inin
bizlerle oldu¤unu belirtip yan›m›z-
dan ayr›ld›. 

- (okuma yazmas› olmayan bir
ziyaretçimiz deste¤ini sözlü olarak
flu cümlelerle anlatt›) 

Merhaba 

Bir saniye bile içerde durmas›n›
istemiyoruz. Güler’in de her insan
gibi yaflamaya hakk› var. Eflitlik,
adalet istiyoruz. Baz›lar›na adalet
uygulan›yor da baz›lar›na niye uy-
gulanm›yor!

Serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz,
destekliyoruz. Der›ka çawe m›n.
CELAL
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Haftalard›r  ölümle pençeleflen

bir tutuklunun, devrimci bir tutuk-

lunun serbest  b›rak›lmas› için afl›n-

d›r›l›yor yollar;

Adana’da, ‹stanbul’da, ‹zmir’de,

Bursa’da, Ankara’da, Antalya’da...

Vicdan böyle emrediyor diye

Yasa buna izin veriyor diye

Hukuk böyle iflliyor diye

Ahlak böyle buyuruyor diye bas

bas ba¤›r›l›yor haftalard›r; “Güler

Zere Serbest B›-rak›ls›n!”

Elbistan Savc›l›¤›,Adli T›p Ku-

rumu ve Adalet Bakanl›¤› üç may-

munu oynuyor haftalard›r. Çok has-

sas yaklafl›yormufl havas›yla hafta-

lard›r oyalan›yor Güler ve Güler’in

özgürlü¤ünün pefline düflenler!

Ya¤an ya¤mura, esen rüzgara,

gece ve gündüze, s›ca¤a ve so¤u¤a

ra¤men savunuluyor adalet talebi.

Balcal›’da,  Adli T›p önünde, park-

larda, yollarda ve Taksim’de; her

hafta yeniden ve yeniden.

“Evrak eksikli¤i”  aldatmacas›y-

la gün gün ölüme gönderilen Gü-
ler’i ve di¤er hasta tutsaklar› sahip-
lenenler yine Taksim’deydi 18 Ey-
lül günü.

Kefenler giymifllerdi üstlerine.
Adli T›p Kurumu’nun hasta tutsakla-
r› öldürmek istedi¤ini  söylüyorlard›
dövizleriyle.

Yine Güler’in önde yeralan foto¤-
raf›, etraf›nda onu sahiplenenler ve
ard›nda bin kiflilik “Güler Zere’ye
Özgürlük” korosu.

Yine Galatasaray’a do¤ru slo-
ganlarla yol al›rlarken Çav Bella  ile
hasta tutsaklara selam gönderdiler.

Adalet istediler, bedel ödetecekle-
rini söylediler, katil devlet hesap ve-
receksin dediler.

Halk›n  örgütlü güçleri, vicdan
ve adalet sahibi olanlar, sokaklarda-
ki adalet talebine kulaklar›n› t›ka-
yanlara, aç›klamalar›nda art›k her
yerin Güler için adalet isteme me-
kan› olaca¤›n› söylediler ve bay-
ramdan hemen sonraki gün 23 Ey-
lül’de AKP ‹l Binas›-Sütlüce’de, sa-

at 12.30’da buluflmak üzere sözlefl-
tiler.

KKaarrttaallssppoorr BBoorraannllaarr’’ddaann
GGüülleerr ZZeerree
‹‹ççiinn YYüürrüüyyüüflfl

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

GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn MMeeflflaalleellii
YYüürrüüyyüüflfllleerr

Halk Cephesi taraf›ndan 12 eylül
akflam› ‹stanbul Gazi  ve Nurtepe
mahallelerinde  Güler Zere’nin ser--
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best b›rak›lmas› için meflaleli yürü--
yüfller yap›ld›. 

Gazi’de Eski Karakol’dan Gazi
Cemevi’ne kadar, Nurtepe’de Hüse--
yin Aksoy Park›’ndan bafllay›p ma--
halle içinde yap›lan yürüyüfllerde;
"Kanser Hastas› Güler Zere’ye Öz--
gürlük" ve “Güler Zere’yi Ölüme
Mahkum Edenler Halka Hesap Ve--
recek” yazan pankartlar aç›ld›. 

Eylemlerde; "Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n, Güler Zere Yaln›z De¤il--
dir, Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" slo--
ganlar› at›ld›. 

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤›› ÖÖnnüünnddee
EEyylleemm

AAnnkkaarraa’’ddaa devrimci kurumlar
ve  demokratik kitle örgütleri 16
Eylül günü Adalet Bakanl›¤›'n›n
önünde baflta Güler Zere olmak
üzere tüm hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için her hafta yapt›klar›
eylemlerini tekrarlad›lar.

Bu hafta ayd›n sanatç›lar›n Gü--
ler Zere ve hasta tutsaklar için yaz--
m›fl oldu¤u fliirler okundu.

Eylemde; Özgür Tiyatrodan Öz--
gür Baflkaya bas›na bir aç›klama
yapt› okudu.

Baflkaya aç›klamas›nda; “Gece
nas›l uyuyabilir ki tedavi edilmesi
için zindanda kalmamas› gereken bir
hastaya rapor vermeyen bir adli t›p
kurumu doktoru? Gün be gün ölüm--
ler yaflan›r ve ölüm kalanlara da yak--
lafl›rken nas›l çocuklar›n›n gözlerine
bakabilir bir savc›?” diye sordu. 

““AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr›› KKeennddiinnddeenn
OOllmmaayyaann HHeerrkkeessiinn YYaaflflaamm››--
nn›› HHiiççee SSaayy››yyoorr””

MMeerrssiinn’’ddee 15 Eylül günü Güler
Zere'ye özgürlük için Mersin  Emek
ve Demokrasi Platformu  ve TA--
YAD’l› Aileler taraf›ndan Taflbina
önünde eylem yap›ld›. 

Mersin Emek ve Demokrasi
Platformu ad›na dönem
sözcüsü Recep Kara; F Ti--
pi hapishanelerin tutuklu
ve hükümlülerin en baflta

bedeni ve ruh yap›lar›nda onar›lmaz
yaralar açt›¤›n› ve F Tipi’ne geçildi--
¤inde beri birçok tutsakta kal›c›
sa¤l›k sorunlar› olufltu¤unu söyledi.  

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

GGüülleerr''iinn SSeessii HHaattaayy''ddaa

AAnnttaakkyyaa''ddaa 14 Eylül günü Ulus
Meydan›”nda TAYAD'l› Aileler
'Güler Zere'ye Özgürlük'  için ey--
lem yapt›. 

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

““AArrtt››kk BBüürrookkrraassii
‹‹flflkkeenncceessiinnee SSoonn
VVeerriillmmeelliiddiirr””

AAddaannaa’’ddaa demokratik kurumlar
bu hafta da yapt›klar› oturma eyle--
mi ile Güler Zere’ye özgürlük iste--
meye devam ettiler. 11 Eylül günü
yap›lan ey--
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lemde Mehmet B›ld›rc›n bas›na bir

aç›klama yapt›. Evrak eksikli¤i ba--

hanesiyle Güler Zere ile ilgili kara--

r›n ertelenmesinin Zere’yi ölüme

yaklaflt›rd›¤› vurgulanan aç›klama--

da; "Art›k bürokrasi iflkencesine son

verilmelidir, söz konusu olan bir in--

san›n can›d›r" denildi. 

55 kiflinin kat›ld›¤› eylem s›ra--

s›nda Güler Zere hakk›nda bilgi al--

mak isteyen oradan geçen bir aileye

bilgi verilirken kamera çekimi ya--

pan bir polis aileye "bunlar terörist,

bunlar polis ve asker düflman›" di--

yerek aileyi yan›ltmaya çal›flt›. 

""AAddllii TT››pp OOyyaallaammaayyaa

DDeevvaamm EEddeerreekk,, GGüülleerr’’iinn

ÖÖllmmeessiinnii BBeekklliiyyoorr""

BBuurrssaa’’ddaa, 11 Eylül günü, Bursa

Güler Zere’ye Özgürlük Platformu,

Adli T›p Kurumu’nun Güler hak--

k›nda vermifl oldu¤u ikinci ölüm

karar›n›, yapt›klar› yürüyüflle pro--

testo ettiler. 

"Güler Zere’ye Özgürlük-Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n!" ve
hasta tutsaklar›n isminin yaz›l› ol--
du¤u "Öldürtmeyece¤iz" pankart›--
n›n aç›lmas› ile bafllayan eylemde,
Metro istasyonu giriflinden Kent
Meydan›’na kadar yüründü. 

Eylemde yap›lan aç›klamada
"Güler Zere Adana Balcal› Hastane--
si’nin mahkum ko¤uflunda gün gün
ölüme giderken, Adli T›p oyalama--
ya devam ederek, Güler’in ölmesini
bekliyor" denildi. 

Bursa’da Güler Zere için bir ey--
lemde 17 Eylül günü Halk Cepheli--
ler taraf›ndan Orhangazi Park›’nda
yap›ld›. Eylemde “Bu ülkede adalet
yoktur! Çünkü; Gülerler ve hasta
tutsaklar hapishanelerde tecritte öl--
dürülmeye devam ediliyor” denildi. 

