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YYaaflfl››yyoorrllaarr 9 EEkim

15 EEkim

9 Ekim 1994'de,
Dersim Ovac›k'›n
Emirgan Deresi mev-
kiinde, 4 müfrezeye
mensup 46 gerilla
olarak bir araya gel-
mifllerdi. Oligarflinin
askeri güçlerinin sal-
d›r›s›na u¤rad›lar. Ç›-
kan çat›flmada, 13
gerilla flehit düfler-
ken, flehitlerin kah-
ramanl›¤› sonucu di-
¤er gerillalar kuflat-
may› yarabildiler.
1972 Adana do¤um-
lu Halil ‹brahim
Ekicibil, müfreze
komutan›yd›. Elaz›¤
T›p Fakültesi ö¤ren-
cisiyken mücadeleye
kat›ld›. 24 yafl›ndaki
Yalç›n Çakmak
komutan yard›mc›-
s›yd›. Lise y›llar›nda
devrimci oldu,
‘92’de gerillaya ka-
t›ld›. 1973 Dersim

do¤umlu Murat Er, Ankara Liseli Dev-
Genç’te ve sa¤l›k emekçilerinin mücadele-
sinde yerald›. 1965 Manisa do¤umlu Ad-
nan Berber, Dev-Genç kadrolar›ndand›.
90 bafllar›nda silahl› birliklerde yeralm›flt›.
1977 do¤umlu Adalet Yer Dersim Per-
tek'in Orcan Köyü’nden, 1970 do¤umlu
Ali Çelik Ovac›k Yaylagünü Köyü’nden,
1976 do¤umlu Tuncay Karaman Amas-
ya Gümüflhac›köy’den, 1977 do¤umlu
Zeynel K›z›lkaya Malatya Engizek ka-
sabas›ndan, 1972 Elaz›¤  do¤umlu Ayd›n
Bulmak aslen Dersim Pertek’e ba¤l› Ka-
carlar köyünden, 20 yafllar›ndaki Hatice
Y›ld›z Dersim Çemiflgezek Aktük Kö-
yü'nden, 1968 do¤umlu Mehmet Ali
AYDIN Nevflehir Hac›bektafl’tan, hemflire
Elâ Necla Çavumirza K›rflehirden, 1977
do¤umlu P›nar Güngör Dersim Hozat'›n

K›rnik Köyü'ndendi. Ülkenin de¤iflik bölgelerinden gelerek gerillaya kat›ld›lar. Dersim
da¤lar›nda umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzlefltiler. 

HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm EEKK‹‹CC‹‹BB‹‹LL
((VVeehhbbii))

1979 ‹stanbul Kad›köy do¤umludur. 
Bir arkadafl›yla birlikte 2001 y›l›nda Küçükarmutlu’ya ölüm oru-
cu direniflçilerini ziyarete gitti¤inde tan›flt› devrimcilerle.
Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Baflkanl›¤› yapt›.
Gebze’de ve çal›flt›¤› alanlarda mücadeleyi gelifltirmeye çal›flt›.
Tutsakl›klar yaflad›...
Karakolda bafllayan  ve Metris Hapishanesi’nde süren iflkenceler

sonucu 10 Ekim 2008’de  katledildi. 
EEnnggiinn ÇÇEEBBEERR

1968, Tokat
Zile do¤um-
lu olan Ars-
lan, veteri-
nerdi. Dev-
rimci Halk
Güçleri’nin
bölge koor-

dinasyonunda çeflitli görevler üslen-
miflti. Tokat Turhal’da devrimci de-
mokratik çal›flmalar›yla biliniyordu.
15 Ekim 1996’da kontrgerillan›n
evlerine düzenledi¤i bask›nda anne-
si ve babas›yla birlikte katledildi.

AArrssllaann BB‹‹LLGG‹‹NN

1957 Ad›yaman
do¤umlu olan
Karlangaç, dev-
rimci hareketin
önder kadrola-
r›ndand›. 12
Mart sonras› dev-
rimci mücadeleye

kat›lm›fl ve bir çok görevler üstlenmiflti.
Eski baflbakanlardan Nihat Erim’in öl-
dürülmesi eylemiyle ilgili olarak gözal-
t›na al›nd›. Ser verip s›r vermeyerek,
12 Ekim 1980’de gözalt›nda katle-
dildi. ‹flkencede direniflin örnek isimle-
rinden birisi oldu.

AAhhmmeett KKAARRLLAANNGGAAÇÇ

Bar›fl, 12
Ekim
1997’de,
Dersim’de
k›r gerilla
birli¤inde
görevli
iken, za-

aflar›n› yenme konusunda umut-
suzlu¤a düfltü¤ü bir anda, düze-
ne dönmek ya da düflmana tes-
lim olup ihanet etmektense, ölü-
mü tercih ederek, nöbet s›ras›nda
intihar ederek aram›zdan ayr›ld›.

BBaarr››flfl BBUUDDAAKK

1956 do¤umluydu. 1980'lerin sonunda devrimci ha-
reket içinde çeflitli görevler üstlendi. At›l›m döneminde
silahl› birlikler üyesi olarak, halk›n adaletinin yerine
getirildi¤i eylemlerin, planlay›c›s›, uygulay›c›s› oldu. 
10 Ekim 1991’de ‹stanbul’da üç iflkenceciye yö-
nelik bir eylemin ard›ndan Merter’de ç›kan çat›flma-
da flehit düfltü. HHaayyrrii KKOOÇÇ

1969 Si-
vas Hafik
do¤umlu-
dur. Sul-
tan,
1988’de
bir DEM-
KAD üye-

si olarak mücadelede görevler
üstlendi. 1990 Nisan’›nda ille-
gal alanda görev ald›.
10 Ekim 1992’de ‹stanbul
Ac›badem’de bulundu¤u üs ku-
flat›ld›¤›nda, teslim olmay› red-
dedip, direnerek flehit düfltü. 

SSuullttaann CCAANN‹‹KK

YYaallçç››nn ÇÇAAKKMMAAKK
((YYüücceell))

PP››nnaarr GGÜÜNNGGÖÖRR
((HHaattiiccee))

AAyydd››nn BBUULLMMAAKK
((CCaavviitt))

HHaattiiccee YYIILLDDIIZZ
((BBeehhiiyyee))

AAddnnaann BBEERRBBEERR
((AAkk››nn))

ZZeeyynneell KKIIZZIILLKKAAYYAA
((VVeeddaatt))

NNeeccllaa ÇÇAAVVUURRMM‹‹ZZAA
((EEddaa))

AAddaalleett YYEERR
((HHaammiiyyeett))

TTuunnccaayy KKAARRAAMMAANN
((AArriiff))

AAllii ÇÇEELL‹‹KK
((‹‹bbaahhiimm))

MMuurraatt EERR
((MMuussttaaffaa))

MMeehhmmeett AAllii AAYYDDIINN
((UU¤¤uurr))

Che, 14 Haziran 1928'de Arjantin'in Ros-
sario kentinde do¤du. 1949'da bir arkada-
fl›yla birlikte bütün Latin Amerika'y› içine
alan bir tura ç›kt›. Bu yolculuk, onun dev-
rimde netleflmesini sa¤layacakt›. Yolculu¤u
boyunca halk›n kurtuluflu için, devrimden
baflka bir yolun olmad›¤›n› gördü. 1955’te
Küba gerilla hareketinde yeralmaya karar
verdi. Küba’n›n Sierra Maestra da¤lar›nda
Batista diktatörlü¤üne karfl› devrim ve sos-
yalizm için savaflt›. Küba’da devrimden son-
ra sosyalizmin inflas›nda görevler üstlendi;

daha sonra, baflka ülkelerin devrim mücadelesine katk›da bulunmak için
yollara düfltü. Bolivya’da gerilla savafl›n› bafllatt›. 9 Ekim 1967’de, Bolivya
da¤lar›nda ABD iflbirlikçileri taraf›ndan katledildi.
Türkiye devrimcileri onun enternasyonalist ruhunu, devrim için savafl cofl-
kusunu en de¤erli miraslar› olarak koruyorlar. 

Ernesto
Che GUEVARA

Ba¤›ms›zl›k
fliar›n› 66.
Filolar karfl›s›nda
hayk›ran 
fianl› HHaziran ggünlerinden ss›n›fla kkaynaflan
Biz Dev-Gençliyiz / 
Savafl›yoruz eemperyalizme kkarfl›
iflçi kköylü öö¤renci ggençlik
zafere kkadar

Cesaretle iinançla aat›ld›k kkavgaya
yöneldik aayd›nl›klara
okulda ffabrikada kk›rda // iiflgalleri kk›ra kk›ra
Biz Dev-Gençliyiz / SSavafl›yoruz ffaflizme kkarfl›
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Do¤rulup ggürledik NNisan ddireniflinde
kavgan›n iizindeyiz
özgür bir gelecek mmüjdecisi / yyükselen ssesiyiz

Biz Dev-Gençliyiz
Savafl›yoruz ooligarfliye kkarfl›
savaflaca¤›z hhalkla bbirlikte 
kurtulufla kkadar
Biz DDev-Gençliyiz!

HHeeyy DDEEVV--GGEENNÇÇ’’llii,, 
HHeeyy DDEEVV--GGEENNÇÇ’’llii

SSaavvaaflfl vvaakkttii yyaakkllaaflfltt››
AAll ssiillaahh›› vvuurr bbeelliinnee

EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››

DDeenniizz GGeezzmmiiflfl,, MMaahhiirr ÇÇaayyaann
DDeevvrriimm iiççiinn ööllddüülleerr
DDeevvrriimmcciilleerr ööllüürr aammaa

DDeevvrriimmlleerr dduurrmmaazz ssüürreerr

1969’dan
2009’a

Biz vvard›k mmeydanlarda
Bizim mmarfllar›m›z vvard› kkavgada

Bizim ssesimiz yyank›land›
direnifllerde

Biz Dev-Gençliyiz
Ald›k ssilah›, vvurduk bbelimize

Hayk›r›yoruz, kkurtulufla kkadar!
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20 y›l önce söylenmiflti: ““BBiirr
DDeevv--GGeennççiimmiizz vvaarr..”” Day›’n›n bu
sade, ama o ölçüde sahip oldu¤u-
muz fleyin de¤erini hissettiren sözü
yank›lan›yor tarihin derinliklerinde.
Bu sözün söylendi¤i tarihin üzerine
20 y›l daha eklendi ve hala ““BBiirr
DDeevv--GGeennççiimmiizz vvaarr..”” Tam 40 y›ld›r
Türkiye halklar›n›n, Türkiye dev-
rimci hareketinin bir Dev-Genç’i
var. Dünyada pek az halk, pek az si-
yasi hareket sahiptir böyle bir genç-
lik örgütüne. 20 y›l sonra da bir
Dev-Gençimiz olacak; O Dev-
Genç, belki yine faflizme karfl› kav-
gay› sürdüren bir örgüt, ya da sos-
yalist bir Türkiye’nin gençlik örgü-
tü olarak varolacak. Ama mücadele-
mizin dününde oldu¤u gibi, yar›n›n-
da da olacak. Çünkü o art›k ne sade-
ce bir add›r, ne sadece bir örgüttür.
O, emperyalizme ve iflbirlikçilerine
meydan okuyan, halk›n› ve vatan›n›
kucaklayan bir gençlik gelene¤inin
ad›d›r ve o gelenek, kuflku yok ki,
sosyalist bir ülkede de sürecektir. 

Sözümüzün bafl›nda, Dev-
Genç’i yaratan, Dev-Genç’i halk›n
yüre¤inde bir efsaneye dönüfltüren
ve onun 40 y›ll›k kesintisizli¤ini
sa¤layan tüm Dev-Genç flehitlerini
an›yor ve bugün ülkemizin dört bir
yan›nda Dev-Genç bayra¤›n› tafl›-
yan,  Dev-Genç gelene¤ini yaflatan
genç Dev-Gençliler’i selaml›yoruz.
Dev-Gençliler’in her gününden, her
eyleminden gurur duyacaklar› bir
örgütleri var; bugünün Dev-Gençli-
ler’i, gururu duyacaklar› bir s›fata
sahiptirler ve son derece onurlu bir
görev üstlenmifllerdir. 

Dev-Genç, sadece gençli¤in mü-
cadele tarihinin de¤il, Türkiye dev-
riminin bir parças›d›r. Devrimci ha-
reketin bir parças›d›r. E¤er Türkiye
devrimi tarihinden Dev-Genç’i ç›-

kar›rsan›z o çok eksikli bir tarih ola-
cakt›r. 1960’lar›n sonundan bu ya-
na, Türkiye soluna, s›n›f mücadele-
sine iliflkin, içinde Dev-Genç’in flu
veya bu biçimde yer almad›¤› bir
geliflme yok denecek kadar azd›r.
1960’lar›n sonlar›ndan bugüne ka-
dar Türkiye devrimini omuzlayan
kadrolar içinde k›sa ya da uzun,
Dev-Genç içinde yer almam›fl kad-
rolar da çok azd›r. Dev-Genç’in her-
hangi bir dönemde örgütlenmedi¤i
bir flehir, coflkulu ad›mlar›yla sars-
mad›¤› bir meydan yok gibidir.  

Neden böyledir? Böyle olmak
zorunda m›d›r? Bu sorulara farkl›
cevaplar verilebilir ama tart›flmaya
aç›k olmayan, gençli¤in ülkemiz
devriminde ald›¤› bu a¤›rl›kl› yer-
dir. Bu nesnellikten hareketle, özel-
likle reformist sol, devrimci hareke-
ti, ““ggeennççlliikk hhaarreekkeettii”” olmakla,
gençli¤i temel almakla, gençlik ha-
reketini parti yerine koymakla elefl-
tirmifllerdir. Bu, Marksist-Leninist-
ler aç›s›ndan gereksiz bir tart›flma-
d›r. Kimse, bir gençlik örgütüne re-
formizmin spekülasyonunu yapt›¤›
tarzda bir misyon yüklememifltir.
Bu spekülatif yorum, daha Dev-
Genç’in ilk y›llar›nda gündeme gel-
mifl ve Mahir Çayan, daha o zaman
bir gençlik örgütünün ne kadar ge-
liflmifl olursa olsun, bir partinin gö-
revlerini üstlenemeyece¤ini belirte-
rek tart›flmay› noktalam›flt›.  

Fakat flu da bir gerçektir ki ““bbiirr
ddeevvrriimmccii hhaarreekkeett,, ggeennççllii¤¤ii kkaazzaann--
mmaaddaann zzaaffeerree uullaaflflaammaazz..””

Devrim için, halk›n tüm kesim-
lerini birlefltirme perspektifiyle ha-
reket etmeyip, iiflflççiiccii veya kkööyyllüüccüü
flablonlar› beyhude yere uygulama-
ya çal›flanlar, halk›n mücadelesinin
çeflitli dönemlerde öne ç›kard›¤› di-
namikleri görememifl ve örgütleye-

memifllerdir. As›l sorunlar› oradad›r.
Devrimci s›n›flar›n mevzilenmesi,
bir devrimci stratejinin temel yanla-
r›ndan biridir ve günü birlik de¤ifl-
mez. Fakat, mücadelenin çeflitli afla-
malar›nda, halk›n çeflitli kesimleri-
nin kat›l›m› genifller, daral›r, dö-
nemsel olarak kimi kesimler öne ç›-
karken, kimileri geriler. Ülkemizde
de böyle olmufltur. Nitekim ülkemiz
gençli¤inin devrimimizde yukar›da
da vurgulad›¤›m›z gibi özel bir yeri
olsa da bu yer her dönemde ayn› dü-
zeyde de¤ildir. 1960’larda, ‘70’ler-
de, ‘80 ve ‘90’larda, gençli¤in mü-
cadeleye katk›s› ve kat›l›m› de¤iflik
düzeylerde olmufltur. Fakat Dev-
Genç gelene¤i, iflte bu noktada, en
olumsuz flartlarda dahi gençli¤in
kat›l›m›n› bir düzeyde tutmufltur.
Burada belirleyici olan gençli¤e
do¤ru devrimci bak›fl aç›s›d›r:
“Gençlik, sadece ayd›n, dinamik ve
yenili¤e aç›k olmas› ile mücadeleye
kat›lmaz; o ayn› zamanda yak›n
ba¤lant› içinde oldu¤u s›n›f›n bir
parças› olarak da mücadeledeki ye-
rini al›r. Ülkemizde kapitalizmin iç
evrimiyle geliflememifl olmas›, iflçi
s›n›f›n›n nitel ve nicel olarak zay›f
oluflu, kendisi için s›n›f olma bilin-
cine ulaflamamas›n› do¤urmufl, bu
durum gençli¤i devrim ideolojisinin
tafl›y›c›s› olarak daha da ön plana
ç›karm›flt›r. Ülkemizde gençlik, dev-
rim mücadelesinde her dönem, di-
¤er s›n›f ve tabakalar› etkileyen bir
güç olarak dinamik bir ifllev gör-
müfltür.”

Devrim iddias› olan hiçbir siyasi
hareket, bunu görmezden gelemez.
Dev-Genç’i ülkemizde gelip geçen

Say›:
15

4 
Ekim 
2009

4

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

DEV-GENÇ: 
TAR‹H‹ M‹RASIMIZ, 
GELECEK ‹DD‹AMIZ!

DDeevv--GGeennçç,, ssaaddeeccee ggeennççllii¤¤iinn
mmüüccaaddeellee ttaarriihhiinniinn ddee¤¤iill,, TTüürrkkiiyyee

ddeevvrriimmiinniinn bbiirr ppaarrççaass››dd››rr..
DDeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinn bbiirr

ppaarrççaass››dd››rr.. EE¤¤eerr TTüürrkkiiyyee
ddeevvrriimmii ttaarriihhiinnddeenn DDeevv--GGeennçç’’ii
çç››kkaarr››rrssaann››zz oo ççookk eekkssiikkllii bbiirr

ttaarriihh oollaaccaakktt››rr.. 11996600’’llaarr››nn
ssoonnuunnddaann bbuu yyaannaa,, TTüürrkkiiyyee

ssoolluunnaa,, ss››nn››ff mmüüccaaddeelleessiinnee iilliiflflkkiinn,,
iiççiinnddee DDeevv--GGeennçç’’iinn flfluu vveeyyaa bbuu

bbiiççiimmddee yyeerr aallmmaadd››¤¤›› bbiirr ggeelliiflflmmee
yyookk ddeenneecceekk kkaaddaarr aazzdd››rr..



tüm gençlik örgütlenmelerinden
farkl› k›lan nedenlerden biri, gençli-
¤e ve esas olarak da tüm halk ke-
simlerine iliflkin bu do¤ru bak›fl aç›-
s›d›r. Dönemsel kimi geliflmelere
ba¤l› olarak kâh gençli¤i, kâh gece-
kondular›, kâh memurlar› keflfeden
siyasi hareketlerin, hiçbir alanda ka-
l›c› ve istikrarl› örgütlenmeler olufl-
turamayaca¤›, o alanda tutarl› bir
çizgi gelifltiremeyece¤i ve gelenek-
ler yaratamayaca¤› aç›kt›r. Dev-
Genç, bütün bunlar› –istikrarl› bir
örgütlenme, tutarl› bir çizgi ve gele-
nekler– baflarm›flt›r, çünkü o dev-
rimci bir önderli¤in, do¤rulanm›fl
bir devrimci stratejinin yol gösteri-
cili¤ine sahiptir. 

Dolay›s›yla, gençli¤in dönemsel
olarak yer yer mücadelenin gerisin-
de kalmas› asla gençlikten umut
kesmek için bir neden olmamal›d›r.  

Gençli¤imiz, bugün büyük ölçü-
de halk›n gençli¤i de¤ildir, devri-
min gençli¤i de¤ildir, düzenin genç-
li¤idir. Bu, ülkemiz solu aç›s›ndan
ve özel olarak da devrimci bir genç-
lik örgütü aç›s›ndan kabul edilemez
bir durumdur. Gençli¤in bu tablosu-
nu bugünden yar›na de¤ifltirecek si-
hirli bir de¤nek kimsenin elinde
yoktur. Ama Dev-Genç’in, Dev-
Gençliler’in elinde, o sihire yak›n
bir güç var. O güç, bizzat Dev-
Genç’in kendisidir. O güç, Dev-
Genç’in tarihidir. O güç Dev-
Genç’in flehitleri, gelenekleri, zafer-
leridir. O güç, Dev-Genç’in tarihte,
halkta, gençlikte b›rakt›¤› derin iz-
lerdir.  

Nedir halk›n gücündeki, gönlün-
deki o Dev-Gençli denilirse; k›saca
özetleyelim: Dev-Gençli dürüsttür.
Dev-Gençli ahlakl›d›r. Dev-Gençli
halk› yüzüstü b›rakmaz. Dev-Genç-
lik birlikte mücadeleye girdiklerine
ihanet etmez. Dev-Gençli, fedakar-
d›r. Dev-Gençli paylaflmac›d›r. Dev-
gençli cüretlidir... Peki halktaki bi
“Dev-Gençli imaj›” nas›l olufltu?
Halk, Dev-Gençliler’i, ba¤›ms›zl›k
için yapt›klar› eylemlerde tan›d›.
Halk, Dev-Gençliler’i, polis panzer-
leri üzerlerine gelirken dimdik dur-
malar›ndan tan›d›. Halk, Dev-Genç-

liler’i, Commerler’in arabas›n› ya-
karken tan›d›. Toprak iflgallerinde
tan›d›. Grev çad›rlar›nda tan›d›. Fab-
rika iflgallerinde tan›d›... K›sacas›,
halk görmesi gereken kadar›n› gör-
müfl, tan›mas› gerekti¤i kadar tan›-
m›flt›. Dev-Gençliler’e atfetti¤i hiç-
bir s›fat bofluna de¤ildi, kolay yol-
dan verilmifl de¤ildi. Tarihi çeflitli
özelliklerin sonucudur ki, Türkiye
halk›, siyasal güçlere hemen güven-
mez. Dev-Genç iflte bu güvensizli¤i
adeta parçalam›fl, çok k›sa sürede
halk›n güvenini kazanm›flt›.

Dünyan›n bütün ulusal ve sosyal
kurtulufl hareketlerinde gençlik ör-
gütlenmesi, hareketin en dinamik
bölümlerinden biridir. Sadece ülke-
mizde de¤il, mücadelenin az çok
geliflti¤i, dinamik bir seyir izledi¤i
hemen her yerde gençlik o dinamiz-
min içinde mutlaka vard›r; o dina-
mizme, kendi dinamizmini katm›fl-
t›r. 12 Eylül cuntas›n›n “gençli¤i
apolitiklefltirmeyi ve düzen için teh-
dit unsuru olmaktan ç›karmay›” en
temel hedeflerinden biri olarak be-
lirlemesi, elbette nedensiz de¤ildi.
O günden bu yana da, yaklafl›k 26
y›ld›r, tüm iktidarlar›n gençli¤e yö-
nelik özel politikalarla, apolitiklefl-
meyi, örgütsüzlefltirmeyi sürdürme-
ye çal›flmas› da ayn› nedene dayan›r. 

Mahir’in flu sözlerini 40 y›l son-
ra yine hat›rlatmak isteriz. 