GGüülleerrlleerr’’iinn SSeessii OOllmmaayyaa
DDeevvaamm EEddeeccee¤¤iizz 

Halk Cephesi ‹‹zzmmiirr’’ddee de ey--
lemlerine devam etti. 11 Eylül günü
Kemeralt› Girifli'nde toplanan Halk

Cepheliler ad›na bas›na bir aç›kla--

ma yapan Dursun Göktafl; Adli T›p

Kurumu’nun karar vermeyerek, "ra--

porlar eksik" diyerek, Güler Zere’yi

gün gün öldürmeye çal›flt›¤›n› be--

lirtti. Göktafl; Marmara Bölgesi’nde

yaflanan sel sonucu altyap› eksikli--

¤inden ölen kiflilerin halktan kifliler

oldu¤unu belirtti ve "Katleden sel

de¤il sistemdir" dedi. 

TTaabbuuttllaarr››nn›› ‹‹sstteemmiiyyoorruuzz

AAnnttaallyyaa''ddaa Demokratik Kitle

Örgütleri 10 Eylül günü Güler Zere

için oturma eylemi yapt›lar.

Eyleme; üzerinde "Hapishane--

lerden Yeni Tabutlar Ç›karmak ‹ste--

miyoruz, Hasta Tutsaklar Serbest

B›rak›ls›n" yazan temsili bir tabut

getirildi.

50 kiflinin kat›ld›¤› eylemde,;

"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,

Güler Zere Serbest B›rak›ls›n, Has--

ta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" slo--

ganlar› at›ld›.

Say›: 194 41GÜLER ZERE

LLiivvoorrnnoo''ddaann ddaayyaann››flflmmaa

''rröövvaannflfl››''

Adana Demirspor ile Livorno

aras›nda oynanan dostluk maç›nda

aç›lan Güler Zere pankart› ard›n--

dan, 12 Eylül günü, ‹talya'da Livor--

no ile Milan aras›nda oynanan maç

esnas›nda Livorno taraftarlar›nca

‹ngilizce olarak "Güler'e ve Avni'ye

Özgürlük" yazan pankart aç›ld›.

Livorno taraftarlar› böylece

Türkiyeli devrimcilere yönelik bir

kez daha enternasyonalist dayan›fl--

malar›n› sergilemifl oldular

RRootttteerrddaamm''ddaa GGüülleerr iiççiinn

SSttaanndd

Hollanda Halk Cephesi taraf›n--

dan 13 Eylül günü Rotterdam flehir

merkezinde kurulan standta Güler

Zere’yle ilgili Hollandaca bildiri

da¤›t›ld›,  Türkiye'ye fakslanmak

üzere imza topland›.

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

HHaammbbuurrgg:: GGüülleerr ZZeerree’’yyllee
uulluussllaarr aarr aass›› ddaayyaann››flflmmaa
bbüüyyüüyyoorr

Almanya’n›n Hamburg flehrinde
bulunan Devrimci Perspektif için
Proje (PRP) bir bildiri yay›nlayarak
Güler Zere'nin yan›nda olduklar›n›
aç›klad›. Bildiride;  Türkiye devleti
ve Adalet Bakanl›¤›’n›n Güler Ze--
re'yi devrimci olmas›ndan ötürü
tahliyesini geciktirerek, ölüme terk
etti¤i belirtildi. PRP'nin Güler Zere
ile ilgili yay›nlad›¤› bildiri ve afifl--
ler Hamburg'un Veddel ve Will--
hemsburg semtlerinde da¤›t›ld›. 

BBrrüükksseell''ddee GGüülleerr’’iinn sseessii
yyaannkk››llaanndd››

Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de

Güler Zere'ye Özgürlük Komitesi 11
Eylül günü Avrupa Komisyonu
Konsey binas› önünde yine bir saat
boyunca bildiri da¤›t›ld›. Yap›lan
eyleme K›z›l Yard›m Belçika seksi--
yonu da Frans›zca olarak “Güler Ze--
re'ye Özgürlük” ve “Türkiye'deki
Siyasi Tutsaklarla Dayan›flma” yaz›--
l› iki pankart açarak destek verdi. 

‹‹ssvviiççrree:: BBiizz ddee sseennii ççookk ssee--
vviiyyoorruuzz GGüülleerr

‹sviçre'nin Basel flehrinde, 12
Eylül günü, Halk Cepheliler Güler
Zere için eylem yapt›lar.

Barfüsserplatz Meydan›’nda sa--
yap›lan eylemde; Almanca  “Kan--
ser Hastas› Güler Zere'ye Özgür--
lük” yaz›l› pankart aç›ld›. Bin adet
bildirinin da¤›t›ld›¤› eylem 3 saat
sürdü.

Halk Cepheli--
ler eylemlerini
“Güler Zere'ye di--
yoruz ki; biz de se--
ni çok seviyoruz”
diyerek bitirdiler. 

Avrupa’da da Güler’e Özgürlük ‹stendi

BBRRÜÜKKSSEELL



GGüülleerr ZZeerree’’nniinn yyüürree¤¤ii......

OOrrhhaann MMiirroo¤¤lluu,,  

Güler Zere 1 Eylül günü d›flar›dakile-
re gönderdi¤i mektupta böyle diyor:
“Yüre¤im bir serçe telafl›nda...”

Bu hafta , ‘Yüzleflme’ köflesini Güler
Zere’ye b›rakmak istiyorum.

Ama öncesinde, s›ras› gelmiflken ce-
zaevleri ve benim içerdekileri ihmal edi-
flim konusunda bir iki fley yazmam gere-
kiyor.

Taraf’a yazd›¤›m günden bu yana
‘içerdekilerden’ çok az söz ettim. Bu bü-
yük bir kusur asl›nda. Bir özür borcum
var onlara ve bu, asl›nda bir hayli erte-
lenmifl bir borç.

Bir özür, sözünü etti¤im bu kusuru,
bu ihmali kapat›r m› bilmiyorum, ama
ben yine de onlardan özür dilemek isti-
yorum bugün.

(...) Ve Güler Zere...

Güler Zere, özgürlü¤üne kavuflmas›
için ‘d›flar›da’ umutlu bir bekleyifl içinde
olan herkese 1 Eylül günü bu mektupla
seslenmifl, sözü Güler’e b›rak›yor ve öz-
gürlü¤üne kavuflmas›n› yürekten diliyo-
rum:

(Taraf, 09.09.2009)

TTaann››ll BBoorraa

Che bbayra¤› kkumafla ddöndü

Ama ben o güzel Livorno gece-
sinden tats›z bir tan›kl›k da aktara-
ca¤›m. Tad›n›z› kaç›rmak için de-
¤il, ‘bu iflleri’ fazla abartmamay›
kendimize hat›rlatmak için. 15 sene
sonra hevese gelip tribüne giden bir
Adanal› arkadafl›mdan: “Maraton-
day›z, köflede ‘Güler Zere’ye öz-
gürlük’ pankart› var. Gözüm hep
orada, ‘bir maraz ç›kmasa iyi’ diyo-
rum. Ama her fley güzel. ‹kinci ya-
r›ya kadar. Güvenlik müdahale etti,
çocuklar direnince geri çekildiler.
Sonra bakt›k polis giriyor, kap›lar›
kapad›lar, oradaki grup yaln›z kal-
d›. Polis sald›rd›. Kendi kendime
‘fiimflekler, hadi bir fley deyin, bir
fley yap›n’ diyorum. Biz bir grup ar-
kadafl ‘polis d›flar›’ diye ba¤›r›yo-
ruz. O hiç susmayan fiimflekler,
sustu kald›, ellerinde Che vb. bay-
raklarla... Ben anlamad›m, arkadafl-
lar tercüme etti, ‘köfle d›flar›’ diye
ba¤›rm›fllar, polisin müdahale etti¤i
yeri kastediyorlar... Bütün sevinci-
mizi yitirerek, kendi aldanm›fll›¤›-
m›za da küfrederek staddan ç›kt›k...
Yaz›lanlar› okudum, evet s›rad›fl›
bir maç, ama bu yönünü de gör-
mek laz›m. O Che bayrakla-
r›/tiflörtleri basit bir kuma-
fla dönüfltü gözümde...”

(Birgün,08.09.2009)

Tecritten
Mektuplar...

“Güler'in bboyun ee¤mezli¤i vve
sahiplenilifli kkarfl›s›nda yyenildi-
ler. HHala bb›rakm›yor olufllar›,
bu kkaybediflin dderinli¤inde çç›r-
p›nmalar›ndand›r.”

1 Eylül 2009

Uzun zamand›r senden mektup ala-
m›yoruz. Ayr›ca buraya geldi¤ini bildi-
¤imiz üç mektubun da “sak›ncal›” bu-
lundu.

Ve dahas› son süreçte "Güler Ze-
re'ye özgürlük" içerikli mektuplar "sa-

k›ncal›" bulunuyor. Fakat ne kadar da

beyhude bir u¤rafl bu. Çünkü Güler ar-

t›k hayata, halka ve tarihe mal olmufl-

tur. Onurun, özgürlü¤ün, dayan›flma-

n›n ve hakl›l›¤›n ad› olmufltur çoktan

bizim Güler. Tam da bu nedenle öldür-

mek istiyorlar onu. Ama o koflullarda

tutarak öldürseler bile, Güler'in par-

maklar›ndaki zarefeti asla yok edemez-

ler. Bu çarp›flmay› kaybettiler! 