““GGeennççlliikk ddeevvrriimmccii yy››¤¤››nnllaarr››nn
ppoolliittiikk bbiilliinnccee uullaaflflmmaadd››kkllaarr›› yyaarr››
ssöömmüürrggee bbiirr üüllkkeeddee,, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk
mmüüccaaddeelleessiinnddee ttoopplluummuunn ddeevvrriimmccii
ss››nn››ff vvee ttaabbaakkaallaarr››nn›› hhaarreekkeettee ggeeççii--
rreenn bbiirr ddiinnaammiitt ffiittiilliiddiirr..””

Mahir, gençlikle ilgili bu sat›rla-

r› yazd›¤›nda, y›l 1968’di. Ve
Mahir’in yafl› da o zaman
2222’ydi. 1968’in 6 May›s ta-
rihli Türk Solu Dergisinde yay›nla-
nan bu yaz›s›n› Mahir “F.K.F. üye-
si” olarak imzalam›flt›. Gençli¤e
güveniyordu. O yaz›da oportünizmi
elefltirerek flöyle demiflti: “siz Tür-
kiye sosyalist hareketinden ve genç-
lik kesiminden FKF’den temizlen-
dikçe Türkiye sosyalist hareketi güç
kazanacakt›r. FKF daha güçlü ve
daha tutarl› bir sosyalist gençlik ör-
gütü olacakt›r. ”

Nitekim öyle olmufltu. FKF,
bünyesindeki oportünizmden, refor-
mizden kurtulunca, k›sa sürede da-
ha güçlü, daha tutarl› bir sosyalist
gençlik örgütüne dönüfltü: oo öörrggüü--
ttüünn aadd›› DDeevv--GGeennçç oolldduu.. 

Mahir’in gençli¤e güveni, en
baflta kkeennddiilleerriinnee güvenleriydi;
sonra ssoossyyaalliizzmmee güvendi. Dev-
Gençliler, bugün iflte bu güvenle
donanmal›lar. Önderlerinden dev-
ralmalar› gereken miras›n bafl›nda
bu geliyor. 

40 y›ll›k tarihinde tek bir leke
olmayan bir gençlik örgütlenmesi-
dir Dev-Genç. 40 y›ll›k tarihinde,
vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n özgür-
lü¤ü u¤runa mücadeleden hiç vaz-
geçmemifl bir örgüttür. Dev-Genç
bir gelenektir. Zulme boyun e¤me-
menin gelene¤i. Aç›kl›¤›n, onurun,
namusun gelene¤i... Dev-Genç,
devrimdir. Dev-Genç ba¤›ms›zl›k-
t›r. 

DDeevv--GGeennçç,, iiflflttee bbuu ggeelleennee¤¤iinnii
ssüürrddüürreerreekk,, 4400.. yy››ll››nn››,, AANNTT‹‹--EEMM--
PPEERRYYAALL‹‹ZZMM BBAAYYRRAA⁄⁄IINNII
YYÜÜKKSSEELLTTEERREEKK kkuuttllaayyaaccaakk..
1960’lar›n sonlar›ndan bu yana eli-
mizde tafl›d›¤›m›z anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n› yükseltmeye
devam edece¤iz. Halk›m›za Ameri-
ka’y› anlataca¤›z. Amerikanc›lar›n
ülkemizi Amerika için bir cceennnneett,,
halk›m›z için cceehheennnneemmee dönüfltür-
melerine karfl› mücadeleyi yükselte-
ce¤iz. Bu mücadele bugün bir kam-
panya fleklinde olacak ama asl›nda
süresizdir; süresi, Dev-Genç’in ilk
y›llar›ndan beri kullan›lan flu slo-
ganla belirlenir: KKuurrttuulluuflflaa KKaaddaarr!!
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4400 yy››llll››kk ttaarriihhiinnddee tteekk bbiirr
lleekkee oollmmaayyaann bbiirr ggeennççlliikk

öörrggüüttlleennmmeessiiddiirr DDeevv--GGeennçç..
4400 yy››llll››kk ttaarriihhiinnddee,, vvaattaann››nn

bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››,, hhaallkk››nn öözzggüürrllüü¤¤üü
uu¤¤rruunnaa mmüüccaaddeelleeddeenn hhiiçç

vvaazzggeeççmmeemmiiflfl bbiirr öörrggüüttttüürr..
DDeevv--GGeennçç bbiirr ggeelleenneekkttiirr.. ZZuullmmee

bbooyyuunn ee¤¤mmeemmeenniinn ggeelleennee¤¤ii..
AAçç››kkll››¤¤››nn,, oonnuurruunn,, nnaammuussuunn

ggeelleennee¤¤ii...... DDeevv--GGeennçç,, ddeevvrriimmddiirr..
DDeevv--GGeennçç bbaa¤¤››mmss››zzll››kktt››rr.. 

40 YAfiINDA
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Dev-Genç, Türkiye devrim tari-
hinde çok özel bir yere sahiptir.
Dev-Genç'i bu kadar özel ve önem-
li k›lan, kuflkusuz sadece mücade-
leyle geçen 4400 yy››llll››kk bbiirr ttaarriihhee sa-
hip olmas› de¤ildir. Ama oonnuurr dduu--
yyuullaaccaakk,, hheerr ggüünnüü ssaavvuunnuullaaccaakk 4400
yy››llll››kk bbiirr ttaarriihhee sahip olmak da tek
bafl›na çok büyük bir önem tafl›r. 

Bu tarihi, Dev-Genç ad›n›n tarih
sahnesine ç›k›fl tarihi olan 1100 EEkkiimm
11996699'dan itibaren bafllatacak olur-
sak; 40 y›ld›r kkeessiinnttiissiizz devam
eden, kkuuflflaakkttaann kkuuflflaa¤¤aa ddeevvrreeddiilleenn
mmiilliittaann bbiirr mmüüccaaddeellee ççiizzggiissii ç›kar
karfl›m›za. 

Bizim gibi bir ülkede, DDEEVV--
RR‹‹MMCC‹‹ bir gençlik örgütlenmesinin
ppoolliittiikkaass››yyllaa, ggeelleenneekklleerriiyyllee ve öörr--
ggüüttllüüllüü¤¤üüyyllee,, 40 y›l boyunca varl›-
¤›n› sürdürmesi politik, ideolojik ve
örgütsel boyutlar›yla üzerinde du-
rulmas› gereken bir konudur. 

Faflizmin say›s›z kez darbeler ya-
p›p, s›k›yönetimler, ola¤anüstü hal-
ler ilan etti¤i bir ülkede, varl›¤›n› 40
y›l boyunca kesintisiz sürdürmek,
büyük bir ggüüççttüürr.. Devrimci demo-
kratik kurumlara yönelik bask›lar›n,
yasaklar›n, kapatmalar›n, devrimci-
lere yönelik gözalt› ve tutuklamala-
r›n kesintisiz oldu¤u bir ülkede, dev-
rimci bir gençlik örgütünü 4400 yy››ll yyaa--
flflaattmmaakk,, dersler ç›kar›lacak, örnek
teflkil edecek bir sonuçtur. 

Dev-Genç mücadelenin en zorlu
y›llar›nda, ihanetlere, karfl› devrim
rüzgarlar›na, devrimci hareketin
tasfiye edilme çabalar›na ra¤men
örgütlenmekten, mücadelede et-
mekten vazgeçmedi. 

Bu yolda 40 y›l boyunca sapma-
dan yürüyebilmek, ancak ideolojik
ve politik olarak sa¤lam, tutarl› ve
bütünlüklü bir çizgiye sahip olmak-
la mümkündür. Bu 40 y›ll›k direnifl

hatt›n›, mücadele anlay›fl›n› yaratan,
süreklileflmesini sa¤layan devrimci
hareketin iiddeeoolloojjiikk--ppoolliittiikk öönnddeerrllii--
¤¤iiddiirr.. Ve ayn› zamanda tüm sald›r›-
lara, engellere ra¤men bedeller öde-
meyi göze alarak Dev-Genç'i yafla-
tan flfleehhiittlleerrddiirr.. Bu Türkiye devrim
tarihinde yyaallnn››zzccaa ddeevvrriimmccii hhaarree--
kkeettee öözzggüü bir durumdur. 

MMaahhiirr’’llee bbaaflflllaadd››kk,, DDaayy››’’yyllaa
ddeevvaamm eettttiikk,, bbiinnlleerrccee MMaahhiirr
oolluupp,, DDaayy›› oolluupp ddeevvaamm
eeddiiyyoorruuzz!!

Dev-Gençliler, 1960’lar›n so-
nunda MMaahhiirr ile yola ç›kt›lar, Ma-
hirler flehit düfltü, ama Dev-Gençli-
ler, Mahirler’in izinden yürümeye

devam ettiler; bu kez Day› vard› ön-
lerinde. DDaayy››'yla Dev-Genç'i bugü-
ne getirdiler... Ve bugünden sonra,
Mahir’in, Day›’n›n, Dev-Genç’i
Dev-Genç yapan tüm Dev-Gençli-
ler’in miras›yla gelece¤e yürünecek.

MMaahhiirr ÇÇaayyaann ve DDuurrssuunn KKaarraa--
ttaaflfl, Dev-Genç okulunun hem ö¤-
rencisi hem ö¤retmeni oldular. Bu
40 y›ll›k destans› tarih onlar›n
emekleri ve bu prati¤e yön veren
önderlikleriyle yaz›ld›. Dev-Genç'in
mmiirraass››nnaa ssaahhiipp çç››kkaabbiillmmeekk ayn›
çizgide yürüyebilmekle mümkün-
dür. Bu yolda yürüyebilmek iiddeeoolloo--
jjiikk nneettlliikk ve ssiiyyaassaall ccüürreett ister. Bu
yolda yürümek, onlarca engelle mü-
cadele etmek demektir. Genç Cep-
heliler, Mahirler'in K›z›ldere'de fle-
hit düflmesinin ard›ndan Dev-Genç
gelene¤ine, miras›na sahip ç›kt›lar.
Bu miras› militan bir mücadele an-
lay›fl›yla ileriye tafl›d›lar. Eski tü-
feklere, y›lg›nlara, inançs›zlara ra¤-
men Dev-Genç'i yaflatma kararl›l›-
¤›n› gösterdiler. Dev-Genç, 40 y›l-
d›r büyük bedeller ödenerek, ayn›
anlay›flla yaflat›ld›. Dev-Genç, Tür-
kiye tarihinde hheemm bbiirr iillkk,, hheemm ddee
tteekkttiirr. Dev-Genç'i Dev-Genç yapan
ideolojisiyle, politik önderli¤iyle,
do¤ru çizgisiyle, mücadele anlay›-
fl›yla, militanca prati¤iyle, onlarca
flehidiyle yaratt›¤› 40 y›ll›k tarihidir.
Geride böyle bir 40 y›l varken, DDeevv--
GGeennçç iissmmiinnii iissttiissmmaarr eettmmeekk,, her-
fleyden önce Dev-Genç’in 40 y›ll›k
tarihine, de¤erlerine, flehitlerine
ssaayygg››ss››zzll››kktt››rr.. 

DDeevv--GGeennçç,, ççookk yyöönnllüü bbiirr
ookkuulldduurr

Dev-Genç, bugüne kadar s›kça
belirtildi¤i gibi, 1969’dan bu yana,
Türkiye devrimci hareketi için bir
kkaaddrroo ookkuulluu ifllevi görmüfltür. Fa-

4400.. yy››ll››mm››zz,, kkaarraarrll››ll››¤¤››mm››zzdd››rr...... 
4400.. yy››ll››mm››zz,, yyoolluummuuzzddaann

ddöönnddüürrüüllmmeezzllii¤¤iimmiizzddiirr...... 
4400.. yy››ll››mm››zz hhaallkk››mm››zzaa,, iiddeeaallllee--

rriimmiizzee bbaa¤¤ll››ll››¤¤››mm››zzdd››rr...... 
4400.. yy››ll››mm››zz ggeelleeccee¤¤ee vvee zzaaffeerree

oollaann iinnaanncc››mm››zzdd››rr.. 
4400.. yy››ll,, DDeevv--GGeennçç''iimmiizziinn

oonnuurruu vvee gguurruurruudduurr..

DEV-GENÇ 440. YYILINDA... 
Tecrübemizle, GGeleneklerimizle, 
Tarihimizle, CCoflkumuz VVe ‹‹nanc›m›zla

40 YYILLIK DDEVR‹MC‹ GGENÇL‹⁄‹Z... 



kat Dev-Genç okulunu sadece bu-
nunla s›n›rlayamay›z. 

Bu destans› örgütlenme, Mahir
Çayan, Dursun Karatafl gibi önder-
ler yaratmaktan bafllayarak, NNiiyyaazzii
AAyydd››nn,, SSiinnaann KKuukkuull,, ‹‹bbrraahhiimm EErr--
ddoo¤¤aann gibi nice gençlik önderleri
de yetifltirmifltir. 

Dev-Genç, düzenin bencillefltir-
meye, halk›na, vatan›na yabanc›lafl-
t›rmaya çal›flt›¤› Türkiye gençli¤i
için de bir okuldur. GGeennççllii¤¤ee hhaallkk
vvee vvaattaann sseevvggiissiinniinn öö¤¤rreettiillddii¤¤ii bbiirr
ookkuulldduurr.. 

Dev-Genç, gençli¤e nnaass››ll bbiirr
ddeevvrriimmcciilliikk yap›lmas› gerekti¤ini
ö¤reten bir okuldur. 40 y›l boyunca
binlerce devrimci yetifltirdi. MMaa--
hhiirr''iinn vvee DDaayy››''nn››nn yyaaflflaamm›› nas›l bir
Dev-Genç'li olunmas› gerekti¤inin
de özlü cevab›d›r. Mahir ve Day›,
mücadeleleriyle, yaflamlar›yla Tür-
kiye gençli¤ine büyük bir mmiirraass b›-
rakt›lar. Bu miras, bundan sonra da
Dev-Genç'in kk››llaavvuuzzuu olacakt›r. 

Dev-Genç, onlarca flehidiyle 40
y›ll›k tarihi içinde nnaass››ll bbiirr ggeennççlliikk
öörrggüüttüü olmak gerekti¤inin de ceva-
b›d›r. 

DDeevv--GGeennçç,, ggeennççllii¤¤iinn tteekk
öönnddeerr ggüüccüüddüürr

Dev-Genç, gençlikle kurdu¤u
güçlü ba¤lar sayesinde, her dö-
nem eenn kkiittlleesseell ggeennççlliikk örgütlen-
mesi olmufltur. Gençli¤in en can
al›c› aakkaaddeemmiikk--ddeemmookkrraattiikk ssoo--
rruunnllaarr››nnaa sahip ç›km›flt›r. Ger-
çeklefltirdi¤i boykotlar, eylemler,
kampanyalar sonucunda gençli-
¤in sorunlar›n›n çözülmesine öönn--
ddeerrlliikk etmifltir. 

Tüm engellere, bask›lara ra¤-
men, gözalt›lar, iflkenceler, tutuk-
lamalara ra¤men 40 y›l boyunca
Dev-Genç'i yok edemediler. 

Bu 40 y›ll›k tarihin eylem çiz-
gisinin özeti, aannttii--ffaaflfliisstt,, aannttii--eemm--
ppeerryyaalliisstt mmüüccaaddeelleeddiirr.. Türkiye
devrim tarihinde anti-emperyalist,
anti-faflist mücadelenin ilkleri Dev-
Genç'le yarat›ld›. Üniversitelerde
gençli¤i sindirmeye, teslim almaya
çal›flan faflistler karfl›lar›nda Dev-

Genç'i buldular. Faflist iflgallerin k›-
r›lmas›, Dev-Genç'in cüretli, bedel
ödemeyi göze al›rken, bedel ödet-
meyi de bilen mücadelesi sayesinde
oldu. 

HHaallkkaa oollaann sseevvggiissii vvee ssaayygg››ss››yy--
llaa, ffeeddaakkaarrll››¤¤››yyllaa, militanl›¤›yla
hhaallkk››nn iiççiinnddee kköökk ssaallmm››flfltt››rr. Hal-
k›n sevdi¤i, güvendi¤i ve her soru-
nunda yan› bafl›nda bulabildi¤i, s›r-
t›n› dayad›¤›, güç ald›¤› bir örgüt-
lenme olmufltur. 

DDeevv--GGeennçç;; öörrggüüttllüüllüükkttee vvee
ddeemmookkrraattiikk mmüüccaaddeelleeddee
››ssrraarr

Dev-Gençliler, hemen hiçbir dö-
nem gençli¤i örgütsüz b›rakmad›lar.
Dev-Gençliler’in önderli¤inde ku-
rulan örgütlenmeler de her dönem
güçlü, kitlesel örgütlenmeler oldu. 

11997733’’ddee ‹‹YYÖÖKKDD, 11997766’da Dev-
rimci Gençlik Dernekleri Federas-
yonu'nu (DDGGDDFF), 11997788’de Devrim-
ci Gençlik Federasyonu (DDeevv--
GGeennçç), 11999911’de Türkiye Ö¤renci
Dernekleri Federasyonu (TTÖÖDDEEFF),
22000044’de GGeennççlliikk DDeerrnneekklleerrii FFeeddee--
rraassyyoonnuu,, bu ›srar›n y›llara yay›lm›fl
ad›d›r.  

Oligarfli sürekli olarak gençli¤in
örgütlenmesini engellemeye çal›flt›.
YYÖÖKK, gençli¤in örgütsüzlefltirilme-
sinde, apolitiklefltirilmesinde ve
devrimci de¤erlerinden uzaklaflt›r›l-
mas›nda önemli bir iflleve sahip ol-
du. DDeevv--GGeennçç ttüümm bbuunnllaarraa rraa¤¤--

mmeenn,, hhiiççbbiirr ddöönneemm ggeennççllii¤¤ii
öörrggüüttssüüzz bb››rraakkmmaadd››.. Lise-
lerden, üniversitelere kadar
örgütlü bir gençlik yaratma
mücadelesi içinde oldu. Dernekleri
kapat›lsa da, yasaklansa da yöneti-
cileri tutuklansa ve flehit düflse de
öörrggüüttllüüllüükkttee ›srar edildi. 

Dev-Genç'in yaratt›¤› örgütlen-
meler, ülkemizde bir demokratik
kitle örgütünün ve bir gençlik örgü-
tünün nnaass››ll oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnee ccee--
vvaapp vveerreenn zengin bir pratik sunar.
Bask›lar karfl›s›nda y›lmayan, sald›-
r›lar, kay›plar karfl›s›nda uummuuttssuuzz--
lluu¤¤aa kkaapp››llmmaayyaann,, kkeennddiinnii yyeenniillee--
mmee azmi ve direncine sahip olan bir
örgütlenme gelene¤idir Dev-
Genç’in gelene¤i. Bu örgütlenmeler
kendilerini yyaassaallll››kkllaa s›n›rlamam›fl,
meflrulu¤una inanarak hareket et-
mifltir. 

Dev-Genç örgütlenmelerinin sö-
zü edilmesi gereken bir di¤er yan›,
bu örgütlenmelerin kkeennddiinnee vvee
ggeennççllii¤¤ee ggüüvveenn tteemmeelliinnddee kurul-
mas› ve bu güveni esas alan bbiirr iiflfl--
lleeyyiiflflee sahip olmas›d›r. Dev-Genç
gençli¤in isteklerine, önerilerine
kararlar›na de¤er vermifl; ancak

“kitleselleflme” ad›na kitle-
lerin geri e¤ilimlerine prim
vermemifl, tam tersine onla-
r› ileri bir çizgiye çekmeyi
esas alm›flt›r. Devrimci bir
bak›fl aç›s›yla. devrimci bir
eylem çizgisiyle öörrggüüttlleenn--
mmeeyyii ve kkiittlleesseelllleeflflmmeeyyii he-
deflemifltir. 

DDeevv--GGeennççllii oollmmaakk bbiirr
rruuhh hhaallii,, bbiirr yyaaflflaamm
ttaarrzz››dd››rr

Dev-Genç, halk ve va-
tan sevgisiyle, devrimci,
militan bir bilinçle yo¤rul-
mufl, bedeller ödemeyi gö-
ze alan bir gençlik yarat-
m›flt›r. Dev-Gençli olan her

genç, bu gelene¤i sürdürmeye çal›-
fl›r. Dev-Gençli, tek bafl›na da kalsa
mücadeleyi omuzlamaktan, cüretle
ortaya at›lmaktan, fedakarl›k yap-
maktan geri durmaz. 

Dev-Genç, düzenin yaratt›¤›
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gençli¤in karfl›s›na aalltteerrnnaattiiff bbiirr
ggeennççlliikk ç›kartm›flt›r. Bu, yaflam tar-
z›yla, düflünüflüyle, oturup kalkma-
s›yla, hayata bak›fl aç›s›yla alternatif-
tir. Düzen, gençli¤i istedi¤i gibi bir
bütün olarak teslim alamam›flt›r. Bu-
gün halen ddeevvrriimmccii bbiirr ggeennççlliikk var-
sa, öörrggüüttllüü bbiirr ggeennççlliikk varsa, düzen
gençlik ppoolliittiikkaallaarr››nnddaa tam bir ba-
flar› elde edememiflse, bu büyük öl-
çüde DDeevv--GGeennçç’’iinn bbaaflflaarr››ss››dd››rr..

Dev-Genç, ddeevvrriimmccii bbiirr kküüllttüürr
ve aahhllaakkllaa donat›lm›fl bir gençlik-
tir; bu anlam›yla da gençli¤in apoli-
tiklefltirilmesinin, Amerikanc›laflt›-
r›lmas›n›n, yozlaflt›r›lmas›n›n önün-
deki tteekk eennggeellddiirr..

DDeevv--GGeennçç,, iiddeeoolloojjiikk nneettllii¤¤ii
vvee ggeelleenneekklleerriinniinn ggüüccüüyyllee 4400
yyaaflfl››nnddaa

40 y›l boyunca, üyeleri, kadrola-

r›, sürekli de¤iflti. Sadece faflizmin
bask›lar›ndan dolay› de¤il, bir genç-
lik örgütü olmas›ndan dolay› da bu
böyleydi. Bir iflçi, bir memur, bir
mühendis, 30 y›l, 40 y›l ayn› sendi-
kan›n, ayn› odan›n üyesi olarak ka-
l›r. Ama ö¤renci gençlikte öyle de-
¤ildir. Dev-Genç örgütlenmesinde
yeralanlar da sürekli gelmifl ve ora-
dan baflka alanlara s›çram›flt›r. Böy-
le olmas›na ra¤men, sanki hep ayn›
kadrolarla 40 y›ld›r mücadele etmifl
gibidir Dev-Genç. Bunu sa¤layan
ise, iiddeeoolloojjiikk nneettllii¤¤ii ve ddeevvrriimmccii
ggeelleenneekklleerriinniinn ggüüccüüddüürr.. 

Bu 40 y›ll›k tarih ideolojik, poli-
tik, örgütsel olarak çok zengin de-
neylere, tecrübelere sahiptir.

Dev-Genç, gençli¤in önüne yep-
yeni bir dünyan›n kap›lar› aralam›fl-
t›r. Bu dünyan›n kap›lar› SSOOSSYYAA--
LL‹‹ZZMMEE aç›lmaktad›r. Dev-Genç,

gençli¤in sorunlar›n›n, e¤itim so-

runlar›n›n da ancak hhaallkk››nn iikkttiiddaarr--

ddaa oldu¤u bir düzende çözülebile-

ce¤ine inanmaktad›r. Bu nedenledir

ki, Dev-Genç'in gençli¤in önüne

hedef olarak koydu¤u gelecekte;
BBaa¤¤››mmss››zz,, DDeemmookkrraattiikk,, SSoossyyaalliisstt

bbiirr TTüürrkkiiyyee vvaarrdd››rr.. 