Güler'in boyun e¤mezli¤i ve sahip-

lenilifli karfl›s›nda yenildiler. Hala b›-

rakm›yor olufllar›, bu kaybediflin derin-

li¤inde ç›rp›nmalar›ndand›r. Aç›k olan

flu ki halk kazand›, onur kazand›, daya-

n›flma kazand›. Ve e¤er bu zaferin be-

deli olarak Güler'i orada tutarak katle-

derlerse, herkes Güler'in parma¤›na iyi

bakmal›, çünkü Güler yaflamaya de-

vam edecektir. Onlar flimdi bir Güler'i
tutuyorlar duvarlar›n aras›nda, ama
binlerce Güler var sokaklarda... Zali-
min tarihsel açmaz› ve bu açmaza ayna
tutan Halk Cephesi’nin baflar›s› iflte
budur. 

Day›m›z›n dedi¤i gibi "Biz halk›z"
ve hem içerdeki Güler halimizle, hem
de d›flardaki binlerce Güler halimizle,
bu haks›zl›¤› sineye çekmeyip karfl›s›-
na geçtik. ‹ndirdik maskeleri, yalanla-
r›n y›ld›z›n› döktük ve halk olarak,
"Güler Zere'ye Özgürlük" dedik ki,
Güler bizim özgürlü¤ümüzdür. Ne
mutlu özgürlü¤üne sahip ç›kana...

‹flte bu sahiplenmenin bahtiyarl›-
¤›yla selam ve sevgilerimizi iletiyor,
hasretle kucakl›yoruz.

(Ümit ‹lter, Bolu F Tipi Hapishanesi)

Bas›ndan
Güler Zere ‹‹çin
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PPoolliittiikkaa GGüünnllüü¤¤üü

HHiikkmmeett ÇÇeettiinnkkaayyaa

((......))

Bugün cezaevlerinde pek çok genç
hasta... Kimi mide kanseri, kimi akci-
¤er, karaci¤er...

Güler Zere haberlerine bak›yorum...

Güler, a¤›z kanseri ve hâlâ tutuklu.

Adana’da oynanan Demirspor-‹tal-
yan Livorna “yoldafll›k” karfl›laflmas›n-
da tribünlere “Güler Zere Yaflas›n” pan-
kart› aç›lm›flt›.

Polis, pankart› kald›rtt›.

Pankart asmak suç muydu?

Bu bir istek ve umuttu!

Demokratik bir hukuk devletinde
hükümlü ve tutuklular›n,

suçlar› ne olursa olsun devletin ko-
rumas› alt›ndad›rlar.

Salt Güler Zere de¤il, yüzlerce hü-
kümlü ve tutuklu cezaevi koflullar› için-
de hastalanm›fllard›.

Ço¤u cezaevlerinin revirlerinde te-
davi görmüfl, hastal›¤› ilerleyince hasta-
neye kald›r›lm›fllard›.

(...)

Güler Zere kanser ama hâlâ tutuklu!

(12 Eylül 2009 Cumhuriyet)



YYeennii ööllüümmlleerree ddaavveettiiyyee çç››kkaarraann,,
oonnuurrssuuzz vvee aahhllaakkss››zzccaa bbiirr uuyygguullaa--

mmaa:

Kad›n ttutukluya aasker önünde
muayene ddayatmas›

Bitlis E tipi kapal› hapishanesi’nde ki kad›n tu-
tuklu ve hükümlüler muayene için götürüldükleri
Bitlis Devlet Hastahanesi’nde asker önünde ve ke-
lepçeli muayeneye zorlan›yorlar.

Y›ld›z Çelebio¤lu isimli kad›n hükümlü, muaye-
ne için götürüldü¤ü Devlet Hastahanesi’nde elleri
kelepçeli ve jandarmalar›n yan›nda muayene edil-
mek istendi¤ini, doktorun bu duruma seyirci oldu¤u-
nu ve “ggiitt oo zzaammaann kkaadd››nn ddookkttoorr ssaannaa bbaakkss››nn” de-
di¤ini belirterek, jandarma önünde ve kelepçeli mu-
ayeneyi kabul etmedi¤ini, tedavi edilmeyerek hapis-
haneye geri getirildi¤ini aç›klad›.

Kelepçeli ve asker önünde muayene dayatarak,
tutuklu ve hükümlülerin tedavi hakk›n› gaspeden
AKP iktidar›, kal›c› hastal›klara, sakatl›klara ve
ölümlere davetiye ç›karmaktad›r.

Asker önünde muayene olmay› dayatmak onur-
suz ve ahlaks›zca bir tav›rd›r. Bu onursuzluk ve ah-
laks›zl›k AKP’nindir.

Denizli DD TTipi HHapishanesi’nde
‹flkence!

13 A¤ustos 2009’da hapishaneye o¤lunu ziyarete
giden Kemal ve Gülseren Kalkan yap›lan iflkence
nedeniyle o¤ullar›n›n durumunu gördüler. 

Yunus Kalkan yaflad›¤› sald›r› ve iflkenceyi; “Ko-
¤ufllar›m›z de¤ifltirildi. ‹ki gün sonra revire ç›kar›l-
d›m. Üzerimde iç çamafl›r›m›n alt k›sm› kalana ka-
dar soydular. Gardiyanlar gülerek aniden üzerime
sald›rd›. Yumruk at›p, tekmelemeye bafllad›lar. Dö-
verek gözetim odas›na kadar götürdüler. 

Orada dövdüler. Baflgardiyan da itfaiye hortu-
muyla üzerime tazyikli su tuttu. Sa¤l›k görevlisi S.G,
infaz koruma memuru Ö.E, ile infaz koruma memur-
lar› H.Ö., B.K., .... flikayetçiyim.” (Milliyet, 12 Eylül
2009) 

AKP’nin Adalet Bakan›’n›n “özrü”, hapishane-
lerde sürmekte olan tecrit iflkencesini, fiili ve psiko-
lojik sald›r›lar› örtmeye yetmiyor. ‹ddia edildi¤i gibi
iflkence “bir kaç kendini bilmez görevlinin ifli” de-
¤ildir. Bir politikan›n sonucu uygulanmakta ve sür-
dürülmektedir. Bu art›k tart›fl›lmazd›r. 
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Mektuplardan

KKiittaapp yyaassaakkllaarr››nn›› PPoolliiss vvee FF ttiippii hhaappiisshhaannee--
ssii iiddaarreessii bbiirrlliikkttee ssüürrddüürrüüyyoorr

HHaacc›› DDeemmiirr’’iinn mmeekkttuubbuunnddaann;;

-- KKiittaapp yyaassaakkllaarr›› 3333 yy››llll››kk,, 2277 yy››llll››kk,, 2266 yy››llll››kk yyaassaakk--
llaarraa ddaayyaanndd››rr››ll››yyoorr...... PPoolliiss,, hhaappiisshhaannee iiddaarreessii iillee oorrttaakk
ççaall››flfl››yyoorr...... 

“Mao ve Lenin'e ait kitaplar hakk›nda yasak karar› ol-
du¤u için kitaplar› vermediler... Yasaklar 1976 y›l›na ve
12 Eylül'e ait kararlarm›fl. Adana Emniyet Müdürlü-
¤ü’nün kay›tlar› 12 Eylül'e hatta öncesine dayan›yor.

Kararlar ; 33 y›ll›k, 26 y›ll›k, 27 y›ll›k yasak kararla-
r›... Bize en son 16 A¤ustos 2009 tarihli yay›nlar› verdi-
ler. Yürüyüflün 193. say›s›ndan sonraki, iki say›y› daha
vermediler.” ( Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi,1 Ey-
lül 2009)

DDookkttoorr yyookk,, TTeeddaavvii yyookk......

AAllii OOssmmaann KKöössee’’nniinn mmeekkttuubbuunnddaann::

--11 yy››lldd››rr ggöözz mmuuaayyeenneessii yyaapp››llmmaayyaann ttuuttssaakkllaarr vvaarr

-- HHaassttaa oolldduu¤¤uunnddaa ddookkttoorr yyüüzzüü ggöörreemmeeyyeenn ttuuttssaakk--
llaarr vvaarr

“Eylülden de gün ald›k. Yaflam›m›zda herhangi bir de-
¤ifliklik yok. ‹dare Eylül ay›nda da A¤ustos ay› program›-
n› uygulayaca¤›n› anons etti. Herhalde adli tutuklular
sohbete ç›kmak istedikleri arkadafllar›nda de¤ifliklik yap-
mak istemiflti.

Doktorumuz da yok. Pazartesi ve Perflembe günleri
geliyormufl. Ve “burada yapabilece¤im bir fley yok” di-
yor ve hastahaneye sevk ediliyormufl. Böylece bizlerin de
muayene olmam›z da tamamen engellenmifl olacak gibi.
Burada muayene için bir fley yap›lmay›nca hastahaneye
gitmek de zor olacak.

Gitmek ayr› bir sorun olacak, gidilse bile orda muaye-
ne engellendi¤i için geri gelinecek. 

Belki doktor atamas› yap›l›r...

1 Eylül'de Canip göz muayenesi için Devlet hastaha-
nesi’ne götürülmüfl. Zaten 1 y›ld›r gidip geliyordu. Ve
muayene etmiyorlard›. Muayeneye ç›kt›¤›nda baflka bir
doktor varm›fl. O gün kelepçelerini açt›rm›fllar ve muaye-
ne olmufl.

Ertesi gün Rasim Özdemir'i göz için götürmüfllerdi.
Göz muayenesi olacakt›. Dersim'den gelen bir uzman ça-
vufl varm›fl. Doktor yine ayn› doktor. Ancak Rasim’in ke-
lepçelerini ç›karmam›fllar. Haliyle muayene olamam›fl.

Rasim'in gözleri oldukça kötü. Okuyup yazmakta cid-
di güçlük çekiyor. Yan›ndaki arkadafllar ona bir fleyler
okuyorlar. (Edirne F Tipi Hapishanesi, 6 Eylül 2009)



Ankara’da
Yürüyüfl
Sergileri 

Ankara’n›n çeflit-
li mahallelerinde
aç›lan sergilerle Yü-
rüyüfl dergisi halka
tan›t›ld›. 

Hüseyingazi Ma-
hallesi’nde 7 Ey-
lül’de Hüseyingazi
Kültür Araflt›rma Derne¤i önünde, Dikmen’de Ahmed Arif Par-
k›’nda da 9-10 Eylül günleri Çankaya Kültür Derne¤i çal›flanla-
r› taraf›ndan Yürüyüfl sergisi aç›ld›. 11 Eylül günü de Dikmen
‹lker Mahallesi Mahzuni fierif Park›’nda Yürüyüfl sergisi aç›ld›. 

Sergilerde Yürüyüfl bildirileri da¤›t›ld› ve Yürüyüfl
dergisi sat›fl› yap›ld›.  Ser-
giler mahalle
halk›n›n ilgi-
siyle karfl›-
land›.
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ÖzgürlükÖzgürlük

20 EEylül 22009

Polis Terörüne Son!
AKP polisi yeni icraatlar›na devam ediyor. ‹s-
tanbul’da ‹kitelli Özgürlükler Derne¤i çal›fla-
n› Mehmet Tetik’e muhbirlik yapmas› teklif
edildi. Mehmet Tetik’i ve ailesini arayan poli-
sin bu tutumunu teflhir etmek için 14 Eylül’de
dernekte bas›n toplant›s› yap›ld›. Aç›klamada
‹kitelli Özgürlükler Derne¤i giriflimi ad›na
konuflan Umut Alabay; haklar ve özgürlükler
mücadelesi verdikleri için bu bask›lar› yafla-
d›klar›n› söyledi.Yaflad›klar›n› anlatan Meh-
met Tetik ise, “muhbirlik yapmak flerefsizlik-
tir. fierefsizli¤i kimse kabul etmemeli.  Bun-
dan sonra için benim ve ailemin bafl›na gele-
cek her türlü olaydan polis sorumlu olacakt›r.”
dedi.

Marmara bölgesinde yaflanan sel bask›nlar›n›n
ma¤durlar›n› ziyaret eden Halk Cephesi üyeleri, 13
Eylül Pazar günü Hamam Deresi ve Ayazma halk›n›n
yan›ndayd›. Hamam Deresinin taflmas› sonucu evleri
sular alt›nda kalan insanlar›n sorunlar›n› dinleyen Halk
Cepheliler, bir yandan halk›n kendi olanaklar›yla top-
lad›¤› erzaklar› da¤›t›rken, bir yandan da evlerin temiz-
li¤ine yard›m etti.

Sorunlar›n› Halk Cepheliler’e anlatan Hamam
Deresi sakinleri; sel felaketinden sonra evlerin
kullan›lacak hiçbir taraf› kalmad›¤›n›, eflyalar›n tama-
men kullan›lmaz halde oldu¤unu, temizlemek için bile
‹SK‹'nin sular› açmad›¤›n›, BEDAfi'›n da dört gündür

elektrik vermedi¤ini ifade ettiler.

Mahalleden bir heyetle BEDAfi'a giden Halk
Cepheliler yetkilerle görüflmek istediklerinde güvenlik
görevlileri taraf›ndan engellendiler. Önce sözlü hakaret
eden güvenlik görevlileriyle mahalleliler aras›nda arbe-
de ç›kt›. Yaflanan arbede de Bayram Genç çenesinden
yaraland›.

Olay yerine gelen AKP polisi, BEDAfi görevlisini ve
Bayram Genç'i Küçükçekmece ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürdü. Bayram Genç serbest
b›rak›l›rken, sald›rgan BEDAfi görevlisi de Savc›l›¤a
sevk edildi. Mahalleye elektrik verilmemesinin nedeni
hakk›nda ise hiçbir aç›klama yap›lmam›flt›r."

Halk Cepheliler, hayvanlar›n› selden kurtarmak için
mücadele ederken hayat›n› kaybeden 32 yafl›ndaki
Murat Akay'›n ailesini de ziyaret ettiler. Halk Cephesi
üyelerine baba Mehmet Ali Aktay; "Küçükçekmece
Belelediyesi'ne gidip sorunumu anlatt›m. Mand›ram›n
ve evimin sel alt›nda kald›¤›n›, kalan hayvanlar›m› koy-
acak bir yerin olmad›¤›n› söylememe ra¤men herhangi
bir belediye yetkilisi u¤ramad›. Ne yapaca¤›m›z› bile-
miyoruz." dedi.

Hamam Deresi ve Ayazma'da yaflayan halk, Halk
Cepheliler’in gelmesinden duyduklar› memnuniyeti
ifade ettiler. Halk Cepheliler’le sohbet eden insanlar;
"Bizleri düflündü¤ünüz ve buraya bizlerin yan›na
geldi¤iniz için teflekkür ederiz. Sizlere kap›m›z her
zaman aç›k" dediler.

Selde Ölen Halk,
Öldüren AKP ‹ktidar›d›r
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Her hafta oldu¤u gibi geçti¤imiz
hafta içinde Anadolu’nun birçok
yerinde Halk Gerçe¤i dergisinin
tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. Yap›lan
dergi sat›fllar›nda dergi okurlar›
Güler Zere’nin son durumunu
anlatt›lar, ülke gündemiyle ilgili soh-
betler ettiler.

‹‹zzmmiirr:: 12 Eylül  günü, Halk Ger-
çe¤i dergisinin da¤›t›m› ve tan›t›m›
Narl›dere Huzur Mahallesi’nde ya-
p›ld›. Halk Gerçe¤i okurlar›, yafla-
nan sel felaketlerini ve selin sorum-
lusunun AKP iktidar› oldu¤unu an-
latt›lar. Güler Zere'nin durumunu da
anlatan Halk Gerçe¤i okurlar› Adli
T›p’›n “raporlar eksik” diyerek Gü-
ler Zere’yi öldürmeye çal›flt›¤›n›  be-
lirtiler. 6 kiflinin kat›ld›¤› sat›flta top-

lam 56 Halk Gerçe¤i
dergisi halka ulaflt›r›ld›. 

Narl›dere d›fl›nda Li-
montepe Mahallesi’nde, Menemen
Asarl›k ve U¤ur Mumcu mahallele-
rinde de yap›ld›. ‹ki gün süren tan›-
t›m ve sat›flta  yüzlerce dergi halka
ulaflt›r›ld›.

BBuurrssaa:: 12-13 Eylül tarihlerinde
Teleferik ve Kestel Mahalleri’nde
Halk Gerçe¤i dergisinin tan›t›m› ve
sat›fl› yap›ld›. Irak’ta katliamlar ya-
pan Amerikan askerlerinin ‹ncirlik
Üssü’ne geldi¤i, AKP’nin iflbirlikçi-
li¤i anlat›lan tan›t›mda toplam 43
dergi halka ulaflt›r›ld›. 

EEllaazz››¤¤:: Halk Gerçe¤i okurlar› 10
Eylül günü Fevzi Çakmak Mahalle-
si’nde kurulan pazarda ve fiehit ‹l-

hanlar Caddesi’nde derginin tan›t›-
m›n› ve sat›fl›n› yapt›lar. ‘’Anado-
lu’da emperyalist bir sald›r› üssü ‹n-
cirlik’in kap›lar› ard›na kadar aç›l›-
yor, 100 bin katil ülkemize geliyor
ve Adli T›pta bilim yok, hukuk yok,
adalet yok, Güler Zere’ye özgürlük"
denilerek yap›lan tan›t›mda 50 dergi
halka ulaflt›r›ld›. 

AAnnttaakkyyaa:: 9 Eylül günü Antakya
Serinyol beldesinde Halk Gerçe¤i
dergisinin tan›t›m ve sat›fl› yap›ld›. 

Dergi sat›fl›nda, esnaflara ve ev-
lere Halk Gerçe¤i okurlar› Güler Ze-
re’nin son durumunu anlat›rken, ‹n-
cirlik Üssü’nü Amerikan askerlerine
peflkefl çeken iflbirlikçi iktidarlar tefl-
hir edildi. 

Tan›t›m ve sat›flta 56 Halk Gerçe-
¤i dergisi halka ulaflt›r›ld›. 

Anadolu’da Halk Gerçe¤i

BTS üyeleri açl›k grevi
yapt›

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

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

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

11 Sendikal› Sürgün Edildi
‹zmir'de yap›lan eylemde ise ‹zmir

BTS flube Bafikan›  Bülent Çuhadar, "Ge-
nel anlamda TCDD de yaflanan bask›lara
ve siyasi kadrolaflmaya dikkat çekmek,
özelde ise ‹zmir flubemiz üyelerinden 11
tren teflkil memuru üyemizin iste¤i d›-
fl›nda nakillerinin(sürgünlerinin) kamuo-
yu ile paylafl›lmas› ve sürgünlerin durdu-
rulmas›na yönelik olarak 2 günlük açl›k
grevi gerçeklefltirilmifltir." fleklinde aç›k-
lamada bulundu.