DDeevv--GGeennçç,, 4400.. yy››ll››nnddaa bbüüttüünn

ggeennççllii¤¤ii DDeevv--GGeennçç ssaaffllaarr››nnddaa bbiirr--

lleeflflmmeeyyee,, mmüüccaaddeellee eettmmeeyyee vvee mmüü--

ccaaddeellee bbaayyrraa¤¤›› yyüükksseellttmmeeyyee ççaa¤¤››--

rr››yyoorr.. 

SSeellaamm oollssuunn DDeevv--GGeennçç''ee,, SSeellaamm

oollssuunn 4400 yy››lldd››rr mmüüccaaddeelleeyyii bbüüyyüükk

bbiirr oonnuurrllaa vvee kkaarraarrll››ll››kkllaa ssüürrddüürreenn

BB‹‹ZZ‹‹MM DDEEVV--GGEENNÇÇ''iimmiizzee.. KKaavvggaa

ssiizziinnllee bbüüyyüüyyeecceekk,, zzaaffeerree ssiizziinnllee

yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz..

‹stanbul Üniversitesi
Aç›l›fl›nda Protesto 

‹stanbul Üniversitesi’nde 2009-2010 ö¤retim y›l›n›n
resmi aç›l›fl› 28 Eylül günü yap›ld›. Cumhurbaflkan› ve
baz› bakanlar›n kat›ld›¤› aç›l›fla her sene oldu¤u gibi bu
sene de ö¤renciler al›nmad›. Törenin bitifl saatine kadar
ö¤renciler Edebiyat ve Fen fakültesinin giriflinde kap›-
lar›n aç›lmas›n› beklediler. Gençlik Federasyonlu ö¤-
renciler bu esnada yapt›klar› eylemle bugün yap›lan
aç›l›flta üniversitenin as›l sahipleri olan ö¤rencilerin ol-
mad›¤›n›, bu durumun okullardaki anti-demokratik uy-
gulamalar›n bir göstergesi oldu¤unu söylediler. 

Federasyon ad›na aç›klama yapan Melike Ba¤datl›;
Bu tarz anti-demokratik uygulamalar›n YÖK sistemi-
nin bir parças› oldu¤unu ve üniversite ö¤rencileri ola-
rak bu tarz uygulamalara izin vermeyerek, ö¤renci ola-
rak hakl› taleplerini her zaman dile getireceklerini vur-
gulad›. 

Ö¤renciler için “Ücret-
siz Ulafl›m ‹stiyoruz-Ala-
ca¤›z” kampanyas›n›n da
geniflletilerek devam edile-
ce¤i duyurulan aç›klama-
da;  “F Tipi Üniversite ‹ste-
miyoruz, Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim, Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” sloganlar›  at›ld›.

‹stanbul Liseli Gençlik’te; 29-30 Eylül ve 1
Ekim’de Füsun Yönder, Ba¤lar, Yenibosna, Etiler, Beh-
çet Kemal Ça¤lar, Kâ¤›thane, Ertu¤rulgazi, Yakac›k,
Haydarpafla, Kad›köy Liselerine “Paras›z E¤itim ‹sti-
yoruz Alaca¤›z” yaz›l› ozalitleri asarak yeni ö¤retim y›-
l›n›n bafllamas›yla; “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampas› çal›flmalar›na bafllad›lar.

“Ö¤renciler için ücretsiz ulafl›m ‹stiyoruz”
Kampanyas› Malatya’da sonuç verdi

Halk Cephesi’nin bafllatt›¤› “Ö¤renciler ‹çin Ücret-
siz Ulafl›m ‹stiyoruz” kampanyas› Malatya’da ilk so-
nuçlar›ndan birini verdi. 2009-2010 yeni e¤itim döne-
mi bafllad›¤›nda belediye meclisi taraf›ndan ücretsiz
ulafl›m talebi k›smen kabul edildi. 

Yeni uygulamaya göre ilkö¤retim ö¤rencileri bele-
diye otobüslerine ücretsiz  olarak binecekler. Okula fle-
hir merkezine uzak köylerden gelen ö¤renciler için de
belediye taraf›ndan ücretsiz servis sa¤lanacak. 

Lise ve yüksekokul ö¤rencileri için de ö¤renci bile-
ti uygulamas›na geçildi. 

Daha önce otobüse binmek için akbil kullanma zo-
runlulu¤u vard›. Bütün ö¤renciler akbil almaya mecbur
b›rak›l›yordu. Paras› olmayan ö¤renciler 1 TL’lik sivil
bilet bilet almak zorunda kal›yordu. Malatya’da kam-
panyan›n taleplerinden birisi de “Akbil Dayatmas›na
Son”  idi. fiimdi Akbil dayatmas›na son verildi ve ö¤-
renciler için 70 Kurufl olan ö¤renci bileti uygulamas›na
geçildi.
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eemmppeerryyaalliisstt
bbiirr üüllkkeeddiirr..

Bir emperyalist
olarak en temel

özelli¤i ssöömmüürr--
ggeeccii olmas›d›r. Sö-

mürgecilik, tarih
sahnesine ç›kt›¤›n-

dan beri, hangi buna-
l›m dönemine ait han-
gi biçimi olursa olsun,

halklara sadece açl›k,
sefalet, kan, gözyafl› gö-

türmüfltür. Gitti¤i ülkelere
bunlar› götüren emperya-

lizm, o ülkelerin tüm zengin-
liklerini de kendi ülkesine

tafl›m›flt›r. 

Amerika’n›n dünya halkla-
r›na karfl› iflledi¤i en büyük
suçlar›n bafl›nda bu gelir. 

Dünya ekonomisine
hükmeden bir avuç Ame-
rikan tekelinin sahip oldu-
¤u güç, iflte bu vahfli sömü-

rü ve gasptan elde edilmifl-
tir. 

- Amerika’da ilk zenginlik,
K›z›lderililer’in topraklar›na el
konulmas›yla oluflmufltur; ki o
birikim, ssooyykk››rr››mm vvee aassiimmiillaass--
yyoonnllaa sa¤lanm›flt›r. Burjuvazi,
ilk sermaye birikimlerini de yine
kkööllee ttiiccaarreettiinnddeenn ve köle eme-
¤inden yapt› Amerika’da. 20.
yüzy›l›n bafl›ndan itibaren em-
peryalist kamp içinde yerini ald›
ve emperyalist tekellerin pazar
ihtiyac› için Latin Amerika’da ifl-
gallere giriflti. ABD’nin iflgal ve
sömürüsüne karfl› Latin Amerika
halklar›n›n ulusal, sosyal, kurtu-
lufl mücadelelerini kanla bast›rd›;
Latin Amerika’y› bu dönemde
adeta kan gölüne çevirdi... 

AAmmeerriikkaa,, hheerrhhaannggii bbiirr eemm--
ppeeyyaalliisstt ddee¤¤iillddiirr.. EEmmppeerryyaalliisstt--
lleerriinn ddüünnyyaaddaakkii jjaannddaarrmmaass››--

dd››rr.. Bu konumunu da ikinci emper-
yalist paylafl›m savafl› sonras›nda
alm›flt›r. Ve Amerika’n›n as›l büyük
suçlar› da bu dönemde ifllenmifltir. 

11994466--11997755 y›llar› aras›nda
amaçlar›na ulaflmak için tam 221155
kkeezz aasskkeerrii ggüüccee bbaaflflvvuurrdduu.. Ameri-
kan askeri güçleri, bu tarihten sonra
da dünyan›n bir çok bölgesinde te-
keller ad›na savaflt›. 

Amerika, dünya’n›n bir çok böl-
gesinde, bölgesel savafllar ç›kartarak
halklar aras› düflmanl›klar yaratt›.

1945’de Japonya’n›n yenilgisi
kesinleflmiflken, tüm dünyaya aske-
ri gücünü ilan etmek ve esas olarak
da savafl sonras›na iliflkin sosyalist
sisteme gözda¤› vermek amac›yla
Hiroflima ve Nagazaki’ye atom
bombas› atarak 250 bin kifliyi kat-
letti. 

Sonraki y›llarda da halklara kar-
fl›, onlarca kez nükleer silah kullan-
ma tehdidinde bulundu. Napalm
bombas› kulland›. 

Çin’de, Japon iflgalinden 1949
halk devrimine kadar olan süreçte
iflbirlikçileri destekleyerek milyon-
larca Çinli’nin katledilmesine ortak
oldu.

Kore’de devrimi önlemek için
ülkeyi iflgal edip ikiye böldü. Savafl
boyunca yüzbinlerce Koreli”yi kat-
letti. 

Vietnam halk›n›n kurtulufl sava-
fl›n› bast›rmak için 1133 mmiillyyoonn 447755
bbiinn VViieettnnaammll›› kkaattlleeddiillddii.. 

Küba’da devrimi bast›rmak için
iflbirlikçi Batista’ya darbe yapt›rd›.
6600 bbiinn KKüübbaall›› kkaattlleeddiillddii..

1965’te iflbirlikçi Suharto eliyle 11
mmiillyyoonn EEnnddoonneezzyyaall›› katledildi.

1970-1975 aras› KKaammbbooççyyaa vvee
LLaaooss’’ttaa devrimleri engellemek için
11 mmiillyyoonn kkiiflflii katledildi.

1991’de ABD’nin Irak’a ya¤d›r-
d›¤› bombalarla 10 bin Irakl› katle-
dilirken savafl sonras› uygulanan

ambargoyla da yar›m milyonu ço-
cuk olmak üzere 11,,55 mmiillyyoonnaa yyaakk››nn
IIrraakkll›› kkaattlleeddiillddii.. 

1990-1997 aras›nda SSoommaallii,, LLii--
bbeerryyaa,, RRuuaannddaa,, BBuurruunnddii,, SSiieerrrraa
LLeeoonnee,, ZZaaiirree,, KKoonnggoo,, EEttiiyyooppyyaa’’ddaa
yaflanan savafllarda ve bunun sonu-
cu oluflan k›tl›kta toplam 44 mmiillyyoonn
kifli katledildi. 

2001 Afganistan’›n iflgali ve
2003 Irak’›n iflgalinden bugüne 1,5
milyonun üzerinde Afganl› ve Irak-
l›’y› katletti. Amerikan’n›n iflgal ve
katliam› halen sürüyor.

Vietnam’da, Kamboçya’da, Mo-
zambik’de, Kore’de, Latin Ameri-
ka’da, Türkiye’de... dünyan›n he-
men her yerinde ifllemedi¤i suç, ka-
r›flmad›¤› darbe, ortak olmad›¤› he-
men hiç bir katliam yoktur.

Amerika’n›n suçlar›n›n hepsini
burada saymak mümkün de¤ildir;
Amerika’n›n suçlar› genellikle ki-
taplar doldurmaktad›r. Latin Ameri-
ka’dan, Asya’ya, Ortado¤u’dan Af-
rika’ya, Balkanlar’a kadar dünyan›n
her taraf›nda ç›karlar› için halklar›n
kan›n› dökmüfltür. Kald› ki yukar›-
daki suçlar›, kurflunlarla, bombalar-
la ifllenen suçlard›r. 

Bir de do¤rudan ekonomik suç-
lar› vard›r.  E¤er bugün bbiirr mmiillyyaa--
rr››nn üüzzeerriinnddee insan açl›k s›n›r›n›n
alt›nda, yiyecek ekme¤e muhtaç ya-
flam savafl› veriyorsa, dört milyar›n
üzerinde insan yoksulluk içindeyse,
bunun bbaaflfl ssoorruummlluussuu AAmmeerrii--
kkaa’’dd››rr.. Amerika’n›n bafl›n› çekti¤i
sömürü düzenidir. Amerika di¤er
emperyalist ülkeleri de arkas›na ala-
rak, tüm dünya halklar›na kan kus-
turmaktad›r. 

KK››ssaaccaass››,, ddüünnyyaann››nn hheerr hhaannggii
bbiirr kkööflfleessiinnddee aaçç bb››rraakk››llaann,, aacc›› ççee--
kkttiirriilleenn,, zzuullmmeeddiilleenn vvee kkaattlleeddiilleenn
tteekk bbiirr iinnssaann››nn bbiillee --ddoollaayyll›› yyaa ddaa
ddoollaayyss››zz-- ssoorruummlluussuu AAmmeerriikkaa’’dd››rr
ddeerrsseekk kkeessiinnlliikkllee aabbaarrttmm››flfl oollmmaa--
yy››zz.. 
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Çünkü 
dünya halklar›na
karfl› bu suçlar›

iflledi!

Amerika Kimdir? 
Niçin Defolmal›d›r?



Anlaflma-
lar vard›r, ül-

kelerin kaderi-
ni de¤ifltirir.

Dönemler vard›r,
art›k tarih, ondan

öncesi ve sonras›y-
la ayr›l›r. 1940’lar›n

ikinci yar›s›nda girdi
ülkemize Amerika.

Ve bir daha ç›kmad›.
Türkiye’nin Ameri-
ka’n›n yeni-sömürgesi

olmas›ndan önceki tari-
hiyle sonraki tarihi ayr› iki

tarihtir. 

Yoksullu¤u ondan önce
de bilirdik; ama ulusal afla-

¤›lanmay› gördük Ameri-
ka’yla... Anadolu’nun üslerle
delik deflik edildi¤ini gördük.
Türkiye ordusunun askerleri-

nin sat›ld›¤›n› gördük. Ve
kkaann ggöörrddüükk.. ÖÖllüülleerriimmiizzii
ggöömmddüükk..

- Amerika; KKoorree’’ddee
kkeennddii çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn TTüürrkkii--

yyee aasskkeerriinnii kkaattlleettttiirrddii...... Oligar-
fli, Amerika ad›na Kore’ye bin-
lerce asker gönderdi. 850 asker
Kore’de yaflam›n› yitirdi. Binler-
cesi “kayboldu”. 

- Amerika; KKoonnttrrggeerriillllaayy›› öörr--
ggüüttlleeddii:: Halk›n mücadelesini
bast›rmak, devrimcileri yoket-
mek için, örgütler kurdu. 

-- Amerika; Türkiye’yi “KKoo--
mmiinniizzmmee kkaarrflfl›› YYeeflfliill KKuuflflaakk”›n
bir parças› yap›p, Ortado¤u halk-
lar›na karfl› suçlar›na orta etti.

- Amerika; 1122 MMaarrtt 11997711
DDaarrbbeessiinnii yyaapptt››rrdd››:: Halka, ay-
d›nlara karfl› balyoz harekatlar›
gerçeklefltirildi. 

- Amerika; DDeevvrriimmccii öönnddeerr--
lleerrii kkaattlleettttii:: 30 Mart 1972’de, 6
May›s 1972’de, 18 May›s
1973’de devrimci hareketin ön-

der kadrolar› katledildi. 

-- 11 MMaayy››ss 7777’’ddeenn 1166 MMaarrtt’’aa;;
kkiittllee kkaattlliiaammllaarr›› Amerika’n›n eessee--
rriiddiirr.. 

- Amerika; HHaallkkllaarr aarraass››nnddaakkii
iinnaannçç ffaarrkkll››ll››kkllaarr››nn›› kkuullllaannaarraakk
AAlleevvii--SSüünnnnii ççaatt››flflmmaass››nn›› kköörrüükkllee--
ddii:: Erzincan, Malatya, Sivas, Ma-
rafl ve Çorum’da Alevi-Sünni hal-
k›n içiçe yaflad›¤› bölgelerde pro-
vokasyonlar ç›kartarak yüzlerce
aleviyi, devrimci, demokrat› katlet-
ti.

-- Amerika; komando kamplar›
kurdu, faflistleri e¤itti; ffaaflfliissttlleerr,,
AAnnkkaarraa’’ddaa BBaahhççeelliieevvlleerr,, BBaallggaatt
vvee PPiiyyaannggootteeppee kkaattlliiaammllaarr›› gibi
onlarcas›n› gerçeklefltirdi. Sorum-
lu, CIA’yd›. 

-- Amerika; devrimci, demokrat,
ilerici ö¤retim görevlisi, ayd›n ve
bilim adamlar›na yönelik ssuuiikkaasstt--
lleerr düzenleterek katledildi.

-- 1122 EEyyllüüll ddaarrbbeessii:: 12 Eylül
1980’de faflist Amerikanc› orduya
darbe yapt›rd›. Yüzbinlerce kifli gö-
zalt›na al›nd›, iflkenceler gördü,
katledildi, hapishanelere doldurul-
du. Aç›k faflizm Amerikanc› cunta
taraf›ndan kurumsallaflt›r›ld›. 

-- 1122 TTeemmmmuuzz vvee 1177 NNiissaann kkaatt--
lliiaamm››:: 12 Temmuz 1991 ve 17 Ni-
san 1992’de oldu¤u gibi Devrimci
Hareketin önder kadro ve savaflç›-
lar›na yönelik say›s›z katliam, biz-
zat ABD iste¤iyle gerçeklefltirildi. 

-- ‹‹flflkkeenncceelleerr:: CIA’n›n e¤itti¤i
iflkenceciler, yüzlerce devrimci,
yurtseveri iflkenceyle katletti, 

-- GGöözzaalltt››nnddaa kkaayy››ppllaarr vvee ffaaiillii
mmeeççhhuulllleerr:: Binlerce devrimci-
yurtsever gözalt›na al›n›p kaybedil-
di.

-- HHaappiisshhaanneelleerrddee,, Buca’dan
bafllayarak onlarca katliam gerçek-
leflti. Ulucanlar’da katledilen dev-
rimciler, Ecevit taraf›ndan Beyaz

Saray’a arma¤an edildiler.. 

-Hapishanelerde teslim alman›n
ikinci boyutu tecritti ki, o da AAmmee--
rriikkaa’’ddaann aall››nnmm››flfl bbiirr ppoolliittiikkaayydd››
zaten.. 

ÜÜllkkeemmiizziinn yyeerraalltt››--yyeerrüüssttüü
zzeennggiinnlliikklleerriinnii yyaa¤¤mmaa vvee ttaallaann eett--
ttiirriillddii:: IMF, Dünya Bankas› gibi
kurumlar arac›l›¤›yla ülkemiz borç-
land›r›larak ekonomik olarak Ame-
rikan emperyalizmine ba¤›ml› hale
getirildi. Yeralt›-yerüstü tüm zen-
ginliklerimizi talan ettiler ve bu ta-
lan AKP iktidar› taraf›ndan en per-
vas›z biçimde sürdürülmektedir. 

EEmmee¤¤iimmiizzii,, aall››nntteerriimmiizzii ssöö--
mmüürrddüü:: Halk›m›z emperyalist te-
kellerin ucuz emek gücü haline ge-
tirildi. Eme¤imizi-al›nterimizi ka-
n›m›z› sömürdüler, sömürmeye de-
vam ediyorlar. Altm›fl y›l› aflk›n za-
mand›r halk›m›z›n yaflad›¤› açl›¤›n,
sefaletin tek sorumlulusu baflta
Amerikan olmak üzere emperya-
lizm ve iflbirlikçisi oligarflidir. 

-- OOrrdduuyyuu AAmmeerriikkaann››nn iiflflggaall
oorrdduussuunnaa ddöönnüüflflttüürrddüü:: Toprakla-
r›m›z, NATO’nun, ABD’nin askeri
üssü haline getirildi. Amerika, ül-
kemizdeki üsleri Irak, Afganistan
halk›na karfl› kullanarak binlerce
kiflinini katledilmesi suçunu iflle-
mifltir.

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn yyoozz kküüllttüürrüüyy--
llee hhaallkk zzeehhiirrlleennddii...... Emperyalistle-
rin halk› rahatça sömürebilmek için
baflvurdu¤u yöntemlerden birisi de
yozlaflt›rma politikas›d›r. Ülkemiz-
de de halk, uyuflturucu, fuhufl, ku-
mar, flans oyunlar›, tüketim gibi ka-
pitalizmin yoz kültürüyle duyars›z-
laflt›r›lmaya çal›fl›ld›. 

Amerika, kelimenin tam anla-
m›yla y›kt› geçti Anadolu’yu, 70
milyonu yoksullaflt›rd›, ülkemizi
kan ölüne çevirdi... Amerikanc›lar,
ancak özeti s›ralanan tüm bu suçla-
ra ortak oldular.

Amerika Kimdir? 
Niçin Defolmal›d›r?

Çünkü 
Türkiye halklar›na

karfl› bu suçlar› iflledi!



Ame-
rikanc›l›k

ve vatanse-
verlik; ülke-

nin kaderine
birinin hük-

metmesiyle di-
¤erinin hükmet-

mesi aras›nda
da¤lar kadar, der-

yalar kadar fark
vard›r. Amerikanc›-

l›k halklar›n boynuna
esaretin boyunduru-

¤unu takarken, vatan-
severlik hhaallkkllaarr››nn öözz--

ggüürrllüü¤¤üünnüü ve bbaa¤¤››mmss››zz--
ll››¤¤››nn›› kazand›r›r. 

Amerikanc›l›k ve vatan-
severlik, iikkii ffaarrkkll›› ddüünnyyaa--

dd››rr. 

Amerikanc›l›k ve vatanse-
verlik, oonnuurrllaa onursuzluk,
hhaallkkttaann yyaannaall››kkllaa halk düfl-

manl›¤›, aakk ile kara kadar bir-
birinden farkl› tav›rlard›r. 

Amerikanc›l›k, ülkemiz-
de 1945-46’lardan beri sü-
regelen, hemen tüm burjuva

politikac›lar›n›n paylaflt›¤›,
sürdürdü¤ü bir politik tutumdur.
Ama bunun da ötesinde Ameri-
kanc›l›k, ssiisstteemmiinn rreessmmii ppoolliittii--
kkaass››, rreessmmii ttaavvrr›› olmufltur. Ame-
rikan mandac›l›¤›, 1940’lar›n ikin-
ci yar›s›nda Marshall yard›mlar›,
Truman doktriniyle meflrulaflt›r›l-
m›flt›r. 

*

Vatanseverlik, AAnnaaddoolluu’’nnuunn
emperyalizme karfl› savafl›d›r. Bu
savafl›, 1960’larda ba¤›ms›z Tür-
kiye fliar›yla mücadele arenas›na
ç›kan ggeennççlliikk devralm›flt›r. Sonra-
s›nda da iflçisi, köylüsü gecekon-
dulusuyla yüzlerce devrimci, vata-
n›n›n ba¤›ms›zl›¤› u¤runa can›n›
feda etmifltir. 

Vatanseverlik, yaln›zca dev-
rimcilere özgü de¤ildir. Teorik
olarak, vatansever olmak için
Marksist-Leninist olmak gerek-

mez, mutlaka  sosyalizmden yana
olmak da gerekmez. Ama bugün
eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ttuuttaarrll››,, kkaa--
rraarrll›› bbiirr vvaattaannsseevveerrlliikk, yaln›z ddeevv--
rriimmcciilleerr taraf›ndan ortaya konulan
ppoolliittiikk bbiirr ttuuttuummdduurr.. 

Vatanseverlik, kuru bir toprak
parças›n› sevmek de¤ildir. O top-
raklar üzerinde ba¤›ms›z, özgür ve
onuruyla yaflayabilmek için emper-
yalizme cepheden karfl› koyabil-
mektedir. Vatan›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›,
halk›n›n özgürlü¤ünü istemek ba-
¤›ms›zl›¤› ve özgürlü¤ü kazanmak
için mücadele etmektir. Gerekti¤in-
de o toprak parças› için can›n› vere-
bilmektir. 