Atamas› yap›lmayan ö¤retmenler eylem yapt›
14 Eylül günü Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu üyeleri

(AYOP), Milli E¤itim Bakanl›¤›(MEB) önünde eylem yapt›. 250 bin ata-
mas› yap›lmayan ö¤retmenden, yanl›zca 15 bin 655 ö¤retmenin kura çe-
kimi ile atanmas› protesto edildi. MEB Baflö¤retmen Salonu’nda düzen-
lenen  törene AYOP üyesi ö¤retmenlerde girmek isteyince polis taraf›n-
dan engellendiler. Bunun üzerine ö¤retmenler kura seçimi sonuçlanana
kadar bakanl›k önünde oturma eylemi yapt›.  Eylemde “Ö¤retmene De-
¤il Çetelere Barikat, Sözleflmeli Köle Olmayaca¤›z, ‹flsiz b›rakan Hükü-
met ‹stifa” slagonlar› at›ld›. 

Ö¤retmenlerden Protesto
16 Eylül günü E¤itim Sen’e üye ö¤retmenler birçok ilde ek ders ücretle-
rinin ödenmemesini protesto etti. Yap›lan eylemlerde okunan bas›n aç›k-
lamalar›nda 2009–2010 e¤itim ö¤retim y›l›na da, t›pk› önceki y›llarda ol-
du¤u gibi, yine sorunlarla ve hak gasplar›yla baflland›¤› belirtilerek, ek
ders ücretlerinin ödenmesinde yaflanan ma¤duriyetlerin giderilmesi isten-
di. Türkiye’nin birçok ilinde protesto eylemleri yap›l›rken, yap›lan ey-
lemlerde “Ek Ders Hakk›m›z Gasp Edilemez” “Paras›z E¤itim, Paras›z
Sa¤l›k” “Devlet Güdümlü Sendika Olmayaca¤›z” “Toplu Sözleflme Yok-
sa Grev Var” sloganlar› at›ld›.



‹zmir Karfl›yaka Belediyesi’ne ba¤-

l› Kent A.fi. iflçileri direnifllerinin geli-

nen aflamas›nda Ankara’ya yürüyorlar.

CHP’li Karfl›yaka Belediyesi, 30

Nisan günü tam da 1 May›s’›n arifesin-

de Genel-‹fl üyesi 290 Kent A.fi. iflçisi-

ni iflten ç›kard›. ‹flçiler o tarihten bugü-

ne yaklafl›k 140 gündür ifle geri dönme

talebiyle direniyorlar.

CHP’li Karfl›yaka Belediyesi ise belediyenin flirketi

olan Kent Afi.’yi devre d›fl› b›rak›yor. Kent A.fi.’nin iflleri-

ni tafleron bir flirkete veriyor. Kent A.fi. iflçilerini ise iflten

at›yor. ‹flçi düflman› yüzünü gizlemek için de düflük ücreti

kabul etmeleri, kazand›klar› haklar›ndan vazgeçmeleri

halinde, yeni çal›flma koflullar› temelinde tafleron flirkette

çal›flabileceklerini söylüyor. ‹flçiler ise tafleronda çal›flmak

istemiyor. Mevcut hhaakkllaarr››nn››nn kkoorruunnmmaass››nn›› ve iiflfl ggüüvveenn--

cceessii istiyorlar.

Kent A.fi. iflçileri direnifl sürecinde gerek polisin, gerek-

se Karfl›yaka Belediyesi’nin de¤iflik sald›r›lar›na maruz

kald›lar. Bu her direniflte emekçilerin karfl› karfl›ya kald›¤›

bir tav›rd›r. 

Kent A.fi. iflçileri do¤al ve hakl› olarak direnifle Kent

A.fi. flantiyesinde bafllad›lar. Burada sürdürdüler direniflle-

rini. Çok geçmedi direniflten rahats›z olan Karfl›yaka Bele-

diyesi polis zoruyla iflçileri buradan att›. Buradan ç›kma-

makta direnen iflçiler polisin gazl›, joplu sald›r›s›na u¤rad›-

lar. Yani ilk hedef iflçilerin çal›flt›¤› iflyeriyle ba¤›n› tümden

kesmek, direnifl mekan› olarak da buralardan uzak tut-

makt›. Sonras›nda da, direniflin gücünü k›rmak için ya ifl

makinalar›n› çal›fl›r hale getirmek ya da direnifl k›r›c›lar›

devreye sokmak hesab› vard›... Polisin ilk sald›r›s›n›n ar-

d›ndan belediyeye ait ve kamu mal› olan çöp araçlar›n›n,

tafleron flirkete verilmemesi için, flantiyeden ç›kar›lmas›na

engel olmak isteyen iflçiler, aileleriyle birlikte bir kez daha

polisin coplu, gaz bombal› sald›r›s›na u¤rad›lar. 

Patronlar›n klasik demagojisidir. Di-

reniflçi iflçileri hizmetlerin aksamas›n›n

sorumlusu olarak gösterirler. Karfl›yaka

Belediye Baflkan› Cevat Durak da, pro-

pagandas›n› bunun üzerine kurdu. Kent

A.fi. iflçilerini, Genel-‹fl Sendikas›’n›

Karfl›yaka’da aksayan hizmetlerin so-

rumlusu olarak gösterip halka flikayet et-

ti. ‹flçilere, sendikaya, direniflin meflrulu-

¤una sald›rarak, iflçi düflman› yüzünü

gizlemek istiyordu. Halka hizmet vermekte seferber olma-

yanlar, iflçilere ve sendikalar›na sald›rmakta belediyenin

olanaklar›n› seferber etmekten geri durmad›lar.

Her direnifl örnektir. Direniflin baflar›s› da baflar›s›zl›¤›
da kendisiyle s›n›rl› kalmaz. Kent A.fi. direnifli de böyledir.
Kent A.fi. direnifli üçyüze yak›n iflçinin ifle geri dönmesi di-
renifli de¤ildir. Kent A.fi. direnifli tafleronlaflt›rmaya, ifl gü-
vencesiz çal›flmaya karfl› bir direnifltir. Bu sald›r›ya direnil-
mezse, bu direnifl baflar›ya ulaflmazsa bu tür örnekler ço¤a-
lacakt›r, ço¤almaktad›r. O halde Kent Afi. iflçisi ve onun
sendikas› bu bilinçle direnmelidirler. Emekçiler, emekten
yana olan güçler bu direnifle desteklerini bu bilinçle ver-
melidirler. 

Kent A.fi. iflçileri direnifllerinin 140’l› günlerindedir.
Direnifl henüz istenilen sonuçlar› yaratmad›ysa bu bir
umutsuzluk do¤urmamal›d›r. Hiçbir hak kolay kazan›lm›-
yor. ‹flçilerin emekçilerin parçalanm›fll›¤›, da¤›n›kl›¤›, ör-
gütsüzlü¤ü, hak alma bilincinin gerili¤i alt›nda, sendikala-
r›n ciddi güç kayb› yaflad›¤› bu koflullarda, direnifller daha
meflakkatli, zorlu ve uzun bir sürece yay›lmaktad›r. Direnifl
ne kadar hakl›, meflru olursa olsun böyledir.

Direniflin süresini k›saltacak olan tek fley yine direniflin
kendisidir. Direnme kararl›l›¤›d›r. Direniflin boyutunu bü-
yütmektir. Kent A.fi. iflçileri de bu yolda gidiyorlar. Onlar-
ca yürüyüfl yapt› iflçiler. Açt›klar› çad›rlarda direndiler. On-
larca bas›n aç›klamas›, gösteri yapt›lar. D‹SK Genel-‹fl,
Karfl›yaka Belediyesi ile, Büyükflehir Belediyesi ile görü-
flerek taleplerinin kabul edilmesini istediler. fiimdi de iflçi-
ler AAnnkkaarraa’’yyaa yyüürrüüyyeecceekklleerr..

16 Eylül’de Karfl›yaka Belediyesi önünde toplanan
Kent A.fi. iflçileri pankartlar›yla, üzerlerinde “‹flten At›lan
Kent A.fi. ‹flçileri” yaz›l› önlükleriyle Ankara’ya do¤ru yü-
rüyüfle geçtiler. TTüümm ggüüzzeerrggaahh bbooyyuunnccaa yaya yürünecek
olan yürüyüflün 3300 ggüünn ssüürrmmeessii planlan›yor. ‹flçiler Anka-
ra’da CHP Genel Merkezi’nde Ankara yürüyüflü eylemini
noktalayacaklar. Elbette direnifl as›l olarak iflçilerin hakla-
r›n› kazanmalar›yla noktalanacakt›r. Kent A.fi.
direnifli kazanacakt›r!

‹flçiler oturma eyleminde
Toplu ‹fl Sözleflmesi’nde anlaflma sa¤lanamamas› üze-

rine Petrol-‹fl sendikas›n›n örgütlü oldu¤u TPAO ve BO-
TAfi iflyerlerinde bir ayd›r bafllat›lan eylemlere bir yenisi
daha eklendi. Petrol-‹fl üyesi iflçiler 15-16 Eylül günü An-
kara’da bulunan TPAO Genel Müdürlü¤ü binas› önünde
oturma eylemi yapt›. Petrol-‹fl üyeleri yapt›klar› aç›klama
ile “TPAO iflletmelerindeki temel uyuflmazl›k konusu,
üyelerimiz aras›ndaki ücret farklar›d›r. TPAO ve BO-
TAfi’da çeflitli nedenlerle ayn› ifli yapan ve ayn› tahsile
sahip üyelerimiz aras›nda adaletsizlik yaratan farkl›l›klar
olufltu” denilerek bunun giderilmesi gerekti¤i belirtildi.
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Devrimci ‹flçi
Hareketi Kent Afi. ‹flçileri Belediyelerde 

Tafleronlaflt›rmaya Direniyor

Kent AA.fi. iiflçileri
Ankara’ya ddo¤ru

yürüyüfle ggeçtiler. TTüm
güzergah bboyunca yyaya

yürünecek oolan
yürüyüflün 330 ggün

sürmesi pplanlan›yor...