Bu ülkeyi yönetenler ise y›llard›r
“vatanseverlik”, “milliyetçilik”,
kavramlar›n› kimseye b›rakm›yor-
lar. Ama hepsi ssöömmüürrüü ddüüzzeenniinniinn
ddeevvaamm››nnddaann, AABBDD’’yyee bbaa¤¤››mmll››ll››kk--
ttaann yanalar. Dillerinden düflürme-
dikleri “vatan, millet” edebiyat›yla
ülkemizi soydular, emperyalizme
peflkefl çektiler. Bu ülkenin gerçek-
ten özgür ve ba¤›ms›z olmas› için
mücadele eden devrimcileri, vatan-
severleri de ““vvaattaann hhaaiinnii”” olarak
damgalad›lar. ““VVaattaann hhaaiinnii”” vatan-
severleri katlettiler. Katlede katlede
ba¤›ml›l›¤› ve sömürü düzenini de-
vam ettirdiler. 

Vatanseverlik; her fleyden önce
eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› olmakt›r. Em-
peryalizme karfl› olmak ise mmüüccaa--
ddeellee eettmmeekkttiirr. Bunu yapmayanlar,
ttuuttaarrll›› bbiirr vvaattaannsseevveerr olamazlar. 

Emperyalizmin dünya halklar›n›
ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel
olarak tahakküm alt›na ald›¤›, he-
men her fleyi belirledi¤i bir dünyada
ve ülkede; vatan›n› gerçekten sev-
mek, o vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için ge-
rekti¤inde ööllüümmüü ggöözzee aallaabbiillmmeekk--
ttiirr.. 

VVaattaannsseevveerr oollmmaann››nn ööllççüüssüü,,
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt oollmmaakktt››rr.. AAmmeerrii--
kkaann iiflflggaallii veya AABB flfleemmssiiyyeessii alt›n-
da emperyalizme tabi olunarak ya-
flamay› savunmak ise iiflflbbiirrlliikkççiilliikk--
ttiirr. Amerika’dan özgürlük, Avru-

pa’dan demokrasi beklemek, ülke-
sini ve halk›n› ebediyen emperya-
listlerin esareti alt›nda yaflamaya
mahkum etmektir. 

*

Amerikanc›l›¤›n bugünkü tem-
silcileri ve sürdürücüleri, AAKKPP’dir.
GGeenneellkkuurrmmaayy’’d›r. 

AAKKPP’’nin, ideolojik kökeni itiba-
r›yla “vatan” kavram›yla uzak yak›n
bir ilgisi yoktur. Özünde ‹slamc›l›k-
la da ilgisi yoktur. Sahip oldu¤u tek
kimlik AAmmeerriikkaanncc››ll››kktt››rr.. Amerikan
iflgaline olanak tan›yan, iflgal ortak-
l›¤› yapanlar vatansever olamazlar.

“Ulusalc›l›k”, “milliyetçilik”,
“vatan”, “vatan haini” kavramlar›n›
en çok kullananlardan biri, GGeenneell--
kkuurrmmaayy’d›r. Bu kavramlar› bu ka-
dar çok istismar eden Genelkur-
may’›n as›l görevi, AAmmeerriikkaa’’nn››nn
çç››kkaarrllaarr››nn››nn bbeekkççiillii¤¤iinnii yyaappmmaakk;
ulusal, sosyal haklar›n› isteyen hhaall--
kk››nn mmüüccaaddeelleessiinnii bbaasstt››rrmmaakktt››rr.. 

Omzu kalabal›k Genelkurmay
baflkanlar›n›n gö¤süne tak›lan Ame-
rikan liyakat niflanlar›, Amerikanc›-
l›klar›n›n yaln›zca küçük bir göster-
gesidir. O niflanlar›n arkas›nda sat›l-
m›fl kocaman bir ülke durmaktad›r. 

Ülkemizin kap›lar›n› sonuna ka-
dar emperyalizme aç›p her yan› üs-
lerle donatanlar, vatansever olamaz-
lar. Oligarfli, bir bütün olarak Ame-
rikan iflbirlikçisidir. Amerika’n›n ç›-
karlar› için kendi halk›na zulüm ya-
panlar bu üüllkkeeyyee, hhaallkkaa ddüüflflmmaann
olanlard›r. 

**

DDeevvrriimmcciilleerriinn vvaattaann vvee hhaallkk
sseevvggiissii; özgür ve ba¤›ms›z bir gele-
cek için mücadele etmekle kendini
gösterir. Vatanseverlik, emperyaliz-
min boyunduru¤u alt›na girmeyi ka-
bullenmemek oldu¤u kadar, emper-
yalizmin iflbilikçisi olan “yerli” s›-
n›f ve iktidarlara da boyun e¤me-
mektir. Günümüzün dünyas›nda va-
tansever olmak aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,,
aannttii--oolliiggaarrflfliikk olmakt›r. 

*
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Anadolu halklar› Kurtulufl Sava-
fl›’nda kan›yla, can›yla ülkesinin ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazand›lar. Ama o sa-
vafla öncülük edenler, ülkenin ba-
¤›ms›zl›¤›n› emperyalizme geri tes-
lim ettiler. Bugün bu ülkenin bir
bbaayyrraa¤¤››, bir mmeecclliissii var. Ama o
bayrak, art›k ba¤›ms›zl›¤›n sembolü
de¤ildir. O meclis, halk›n iradesi
de¤il, emperyalizmin istekleri do¤-
rultusunda kararlar alan, Amerikan
baflkanlar›n› ayakta alk›fllayan bir
kurumdur.

Amerikanc›lar NNAATTOO’ya gire-
rek, ülkemizde onlarca AAmmeerriikkaann
üüssssüünnüünn aç›lmas›na izin vererek,
halk›m›z› IIMMFF’ye, DDüünnyyaa BBaannkkaa--
ss››’na mahkum ederek emperyalist-
leri ülkemizdeki tteekk ssöözz ssaahhiibbii yap-
t›lar. Emperyalist sermayeye bu ül-
kenin kap›lar›n› sonuna kadar açt›-
lar. Topraklar›m›z›, denizlerimizi,
akarsular›m›z›, limanlar›m›z›, yolla-
r›m›z›, yeralt› ve yerüstü zenginlik-
lerimizi ve insanlar›m›z› koflulsuz
emperyalizmin hizmetine sundular.
HHaalleenn de Amerikan tekellerini, ül-
kemizi ya¤malamaya ça¤›r›yorlar. 

Ülkemizi “Küçük Amerika”
yapmak için yola ç›kanlar, AAmmeerrii--
kkaa’’yyaa ttaamm bbaa¤¤››mmll›› hale getirdiler. 

1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››,, Ameri-
ka’dan ald›klar› deste¤in karfl›l›¤›n›
ülkemizi Amerikan emperyalizmi-
nin ss››nn››rrss››zz kullan›m›na açarak öde-
diler. 

*

AAmmeerriikkaanncc››llaarr sayesinde ülke-
miz emperyalizmin ggiizzllii iiflflggaallii al-
t›ndad›r. Halk›n ülkemizin yöneti-
minde söz hakk› yoktur. Demokrasi
diye yutturulmaya çal›fl›lan ise, s›-
n›rlar›n› emperyalizmin çizdi¤i bir
“ddeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuu”ndan iba-
rettir. AAmmeerriikkaanncc››llaarr,, faflizmden,
vvaattaannsseevveerrlleerr halk için demokrasi-
den yanad›r.  

*

IMF’ye, NATO’ya üyeli¤i,
AB’ye girmeyi, ABD’yle stratejik
müttefikli¤i savunan hiç kimse va-
tansever olamaz. Emperyalizme bbaa--
¤¤››mmll››ll››¤¤›› mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaayyaa ççaall››flflaann,
emperyalistlerden ddeemmookkrraassii bbeekk--

lleennttiissii yaratan hiç kimse halk›n ç›-
karlar›n› savunuyor olamaz. 

AKP ve Genelkurmay elele ve-
rerek, ülkemizi Amerikan’›n ç›kar-
lar› do¤rultusunda bölge halklar›na
karfl› bir ssaalldd››rr›› üüssssüü haline getir-
meye çal›fl›yorlar. Onbinlerce Ame-
rikan askerine sonuna kadar aç›lan
kap›lar, kurulacak füze kalkanlar›,
Afganistan’a asker gönderme, bü-
tün bunlar Amerikan emperyalizmi-
ne ba¤›ml›l›¤›n pervas›zca sürdü¤ü-
nün göstergeleridir. 

**

HHaallkkllaarr››mm››zzaa ssuunnuullaann iikkii ggeellee--
cceekk vvaarr:: AAmmeerriikkaanncc››llaarr››nn ülkemiz
için yaratt›¤› gelecekte, ba¤›ms›zl›k
yok, ulusal onur yok, demokrasi
yok, özgürlük yoktur. Amerikanc›-
lar AABBDD’’yyee,, AABB’ye olan ba¤›ml›l›-
¤›n, emperyalizmin gizli iflgalinin
devam etmesini istiyorlar. VVaattaannssee--
vveerrlleerr, emperyalistlerle bütün an-
laflmalar›n iptal  edildi¤i, emperya-
lizmin ülkeden kovuldu¤u ba¤›ms›z
bir Türkiye yaratmak istiyorlar.

AAmmeerriikkaanncc››llaarr,, NATO, IMF,
Dünya Bankas› gibi emperyalist ku-
rumlar›n gölgesi alt›nda bir ülke,
vvaattaannsseevveerrlleerr,, emperyalizmin bü-
tün kurumlar›yla iliflkilerin kesildi¤i
bir ülke istiyorlar. 

AAmmeerriikkaanncc››llaarr,, ülkemizin her
taraf›n› bir a¤ gibi saran Amerikan
üslerinin kapat›lmas›n› ak›llar›ndan
bile geçiremiyorlar. VVaattaannsseevveerrlleerr
ise bütün üslerin kapat›larak, Ame-
rikan askerlerinin bu ülkenin kap›-
lar›ndan bir daha giremeyecek fle-
kilde kovulmas›n› istiyorlar.

AAmmeerriikkaanncc››llaarr,, koltuklar›n›
kaybetmemek için emperyalizme
onursuzca boyun e¤erken; vvaattaannssee--
vveerrlleerr,, emperyalizmin esareti alt›n-
da yaflamaya bbaaflflkkaalldd››rr››yyoorrllaarr..

Bir tarafta onursuzluk, uflakl›k,
bir tarafta oonnuurr,, nnaammuuss,, aaddaalleett ve
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ttuuttkkuussuu!.. 

Bir tarafta bu ülkeyi ccaann››nn›› ffeeddaa
eeddeecceekk kadar çok seven vatansever-
ler; di¤er tarafta milliyetçilik dema-
gojilerinin arkas›nda kkaassaallaarr››nn››
ddoolldduurrmmaayyaa bbaakkaann Amerikanc›lar!

**

AAmmeerriikkaanncc››llaarr, ülkemizi ffaa--
flfliizzmmllee yönetiyorlar. Kontrgerilla-
n›n, infazlar›n, katliamlar›n, provo-
kasyonlar›n, linçlerin, iflkencenin
sorumlusudurlar. 1 May›s 77, 16
Mart, Marafl, Çorum, Gazi, Sivas,
Ulucanlar, Buca, Ümraniye, 19 Ara-
l›k Katliamlar›, 12 Temmuz, 16-17
Nisan ve yüzlerce infaz›n sorumlu-
su Amerikanc›lard›r. 

AAmmeerriikkaanncc››llaarr,, emperyalist te-
kellerin ve iflbirlikçilerinin hhaakkiimmii--
yyeettii sürsün istiyorlar. Halka sömü-
rü, zulüm, açl›k, iflsizlik içinde bir
yaflam› reva görüyorlar. VVaattaannssee--
vveerrlleerr ise bu sömürü düzenine son
vererek; insanlar›n eme¤iyle, onu-
ruyla, insanca yaflayabilece¤i halk-
tan yana bir düzen için mücadele
ediyorlar. 

AAmmeerriikkaanncc››llaarr,, bu ülkeyi so-
runsuzca yönetebilmek, halk›n bafl-
kald›r›s›n› engelleyebilmek için
yyoozzllaaflflmmaayy››,, mmaaffyyaacc››ll››¤¤››,, ççeetteelleeflfl--
mmeeyyii,, ffuuhhuuflfluu örgütlüyor, ggeerriicciillii¤¤ii,,
kkaaddeerrcciillii¤¤ii,, flfloovveenniizzmmii körüklüyor-
lar. VVaattaannsseevveerrlleerr,, Amerikan kültü-
rünün, yozlaflman›n, gericili¤in
önünde bbaarriikkaatttt››rrllaarr.. 

AAmmeerriikkaanncc››llaarr››nn halklar›m›z
için çizdi¤i ggeelleecceekk; emperyalizme
ba¤›ml›l›k, faflizm, sömürü, açl›k,
iflsizlik, yozlaflmad›r! VVaattaannsseevveerr--
lleerr ise halk› ba¤›ms›z, demokratik
bir ülkeyi birlikte yaratmaya ça¤›r›-
yorlar. 

Vatanseverlerin ve Amerikanc›-
lar›n halk için çizdi¤i gelecek iflte
böyle birbirinden kkaall››nn ççiizzggiilleerrllee
ayr›l›yor.

Bu ülkenin gerçek vatanseverle-
ri, vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n kur-
tuluflu için can›n› feda etmekten çe-
kinmeyen, bbaa¤¤››mmss››zz,, ddeemmookkrraattiikk,,
ssoossyyaalliisstt bbiirr TTüürrkkiiyyee iiççiinn ssaavvaaflflaann
ddeevvrriimmcciilleerrddiirr.. 

Ba¤›ms›z Türkiye, Türkiye halk-
lar›n› birlefltirecek bir hedeftir; bu
hedefe ulaflmak için devrimcilerin
öncülü¤ünde sürdürülen anti-em-
peryalist, anti-oligarflik savaflta bir-
leflelim. Bu yol bize uulluussaall oonnuurruu--
mmuuzzuu ve öözzggüürrllüü¤¤üümmüüzzüü kazand›-
racakt›r. 
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““GGüülleerr ZZeerree’’yyii yyaaflflaattmmaayy›› bbaaflflaa--
rraammaazzssaakk ööllüümmüünnddeenn hhuukkuukkii,, aahh--
llaakkii,, vviiccddaannii oollaarraakk ddoo¤¤aann ttaarriihhsseell
ssoorruummlluulluukk AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn oommuuzz--
llaarr››nnddaadd››rr..”” 

2 Ekim günü Güler Zere’ye ve
hasta tutsaklara özgürlük isteyenler
Taksim Tramvay dura¤›nda bulufltu
yine. Sloganlar›n ve alk›fll› protes-
tolar›n hiç dinmedi¤i eylemde Gala-
tasaray Lisesinin önüne kadar yürü-
yen 1000 kifli hiç susmadan Güler
Zere ve hasta tutsaklara özgürlük
sloganlar›n› hayk›rd›. Yürüyüflte her
zaman ki gibi oturularak Çavbella
marfl› söylendi.

Yürüyüflün sonuna gelindi¤inde
sanatç› Ercan Ayd›n ortak aç›klama-
y› okudu. Ayd›n aç›klamada; “Güler
Zere’nin hastal›¤›n›n geri dönüflsüz
bir aflamaya gelmesinden; Güler
Zere’yi yaflatmay› baflaramazsak
ölümünden hukuki, ahlaki, vicdani
olarak do¤an tarihsel sorumluluk
AKP iktidar›n›n omuzlar›ndad›r.”
dedi. 

Son olarak “Siyasi iktidara bu
tarihsel sorumlulu¤unu birkez daha
hat›rlat›yor, Güler Zere’ye ve tüm
hasta tutsaklara Özgürlük istiyoruz”
denilerek aç›klama bitirildi.

TTeeppeekkööyy GGeennççllii¤¤iinnddeenn
GGüülleerr ZZeerree  ‹‹ççiinn EEyylleemm

Bayram›n 3. Günü olan 22 Eylül
günü Ardahan’›n Damal ilçesi Tepe-

köy Köyü gençli¤i bir ‹stanbul Adli
T›p önünde eylem yapt›ktan sonra
nöbetçilerin bayramlar›n› kutlad›lar.

“Güler Zere’ye Özgürlük” pan-
kart›n›n aç›ld›¤› eylemde Sercan
Gürenin bas›na aç›klama yapt› ve
“Eriyen Güler Zere’nin bedeni de¤il
sistemin kendisidir” dedi.

“Eylemin ard›ndan nöbetçileri
ziyaret eden Tepeköy gençli¤i bir
müddet orada kald›.

SSaarr››ggaazzii vvee 11 MMaayy››ss’’ttaa
MMeeflflaalleellii YYüürrüüyyüüflfl

AKP iktidar›n›n, kanser hastas›
Güler Zere’yi, uzman doktor rapor-
lar›na ra¤men serbest b›rakmamas›-
na tepki gösteren Sar›gazi halk›, 24
Eylül günü meflaleli yürüyüfl yapt›.
Yürüyüfl boyunca, “Güler Zere’ye
Özgürlük, Güler Zere Serbest B›ra-
k›ls›n, Katil Devlet Hesap Verecek”
sloganlar› at›ld›. 

Sar›gazi Meydan›’na kadar sü-
ren yürüyüfl s›ras›nda, ara ara dura-
rak oturma eylemi yap›ld›. Oturma
eylemi s›ras›nda, Çav Bella ve Gün-
do¤du Marfllar› okundu. Sar›gazi
Meydan›’nda yap›lan aç›klamada;
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›
için her gün her yerde eylemler ya-
p›ld›¤›, ancak siyasi iktidar›n halk›n
özgürlük talebini ›srarla duyma-
mazl›ktan geldi¤vurguland›. 140 ki-
flinin kat›ld›¤› yürüyüfl, Güler Ze-
re’nin bayram mesaj›n›n okunma-

s›yla sona erdi.  

‹stanbul 1 May›s Mahal-
lesi'de Halk Cepheliler tara-
f›ndan, 29 Eylül günü “Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n” talebiyle
meflaleli yürüyüfl yap›ld›. 

Eylemde; “Mücadele meydanla-
r› tüm direnifl mevzileri bizimdir.
Hapishanede, hastanede veya d›fla-
r›da, oligarflinin dayatmalar›na bo-
yun e¤meyece¤iz. Güler de öyle ya-
flad› ve öyle yaflayacak" denildi.

Çavbella ve Gündo¤du marfllar›
söylenen yürüyüfl boyunca "Güler
Zere'ye Özgürlük, Güler Zere Ser-
best B›rak›ls›n" sloganlar› at›ld›.
Yürüyüflün sonunda yap›lan aç›kla-
mada; “‘Adaletin olmad›¤› yer de
direnmek hakt›r.’ Bu hakk›m›z› so-
nuna kadar kullanaca¤›z ve Güler'i
öldürtmeyece¤iz” denildi. 

250 kiflinin kat›ld›¤› eyleme Par-
tizan, DHF ve ESP destek verdi.

AAnnkkaarraa:: AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››
ÖÖnnüünnddee ÖÖzzggüürrllüükk SSllooggaannllaarr››

Ankara’da yaklafl›k 3 ayd›r
yap›lan “Güler Zere’ye Özgürlük!”
eylemi 24 Ekim’de Adalet Bakanl›¤›
önünde, 30 Ekim’de ise Adalet Ba-
kanl›¤› Ek Binas› önünde yap›ld›. 

24 Ekim’de yap›lan eylemde,
Güler Zere’nin göndermifl oldu¤u
bayram mesaj›na karfl›l›k; iki genç
k›z›n Güler ablalar› için yazd›klar›
mektup okundu. 

Mektupta; “Senden ald›¤›m›z
güçle sana yap›lan zulmün karfl›s›n-
day›z” denildi. 

30 Ekimde yap›lan eylemde;
Güler Zere’ye Özgürlük talebinin
genifl kesimlerce sahiplenilen ve
Güler Zere serbest b›rak›lana kadar
da mücadelesi sürdürülecek bir ta-
lep oldu¤u söylendi. 

MMaallaattyyaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree’’ yyee
ÖÖzzggüürrllüükk ‹‹ççiinn EEyylleemm

1 Ekim Perflembe günü Malat-
ya’da demokratik kurumlar›n kat›l›-
m›yla Derme ‹lkö¤retim Okulu
önünden toplan›larak Soykan Mey-
dan›’na kadar Güler Zere’ ye özgür-
lük yürüyüflü yap›ld›.

SORUMLUSU AKP’D‹R!

‹‹SSTTAANNBBUULL
TTAAKKSS‹‹MM
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Güler için yap›lan yürüyüfl esna-
s›nda “Güler Zere’ye Özgürlük,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar›n›n at›ld›. Bafllang›çta
120 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl d›flar›-
dan görenlerinde kat›l›m›yla daha
da artt›. Halk Cephesi, E¤itim-Sen,
SES, ESP, EMEP, , DTP, PSAKD,
‹HD, Partizan’ ›n destek verdi¤i ey-
lem Soykan Park›’na gelindikten
sonra; “AKP iktidar›na ve Adli T›p
Kurumuna sesleniyoruz Güler ZE-
RE ve di¤er hasta tutsaklar ölürse
sorumlusu siz olacaks›n›z ve bu so-
rumluluktan asla kurtulamayacaks›-
n›z!” denilerek  bitirildi.

GGüülleerr ZZeerree’’nniinn SSeessii OOllmmaayyaa
DDeevvaamm EEddeeccee¤¤iizz

29 Eylül günü Mersin’de TA-
YAD’l› Aileler Güler Zere’nin ser-
best b›rak›lmas› için her hafta yap-
t›klar› özgürlük eylemlerine devam
ettiler. Eylemde; “‹nsan hayat›n› bu
kadar basite alanlara karfl› direncini
yitirmeyen ve bizlerle yitirmeyecek
olan Güler Zere' nin sesi olmaya so-
nuna kadar devam edece¤iz. Bu hu-
kuksuzluk ve adaletsizlikler devam
etti¤i sürece, karfl›s›nda yine biz ola-
ca¤›z” denildi. Aç›klaman›n bitimin-
den sonra  her hafta oldu¤u gibi 1O

dakikal›k oturma eylemi yap›ld›. 

AAff DDee¤¤iill AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz

26 A¤ustos günü Antalya K›flla-
han Meydan’nda  bir kez daha Gü-
ler Zere’ye özgürlük istendi.  Ey-
lemde; son günlerde gazetelerde ç›-
kan Cumhurbaflkanl›¤›n›n Güler
Zere’ye affa yönelik aç›klamalar›na
de¤inilirek; Güler Zere için af de¤il
adalet istendi¤i belirtildi. 

GGüülleerr ZZeerree vvee TTüümm HHaassttaa
TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk
‹‹ssttiiyyoorruuzz

26 Eylül günü ‹zmir’de Halk
Cephesi Güler Zere’nin tahliye edil-
mesi talebinini Kemaralt› giriflinde
yapt›¤› eylemle yineledi. 

Eylemde bir aç›klam yapan;
Cemil Güncü; "Yüz küsür gündür
Güler Zere ve tüm hasta tutsaklar
için özgürlük istiyoruz. Evet yüzlü
günlere girdik art›k. Güler Zere ölü-
me bir ad›m daha yak›n flimdi. Siya-
si iktidar ne yap›yor kulaklar›n› t›-
kay›p sesimizi duymamaya çal›fl›-
yor” dedi. 