Say›: 194 47TÜS‹AD

TÜS‹AD, Ayd›n Do¤an’a veri-
len son vergi cezas› ile ilgili bir
aç›klama yapt›. Do¤an Yay›n Hol-
ding’e 3 milyar 755 milyon liral›k
vergi cezas› verilmesini; “Son uy-
gulamalar, basit vergi cezas› uygu-
lamas›n›n ötesinde ddeemmookkrraassii ssoorruu--
nnuudduurr” diyerek elefltirdi. TÜS‹AD
aç›klamas› flöyle devam ediyor:

“Ne yaz›k ki yaflad›¤›m›z güncel
uygulama yürütme erkinin kullan›l-
mas›nda yaln›zca kkaammuu yyaarraarr››nn››nn
güdülmedi¤i endiflesi yaratmakta-
d›r. ” (12 Eylül 2009, Hürriyet) 

‹flin ucu kendilerine dokununca
ak›llar›na demokrasiden, kamu ya-
rar›ndan söz etmek geliyor. 

Bu ülkede iflkenceler, sokaklar-
daki polis terörü, devrimci bas›n ya-
y›n üzerindeki bask›lar, devrimcile-
re kurulan komplo davalar›, hiçbir
fley “demokrasi sorunu” olmuyor,
ama bir tekelci burjuvaya verilen
vergi cezas› demokrasi sorunu olu-
yor!

Bugüne kadar yürütme erki “ka-
mu yarar›na” m› kullan›l›yordu?
Yarg›n›n hükümetlerin icraatlar›,
kararlar› hep kamu yarar›na m›yd›?

TÜS‹AD’›n kamu yarar›ndan
anlad›¤› kendi yararlar›d›r. TÜS‹-
AD’›n “kamu”su, tekellerdir. S›n›f-

sal konumlar› itibar›yla tekelleri
“kamunun yarar›” ilgilendirmez za-
ten. TÜS‹AD, oligarfli içi çat›flma-
da, demokrasi ve kamu yarar› kav-
ramlar›n› kullanarak, istismar et-
mektedir. 

TÜS‹AD’›n “demokrasi” savu-
nuculu¤u zaman zaman depreflir.
Kendi ç›karlar›n› “demokrasi”, “la-
iklik”, “hak ve özgürlükler" kav-
ramlar›n›n arkas›na gizlemek, TÜ-
S‹AD’›n bilinen bir tavr›d›r. 

Ony›llard›r yaflad›¤›m›z cunta-
lar, katliamlar, kay›plar, hak gaspla-
r›nden hiç flikayetçi olmad› tekeller.
Çünkü hepsi, tekellerin ç›kar› için-
di. ‹flten ç›karmalar, sendikas›zlafl-
t›rma gibi uygulamalar da demokra-
si aç›s›ndan “sak›nca” yaratm›yordu
TÜS‹AD’a göre. 12 Eylül öncesin-
de bir tekelci burjuva -Nejat ECZA-
CIBAfiI, ""DDeemmookkrraassii kkuurrbbaann eeddiill--
mmeelliiddiirr.."" diyordu. As›l düflünceleri
budur. Demokrasiden yana görünen
tüm aç›klamalar› ise, istismard›r:
Demokrasiyi istismar!.. 

Tekeller yaln›zca kendilerine s›-
n›rs›z sömürü imkan› sa¤layacak bir
“demokrasi”den yanad›rlar. 

AAvvrruuppaa EEmmppeerryyaalliissttlleerriinniinn 

““BBaass››nn ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü””
ÖÖllççüüssüü

Almanya Yefliller Parti-

si Eflbaflkan› Claudia Roth

da Do¤an Holding’e veri-

len cezay› flöyle de¤erlen-

diriyor: “Do¤an’a vergi

cezas›yla bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü

kk››ss››ttllaann››yyoorr... Bu ceza ba-

s›n özgürlü¤ünü k›s›tlama-

n›n baflka yöntemidir ve

demokratikleflme sürecini

geriye götürür.” (13 Eylül

2009, Hürriyet)

Roth’un ard›ndan Avru-

pa Güvenlik Ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
(AG‹T) da D›fliflleri Bakanl›¤›’na
bir mektup göndererek, “Do¤an
Holding’e cezan›n medya ço¤ulcu-
lu¤unu tehdit etti¤ini... devletin
elefltirel görüfllere karfl› kendisini
tutmas›n›n beklendi¤ini...” belirte-
rek cezay› elefltirdi. 

Avrupa emperyalizminin bas›n
özgürlü¤ü, bas›n tekellerinin özgür-
lü¤üdür. Tekelci burjuvazinin sahip
oldu¤u bas›n yay›n organlar›n›n sa-
hip olmas› gereken haklar›n çi¤nen-
mesi karfl›s›nda ortal›¤› aya¤a kald›-
r›rlar. 

Öte yandan, devrimci, ilerici ya-
y›n organlar› neredeyse sürekli ola-
rak toplat›l›r, yay›nlar› aylarca dur-
durulur, a¤›r para cezalar› verilir, in-
ternet siteleri yasaklan›r, çal›flanlar›
keyfi gerekçeler ve komplolarla tu-
tuklan›r, ama Avrupa emperyalizmi-
ne göre, bunlar “bas›n özgürlü¤ü-
nün k›s›tlanmas›!” say›lmaz. AB’ye
göre bunlar demokratikleflme süre-
cini geriye götürmez. 

Yürüyüfl Dergisi da¤›tan Ferhat
Gerçek vuruldu¤unda, Engin Çeber
dergi da¤›t›rken tutuklan›p katledil-
di¤inde Claudia Roth veya AG‹T
veya AB’nin di¤er kurumlar›, bas›n
özgürlü¤üyle ilgili “kayg›” belirt-
mezler hiç. 

Emperyalistler, bas›n özgürlü¤ü-
ne, demokrasiye de¤il, bir iflbirlik-
çilerine sahip ç›kmaktad›rlar. Ma-
lum, Do¤an Holding emperyalizme
ba¤›ml› bir bas›n tekelidir. 

Avrupa ve Amerikan emperyaliz-
mi ve onlara ba¤l› kurumlar, anti-
emperyalist mücadelesinden dolay›,
devrimci, ilerici bas›na yönelik bas-
k›lara, yasaklara karfl› de¤illerdir.
Dillerinden düflürmedikleri bas›n
özgürlü¤ü de devrimciler için de¤il,
tekellerin, düzenin bas›n› içindir.
Do¤an Holding’e cezaya gösterdik-
leri tepki de bunu gösteriyor zaten. 

Tekeller ‹çin DDemokrasi, 
Tekeller ‹çin BBas›n ÖÖzgürlü¤ü

TÜS‹AD’ç›lara ssoruyoruz;

Avrupa’n›n bburjuva
politikac›lar›na ssoruyoruz;

AG‹T’e ssoruyoruz:

Bir ülkenin hhapishanelerinde
onlarca ttutsa¤›n ggün ggün
öldürülmesi, 

sizce ““ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee ssüürreecciinnii
ggeerriiyyee ggööttüürreecceekk” bbir unsur de¤il
midir?



Tam Tak›m
BBiirr uuyyuuflflttuurruuccuu ooppeerraassyyoonnuu::

Doçentler, polis, polis hocalar›,  cami yapan hay›rsever
ifladamlar›, y›llarca dev-
rimcilere
karfl› katli-
amlar yap-
m›fl polis
flefleri...
Hepsi var,
yani hep
oldu¤u
gibi...

E¤er bir
operasyon-
da öyle olmuyorsa, bilin
ki, çetede eksiklik yok-
tur, operasyonda eksik-
lik vard›r... 

Bu genelge
uygulanamaz!

Polise yeni bir genelge
yay›nlanm›fl: Polis so¤an
sar›msak, lahmacun, past›r-
ma yemeyecek.. Göbekli ol-
mayacak... Ütüsüz eski pan-
tolon giymeyecek... Sert ba-
k›fll› olmayacak.. Muhatab›-
ma sayg›s›zl›k gösterilme-
yecek... 

Bafltan son ikisine kadar
hepsi tamam da, bu sonun-
cular› Türk polisine uymaz..
Sert bakmayacak.. Üstüne
üstlük, gözalt›na ald›klar›na
lan, ulan diyemiyecek, iki

tane pat-
lata-

mayacak...
Öyle polislik

mi olur? 
*

Fakat arka meselenin
bir de öteki yüzü vard›r
san›r›z. 

Polis fleflerine meydan-
larda tan›k oluruz; hapisha-
nelerde de müdürler yapar-
lar; “vurmay›n vurmay›n”
derler, polis, gardiyan bilir
ki, o “vurun vurun”
anlam›na gelmektedir. 

Genelgenin sözkonusu
maddeleri de öyle olmas›n
sak›n... Genelgenin arka
yüzüne, “siz bu konuda
bildi¤inize devam edin”
yazm›fl olmas›nlar.. Bizim
bildi¤imiz bugüne kadarki
genelgelerin arka yüzünde
hep öyle yaz›yordu da... 