Türkiye’nin dört bir yan›nda
oldu¤u gibi Avrupa’da da Güler
Zere için eylemler devam ediyor.

ÖÖzzggüürrllüükk KKoommiitteessii’’ddeenn
GGüülleerr ‹‹ççiinn EEyylleemm

D›fliflleri Bakan› Ahmet Davu-
to¤lu Belçika’da, 2 Ekim günü Öz-
gürlük Komitesi taraf›ndan Güler
Zere’nin dövizleri tafl›narak ve “Gü-
ler Zere’ye Özgürlük” sloganlar›yla
protesto edildi. Özgürlük Komitesi
üyeleri korumalar taraf›ndan d›flar›

ç›kar›l›rken arkas›ndan Ahmet Da-
vuto¤lu bas›n›n sorular›n› cevaplad›.
Davuto¤lu;  “Tutuklu bulunanlar bi-
zim çocuklar›m›z zaten gereken ha-
sasiyeti gösteriyoruz.  Di¤er tutsak-
lara gösterdi¤imiz hassasiyeti Güler
Zere’ye de gösteriyoruz:” dedi. Si-
yasi iktidar “bizim çocuklar›m›z”de-
di¤i tusaklar› birer birer katletmeye
devam ediyor. 

BBrrüükksseell'' ddee GGüülleerr EEyylleemmii 77..
HHaaffttaaddaa

Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de,
25 Eylül günü, Güler Zere'ye Öz-
gürlük Komitesi üyeleri, Avrupa
Komisyonu Konsey binas› önünde
K›z›l Yard›m  Belçika seksiyonu ile
ortak bir gösteri düzenlediler.

Bir saat süren protesto gösterisi,

kanser hastas› devrimci tutsak Gü-
ler Zere'nin serbest b›rak›lmas›
için, Brüksel'deki Avrupa'l› kurum-
lar›n önünde yap›lan 7. eylem oldu. 

““GGüülleerrlleerr’’iinn ddiirreenncciinnii
ddüünnyyaann››nn hheerr yyeerriinnee
ttaaflfl››yyaaccaa¤¤››zz””

Özgürlük Komitesi, Fransa'n›n
Blois flehrinde 17 kifliyle Güler Ze-
re’nin 1 Eylül'de yazm›fl oldu¤u
mektubu içeren 700 adet bildiri da-
¤›tt›.

Komitenin Güler Zere için yap-
t›¤› özgürlük ça¤r›s›nda; "Aylard›r
yaflad›¤› ac›ya ra¤men insan hayat›-
n› bu kadar basite alanlara karfl› di-
rencini yitirmeyen ve bizlerle yitir-
meyecek olan Güler Zere'nin sesi
olmaya sonuna kadar devam edece-
¤iz. Güler'lerin direncini dünyan›n
her yerine tafl›yaca¤›z" denildi.

Güler Zere ‹çin Avrupa’da Eylemler

‹‹SSTTAANNBBUULL
SSAARRIIGGAAZZ‹‹

MMAALLAATTYYAA

AANNKKAARRAA
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GGüülleerr''ii zzuullmmüünn eelliinnddeenn ççeekkiipp
aall››nnccaayyaa kkaaddaarr bbuurraaddaayy››zz......

Güler Zere’yi zulmün elinden
çekip almak için iikkii mmeevvzziiddee birden
özgürlük mücadelesi veriyoruz.
Pankartlar›m›z, bildirilerimiz, ey-
lemlerimiz, sloganlar›m›z Güler
için. Onu özgürlü¤üne kavufltura-
bilmek için! 

1100 TTeemmmmuuzz’dan beri AAddaannaa
BBaallccaall›› HHaassttaanneessii’nin önünde nö-
betteyiz. Güler yaln›zca 5-10 metre
uza¤›m›zda, ona dokunacak kadar
yak›n›z ama ellerimiz ona uzanam›-
yor. Biz de yüre¤imizi onun yan›na
yollad›k. Güler’i halen hastanenin
“mahkum ko¤uflu” denilen bir tteecc--
rriitt hhüüccrreessiinnddee tutuyorlar. 

‹kinci mevzimiz ise, art›k ad› iiflfl--
kkeenncceecciilliikk ve kkaattlliiaammcc››ll››kkllaa özdefl-
leflmifl olan ‹‹ssttaannbbuull AAddllii TT››pp KKuu--
rruummuu’nun önü. 1100 AA¤¤uussttooss’dan be-
ri de Adli T›p’›n önünde öözzggüürrllüükk
nnööbbeettii tutuyoruz. 

Hastaneler binlerce hastaya ye-
niden hayat vermifltir. Ama Balcal›
Hastanesi bizim Güler’imizi hayata
ba¤lam›yor, her geçen gün ölüme
biraz daha yak›nlaflt›r›yor.

Sözde adaletin yerine getirilme-
sini sa¤lamakla görevli Adli T›p
Kurumu ise, Güler’i, demir par-
makl›lar›n ard›nda katletmek için
u¤rafl›yor. BBeessbbeellllii kkii,, kap›s›nda as-
kerlerin, gardiyanlar›n bekledi¤i
morgun yak›n›ndaki beton hücrede,
Güler’in son nefesini vermesini
bekliyorlar. 

Bir tarafta kkaattlliiaammcc››llaarr, bir ta-
rafta yyaaflflaamm hhaakkkk››nn›› ssaavvuunnaann ddeevv--
rriimmcciilleerr. Onlar katletmek için bizse
yaflatmak için mücadele ediyoruz.
‹‹kkii iirraaddee ççaarrpp››flfl››yyoorr.. Zulüm, ““nnee
yyaappaarrssaann››zz yyaapp››nn GGüülleerr’’ii kkaattlleeddee--
ccee¤¤iimm”” diyor. Bizse, ““zzuullmmüünn eelliinn--
ddeenn ççeekkiipp aall››nnccaayyaa kkaaddaarr bbuurraaddaa--
yy››zz”” diyoruz. 

Güler için art›k kaybedilecek za-
man kalmam›flt›r. Güler için art›k
her an önemli. Güler’in hastal›¤›
ilerliyor ve her geçen gün ömrün-
den bir gün daha çal›n›yor. 

Duymayan, Bilmeyen 
Kalmas›n!

Balcal› Hastanesi’nde bütün
dünyan›n, ülkenin gözü önünde bir

cinayet iflleniyor. AAKKPP iikkttii--
ddaarr››, KKAANNSSEERR HHAASSTTAASSII
GGÜÜLLEERR ZZEERREE’’YY‹‹ KKAATT--
LLEEDD‹‹YYOORR!!...... 

AAddllii TT››pp KKuurruummuu, Güler Ze-
re’nin ““hhaappiisshhaanneeddee tteeddaavviissiinniinn
ssüürrddüürrüüllmmeessiinnddee ssaakk››nnccaa oollmmaadd››--
¤¤››”” yönünde karar vermiflti. Gü-
ler’in avukatlar›n›n yapt›¤› itiraz
sonucunda karar›n yeniden de¤er-
lendirilmesi için dosya, Adli T›p
Genel Kurulu’na sevk edilmiflti. 

Kurul, Güler’le ilgili karar›n› 2277
AA¤¤uussttooss’da aç›klayacakt›. 

Ancak o gün yap›lan toplant› so-
nunda “oonnkkoolloojjii rraappoorrllaarr›› oollmmaa--
dd››¤¤››”” gerekçesiyle Güler’le ilgili
karar›n ertelendi¤i duyuruldu.

OO eekkssiikk eevvrraakkllaarr bbiirr aayy›› aaflflkk››nn
ssüürreeddiirr ttaammaammllaannaamm››yyoorr.. Adli
T›p OOYYAALLIIYYOORR. 

Oyalamak ise
CC‹‹NNAAYYEETTTT‹‹RR!! 

Art›k gizlisi
sakl›s› kalmam›fl-
t›r. Aç›kça, ““bbiizz

GGüülleerr’’ii ööllddüürreeccee¤¤iizz”” diyorlar.

A¤›r bir kanser hastas›n›n tut-
sakl›k koflullar›nda “tedavi”sine de-
vam edilmesi CC‹‹NNAAYYEETTTT‹‹RR..

Aylarca tedavi etmediler. Hasta-
l›¤›n ilerlemesini beklediler, bilinçli
bir flekilde seyirci kald›lar. fiimdi de
““eekkssiikk eevvrraakk ”” bahanesiyle ölümü-
nü haz›rl›yorlar. DDoossyyaa bbiirr aayydd››rr
AAddllii TT››pp’’ddaa bbeekklliiyyoorr.. Evrak eksik
yalan›yla oyalama devam ediyor. 

Güler Zere’yle birlikte di¤er tut-
saklar›n da özgürlü¤üne kavuflmas›-
n› istemiyorlar. Çünkü bu konuda
elde edilecek bir kazan›m onlarca
tutsa¤› da etkileyecek. Güler Ze-
re’nin özgürlü¤ü için yükselen mü-
cadele, tüm hasta tutsaklar› özgür-
lü¤üne kavuflturma mücadelesidir.
Bu nedenle de AKP bu mücadeleyi
bo¤maya çal›fl›yor. 

Özgürlük nöbetlerimizle, eylem-
lerimizle, afifllerimizle, bildirileri-
mizle binlerce insana Güler’in sesini
duyurduk, AKP’nin katliamc›l›¤›n›
teflhir ettik. AKP iktidar› da, Güler’le
ilgili karar›n aç›klanmas›n› zamana
yayarak bu hakl› ve meflru talebi
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unutturmak, zay›flatmak istiyor. 

Güler Zere’yi zulmün elinden
çekip almak bir ‹‹RRAADDEE SSAAVVAAfifiII--
DDIIRR. Özgürlük nöbetimiz, GGüü--
lleerr’’iinn kkoolluunnddaakkii kkeelleeppççeelleerriinn ççöö--
zzüüllmmeessii içindir. Balcal› Has-
tanesi’nin önünde gün gün bir KKAA--
RRAARRLLIILLIIKK SSAAVVAAfifiII veriliyor.
Adli T›p’›n önünde her gün katli-
amc›l›klar›n›, iflkenceciliklerini
yüzlerine hayk›rmaya devam edi-
yoruz ve edece¤iz. 

Oyalayan Katildir!
AKP, bu hakl› ve meflru müca-

delenin kararl›l›¤› karfl›s›nda, yeni
yalanlarla sorunu ve çözümünü bu-
land›rmaya çal›flmaktad›r. 

Gazetelere geçen hafta yans›-
yan haberlere göre, flimdi de
“Cumhurbaflkanl›¤› baflvurusu” ile
oyalamak istiyorlar. 

“Cumhurbaflkan› Gül’ün Ana-
yasa’n›n 104. maddesinin verdi¤i
aaff yyeettkkiissii kapsam›nda Zere’nin
sa¤l›k dosyas› istendi. Dosya, Ada-
let Bakanl›¤› arac›l›¤›yla Adlî T›p
Kurumu 3. ‹htisas Kurulu’na gön-
derildi. 3. ‹htisas Kurulu, dosyay›
bu sefer af için incelemeye bafllad›.
Kurul, onkoloji uzmanlar›ndan is-
tedi¤i bilginin gelmesiyle Zere’nin
aff› için karar›n› verecek. Kurul
e¤er, ‘sürekli sakatl›¤› bulunuyor’
fleklinde rapor verirse, Cumhur-
baflkan› Gül’ün Zere için af yetkisi-
ni kullanmas›n›n önü aç›lm›fl ola-
cak.” (Taraf, 16 Eylül 2009)

Öncelikli olarak tekrar belirtil-
mesi gereken iki önemli yan var:
Birincisi; GGüülleerr ZZeerree’’nniinn CCuumm--
hhuurrbbaaflflkkaann››’’nn››nn ““aaff”” yyeettkkiissiinnii
kkuullllaannmmaass››nnaa ddaaiirr bbiirr ttaalleebbii yyookk--
ttuurr. ‹kincisi ise; zaten GGüülleerr ZZee--
rree’’nniinn aavvuukkaattllaarr››nn››nn AAddaalleett BBaa--
kkaannll››¤¤››’’nnaa CCeezzaa ‹‹nnffaazz YYaassaass››’’nn››nn
1166.. MMaaddddeessii ggeerree¤¤iinnccee sseerrbbeesstt bb››--
rraakk››llmmaass››nnaa iilliiflflkkiinn bbaaflflvvuurruussuu
bbuulluunnmmaakkttaadd››rr. Güler Zere’nin
avukatlar› ““‹‹nnffaazz››nn 66 aayy eerrtteelleenn--
mmeessiinnii”” istiyorlar.

16. Madde’nin hükmü aç›kt›r;
flöyle yazar o maddede:

“TTuuttuukklluulluukk kkooflfluullllaarr››nnddaa ttee--

ddaavviissii mmüümmkküünn oollmmaayyaann ttuuttuukklluu
vvee hhüükküümmllüülleerriinn cceezzaallaarr›› tteeddaavviissii
yyaapp››ll››nnccaayyaa kkaaddaarr eerrtteelleenniirr..””

Güler Zere, bir suçlu olmad›¤›
için af de¤il, 16. Madde’nin uygu-
lanmas›n›, yani YYAASSAALL HHAAKKKKII--
NNII iisstteemmeekktteeddiirr.. 

AKP, kendi yasalar›na göre Gü-
ler’i tahliye etmek zorundad›r.
Ama AKP iktidar› kendi yasalar›n›
uygulam›yor, yasa, hukuk tan›m›-
yor. YYaallaann vvee ddeemmaaggoojjiiyyllee sseessssiizz
iimmhhaa ppoolliittiikkaass››nn›› ddeevvaamm eettttiirrii--
yyoorr.. Israrla, Güler Zere’nin af dile-
mesini, merhamet dilenmesini isti-
yorlar. 

Bizse Güler Zere için merhamet
de¤il, AADDAALLEETT iissttiiyyoorruuzz.. Af de-
¤il, HHAAKKKKIIMMIIZZ oollaann›› iissttiiyyoorruuzz..

Adli T›p, bir ay› geçkin bir sü-
redir karar› erteleyerek Güler’e
bbooyyuunn ee¤¤ddiirrmmeekk,, bbiiaatt eettttiirrmmeekk
istiyor. Bunun için, hastal›¤›n› kul-
lanarak, ““yyaa ddeevvrriimmcciillii¤¤iinnddeenn
vvaazzggeeççeerrssiinn yyaa ddaa ööllüürrssüünn”” da-
yatmas›nda bulunuyorlar. “Cum-
hurbaflkanl›¤› baflvurusu” da,
AKP’nin oyalama takti¤inin bir
parças›d›r. 

AKP’nin bütün sald›r›lar›na
inat Güler Zere için ddaahhaa ggüürr bbiirr
sseessllee özgürlük istemeye devam
edece¤iz. 

ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK NNÖÖBBEETT‹‹MM‹‹ZZ,,
Güler’i katletmek, Güler’in müca-
delesini unutturmak, bo¤mak iste-
yenlere cevab›m›zd›r. Güler’i öz-
gürlü¤üne kavuflturmadan hhiiççbbiirr
mmeevvzziimmiizzii tteerrkk eettmmeeyyeeccee¤¤iizz.. 

Güler’in özgürlü¤ünü kazanma
iddiam›z her zamankinden daha
ggüüççllüüddüürr.. AKP iktidar›n›n katli-
amc› manevralar›, ööffkkeemmiizzii hheerr
ggüünn ddaahhaa ççookk bbiilliiyyoorr.. 

Güler’i zulmün elinden çekip
almadan hiçbir yere gitmeyece¤iz. 

Devrimcilere boyun e¤dire-
mezsiniz. Zulmünüz, devrimcileri
teslim almaya yetmez. Demagoji-
leriniz, yalanlar›n›z kar etmez bize.
Ne yaparsan›z yap›n kkaazzaannaann ddeevv--
rriimmccii iirraaddee oollaaccaakk.. 

GGüülleerr’’iinn ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜ⁄⁄ÜÜNNÜÜ
KKAAZZAANNAACCAA⁄⁄IIZZ!!
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Galata Kulesi’nde
Güler Zere’ye
Özgürlük Eylemi

TAYAD’l› Aileler Güler Zere’ye
özgürlük talebiyle eylem yapmaya
devam ediyorlar. 29 Eylül günü ‹s-
tanbul’da Galata Kulesi’nde “Güler
Zere’ye Özgürlük” sloganlar› ata-
rak, “Güler Zere Serbet B›rak›ls›n”
yazan kufllar› kuleden afla¤›ya att›-
lar. Pankart açmaya çal›flan TA-
YAD’l›lar güvenli¤in mühalesiyle
karfl›laflt›lar. 

Kulenin önünde de yukar›daki
ailelere destek vermek için bulunan
TAYAD’l› Aileler bas›na bir aç›kla-
ma yapt›lar. Mehmet Güvel’in yap-
t›¤› aç›klamada; Güler Zere’nin du-
rumu ve Adli T›p’›n oyalayarak Gü-
ler’i ölüme gönderdi¤i anlat›ld›.
Güvel aç›klaman›n sonunda; “Biz-
ler TAYAD’l› Aileler olarak evlatla-
r›m›z›n katledilmesine seyirci kal-
mayaca¤›z. Tecrite karfl› mücadele-
mizi sürdürmeye ve Güler Zere’ye
özgürlük talebini yükseltmeye de-
vam edece¤iz” dedi.

Çevik kuvvet geldikten sonra
kulede eylem yapan, Y›ld›z Turan,
Nagehan Kurt, Rabia Ölmezler ve
Erdal Ö¤üt  gözalt›na al›nd›. Gözal-
t›na al›n›rken de “Güler Zere’ye
Özgürlük”slogan› atan 4 kifli Kara-
köy Polis Karakolu’na götürdüler. 

Gözalt›na al›nanlar ayn› gün ak-
flam serbest b›rak›ld›.



GGüülleerr tteeccrriitt’’ttee......

ÇÇüünnkküü;; Bir hücrede tek bafl›na
tutuluyor.. Babas› ile bile, haftada
bir kez ssaaddeeccee 1155 ddaakkiikkaa görüfltü-
rülüyor.  

Havaland›rmas› olmayan, günefl
›fl›¤› almayan bir hücrede kal›yor.
24 saat boyunca aç›k kalan 16 flore-
san lamba ile ayd›nlat›l›yor hücresi.
Ifl›klar› gece söndürmesi engellen-
di¤i için o ›fl›k alt›nda uyumakta
zorlan›yor. Yaflad›¤› göz problemle-
ri onu rahats›z ediyor.

GGüülleerr tteeccrriitt’’ttee......

ÇÇüünnkküü...... GGüülleerr’’iinn rreeffaakkaattçç››ss››
aannllaatt››yyoorr;; ““Gözündeki sorundan
dolay› kitap gazete ve dergi oku-
makta zorlan›yor. Kendisine gelen
mektuplara cevap veremiyor. As-
kerlerin sürekli hücrenin kap›s›ndan
Güler ablay› gözetlemesinden dola-
y› rahat edemiyor. Zaman›n›n ço¤u-
nu yatarak geçiriyor. Ifl›k nedeniyle
geceleri uyuyam›yor. Sabahlar›
kalkt›¤›nda da geceleri uyuyamad›-
¤› için bafl a¤r›s› çekiyor. A¤z› ilti-
hapl› oldu¤u için sürekli a¤r›yor.
Her gün a¤›z egzersizleri yap›yor.

Yoksa çenesi kilitleniyor ve
konuflmakta zorlan›yor. Bu-
lundu¤u ortam›n hijyenik
olmas› gerekirken çarflaflar›
haftada bir de¤ifltiriliyor.
‘fiu anda personel yok, çar-
flaflar bitti’ diye engelleni-

yor...”

GGüülleerr tteeccrriitt’’ttee...... 

ÇÇüünnkküü;; 24 saat boyunca hücre
kap›s›ndan askerler taraf›ndan gö-
zetleniyor.

Kanser hastas› bir kad›n tutsak,
24 saat boyunca gözetim alt›nda tu-
tuluyor. 

Bu nas›l bir ahlakt›r? Bu nas›l
bir vicdand›r?

Kap› önündeki askerlerin gürültü-
sü, içtikleri sigara Güler’i etkiliyor. 

Adli t›p’›n “tedavisi hastanede
sürsün” karar›n›n tercümesi; 2244 ssaa--
aatt aasskkeerrlleerr ttaarraaff››nnddaann ggöözzeettlleenn--
ssiinn,, 1166 fflloorreessaann aalltt››nnddaa uuyyuuttuullmmaa--
ss››nn,, aaçç bb››rraakk››llss››nn,, kkiimmssee iillee ggöörrüüflfl--
mmeessiinn...... KK››ssaaccaass››,, ggüünn ggüünn ööllüümmüü
yyaaflflaass››nn’d›r...

GGüülleerr tteeccrriitt’’ttee......

ÇÇüünnkküü...... GGüülleerr’’iinn rreeffaakkaattçç››ss››
aannllaatt››yyoorr;; “Radyoterapiden kay-
nakl› a¤z›nda yaralar ç›km›flt›. Saç-
lar› ve kirpiklerinin bir bölümü dö-
külmüfl, sol gözünde sürekli bir su-
lanma ve k›zar›kl›k var. Doktor gö-
zü için damla ve jel verip 15 gün

sonra kontrole gelmesini
söylemifl, fakat verilen ilaç-
lar bir hafta gecikmeyle geli-
yor. 

Güler ablan›n a¤z›n›n içinin yara
olmas›ndan dolay› yemek yiyemi-
yor. Sadece mama ve su ile besleni-
yor. Damarlar› serumu kabul etme-
di¤i için onunla da beslenemiyor.
Yiyebildi¤i sadece bir çeflit mama
var, o da  genellikle hastahanede bu-
lunmuyor. Uzun süredir yemek yi-
yemedi¤i için midesi kabul etmiyor. 

GGüülleerr tteeccrriitt’’ttee......

ÇÇüünnkküü;; hastal›¤›n tedavisi için
yeterince u¤rafl›lm›yor. Bir göz ilac›
1 haftada geliyor. Ve midesi hiç bir
fley kabul etmeyen, damardan bes-
lenemeyen Güler açl›¤a terkedili-
yor. Mama ile beslenen Güler’e ma-
ma için de “kalmad›” deniyor.

Günlerdir, mamalar› ailesi al›yor
ama bu kez de cevap, “dd››flflaarrddaann
aallaammaayy››zz” oluyor.

Ve Güler Zere’nin dosyas›, ra-
porlar› kay›p... “Kimli¤i bilinmeyen
“ bir kiflinin “ben hastahane perso-
neliyim” deyip sekreterden ald›¤›
dosyas› 1100 ggüünnddüürr ““kkaayy››pptt››rr””!!....

Hücresinin kap›s›n› hastahane
personelinden kimse açm›yor. Çün-
kü, Güler devrimci bir tutsakt›r.
O’nu çoktan ölüme mahkum etti
Adli T›p...
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Gülsuyu’nda Güler Zere Afifli ve
Polisin Tahammülsüzlü¤ü 

Halk Cepheliler taraf›ndan Gülsuyu’nda yap›lan
afiflleme polis taraf›ndan engellenmek istendi. 

27 Eylül günü Halk Cepheliler’in Gülsuyu
Fatmahan›m civar›nda afifl yapt›¤› esnada yirmiye
yak›n polis ''burada afifl yapamazs›n›z bizimle karakola
geleceksiniz'' diyerek Halk Cepheliler’i gözalt›na almak
istedi. Halk Cepheliler’in kararl› bir tutum sergileyerek
afifllemeye devam etmesi üzerine daha da
kalabal›klaflan polisler '' karakola ya kendi iste¤inizle
yada zorla gütürüleceksiniz' dediler. Halk Cepheliler’in
polisi teflhir etmesi üzerine kimlik kontrolü yapmakla
yetinen polis, mahalle halk›n›n da tepkisiyle oradan
uzaklaflt›lar. Halk Cepheliler ise polisin tekrar gelip
afiflleri y›rtmas›na engel olmak için bir süre afifl yap›lan
yerde beklediler. 

Güler göz hapsinde... 
Güler ›fl›k iflkencesinde... 
Güler açl›kla yüzyüze...

"Mahallede oonlarca hh›rs›z, uuyuflturucu ssat›c›s›
varken bbir aafifl iiçin ttüm kkarakolu bburaya ddik-
menin aanlam› GGüler ZZere vve DDevrimci ddüflman-
l›¤›d›r. EEmniyet mmüdürü yyard›mc›n›z bbile ddaha
dün uuyuflturucu tticareti yyapmaktan ttutukland›,
Bu yyüzden ssizde ppislikleri dde¤il hhakk›n› aarayan
adalet iisteyenleri eengelliyorsunuz, ssizinle kkara-
kola ggelmeyece¤iz, iistiyorsan›z zzorla ggötürün." 

40 YAfiINDA
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önce; polis karakolunda bafllayan,
Metris Hapishanesi’nde devam
eden iflkence ile katlettiler. Onu kat-
ledenler bugün “görmedik, duyma-
d›k, bilmiyoruz” deseler de tarih
önünde suçludurlar.

Hep söyleriz; bir devrimciyi fizi-
ki olarak yok edebilirler. Onun be-
denini, kurflunlarla, bombalarla par-
çalayabilirler ya da Engin gibi de-
mirlerle vurup, kafas›n› betona çar-
pabilirler ama bir devrimciyi yok
edemez, unutturamazlar.

‹flte Engin... 1 y›l önce 10 Ekim
2008’de fiziki olarak aram›zdan ay-
r›ld›. Ama 1 y›ld›r bizimle birlikte
yine. Her hafta onunla birlikte ‹s-
tanbul’u bir boydan bir boya dola-
fl›p, emekçi semtlerinde adalet isti-
yoruz. 

Yürüyüfl sergilerinde, mahkeme
önlerinde, gecelerde, eylemlerimiz-
de ve 24 saat tüm derneklerimizde
evlerimizde bizimle birlikte Engin.

Mütevaz›, onurlu bir yaflam›n ,
iflkenceye karfl› direniflin ad› olarak
yafl›yor Engin. Bir devrimci olarak
emekçilere direnifli ve ba¤l›l›¤›yla
yol gösteriyor.

Metris denince, onursuzlu¤a,
yapt›r›mlara karfl› direnifl denince o
akl›m›za geliyor. ‹flkence deyince

onun mütevaz› direnifli ve ba¤l›l›¤›
bize güç veriyor.

Metris’ten d›flar›ya gönderdi¤i
son mektubunda:

“Ben neredeyim? 80’lerde tarih-
te tek tip elbiselere karfl›, 12 Eylül
cuntas›na karfl› direnifllerle sözedi-
len, tarih sayfalar›na geçen yerde-
yim. Metris’deyim.”

Metris hapishanesinde devrimci
tutsaklar›n direndi¤i y›llarda Engin
daha çocuktur. O zaman 2 yafl›nda-
d›r.

O Engin, büyümüfl, yaflam›n› bir
emekçi olarak sürdürmüfl, düzenin
yoz yaflam›ndan koparak, devrimci
olmufltur. Ve y›llar sonra Metris’in
onurlu tarihine onurlu bir sayfa ek-
lemifltir.

Engin, 2001 y›l›nda Küçükar-
mutlu’daki ölüm orucu direniflçile-
rini ziyaret etti¤inde devrimcileri
tan›m›fl, devrimci mücadeleye böy-
le ad›m atm›flt›r.

Engin, direnifllerden etkilenmifl,
devrimci olmufl, içinden geldi¤i,
gençli¤i yozlaflt›ran düzene karfl›
mücadele etmifltir.

Bugün onu tan›yarak, onun dire-
niflinden etkilenerek onlarca insan
mücadeleye kat›lmaktad›r. Onu kat-
ledenlerin, Engin’i öldüremedikle-
rinin en güzel kan›t› budur.

Engin, 29 y›ll›k yaflam›na dev-
rimcileri tan›d›ktan sonra çok fley
s›¤d›rm›fl, halk ve vatan sevgisini
ö¤renerek onlara ölesiye ba¤l› kal-
m›flt›r.

Devrimci mücadele içinde 3 kez
tutsakl›k yaflam›fl, nitekim son tut-
sakl›¤›n›n üzerinden k›sa bir zaman
geçtikten sonra tekrar tutuklanm›fl-
t›r.

Tutsakl›klar ve tecrit onu y›ld›-
ramam›fl, her ç›kt›¤›nda eksiklerini
görerek mücadeleye daha s›k› sar›l-
m›flt›r.

O, ba¤l›l›k ve inanc›yla an›lma-
ya devam edilecektir...

Ferhat vurulmufltu. Engin o za-
man tutsakt›. Afla¤›daki mektup,
Engin’in iflte o zaman Ferhat’a yaz-
d›¤› mektuplardan biridir:

ENG‹N ÇEBER’‹N FERHAT
GERÇEK’E YAZDI⁄I MEKTUP

Yak›nda FFerhat
yak›nda

Merhaba Sevgili Ferhat,

Hasret ve özlemle s›k› s›k›ya ku-
caklay›p öpüyorum. Nas›ls›n, iyi mi-
sin, sa¤l›¤›n s›hhatin iyidir umar›m.

Geçen bizim mahkemede vard›
dediler Ferhat da oradaym›fl. Oy ki
oy. Görebilseydim gelmez miydim
yan›na. Sen bizim her fleyimizsin.
Yan›m›zdas›n. Sana böyle topluca
komplo ma¤durlar› olarak geldik. 

Her f›rsatta sana misafir olaca¤›z
yan›na gelip. Çay›n› içece¤iz. Aman
ha demli olmas›n ben öyle eskiler-
den de¤ilim be can›m kardeflim. Sa-
na tutsak ürünü el eme¤iyle yap›lan
hediyelerimizlen geliyoruz. fiimdi-
lik böyle kabul et, umar›m be¤enir-
sin can›m kardeflim.

Söylenecek çokça sözlerimiz
olacak kardeflim, seni bu durumlara
sokanlar rahatlar m›, dolaflabiliyor-

lar m›? Uyuyam›yorlard›r. 

Elbette bir gün gelecek o günleri
de görece¤iz. 

Her f›rsatta mücadelemiz süre-
cek. Ba¤›ms›zl›k, sosyalizm kavga-
m›z ne olursa olsun bütün zorlukla-
r› aflaca¤›z. Bizlerin inançl›l›¤›, ka-
rarl›l›¤› de¤erlerimizin sevgisi onla-
ra olan ba¤l›l›¤›m›z, bize o güzel
günleri gösterecek.

Yak›nda Ferhat yak›nda. Görü-
yoruz senin sevgin, o güleryüzlülü-
¤ün, hep böyle güler yüzlü ol karde-
flim... Kendine çok ama çok iyi ba-
kas›n. S›k›ca kucaklay›p öpüyorum.
Kal sa¤l›cakla. Sevgiler. EEnnggiinn

1 Y›l Geçti:
Hep bizimleydi!
Hep bizimle olacak!

OOnnuurrssuuzzlluu¤¤aa,, iiflflkkeennccee’’yyee kkaarrflfl›› ddiirreenniiflfliinn mmüütteevvaazz›› eemmeekkççiissii;;

ENG‹N ÇEBER



IMF’nin 13 bin tetikçisi, ‹stan-
bul’da ezilen halklar› daha da yok-
sullaflt›racak yeni kararlar almak
için tart›fl›yorlar. Halklara açl›ktan
ve zulümden baflka bir fley getirme-
yece¤ini bafltan bildi¤imiz karar ve
politikalar›n› halklara ““kkrriizzddeenn
kkuurrttuulluuflfl yyoolluu”” olarak sunacaklar.
Biz devrimciler, vatanseverler ise
halklara IIMMFF’’ddeenn kkuurrttuulluuflfl yyoolluunnuu
sunuyoruz. Çünkü krizlerden, kriz-
lerin getirdi¤i iflsizlikten, sefaletten
kurtulman›n yolu, IMF’den kurtul-
maktan geçmektedir. 

NNaass››ll kkuurrttuullaaccaa¤¤››zz IMF’den?

“IMF Defol!” diyoruz. Bu bizim
emperyalizm ahtapotunun sa¤ kolu-
na karfl› politik tavr›m›zd›r. Ama
bunu söylerken flunu da biliyoruz ki
ne IMF, ne NATO ve ne de emper-
yalizmin di¤er kurumlar›, “Defol”
demekle defolmazlar. Onlar› fiilen
defetmek, kovmak gerekir. 

NNaass››ll kkoovvaaccaa¤¤››zz öyleyse?

IIMMFF’’yyee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee
tteekk bbaaflfl››nnaa eellee aall››nnaammaazz

IMF’nin, emperyalist bir kurum
oldu¤u, 64 y›ld›r dünya halklar›n›n
kan›n› emdi¤i tart›fl›lmaz bir ger-
çektir. IMF’nin ve Dünya Banka-
s›’n›n emperyalist sömürüde oyna-
d›¤› rol de bilinmektedir. IMF’nin
64 y›ld›r girdi¤i her ülkede yaratt›¤›
tahribat IMF’ye karfl› bir tepkiyi de
do¤urmufltur. 

IMF’nin halklara y›llard›r yaflat-
t›¤› ac›lar, oluflturdu¤u tahribat,
halklar›n yoksullaflmas›nda oynad›-
¤› rol, bu tepkinin temelidir. 

Ancak burada sorun, ““IIMMFF’’yyee
kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleenniinn nnaass››ll eellee aall››nnaa--
ccaa¤¤››””d›r. Bu tepkiyi, örgütlerken
yoksul halka hangi hedefi, nas›l
gösterece¤iz? 

Aç›k ki “Kahrolsun IMF!” de-
mek, “IMF defol!” demek emperya-
lizm ile olan iliflkisi kopar›ld›¤›nda,
bir fley ifade etmeyecektir. IMF’ye,
NATO’ya, üslere, 6. Filo’ya, Irak’›n
iflgaline tav›r bir bütündür. Tutarl›
bir anti-emperyalizm bunu gerekti-
rir. Bu bütünlü¤ün birleflece¤i yer
de BA⁄IMSIZLIK hedefidir. 

Nitekim, IMF’ye karfl› ç›k›p da
örne¤in NATO’ya karfl› ç›kmamak,
tutars›zl›kt›r. IMF’ye karfl› ç›k›p,
AB’ye karfl› ç›kmamak bir baflka tu-
tars›zl›kt›r. 

IMF politikalar›n›n emperyaliz-
min politikalar› oldu¤u bir yana b›-
rak›larak, IMF sanki emperyalizm-
den ba¤›ms›z, tek bafl›na bir güçmüfl
gibi de¤erlendirilmektedir. Bu da
kayna¤›n› anti-emperyalizmdeki tu-
tars›zl›ktan almaktad›r. Avrupa em-
peryalizmine karfl› ç›kmayan, tersi-
ne onun bir parças› olmay› savunan
bir anlay›fl›n, asl›nda IMF’ye de
köklü biçimde karfl› ç›kmas› hem
mümkün, hem tutarl› de¤ildir. Çün-
kü IMF, Amerikan emperyalizmi
demek oldu¤u kadar, Avrupa em-
peryalizmi de demektir. 

Ülkemizde baflta ÖDP, Kürt mil-
liyetçili¤i olmak üzere, reformiz-
min önemli bir bölümü, bu noktada
aç›k bir çeliflki ve tutars›zl›k içinde-
dirler. AB emperyalizmine karfl›
ç›kmamakta ama IMF’ye karfl› ç›k-
maktad›rlar. Bu tutars›zl›kt›r. Politik
olarak emperyalizme karfl› bir tav›r
yoksa, IMF’ye karfl› al›nan tavr›n
alt› bofltur. Yani bir emperyalist ku-
ruma karfl› ç›k›l›yor, di¤er taraftan
ise baflka bir emperyalist kurum sa-
vunuluyor. 

Ülkemizdeki demokrasi sorunu-
nu çözmesi için AB’ye, ABD’ye
ça¤r› yapanlar, AB’nin, ABD’nin
ekonomi politikalar›n› ülkemize da-
yatan IMF’ye karfl› ç›kamazlar. Si-
yasette emperyalizme yedeklenen-

ler, onun di¤er alanlardaki politika
ve dayatmalar›na karfl› direnemez-
ler. Karfl› ç›k›fllar›, karfl› gibi görün-
meleri, s›¤ ve göstermelik olmaktan
öteye geçemez. 

IMF, emperyalist sistem içinde
tek bafl›na bir kurum de¤ildir. O em-
peryalist sistem için çal›flan ve sis-
temin bir parças› olan bir kurumdur.

IMF’ye karfl› mücadele o neden-
le emperyalizme karfl› mücadeledir.
Tutarl› bir anti-emperyalist müca-
dele verilecekse bu bütünlük görül-
melidir. IMF emperyalist kamp›n
ekonomik sömürüsünü düzenler-
ken, NATO’da bu sömürünün gü-
venli¤ini al›r. Bu konudaki ikircikli
politikalar, emperyalizmle çat›flma-
y› göze alamayanlar›n, bundan ka-
çanlar›n, düzenden beslenen düflün-
celeridir.

IIMMFF’’yyee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee
eekkoonnoommiikk mmüüccaaddeellee ddee¤¤iillddiirr

IMF’ye karfl› ç›k›fl›n bir baflka
biçimi, IMF’ye ““ddüüzzeenn iiççiinnddeenn
kkaarrflfl›› çç››kk››flfl””t›r. IMF’ye karfl› ç›k›-
yor görünen ama savunduklar› ile
onu kabul eden bir anlay›flt›r bu. 

Bu anlay›fl, IMF’nin dayatt›¤› ko-
flullar›n yumuflat›lmas›, sömürünün
kabul edilebilir bir düzeye getirilme-
si düflüncesi üstüne kurulmufltur.

Yani “IMF sömürsün ama çok
fazla olmas›n bu sömürü”dür bu an-
lay›fl›n özeti. 

IMF’den “daha az sömürmesini”
istemek veya “e¤itim ve sa¤l›k ko-
nusunda” insafl› olmas›n› istemek
gerçekçi de¤ildir. Bu taleplerin ye-
rine getirilip getirilmemesi bir yana
ama bu tür talepler tart›fl›lmaya bafl-
lanm›flsa IMF’nin emperyalist nite-
li¤i görülmüyor demektir.

Ülkemizdeki ilerici sendikalar›n
IMF karfl›s›ndaki tutumlar›, bu tu-
tars›zl›¤›n tipik yans›malar›ndan bi-
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40 YAfiINDA

Taksim



ridir. Ücretlere, emekçilerin sosyal
haklar›na kadar müdahale eden
IMF’ye karfl› tav›r, daha çok hak
gasplar› noktas›nda ele al›nmakta,
sorun “ekonomik mücadele” olarak
görülmektedir. Oysa, emekçilerin
IMF’ye karfl› mücadelesi de ekono-
mik oldu¤u kadar, BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZLLIIKK
mücadelesi olarak ele al›nmak zo-
rundad›r. Zaten böyle ele al›nmad›-
¤›nda, emekçilerin ekonomik müca-
delesi de sonuca ulaflamaz. 

En önemlisi kendisine ilerici-
yim, solcuyum, demokrat›m diyen-
lerin emperyalist sömürü karfl›s›nda
sorunu emperyalizme karfl› ba¤›m-
s›zl›k ekseninden kopar›p, ekono-
mist bir k›s›rdöngüye hapsetmeleri-
dir. Emperyalist sömürünün niceli-
¤ini tart›flmaya bafllamak, halklar›
yan›ltmalar›d›r.

Oysa biz sömürünün az ya da
çok olmas›na, IMF’nin insafl› olup
olmamas›na göre de¤il, as›l olarak
ssöömmüürrüünnüünn vvee ssöömmüürrggeecciillii¤¤iinn
varl›¤› demek olan emperyalizme
karfl›y›z. Emperyalizmin, tüm ku-
rumlar›yla birlikte ülkemizden at›l-
mas› için mücadele ediyoruz.

IMF’ye karfl› ç›k›fltaki bir di¤er
karfl›tl›k, bbuurrjjuuvvaazziinniinn kkeennddii iiçç
ttaarrtt››flflmmaallaarr››nnaa yyeeddeekklleennmmeekkttiirr.. 

Burjuvazinin dönemsel ihtiyaç-
lar›na göre flekillendirdi¤i ““iitthhaall
iikkaammeeccii mmooddeell”” veya ““iihhrraaccaattaa
yyöönneelliikk ssaannaayyiilleeflflmmee”” gibi model-
leri vard›r. Yine ihtiyaçlar›na göre,
burjuva ekonomistler aras›nda ter-
cihler yapar; bazen KKeeyynneessççii, ba-
zen FFrriieeddmmaanncc›› politikalar uygula-
n›r. IMF, emperyalizmin ihtiyaçlar›-
na göre, bu modellerden, politika-
lardan birini yeni-sömürge ülkeye
de dayat›r. 

‹flte bu noktada, içine düflülme-
mesi gereken en önemli yanl›fl, bu
politikalar, modeller aras›nda bir
tercihte bulunmak, IMF’nin kendi-
sini de¤il, bunlar› tart›flmakt›r. 

Reformist, düzen içi sol, ekono-
mist sendikalar, zaman zaman bu
tuza¤a düflmüfllerdir. Emekten,
halktan yana bir politika savunulu-
yorsa e¤er ne “ithal ikamecilik”le
“ihracata yönelik sanayileflme” ne

burjuva ekonomistler aras›nda bir
tercihimiz olamaz. Biz IMF’nin ya-
ratt›¤› düzenin kendisine karfl›y›z ve
bunu de¤ifltirmek istiyoruz.

Burjuvazinin ekonomi politika-
lar› modelleri, IMF paketleri aras›n-
da, ayr›m yapmak düzeni ve IMF’yi
kabul etmektir. Sömürüye karfl› ç›k-
mak yerine “daha az sömürü”yü ka-
bullenmektir. 

IIMMFF’’yyee kkaarrflfl›› oollmmaakk
eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› oollmmaakktt››rr

IMF ve emperyalizm gerçe¤ini
s›n›fsal olarak de¤erlendirmekten
uzak olanlar bu konuda tutarl› bir
tav›r alamazlar. Ezilen halklar›n ta-
leplerini sahiplenemezler.

IMF’ye karfl› sürdürülen müca-
dele tek bafl›na IMF’ye de¤il, em-
peryalist sistemin kendisine karfl›
sürdürülmesi gereken bir mücadele-
dir.

Tersinden flöyle de ifade edebili-
riz; emperyalizme karfl› mücadele
ayn› zamanda emperyalizmin tüm
kurum ve kurulufllar›na tüm politi-
kalar›na karfl› mücadeleyi de içerir. 

IMF’ye karfl› mücadele, bbaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk mücadelesidir. Devrimci Ha-
reketin siyasi arenaya ç›k›fl›ndan k›-
sa süre sonra gerçeklefltirdi¤i ve o
güne kadar solda sürdürülen en kap-
saml› kampanyalardan biri olan
“Emperyalizme, Faflist Teröre, ‹fl-
sizli¤e ve Pahal›l›¤a Karfl› Mücade-

le Kampanyas›”

IMF’ye karfl› mücadelenin nas›l
ele al›nmas› gerekti¤ine dair de son
derece net bir bak›fl aç›s› sunuyor-
du. Bu netlik, kampanyan›n temel
slogan›nda ifade edilmiflti:
““IIMMFF’’NN‹‹NN YYÖÖNNEETTTT‹‹⁄⁄‹‹ DDEE⁄⁄‹‹LL,,
BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZ TTÜÜRRKK‹‹YYEE!!”” 

IMF yönetmeyecekse kim yöne-
tecek? Halk! ‹flte bu nedenle,
IIMMFF’’nniinn aalltteerrnnaattiiffii bbaa¤¤››mmss››zzll››kktt››rr.. 

1979 y›l›n›n Temmuz-A¤ustos
aylar› içinde, IMF programlar› ile
dayat›lan pahal›l›¤›, zamlar›, zulmü,
iflsizli¤i, emperyalizmle daha s›k›
iliflkiler içine girilmesini protesto
etmek amac›yla bafllat›lan bu kam-
panya, anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n›n yükseltildi¤i, esas olarak
da kitlelere zamlar›n, iflsizli¤in
ASIL KAYNA⁄INI gösteren bir
kampanya olmufltu. Ba¤›ml›l›¤›n
simgesi olan IMF gerçe¤i teflhir
edildi.

“DEVR‹MC‹ SOL; yüzbinlerce
bildiri, el ilan›, pul ve afifllerle
IMF'nin gerçek niteli¤ini, onun bbiirr
yyaarrdd››mm kkuurruulluuflfluu ddee¤¤iill,, eemmppeerryyaalliizz--
mmiinn yyeennii--ssöömmüürrggee üüllkkee eekkoonnoommiillee--
rriinnii ddeenneettlleeyyeenn bbiirr ffiinnaannss kkuurruulluuflfluu
oldu¤unu halka anlatt›...” 

Kampanyada emperyalist ve ifl-
birlikçi tekelleri hedef alan devrim-
ci fliddet eylemleri de bu politik
muhtevay› tamaml›yordu. 

IMF’ye karfl› tutarl› olmak, em-
peryalizme karfl› tutarl› olmakt›r.
Anti-emperyalist, anti-oligarflik
muhtevada bir mücadele anlay›fl›na
sahip olmayanlar, do¤al olarak, bu
güçlerle kâh mücadele, kâh uzlaflma
içinde olacaklard›r. ““IIMMFF’’NN‹‹NN
YYÖÖNNEETTTT‹‹⁄⁄‹‹ DDEE⁄⁄‹‹LL,, BBAA⁄⁄IIMM--
SSIIZZ TTÜÜRRKK‹‹YYEE”” slogan›, tarihsel
bir slogand›r. Ayn› zamanda eski-
meyen bir slogand›r. Çünkü IMF’ye
ba¤›ml›l›k sürmektedir ve onun tek
alternatifi ba¤›ms›z Türkiye’dir. 

Devrimciler, ba¤›ms›z özgür bir
ülke için, ba¤›ms›z demokratik bir
Türkiye için mücadele etmektedir-
ler. Ba¤›ms›zl›¤› a¤z›na bile alama-
yanlar›n, emperyalizme karfl› müca-
dele etmeleri zordur.
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IIMMFF’’yyee kkaarrflfl›› ttuuttaarrll›› oollmmaakk,,
eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ttuuttaarrll››
oollmmaakktt››rr.. AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt,,

aannttii--oolliiggaarrflfliikk mmuuhhtteevvaaddaa bbiirr
mmüüccaaddeellee aannllaayy››flfl››nnaa ssaahhiipp

oollmmaayyaannllaarr,, ddoo¤¤aall oollaarraakk,, bbuu
ggüüççlleerrllee kkââhh mmüüccaaddeellee,, kkââhh
uuzzllaaflflmmaa iiççiinnddee oollaaccaakkllaarrdd››rr..