Diyarbak›r Ba¤lar
AKP ‹lçe Baflkan›, halk›n
Kadir gecesini, üzerinde
üç dilde yaz›lm›fl kutlama
mesaj›n› TTüürrkkççee,, KKüürrttççee
ZZaazzaaccaa kartlarla kutla-
m›fl... 

Sen flehrinin sokaklar›
kan gölüne dönmüflken se-
sini ç›karma, karfl› ç›kma,

sen sat›rl› cina-
yetler zaman›
dini, iman› hiç
hat›rlama, son-
ra kalk Kadir
gecesi kutla,
hem de Türk-
çe, Kürtçe, Zazaca..  

Riya günah de¤il miy-
di, mübarek Kadir gecesi
üstelik iflliyorsunuz bu
günah›!

9 Eylül Çarflamba günü
vurmufltu sel... ‹nönü Ma-
hallesi, Ayamama bölge-
sinde selin vurdu¤u ma-
hellelerden biri... 16 Ey-
lül’de hala elektirik yok-

tu... Hala telefonlar çal›fl-
m›yordu... Hala kap›lar›n›
çalan kimse yoktu... 

Ve baflbakanlar, bakan-
lar, belediye baflkanlar›
hala konufluyordu! 
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ÖÖzzggüürrllüü¤¤üünn
bbeeddeellii yyüürreekkttiirr..
YYaa oonnssuuzz
yyaaflflaammaayy›› tteerrcciihh
eeddeeccee¤¤iizz,,
yyaa ddaa bbeeddeelliinnii
ööddeeyyeerreekk oonnuu
ssaatt››nn aallaaccaa¤¤››zz..

Jose Marti

değin elerm

Konuflmak SUÇTUR böyle zamanda!

Riyaya Aç›l›m



‹stanbul’da geçen hafta yap›lan
bir uyuflturucu operasyonunda
“Captagon ve eroin yap›m›nda kul-
lan›lan 30 ton kimyasal madde, 400
kilo amfetamin ele geçirildi...”

Bu operasyonda uyuflturucunun
sahibi olan ve y›llard›r büyük parti-
ler halinde uyuflturucu imal edip
satt›¤› belirtilen HHaabbiibb KKaannaatt ile
Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s›
EEmmiinn AArrssllaann aras›nda y›llara daya-
nan bir iliflkinin oldu¤u ortaya ç›kt›.

EEmmiinn AArrssllaann y›llarca Habib Ka-
nat’› korumufl, Habib Kanat’›n kirli
ifllerini kolayca ve güvenlik içinde
yürütmesini sa¤lam›flt›. Bu koruma
sayesinde de y›llard›r uyuflturucu ifli
yapt›¤› bilinmesine ra¤men, Habib
Kanat’a dokunulmam›fl, Kanat halk›
zehirlemeye devam etmiflti.

Bu arada Emin Arslan’›n o¤lu da
Kanat ve ailesi ile ortak flirket kur-
mufl, k›sa sürede büyük paralar vur-
mufllard›. Uyuflturucu tüccar›n›n k›-
z›yla emniyet müdürünün o¤lu or-
tak! Ne ilginç de¤il mi?

Kuflkusuz bu iliflkiler bizim aç›-
m›zdan çok flafl›rt›c› de¤ildir. Y›llar-
d›r bu tür kirli iflleri yapanlar bizzat
devlet taraf›ndan korunmufl, kollan-
m›fl, özel pasaportlar verilmifl, önle-
ri aç›larak güvenlik içinde halk› ze-
hirledikleri i¤renç ifllerini rahat ra-
hat sürdürmüfllerdir. 

Bu kez de öyle olmufltur. Emni-
yet Genel Müdür Yard›mc›s› Arslan
baflta olmak üzere, polisin himayesi
sayesinde bu çete, ‹stanbul’da ton-
larca kimyasal maddeyi iflleyecek
llaabboorraattuuaarrllaarr››  kurmufl, istedikleri
gibi her yere sseevvkkiiyyaatt yapm›fllard›r. 

‘‘BBiinn ooppeerraassyyoonn’’uunn 
oorrttaakkllaarr››nnddaann AArrssllaann

Emin Arslan s›radan bir polis de-

¤ildir. 4 y›l istihbarat, 5 y›l kaçakç›-
l›k ddaaiirree bbaaflflkkaannll››¤¤›› yapm›flt›r. 7
y›ld›r da kaçakç›l›ktan sorumlu Em-
niyet Genel Müdür Yard›mc›s›’d›r.
En kritik görevlere de bizzat MMeehh--
mmeett AA¤¤aarr taraf›ndan getirildi¤i be-
lirtilmektedir. “Ulusal ve uluslara-
ras› büyük operasyonlar›” yönetti-
¤ini söylüyordu kendisi. A¤ar’la
birlikte hangi operasyonlar› yönetti-
¤ini tahmin etmek zor de¤il. 

Emin Arslan, devrimci mücadele-
ye ve Kürt ulusal mücadelesine  karfl›
kay›p, kaç›rma, katliam politikalar›n›n
en yo¤un oldu¤u dönemde ‹‹ssttiihhbbaarraatt
DDaaiirreessii’nin bafl›ndad›r. Onun emriyle
yüzlerce insan iflkenceden geçirildi,
katledildi, kaybedildi. 

Bir yanda devrimcilere karfl› kat-
liam ve sald›r› politikalar›n› sürdü-
rürken bir yandan da uyuflturucu do-
larlar›n› istiflemekle meflguldürler.

Özellikle 1990’l› y›llardan baflla-
yarak uyuflturucu kaçakç›lar› ile
daha çok içiçe olmaya bafllam›fllar-
d›r. Emin Arslan gibi kontrgerillac›-
lar›n haberi olmadan tek bir uyufltu-
rucu kaçakç›s›, kirli ifllerini sürdüre-
memifltir. 

MMaahhaalllleelleerriimmiizzddee,,
ssookkaakkllaarr››mm››zzddaa,, ookkuullllaarrddaa
ssaatt››llaann uuyyuuflflttuurruuccuuddaa
AArrssllaannllaarr’’››nn ppaarrmmaa¤¤›› vvaarrdd››rr

Türkiye’de son y›llarda emekçi
halk›n, yoksul insanlar›n oturdu¤u
mahallelerde, ““bbiirrddeenn bbiirree”” okul
önleri, sokaklar uyuflturucu istilas›-
na u¤rad›. Uyuflturucu adeta peynir
ekmek gibi her yerde bulunmaya,
sat›lmaya baflland›. Ve hat›r› say›l›r
oranda uyuflturucu kullan›m› yay-
g›nlaflt›r›ld›. 

Halk›n ve gençli¤imizin zehir-
lenmek istenmesine, yozlaflt›r›lma-
s›na karfl› devrimciler ›srarla y›llar-
d›r uyuflturucuya ve yozlaflmaya
karfl› mücadele yürütmektedirler.

Devrimcilerin sürdürdü¤ü müca-
deleyi engellemek için polis bir yan-
dan kendisi operasyonlar yapt›, ku-

m a r h a n e c i l e r i ,
uyuflturucu tüccar-
lar›n›, fuhufl yapt›ranlar› korumaya
ald›; bir yandan sokak çetelerini
devreye soktu. Komplolar ile tutuk-
latt›klar› devrimciler için oonnbbiinn yy››llaa
vvaarraann a¤›r hapis cezalar› istendi. ‹fl-
te devrimcilerin yozlaflmaya karfl›
mücadelesini engelleyenler, Emin
Arslanlar’d›. 

Y›llard›r, uyuflturucunun arka-
s›nda ddeevvlleettiinn oldu¤unu söylüyo-
ruz. Bir kez daha görüldü ki, mahal-
lelerimize, sokaklar›m›za kadar uza-
nan uyuflturucuda Emin Arslanlar’›n
parma¤› vard›r. Emin Arslanlar hal-
ka karfl› açt›klar› savaflta, gençli¤i
yozlaflt›rarak, uyuflturucuyu yayarak
gençli¤i tüketmeye çal›flt›lar. Sat›lan
her hapta, her gram eroin’de, her fl›-
r›ngada onlar›n teflviki, onlar›n des-
te¤i, onlar›n parma¤› vard›r.

San›lmas›n ki bu da “münfe-
rit”tir. Hay›r, y›llard›r bu mekaniz-
malar böyle çal›fl›r. Arada bir kendi
iç dalafllar› neticesinde aç›¤a ç›kar›-
lan olursa da, mekanizma sürer. 

Arslan, polis içindeki kimbilir
hangi hesaplaflma sonucu deflifre
edilince, ilk olarak,”Medya ile yar-
g›lama yap›l›yor” diyordu. Kendisi
y›llard›r devrimcilere karfl› komplo-
lar kurarken, o medyay› devrimcile-
re, halka karfl› kullanm›fl oldu¤unu
çabuk unutmufl! Kirli ifllerinin aç›¤a
ç›kmas› karfl›s›nda, kendini flöyle
savunuyor Arslan: ““Bulundu¤um
noktaya t›rnaklar›mla kaz›yarak
geldim.”