““IIMMFF’’NN‹‹NN YYÖÖNNEETTTT‹‹⁄⁄‹‹
DDEE⁄⁄‹‹LL,, BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZ TTÜÜRRKK‹‹--

YYEE”” ssllooggaann››,, ttaarriihhsseell bbiirr
ssllooggaanndd››rr.. AAyynn›› zzaammaannddaa

eesskkiimmeeyyeenn bbiirr ssllooggaanndd››rr.. ÇÇüünnkküü
IIMMFF’’yyee bbaa¤¤››mmll››ll››kk ssüürrmmeekktteeddiirr
vvee oonnuunn tteekk aalltteerrnnaattiiffii bbaa¤¤››mmss››zz

TTüürrkkiiyyee’’ddiirr.. 



3. BBÖLÜM

Amerikan üsleri, dünyay› bir ah-
tapotun kollar› gibi sarm›flt›r. ABD
Savunma Bakanl›¤›’n›n 2007’deki
aç›klamalar›na göre, ABD’nin 114400
üüllkkeeddee askeri varl›¤› bulunmakta-
d›r. Avrupa'da 109-134 bin, Asya ve
Pasifik'te 90 bin askeri vard›r. Afla-
¤›daki flu özet tablo, Amerikan em-
peryalizminin üslerle, dünyay› nas›l
bir a¤ gibi sard›¤›n›, nas›l kuflatt›¤›-
n› göstermeye yeter:

AAmmeerriikkaann DDeenniizz KKuuvvvveettlleerrii
üüsslleerriinniinn bbuulluunndduu¤¤uu üüllkkeelleerr:: Bah-
reyn, Diego Garcia, Guam, Güney
Kore, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya, ‹z-
landa, Japonya, Puerto Rico, Guan-
tanamo.

AAmmeerriikkaann HHaavvaa KKuuvvvveettlleerrii üüss--
lleerriinniinn bbuulluunndduu¤¤uu üüllkkeelleerr:: Al-
manya, Avustralya, Guam, Güney
Kore, ‹ngiltere, ‹talya, Japonya, Pa-
nama, Portekiz, Suudi Arabistan,
Türkiye - ‹ncirlik ve ‹zmir

AAmmeerriikkaann KKaarraa KKuuvvvveettlleerrii üüss--
lleerriinniinn bbuulluunndduu¤¤uu üüllkkeelleerr:: Al-
manya (23 ayr› flehrinde), Belçika,
Güney Kore, Hollanda, ‹talya, Ja-
ponya, Panama, Puerto Rico. 

Bunlar›n d›fl›nda ABD’nin çok
say›da uçak gemisinin etraf›nda
kurdu¤u 3300 adet deniz üssü de bu-
lunmaktad›r. 

Her biri dünya halklar›na sald›r›

karargahlar› olan üslerden, ül-
kemizde de çok miktarda var. 

ÜÜllkkeemmiizzddeekkii
AAmmeerriikkaann üüsslleerrii

Türkiye NATO'ya girdik-
ten 4 ay gibi k›sa bir süre son-
ra ‹zmir'de MMüütttteeffiikk KKaarraa
KKuuvvvveettlleerrii KKaarraarrggaahh›› ku-
ruldu. Bu karargah›n bafl›na
Amerikal› bir korgeneral geti-
rildi. 1954'te karargaha Fran-
sa, ‹ngiltere ve ‹talya'n›n as-
kerleri de dahil edildi. 

1954'te Türkiye'de NNAA--
TTOO üüsslleerriinniinn aç›lmas›na
iliflkin bir anlaflma imzalan-
d›. Bu anlaflman›n ard›ndan
ülkemizin dört bir yan›nda

p›trak gibi üsler ço¤ald›. 1966'da,
ülkemizdeki üs say›s› 111122'ye ulaflt›.
Türkiye topraklar›n›n 3355 mmiillyyoonn
mmeettrreekkaarreelliikk bölümü NATO ve
ABD'nin denetimine girdi. Türk
yetkililerin (bakanlar da dahil) bu
üslere, Amerikan komutanlardan
izin almaks›z›n girmesi yasakland›. 

Halk›n emperyalizme ve özel
olarak üslere yönelik tepkilerini
nötralize etmek için oligarfli, genel
olarak üslerle ilgili gerçekleri, ra-
kamlar›, emperyalizmin buralarda
nas›l egemen durumda oldu¤unu
tam olarak halka aç›klamam›flt›r.
Buna karfl› üslere yönelik anti-em-
peryalist tepkiyi savuflturmak için
zaman zaman da ""üüss yyookk tteessiiss vvaarr""
demagojisine sar›lm›fllard›r.

ABD, Türkiye'yle NATO hari-
cinde iikkiillii aannllaaflflmmaallaarr ddaa yaparak,
üsleri kendi denetimi alt›na ald›.
ABD ile Türkiye aras›nda 11997766 y›-
l›nda imzalanan ""AABBDD--TTüürrkkiiyyee
SSaavvuunnmmaa vvee ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii AAnnllaaflflmmaass››""
ile ‹‹nncciirrlliikk,, KKaarrggaabbuurruunn ve haber
alma tesislerinin, Amerika taraf›n-
dan kullan›lmas›na onay verildi. 

1122 EEyyllüüll’le birlikte ABD ile ye-
ni anlaflmalar imzaland› ve bu imza-
lar do¤rultusunda da ülkemizde ye-
ni Amerikan üs ve tesisleri kuruldu.
15 kadar havaalan› her türlü savafl
uça¤›n›n inip kalkaca¤› flekilde ge-
niflletildi. Amerika’ya özel kolay-
l›klar sa¤land›. 

-- 2299 MMaarrtt 11998800’de Ame-
rika ile Savunma ‹flbirli¤i
Anlaflmas› imzaland›. Bu an-
laflmayla ABD, Türkiye üze-
rindeki egemenli¤inde yeni mevzi-
ler elde etti. Bir çok üssün denetimi
Amerika elinde topland›. 

SSiinnoopp’’ttaann PPiirriinnççlliikk’’ee,, ‹‹nncciirr--
lliikk’’tteenn KKaarraabbuurruunn’’aa kadar say›s›z
üs,  ABD’nin denetimine geçti. 

Anlaflmayla, bu tesislerde bir
Türk, bir Amerikal› subay›n yetkili
olmas›, ABD kuvvetleri karargah›na
AAmmeerriikkaann bbaayyrraa¤¤›› ççeekkiilleebbiillmmeessii,,
ABD uçaklar›n›n, gemilerinin, Tü-
kiye havaalanlar›n› ve limanlar›n›
kkuullllaannaabbiillmmeessii karara ba¤land›. 

Bunlar›n karfl›l›¤›nda ise Ameri-
ka ““OOrrdduunnuunn mmooddeerrnniizzaassyyoonnuu
iiççiinn eelliinnddeenn ggeelleenn hheerr ttüürrllüü ggaayyrree--
ttii ggöösstteerrmmee””((!!)) sözü veriyordu.
Amerikan ordusunun külüstürleri
hibe, ödünç ya da kira yoluyla ordu-
ya verilecekti. 

““OOrrttaakk ssaavvuunnmmaa”” ad› alt›nda
AABBDD bbaayyrraa¤¤›› ççeekkiilleenn 1122 ““tteessiiss””
birer Amerikan üssüne dönüfltürül-
dü. Anlaflman›n süresi dolmas›na
ra¤men süre uzat›ld›. 

11998822’de imzalanan ZZiinncciirrlleemmee
HHaarreekkaatt ÜÜsslleerrii AAnnllaaflflmmaass›› ile de
Amerika’ya 1166 üüssssüü kullanma izni
verildi. 2 üssün modernlefltirilmesi
ve 3 yeni üssün daha infla edilmesi
kararlaflt›r›ld›. 

Anlaflma metninde, ““ÜÜsslleerr NNAA--
TTOO ççeerrççeevveessiinnddee yyaapp››ll››rr aammaa mmaass--
rraaffllaarr›› AABBDD kkaarrflfl››llaarr”” deniliyordu.

Ka¤›t üzerinde NATO'ya ait gö-
züken üsler, tesisler gerçekte
ABD'nindir. 

Tüm bu anlaflmalar sonucunda
‹ncirlik; ““DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz’’ddee bbiirr
bbuunnaall››mm hhaalliinnddee eenn iilleerrii hhaattttaakkii
AAmmeerriikkaann uuççaakkllaarr››nn››nn kkiilliitt üüssssüü””
haline getirilmifl oldu. 

Yine ABD ile imzalanan ““ÇÇaa--
bbuukk MMuukkaabbeellee”” SSiisstteemmii AAnnllaaflflmmaa--
ss›› ile; SSCB’den gelebilecek(!) bir
nükleer sald›r›ya karfl›l›k vermek
üzere, nükleer bomba yerlefltirilmifl
uçaklar›n 2244 ssaaaatt hhaazz››rr bekletilme-
si kararlaflt›r›ld›. Bu anlaflma sonu-
cunda ‹ncirlik, Eskiflehir, Bal›kesir,
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‹NC‹RL‹K
ve Amerikan Üsleri

Emperyalist Sald›rganl›¤›n
Karargahlar› 



Mürted ve Erhaç üslerine nükleer
bomba yüklü uçaklar yerlefltirildi. 

1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››,, kuflku-
suz ülkemizin Amerikan üssüne
çevrilmesinde en büyük pay› olan
yönetimdir: 12 Eylül;

- Emperyalistlere yeni üsler ku-
rulmas›, varolanlar›n geniflletilme-
sine izin verdi. 

- Üslerdeki silah ve teçhizat›n
art›r›lmas›na izin verdi. 

- Nükleer silahlar›n ülkemize
yerlefltirilmesine ve üslerde nükleer
bomba tafl›yan uçaklar›n bulundu-
rulmas›na izin verdi. 

- Emperyalizmin oluflturdu¤u
“çevik kuvvet” için topraklar›m›z›
kulland›rd›. 

- Silah üretimi konusunda ba-
¤›ml›l›¤› pekifltiren “ortak” yat›r›m-
lar yap›ld›. 

- Herhangi bir savafl halinde
Amerika’n›n Türkiye topraklar›n›,
ve Türkiye’nin bütün olanaklar›n›
kkeennddii mmaall›› ggiibbii kullanmas›na im-
kan veren anlaflmalar imzaland›. 

12 Eylül döneminde imzalanan
son üs anlaflmas›n›n süresi ““55 yy››ll--
ll››kk”” olmas›na ra¤men bu anlaflma,
ABD'nin talebi do¤rultusunda sü-
rekli uzat›lm›flt›r ve hhaalleenn yyüürrüürr--
llüükktteeddiirr.. 

TTüümm ssiivviill iikkttiiddaarrllaarr,, eenn aazz
1122 EEyyllüüll kkaaddaarr kkaaddaarr
AAmmeerriikkaanncc››’’yydd›› 

11998866’da SSaavvuunnmmaa vvee EEkkoonnoo--
mmiikk ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii ad› alt›nda yeni bir
anlaflma daha imzaland›. Bu anlafl-
mayla ABD’ye daha büyük imtiyaz-
lar sa¤land›. 

-- NNüükklleeeerr bbaaflflll››kk depolar›n›n ye-
ni sistemle donat›l›p, ‹ncirlik’e 3300,
Bal›kesir’e 55, Malatya Erhaç’a 66,
Mürted’e 66, Eskiflehir’e 66 tane yer-
lefltirilmesi kararlaflt›r›ld›. 

-‹ncirlik Üssü içinde tüm yetki
Amerika’ya verildi, ççeevvrree kkoorruummaa--
ss›› (yani üs’teki Amerikal›lar›n gü-
venli¤ini almak görevi) Türkiye’ye
ait olacakt›. 

-Bütün üsler geniflletildi. 

-‹ncirlik’teki F-4 ve F-104 uçak-

lar›, FF--1166’larla de¤ifltirildi. 

-ABD’ye kriz an›nda do¤rudan
Türkiye’den yararlanma yetkisi ta-
n›nd›. 

-MMuuflfl ve BBaattmmaann’a havaalan›
yap›lmas›, di¤er yerlerdekilerin mo-
dernize edilmesi kararlaflt›r›ld›. 

Türkiye’yi ABD’ye daha ba¤›m-
l› haline getiren anlaflmalardan bir
di¤eri de; 11998866 fifiuubbaatt ay›nda imza-
lanan EEvv ssaahhiibbii ÜÜllkkee DDeesstteekk AAnn--
llaaflflmmaass›› oldu. Bu anlaflma gere¤in-
ce ABD’ye;

- Havaalanlar› ve limanlarda ko-
layl›klar tan›nd›. Yak›t, su, t›bbi
malzeme, ulaflt›rma araçlar›, iflçi,
çevirmen, lojistik hizmetler, silah
ve malzeme teminini Türkiye’den
sa¤lama ve cephane depolar›n› kul-
lanma yetkisi verildi. 

Bu anlaflman›n bir benzeri ‹‹nnggiill--
tteerree,, HHoollllaannddaa,, AAllmmaannyyaa vvee BBeellççii--
kkaa ile de imzalanm›flt›. 

Bak›n bbu ttabloya: “Bu üülke
bizim”, ““bu üülke bba¤›ms›z”
D‹YEB‹L‹R MM‹S‹N‹Z?

Ülkemizdeki NATO üslerinin
listesi uzun bir listedir:

-ÇÇii¤¤llii’de bulunan ‹‹zzmmiirr HHaavvaa
ÜÜssssüü, ABD’nin 16. hava filosu bu-
raya yerlefltirilmifltir,

-‹‹zzmmiirr''ddee GGüünneeyyddoo¤¤uu MMAABB
KKoommuuttaannll››¤¤›› (Çekiç Güç'e destek
vermek amac›yla 1991'de kurulan
Güneydo¤u Müttefik Mobil Gücü). 

-fifiiillee'de Stinger füzeleri f›rlatma
alan›,

--KKoonnyyaa 33.. AAnnaa JJeett ÜÜss KKoommuu--

ttaannll››¤¤››.. Irak’ta kullan›lan AWA-
CS'lar burada üslendirildi.

--BBaall››kkeessiirr 99.. HHaavvaa JJeett ÜÜssssüü.. 

--MMuu¤¤llaa AAkkssaazz--KKaarraaaa¤¤aaçç DDeenniizz
ÜÜssssüü..

--LLüülleebbuurrggaazz,, ÇÇaannaakkkkaallee,, ‹‹zz--
mmiirr--BBoorrnnoovvaa,, ‹‹zzmmiitt,, KKüüttaahhyyaa,, EEss--
kkiiflfleehhiirr,, BBaarrtt››nn,, AAnnkkaarraa--AAhhllaattll››--
bbeell,, AAmmaassyyaa--MMeerrzziiffoonn,, SSiivvaass--fifiaarr--
kk››flflllaa,, ‹‹sskkeennddeerruunn,, OOrrdduu--PPeerrflfleemm--
bbee,, RRiizzee--PPaazzaarr,, EErrzzuurruumm,, DDiiyyaarr--
bbaakk››rr vvee MMaarrddiinn'de NATO'ya ba¤-
l› Birlefltirilmifl Hava Harekat Mer-
kezi bulunmaktad›r. 

Yerin alt›nda 90 metre çap›nda,
15 metre yüksekli¤inde bir yar›m
küre içine infla edilen bu tesisler,
ola¤anüstü güvenlik önlemleriyle
korunmaktad›r. 

ABD Savunma Bakanl›¤›’n›n
2007 raporunda Türkiye’de bulunan
ABD askeri üsleri de flöyle s›ralan-
maktad›r:

--AAnnkkaarraa YYöönneettiimm BBiinnaass››,, 

--BBaattmmaann HHaavvaa ÜÜssssüü,, 

--ÇÇii¤¤llii HHaavvaa ÜÜssssüü,, 

--‹‹nncciirrlliikk HHaavvaa ÜÜssüü,, 

--‹‹zzmmiirr HHaavvaa ‹‹ssttaassyyoonnuu,, 

--‹‹zzmmiirr DDeeppoollaammaa EEkk BBiirriimmii,, 

--MMuuflfl HHaavvaa ÜÜssssüü,, 

--YYuummuurrttaall››kk PPeettrrooll DDeeppoollaammaa
EEkk BBiirriimmii.. 

Raporda bunlar›n d›fl›nda 1111 ttaa--
nnee daha üs bulundu¤u belirtilmekte-
dir. ABD’nin Türkiye’de resmen
aç›klanmayan çok say›da gizli üssü
bulunmaktad›r. 

Say say, yaz yaz bitmiyor. Ki
bunlar bilinenler. 

Ülkemizde NATO üssü diye ge-
çen yerlerin tamam› ABD’nin dene-
timinde ve hizmetindedir. Bütün bu
üsler, ülkemiz ve bölge halklar›n›n
mücadelesinin ezilmesi, ABD’nin
bölgedeki emperyalist ç›karlar›n›n
korunmas› için faaliyet yürütmekte-
dir. Hepsi, emperyalizme ba¤›ml›l›k
abideleri olarak, Türkiye topraklar›
üzerindeki kkaarraa lleekkeelleerrddiirr..

‹NC‹RL‹K ÜÜSSÜ 
‹ncirlik, AAddaannaa'ya 10 km, Akde-
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Bak›n nnas›l pparsel pparsel
iflgal eedilmifl üülkemiz.
Amerika’yla iimzalanan
her yeni aanlaflmada,
Anadolu’nun bbir
köflesine ddaha AAmerikan
bayra¤› ddikilmifl.
AKP’ye ssoruyoruz:
Bugün kkaç mmilyon
kilometrekarelik aalan
“üs” oolarak
emperyalistlere
verilmifltir? 



niz'e 56 km uzakl›kta bulunan YYüü--
rree¤¤iirr ilçesi’ne ba¤l› bir beldedir. Bu
belde tam 5555 yy››lldd››rr AAmmeerriikkaa’’nn››nn
aaçç››kk iiflflggaallii aall››nnddaadd››rr.. Ve bu toprak-
lar üzerine kurulan ‹ncirlik Üssü, 55
y›ld›r ABD’nin hizmetinde bölge
halklar›na karfl› bir sald›r› üssü ola-
rak faaliyet yürütmektedir.

Gerek ülkemizde, gerekse de
bölgede onlarca Amerikan üssü var-
d›r, ancak tüm bunlar›n aras›nda ‹n-
cirlik özel bir role sahiptir. ‹ncirlik
Üssü’nü di¤er üslerden farkl› k›lan
ona yüklenen misyondur. 

‹ncirlik, ddüünnyyaaddaakkii 1122., OOrrttaa--
ddoo¤¤uu’’ddaakkii eenn bbüüyyüükk AAmmeerriikkaann
ÜÜssssüü’dür. Hem ssttrraatteejjiikk aç›dan,
hem ppoolliittiikk ve aasskkeerrii aç›dan hem
de bbüüyyüükkllüükk ve kkaappaassiittee aç›s›ndan
büyük bir öneme sahiptir. 

‹‹nncciirrlliikk;; bbiirr aaçç››kk iiflflggaall 
aallaann››;; AAnnaaddoolluu’’nnuunn 
bbaa¤¤rr››nnddaa bbiirr hhaannççeerr

‹ncirlik Üssü, Türkiye’nin
ABD’ye olan ba¤›ml›l›¤›n›, yyeennii--
ssöömmüürrggeecciilliikk iilliiflflkkiilleerriinniinn aasskkeerrii--
ppoolliittiikk vvee ssttrraatteejjiikk aç›dan nas›l yü-
rüdü¤ünü çarp›c› bir flekilde göste-
ren örneklerin bafl›nda gelmektedir. 

1950’lerde Türkiye’yi ““KKüüççüükk
AAmmeerriikkaa”” yapmak için yola ç›kan-
lar, kelimenin gerçek anlam›yla ‹‹nn--
cciirrlliikk’’ii kküüççüükk bbiirr AAmmeerriikkaa’’yyaa ddöö--
nnüüflflttüürrmmüüflfllleerrddiirr. ‹ncirlik’in ABD
için önemi, y›llar içinde artm›flt›r. 

‹ncirlik Üssü’nün k›sa ttaarriihhççeessii--
nnee bakacak olursak; 

** 11995500- Türkiye'nin NNAATTOO'ya
girmesi üzerine ‹ncirlik’te bir üs
aç›lmas› gündeme geldi. Üssün ya-
p›m› için ilk ad›m HHaavvaa AAtt››flfl BBoomm--
bbaarrdd››mmaann DDeesstteekk GGrruupp KKoommuu--
ttaannll››¤¤››'n›n kurulufluyla at›ld›.

** 11995511- Üs yap›m›na baflland›.

** 11995544- Üssün yap›m› tamam-
land›. ABD Libya'daki önemli bir
üssünü Adana'ya tafl›d›. Ayn› y›l
""AAddaannaa HHaavvaa ÜÜssssüü"" ad›yla hizme-
te aç›lan üs, askeri amaçlarla kulla-
n›lmaya baflland›.

** 11995555- ABD Hava Kuvvetleri
ve CIA'n›n çal›flmalar› nedeniyle
‹‹nncciirrlliikk UU--22 MMeerrkkeezzii oldu.

** 11995588- Üsse yak›ndaki beldenin
ad›ndan esinlenilerek ""‹‹nncciirrlliikk""
ad› verildi.

** 11996600-‹ncirlik'ten kalkan bir U-
2 uça¤› Sovyetler Birli¤i üzerinde
SA-2 füzeleriyle düflürüldü.

** 11999977-Üs'deki birlik TTuuggaayy se-
viyesine yükseltildi.

** 22000022-- ABD'nin "Sonsuz Öz-
gürlük Operasyonu" ad›n› verdi¤i
Afganistan'a yap›lan sald›r›da""‹‹lleerrii
KKaarraakkooll"" konumunda kullan›lan
‹ncirlik'ten yararlan›ld›.

** 22000033-Mart ay›ndan itibaren,
Irak'›n iflgal edilmesi sald›r›s›nda
yo¤un biçimde kullan›ld›. 

** 22000033- Haziran ay›nda AKP
Hükümeti taraf›ndan imzalanan ka-
rarnameyle ‹ncirlik 22000044 bafl›nda
""AAnnttii TTeerröörr ÜÜssssüü"" ad›yla, Ortado-
¤u ve Asya aras›nda ABD asker ve
teçhizatlar›n› geçirmek, belirli süre
konuflland›rmak amac›yla ttrraannssiitt
üüss haline getirildi.

‹‹nncciirrlliikk ççeevvrreessiinnddeekkii
11885522 kkmm yyaarr››ççaappll›› aallaann
AABBDD iiflflggaallii aalltt››nnddaadd››rr.. ‹n-
cirlik ve çevresi tamam›yla
Amerikan iflgali alt›ndad›r. Üs, Tür-
kiye'de bar›nan kküüççüükk AAmmeerrii--
kkaa''dd››rr.. ‹ncirlik Uygulama Anlaflma-
s›na ek ""AAddaannaa AAsskkeerrii TTeerrmmiinnaall
KKoonnttrrooll SSaahhaass›› ‹‹ççiinnddee TTrraaffiikk HHiizz--
mmeettlleerriinnee AAiitt UUssuulllleerr"" bafll›¤› al-
t›ndaki hükümlerde, “mmeerrkkeezzii ‹‹nn--
cciirrlliikk TTaacc››nn''››nn oolluuflflttuurrdduu¤¤uu yyaarr››ççaa--
pp›› 5500 ddeenniizz mmiilllliikk ((11885522 kkmm)) ssaahhaa””
özel bir saha olarak ilan edilmifltir. 