Do¤rudur; Y›llarca devlet tara-
f›ndan arkalar› s›vazland›, terfi etti-
rildiler. Devrimcilerin ve halk›n ka-
n›n› döktükçe arkalar› s›vazland›,
h›zla yükseldiler. Halka karfl› sür-
dürdükleri savaflta ödüllendirildiler.
Dokunulmazl›k z›rh› kazand›lar.
Katletmenin karfl›l›¤› uyuflturucu ti-
careti özgürlü¤ü kazand›lar mesela!

Ony›llard›r halka karfl› savafl yü-
rüten Emin Arslan tüm halk düfl-
manlar› gibi i¤renç yaflam› ile ken-
dini ele vermifltir. Suçlar›n› ve pis
ifllerini hiçbir yalan örtemez.

Say›: 194 49EM‹N ARSLAN

Katliam... fiantaj... Provokasyon... Uyuflturucu...

Bir HALK DÜfiMANI: Emin Arslan
Sat›lan hher hapta, hher

gram eeroinde, vvurulan hher
fl›r›ngada oonlar›n tteflviki,

onlar›n ddeste¤i, oonlar›n
parma¤› vvar...



Devrimci
bir görevi
yerine
getirirken
28 Eylül
1980’de

silah›n›n atefl almas› so-
nucu aram›zdan ayr›ld›.

YYüükksseell GGEENNÇÇ

1 Ekim
1979’da
‹stanbul
Bahçeliev-
ler’de fa-
flistlerle

ç›kan bir ça-
t›flmada b›çaklanarak
katledildi. 

FF.. YY››llmmaazz
GGÜÜVVEENN

1966 Mufl Varto do¤umlu olan
Makbule, Ankara Cebeci Sa¤l›k
Meslek Lisesi’nde mücadeleye ka-
t›ld›. ‘89 1 May›s’›nda tutsak düfltü.
Tahliye sonras› önce Türk Hemflire-
ler Derne¤i’nde çal›flt›. ‘90’dan iti-

baren farkl› görevler üstlendi. 
28 Eylül 1992 gecesi, ‹çerenköy’de bulundu¤u
ev kuflat›ld›¤›nda, çat›flarak flehit düfltü.

MMaakkbbuullee
SSÜÜRRMMEELL‹‹

1982 Çorum do¤umlu olan Özlem, lise-
nin ilk y›llar›ndan itibaren mücadele
içinde yerald›. 1996’dan bafllayarak,
tüm 1 May›slar’da, Newrozlar’da, 8
Mart’larda kavgan›n içinde oldu. Ülke-
mizde Gençlik Dergisi’nde muhabirlik

yapt›. TAYAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço-
¤unda yerald›. Ve nihayetinde "Bu ülkede zulüm varsa,
direnifl de var" diyerek ölüme yatt›. Tutuklu Aileleri Bül-
teni Ankara Temsilcili¤i’nde bafllad›¤› direniflte 28 Ey-
lül 2001’de ölümsüzleflti.

ÖÖzzlleemm
DDUURRAAKKCCAANN

Dersim Hozat Türk Taner Köyü, 1974
do¤umlu olan Bülent; evli ve iki çocuk
babas›yd›. Hayvanc›l›kla ve kahvehane-
lerde çal›flarak geçimlerini sa¤l›yordu.
Devrimcilere yard›m etti¤i için, 1997 y›-
l›nda k›sa süreli tutsakl›k yaflad›. Dev-

rimci hareketle iliflkisi 2005 y›l›nda baflla-
d›. 27 Eylül 2007’de odun toplamak için gitti¤i or-
manda özel tim taraf›ndan katledildi.

BBüülleenntt
KKAARRAATTAAfifi

Ad›yaman’›n Merkez Gökçay (Karikan)
köyü, 9 Kas›m 1973 do¤umlu olan, Ali R›-
za, 1991’de ‹TÜ ö¤rencisiyken mücadele-
ye kat›ld›. 1994’te tutsak düfltü. F Tipi ha-
pishanelere karfl› ölüm orucu direniflinin
birinci ekibinde yerald›. 
Direnifli sürdürürken, sakat b›rak›l›p tahli-

ye edildi. Direniflini d›flar›da da 343 gün boyunca sürdüre-
rek 27 Eylül 2001’de Küçükarmutlu’da ölümsüzleflti.

AAllii RR››zzaa
DDEEMM‹‹RR

25 Eylül 1994’de mücadele içinde
görevlerini sürdürürken kazayla ya-
raland›, illegalite koflullar›nda hare-
ketin güvenli¤ini düflünüp hastaneye
kald›r›lmas›na izin vermeyerek flehit
düfltü.

Bedii, 1960’da Mersin Kazanl›’da do¤du. 1975’ler-
de mücadele saflar›nda yerini ald›. Cunta dönemin-
de tutsak düfltü ve mücadelesini, 11 y›l boyunca tut-
sak kald›¤› hapishanelerde de sürdürdü. Tahliye
edildi¤inde yeri yine mücadelenin içiydi. 30 Mart
1994’teki Parti Kurulufl Kongresi’ne kat›ld›. fiehit
düfltü¤ünde, Genel Komite üyeli¤i, Devrimci ‹flçi Ha-
reketi sorumlulu¤u ve bir silahl› birli¤in komutanl›¤›
görevlerini yürütüyordu.

BBeeddiiii CCEENNGG‹‹ZZ

27 Eylül 1992’de
Sivas’›n Zara/Büyük-
güney köyünde oli-
garflinin askeri güçle-
riyle girdikleri çat›fl-
mada flehit düfltüler. 

1972 Sivas Hafik do-
¤umlu olan Nurettin, 1989’da ‹stanbul’da müca-
deleye kat›ld›. Çiftlik Halk Kültür Dayan›flma Derne-
¤i’nde çal›flt›. 
Denizli Tavas do¤umlu olan Ahmet, 10 yafl›nday-
ken Belçika’ya gitmifl, 14-15 yafllar›nda yurtd›fl›nda
mücadeleye kat›lm›flt›.

AAhhmmeett
BBAAfifiÇÇAAVVUUfifi

NNuurreettttiinn
TTOOPPAALL

1977'den itibaren devrimci hareke-
tin Balat, Fener, Ayvansaray bölge-
sindeki çal›flmalar›nda yerald›. 12
Eylül sonras› Kabakoz ve Metris ha-
pishanelerinde yatt›. Tahliyesinden
sonra da mücadeleye devam etti.

29 Eylül 1987’de hastal›¤› sonucu
aram›zdan ayr›ld›.

HHaassaann VVeellii
AAfifiIIKKÇÇII

1967 Bal›kesir-Bigadiç do¤umlu
olan Ayfle, 1987’de örgütlü iliflkiler
içinde yer ald›. Türk Hemflireler Der-
ne¤inde görevler ald›. Mücadele
içinde çeflitli görevler üstlendikten
sonra, ‘92’de tutsak düfltü.

F Tipleri’ne karfl›, Çanakkale 1. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yer ald›. 19 Aral›k katliam›n›, zorla
müdahale iflkencesini yaflad›. Tahliye sonras›, direnifli-
ni d›flar›da Özlem Durakcan'la yanyana sürdürdü. 28
Eylül 2001’de ölümsüzleflti.

AAyyflflee
BBAAfifiTT‹‹MMUURR

28 Eylül 1994’de ‹stan-
bul Befliktafl’ta bulunan Ar-
zum Cafe’de polis taraf›n-
dan katledildiler. Devrimci
‹flçi Hareketi Komitesi’nde
yeral›yorlard›.

1960 Divri¤i do¤umlu Elmas YALÇIN,
1978-79’da lise y›llar›nda devrimci oldu.
BEM-SEN’in kurucular›ndand›. 
1962 Denizli Ac›payam Dedeba¤› Köyü
do¤umlu Fuat, Hukuk Fakültesi ö¤renci-
siyken mücadeleye kat›ld›. Düzenin de¤il

halk›n adaletinin temsilcisi oldu.
1968 Sivas Y›ld›zeli do¤umlu ‹smet ERDO⁄AN, Kayseri
Erciyes Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›.
1990’da ‹stanbul Belediyesi’nde atölye flefi iken de mü-
cadelesini sürdürdü.

‹‹ssmmeett
EERRDDOO⁄⁄AANN

EEllmmaass YYAALLÇÇIINN FFuuaatt EERRDDOO⁄⁄AANN

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

Avusturya’da
Halk Cepheliler
Küba Büyükelçili¤i’ne
baflsa¤l›¤› dilediler 

Kübal› devrimci önder Juan
Almeida Bosque’nin 11 Eylül ta-
rihinde vefat etmesinden sonra,
Viyana’da bulunan Küba Büyü-
kelçili¤i, üç gün boyunca taziye
defteri açt›. 16 Eylül günü bir
grup Halk Cepheli elçili¤e gidip
devrimci önder Juan Almeida ile
vedalaflt›. 

Büyükelçilikte ayr›lan bir
odada, Juan Almeida Bos-
que’nin resmi önünde aç›lan ta-
ziye defterine Türkçe ve ‹ngiliz-
ce dillerinde duygular›n› ifade
ettiler. Taziye defterine ‘Küba
halk› yi¤it bir devrimci önderini
kaybetmifltir. Tüm dünya halkla-
r›n›n bafl› sa¤olsun. An›s› müca-
delemizde yaflayacakt›r Avustur-
ya Halk Cephesi’ yaz›ld›. 

Ayr›ca elçilik ve çal›flanlar›na
yönelik bir taziye mesaj› b›rak›l-
d›. Son olarak Halk Cepheliler
Juan Almeida’nin resmi önünde
bir dakikal›k sayg› duruflunda
bulundular. 