ABD güvenlik gerekçesiyle,
Adana ve çevresindeki ulafl›m, tele-
kominikasyon, limanlar, havaalan-
lar›, sanayi tesisleri, tar›m alanlar›
ve yerleflim birimlerine, istedi¤i
müdahalede bulunma yetkisine sa-
hiptir. 

‹ncirlik ve çevresi 5555 yy››lldd››rr
AABBDD’’nniinn iiflflggaallii aalltt››nnddaadd››rr.. Bugün
142 bin Amerikan askerinin ülkemi-
ze gelebilmesi, ABD’li görevlilerin
ellerini kollar›n› sallayarak ‹skende-
run ve Mersin Limanlar›nda teftiflte
bulunabilmesi, limanlar›m›z› ve bü-
tün tesislerimizi kullanabilmesi için
ABD’ye her türlü yasal olanak sa¤-
lanm›flt›r. ABD’ye verilen imtiyaz-
lar da ikili anlaflmalarla güvence al-
t›nda al›nm›flt›r.

Üssün komutan› ABD'li bir su-
bayd›r ve üsle ilgili olarak TSK’ya
bilgi vermekle yükümlü de¤ildir. 

“‹ncirlik Üssü'nün varl›k nedeni
olan harekatlar için kullan›m›nda
görev ve yyeettkkii AABBDD''nniinnddiirr..”

- sürecek -
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‹ncirlik; de¤iflen ggörevler,
de¤iflen aadlar
* 11966’da üssün ad›, 39.
Hava TTaktik GGrup
Komutanl›¤› idi. 
* 11980: ABD'yle imzalanan
"Savunma vve EEkonomik
‹flbirli¤i AAnlaflmas›"yla
üssün ad› Hava AAt›fl
Destek GGrup KKomutanl›¤›
olarak de¤ifltirildi.
* 11985: Üs'deki birlik alay
seviyesine yükseltilerek
‹ncirlik'e " Tesis KKomutan-
l›¤›" ad› verildi.
* 11998: Üssün yeni ad›,
"10. TTanker Üs KKomutan-
l›¤›" oldu.
* Bir dönem 39. KKanat
Komutanl›¤› olarak adlan-
d›r›ld›. 
* 2004 bafl›nda "Anti TTerör
Üssü" olarak tan›mland›. 



Nerede bir kkaattlliiaammcc››ll››kk, nerede
bir iiflflggaall oorrttaakkll››¤¤››, nerede emperya-
list bir suça, eemmppeerryyaalliisstt bbiirr ooppee--
rraassyyoonnaa kat›l›m söz konusuysa,
orada muhakkak flu kelime geçiyor:
““TTeezzkkeerree””..

Genelkurmay geçen hafta ““ss››nn››rr
öötteessii hhaarreekkââtt yyeettkkiissiinnee iilliiflflkkiinn tteezz--
kkeerreenniinn ssüürreessiinniinn uuzzaatt››llmmaass››”” için
baflbakanl›¤a baflvurdu. Afganis-
tan’a yeni asker göndermek için de
yine bir tteezzkkeerree söz konusu. 

Ordu, Kuzey Irak’ta “s›n›r ötesi
operasyon”larla sürdürdü¤ü katli-
amc›l›¤›n süresini uzatmak için, Af-
ganistan’da emperyalizmin emrine
yeni askerler vermek için, sistemin
“yyaassaammaa” ve “yyüürrüüttmmee”sine bafl-
vuruyor; yasama ve yürütme, katli-
am ve iflbirlikçilik için tezkere ç›ka-
r›yor. 

Tezkerenin sözlük tarifi fludur:
““BBiirr flfleeyy iiççiinn iizziinn aall››nndd››¤¤››nn›› bbiillddii--
rreenn rreessmmii kkaa¤¤››tt””.

fiimdi Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin elinde bir tezkere var: O tez-
kerede, “Kuzey Irak’ta katliam yap-
mak için izin ald›m” yaz›yor. 

Bir baflka tezkere daha var elin-
de: O tezkereyi, “Afganistan’a
Mehmetçikleri göndermek için izin
ald›m” diye gösteriyor herkese. 

Türkiye halk› bu kelimeyi, eski-
den daha çok askere gönderdi¤i ev-
latlar›ndan bilirdi. Her asker, “tez-
kere” beklerdi. Askerli¤ini bitirdi-
¤inde o askerin eline “terhis oldu-
¤unu, askerlik görevini bitirdi¤ini
gösteren” bir tezkere verilirdi. 

fiimdi TSK’n›n kendisi tezkere
bekliyor; katletmek, daha fazla kat-
letmek için tezkere; uflakl›k, daha
fazla daha çok uflakl›k için tezkere!

Türkiye idari sisteminde “Resmi
daireler aras›nda gidip gelen yaz›flma-
lar” da tezkere olarak adland›r›l›yor. 

TSK’dan bafl-
bakanl›¤a tezkere ç›kar›l›yor: izin
verin katledelim... Bakanlar Kurul-
mufl tezkere ç›kar›p TBMM’ye gön-
deriyor: “Ordumuza katletme izni
verilsin”... TBMM’de parmaklar
kald›r›l›yor: Meclis Baflkan›, katibe
tezkereyi yazd›rmaya bafll›yor:
“Türk Silahl› Kuvvetlerine, s›n›r
ötesi operasyon yapmak ve Afganis-
tan’a asker göndermek izni verildi-
¤i ve yabanc› kuvvetlerin ‹ncirlik
üssüne yerleflmesinde bir sak›nca
olmad›¤›... hususunda karar al›n-
m›flt›r!”

TTeezzkkeerree,, ‘‘ddeemmookkrraassiicciilliikk 
ooyyuunnuu’’nnuunn bbiirr ppaarrççaass››dd››rr.. 

Tezkereler, emperyalizmin ve oli-
garflinin halka karfl› sald›r›lar›n›n
ppaarrllaammeennttooyyaa oonnaayyllaatttt››rr››llmmaass››dd››rr..
Somali’ye asker göndermekten Arna-
vutluk’ta veya Kosova’da emperya-
lizm ad›na görev üstlenmeye, Irak’a,
Afganistan’a asker göndermeye ka-
dar her iflbirlikçilik ad›m›nda, bunu
meflrulaflt›ran bir tezkere var. 

Böylelikle, halklar›n hukuku ba-
k›m›ndan gayri-meflru olan, operas-
yonlar, “Millet Meclisi” karar›yla
mmeeflflrruullaaflfltt››rr››llmm››flfl oluyor. Gerçekte
ise herfley eemmppeerryyaalliissttlleerriinn iisstteekk--

lleerriiyyllee,, ttaalliimmaattllaarr››yyllaa belirleniyor.
Bunu kitlelere kabul ettirmek, kitle-
ler nezdinde meflrulaflt›rmak için de
““bbuu mmeecclliissiimmiizziinn kkaarraarr››dd››rr”” deni-
yor. TBMM’nin karar› olunca da
““mmiilllleettiinn kkaarraarr››”” olmufl oluyor!
Demokrasicilik oyunu böyle iflliyor. 

TTeezzkkeerreelleerriinn hhuukkuukkii 
ddaayyaannaa¤¤››,, ffaaflfliisstt aannaayyaassaadd››rr

Tezkereler, en klasik anlamda da
“kanun  devleti” oyununun bir par-
ças›d›r. Emperyalistlerin her istedik-
leri yerine getirilecek, katliamlar
gerçeklefltirilecek, s›n›r ötesi operas-
yonlar yap›lacak her fley ““yyaassaall”” di-
ye savunulacak. Böylelikle yap›lan-
lar ““kkaannuunnaa uuyygguunn”” hale gelecek. 

Faflizmin hukukunda infazlar›n,
katliamlar›n, halka yönelik hemen
tüm sald›r›lar›n bir yasal dayana¤›
oldu¤u gibi tezkelerin de “hukuki”
bir dayana¤› var. Tezkerelere daya-
nak oluflturan AAnnaayyaassaa’n›n 9922..
MMaaddddeessii’nde flöyle deniliyor:

''MMiilllleettlleerraarraass›› hhuukkuukkuunn mmeeflflrruu
ssaayydd››¤¤›› hhaalllleerrddee ssaavvaaflfl hhaallii iillaann››nnaa
ve Türk Silahl› Kuvvetleri'nin yyaabbaann--
cc›› ülkelere gönderilmesine veya yyaa--
bbaanncc›› silahl› kuvvetlerin Türkiye'de
bulunmas›na izin verme yetkisi Tür-
kiyeBüyük Millet Meclisi'nindir.”

“Milletleraras› hukuk” denilen
fley; emperyalizmin sald›r›lar›na,
katliamlar›na ve iflgallerine yyaassaall
kk››ll››ff haz›rlanmas›d›r. 

2002’den itibaren Anayasa’n›n
92. Maddesine dayan›larak ç›kart›-
lan tezkerelerin hepsi, ABD’nin “te-
rörle mücadele” politikas›yla ve
bölgesel planlar›yla uyumludur.
EEmmppeerryyaalliizzmmiinn vvee oolliiggaarrflfliinniinn çç››--
kkaarrllaarr››nnaa hhiizzmmeett eettmmeekktteeddiirr..
Meclis emperyalizmin güdümünde-
ki oligarflinin meclisidir. Tezkereler

Katliamlarla, ‹‹flgallerle 
An›lan BBir Kelime:

TTEEZZKKEERREE
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Tezkereler, emperyalizmin
ve oligarflinin halka karfl›

sald›r›lar›n›n parlamentoya
onaylatt›r›lmas›d›r.. Somali’ye

asker göndermekten
Arnavutluk’ta veya Kosova’da

emperyalizm ad›na görev
üstlenmeye, Irak’a,
Afganistan’a asker

göndermeye kadar her
iflbirlikçilik ad›m›nda, bunu

meflrulaflt›ran bir tezkere var.  

tezkereler buradan ç›k›yor



oligarflinin iiflflbbiirrlliikkççii¤¤iinnii vvee kkaattllii--
aammcc››ll››¤¤››nn›› somut olarak gösteren
bbeellggeelleerrddiirr. Bu belgelerin hukuki
bir dayana¤›n›n olmas› ya da olma-
mas› katledilen dünya halklar› için
hiçbir fley ifade etmemektedir. 

TTeezzkkeerreelleerriinn kkuullllaann››lldd››¤¤›› 
iiflflbbiirrlliikkççiilliikk ooppeerraassyyoonnllaarr››

TBMM, 1950’den bu yana yurt
d›fl›na asker göndermek için 23. kez
izin verdi. Bugün 2244.. tteezzkkeerree yolda. 

-Meclis, ilk kez 11995500’de KKoo--
rree’ye asker gönderilmesi için Men-
deres hükümetine izin verdi.
TBMM, 66 AArraall››kk 11995500 tarihli otu-
rumunda, ""ddüünnyyaa bbaarr››flfl››nn›› kkuurr--
mmaakk,, kkoorruummaakk vvee iinnssaannll››¤¤››nn eemm--
nniiyyeett vvee hhuuzzuurruunnuunn ssaa¤¤llaannmmaass››
aammaacc››yyllaa TTüürrkk aasskkeerriinniinn BBMM oorr--
dduullaarr›› ssaaffllaarr››nnaa kkaatt››llmmaass››"" yönün-
deki BBaaflflbbaakkaannll››kk TTeezzkkeerreessii’nnii ka-
bul etti. Meclis, ilk olarak, Ameri-
kan emperyalizminin iste¤i ve NA-
TO'ya girme hesaplar›yla, Kore'ye
asker gönderilmesi için tezkere ç›-
kartt›. Türkiye'nin ulusal ç›karlar›y-
la ilgili hiçbir fley olmamas›na ra¤-
men dünyan›n öteki ucuna asker
gönderildi. 

-Meclis, KK››bbrr››ss’a asker gönde-
rilmesi konusunda çeflitli tarihlerde
33 kkeezz izin verdi. Bu konudaki ilk
tezkere, 1166 MMaarrtt 11996644 tarihini tafl›-
yor. TBMM, ikinci kez 1177 KKaass››mm
11996677’de ""…… TTüürrkk SSiillaahhll›› KKuuvvvveettllee--
rrii’’nniinn yyaabbaanncc›› üüllkkeelleerree ggöönnddeerriill--
mmeessii"" için izin verdi. K›br›s konu-
sundaki 33.. tteezzkkeerree ise 2200 TTeemmmmuuzz
11997744 ttarihinde kabul edildi; sonra-
s›nda da bilindi¤i gibi K›br›s’›n bir
k›sm› iiflflggaall edildi. 

- 1990’da Irak’›n Kuveyt’e gir-
mesi bahane edilerek bafllat›lan em-
peryalizmin KKöörrffeezz SSaalldd››rr››ss›› süre-
cinde, TBMM’den 33 tteezzkkeerree ç›kt›.
Emperyalistler, Körfez’deki y›¤›na-
¤›n ve Irak’›n kuflat›lmas›n›n bir
parças› olarak, Türkiye’ye bir aasskkee--
rrii ggüüçç yyeerrlleeflflttiirrmmeekk istiyordu. Hü-
kümet, emperyalistlerin iste¤i üze-
rine, "" Ülkemize bir tecavüz vuku
halinde derhal mukabele edilmesi
maksad›na münhas›r olarak, TTüürrkk
SSiillaahhll›› KKuuvvvveettlleerrii’’nniinn yyaabbaanncc›› üüll--

kkeelleerree ggöönnddeerriillmmeessii vveeyyaa yyaabbaanncc››
ssiillaahhll›› kkuuvvvveettlleerr mmeennssuuppllaarr››nn››nn
TTüürrkkiiyyee’’ddee bbuulluunnmmaass››”  için
TBMM’den izin istedi. Bu izin, 1122
AA¤¤uussttooss 11999900’’ddaa verildi. ""ÇÇeekkiiçç
GGüüçç"", bu izin kapsam›nda Türki-
ye’ye yerlefltirildi. 

TBMM, 55 EEyyllüüll 11999900 ve 1177
OOccaakk 11999911’de de ayn› kapsamda
kararlar ç›kard›. Çekiç Güç, 6 ayda
bir tekrarlanan uzatmalarla 1100 yy››ll
ttoopprraakkllaarr››mm››zzddaa kald›. 

EEmmppeerryyaalliizzmmee ‘‘uuccuuzz 
aasskkeerr’’ tteezzkkeerreelleerrii

1990’l› y›llarda, TBMM’den al›-
nan tezkerelerle, TSK’ya ba¤l› as-
keri birliklerin eemmppeerryyaalliizzmmiinn
aammaaççllaarr›› do¤rultusunda kullan›m›
yayg›nlaflt›. 

88 AArraall››kk 11999922’de iki ayr› tezke-
reyle SSoommaallii ve BBoossnnaa--HHeerrsseekk’’e,
2200 fifiuubbaatt 11999977’de ‹srail’in Filis-
tin’e yönelik sald›r›lar›n›n yafland›-
¤› EEll HHaalliill’e, 1100 NNiissaann 11999977 ve 2233
TTeemmmmuuzz 11999988’de AArrnnaavvuuttlluukk’a, 88
EEkkiimm 11999988’de KKoossoovvaa’ya, 1100
EEkkiimm 22000011’de AAffggaanniissttaann’a asker
göndermek için TBMM’den tezkere
ç›kart›ld›. 

- Amerikan emperyalizminin
Irak’› iflgal sald›r›s›na paralel ola-
rak, 22000033’te 44 BBaaflflbbaakkaannll››kk tteezzkkee--
rreessii, TBMM’ye sunuldu. Çünkü
AKP iktidar› her biçimde Amerikan
iflgalcili¤ine hizmet etmek istiyor-
du. Bunlardan “Türk askerinin ya-
banc› ülkelere gönderilmesi ve ya-
banc› ülke askerlerinin Türkiye’ye
gelmesini içeren” 11 MMaarrtt TTeezzkkeerree--
ssii kabul edilmedi. 

Ancak, birincisi; ““TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii
eemmppeerryyaalliisstt üüsslleerriinn ggeelliiflflttiirriillmmee--
ssii...... aammaacc››yyllaa AAmmeerriikkaall›› tteekknniikk vvee
aasskkeerrii ppeerrssoonneelliinn 33 aayy ssüürreeyyllee
TTüürrkkiiyyee`̀ddee bbuulluunnmmaass››nnaa iizziinn vvee--
rriillmmeessiinnee”” iliflkin karar, 6 fiubat
2003’de TBMM’den ç›km›flt› bile.
‹kincisi, oligarfli 1 Mart tezkeresi
meclisten geçmedi diye emperyaliz-
me hizmetten vazgeçmifl olmad›.
AAyynn›› TTBBMMMM,, 20 Mart 2003’te,
“TTSSKK’’nn››nn KKuuzzeeyy IIrraakk’’aa ggöönnddeerriill--
mmeessiinnee...... vvee yyaabbaanncc›› ssiillaahhll›› kkuuvv--
vveettlleerree mmeennssuupp hhaavvaa uunnssuurrllaarr››nn››nn

TTüürrkk hhaavvaa ssaahhaass››nn›› kkuullllaann--
mmaallaarr››nnaa”” 6 ay süreyle izin
veren tezkereyi kabul etti.  

- Amerika’n›n ve ‹srail’in
istekleri do¤rultusunda LLüübbnnaann’a
asker gönderilmesi için 55 EEyyllüüll
22000066’’ddaa TBMM’de karar al›nd›. 2299
MMaayy››ss 22000077’’ddee Lübnan’daki TSK
birli¤inin emperyalizme hizmet sü-
resinin 11 yy››ll ddaahhaa uzat›lmas›n› ön-
gören Baflbakanl›k Tezkeresi
TBMM’de kabul edildi. 

-177 EEkkiimm 22000088’de TBMM’de
“rekor” say›labilecek bir oy ço¤un-
lu¤uyla kabul edilen tezkereyle
TSK’ya Kuzey Irak’a havadan ve
karadan sald›r›lar için izin verildi. 

- TBMM son olarak 1100 fifiuubbaatt
22000099’da, emperyalizmin ç›karlar›
do¤rultusunda ““AAddeenn KKöörrffeezzii’’nnee,,
SSoommaallii kkaarraassuullaarr››nnaa...... aasskkeerr ggöönn--
ddeerriillmmeessii”” için hükümete 1 y›l izin
verdi. TSK’ya bu kez de eemmppeerryyaa--
lliisstt ppeettrrooll tteekkeelllleerriinniinn vvee bbuurrjjuuvvaa--
llaarr››nn kkoorruunnmmaass›› için görev verildi. 

Son olarak TBMM’ye getirilen
S›n›r Ötesi Operasyon tezkeresi,
AKP’nin ve bütün olarak oligarfli-
nin Kürt sorunundaki katliamc›l›k
politikas›n›n göstergesidir. Tezkere
KKüürrtt hhaallkk››nn››nn kkaattlleeddiillmmeessii,, uulluussaall
mmüüccaaddeelleessiinniinn bbiittiirriillmmeessii içindir.
Mecliste bütün eller katliam için
inip kalkacak. Bir kez daha kkaattlliiaa--
mmaa tteezzkkeerree yaz›lacak... 

Tezkerelere
Karfl›l›k TTabutlar

Afganistan’da iflgalciler iflgalin
bedelini ödüyorlar. Daha önceki
çat›flmalarda Alman ordusu kay›p-
lar verdi. Son günlerde ise 6 ‹tal-
yan, 3 Amerikan ve 3 Frans›z as-
keri tabutlarla ülkelerine döndüler.

‹talya, Fransa, Almanya Afga-
nistan’a asker yollarken muhte-
meldir ki kendi askerleri için par-
lamentolar›ndan tezkere ç›kard›-
lar. 

Afganistan halk› elbette iflgal-
cileri çiçekle karfl›lam›yor, karfl›la-
mayacak. Tezkere ile gelenler ta-
butla dönüyorlar. 

25

Say›:
15

4 
Ekim

2009

40 YAfiINDA



Say›:
15

4 
Ekim 
2009

26

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

1980'lerin sonlar›nda üniversite-
lerde mücadele gelifliyor ve polis,
her vesileyle okullara, yurtlara yer-
leflmeye çal›fl›yordu. Rektörlerin,
dekanlar›n buna dünden raz› olmas›
sonucunda, ö¤renciler, 1989-1990
ö¤retim y›l›nda bir çok yerde polis
iflgalleriyle karfl› karfl›ya kald›lar. 

‹flgalin karfl›s›na ancak militan
bir tav›rla ç›k›labilirdi ve o milatan-
l›k da Dev-Genç’le özdeflti. Dev-
Gençliler 1990 bafl›nda polis iflgali-
ne karfl› peflpefle eylemler gerçek-
lefltirdiler. 1 Mart’taki bir polis sal-
d›r›s›na karfl›, 2 Mart’ta Y›ld›z Üni-
versitesi iflgal edildi. Polis sald›rd›;
yüzlerce insan gözalt›na al›nd›. On-
larca Dev-Genç'li a¤›r iflkenceler-
den geçirilip, tutukland›. 5 Mart’ta
gençlik Beyaz›tta 11550000 kkiiflfliiyyllee polis
terörüne karfl› yürüdü. Polisle yine
gö¤üs gö¤üse çat›fl›ld›. Panzerler
yak›ld›. Polis panzerini yakanlardan
biri de EEkkrreemm AAkk››nn SSAAVVAAfifi't›. 

Hiçbir sald›r› karfl›s›nda geri çe-
kilmek yoktu. Dev-Genç'liler tüm
tarihleri boyunca, böyle militanca,
devrimci bir ruhla örgütlediler
gençlik mücadelesini. 

TTuuttssaakkllaarr›› SSaahhiipplleenn--
mmeekktteenn 11 MMaayy››ss AAllaa--

nn››’’nnaa;; DDeevv--GGeennçç HHaayyaatt››nn
HHeerr AAllaann››nnddaa...... Dev-Genç bir
gençlik örgütlenmesiydi ama müca-
delesini kampüsle s›n›rl› tutmamak,
onun bir gelene¤iydi. Çünkü, ö¤-

renci gençli¤i kampüslere hapset-
mek, ö¤renci gençli¤in beynini
“okulla, dersle” s›n›rlamak, oligar-
flinin y›llard›r yapmak istedi¤iydi.
Dev-Genç ise oolliiggaarrflfliinniinn ppllaannllaarr››--
nn››,, ppoolliittiikkaallaarr››nn›› bboozzmmaakk demekti. 

‹flte bu nedenle, Dev-Genç aka-
demik-demokratik mücadelesinin
yan›nda yaz› dizimizin önceki bö-
lümlerinde de örneklerini aktard›¤›-
m›z gibi, halk›n her kesiminin dire-
nifllerinin yan›nda, çeflitli siyasal
kampanyalar›n içinde yer ald›. 

Bunlardan biri TAYAD'›n
1987’deki ““TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk””
kampanyas›yd›. Bu kampanya do¤-
rultusunda 6 Aral›k'ta bir miting dü-
zenlendi ki 12 Eylül sonras›n›n ilk
mitinglerinden biriydi. Bu mitingin
bir ay›rdedici özelli¤i de, Dev-
Genç'in 12 Eylül sonras› ddüüzzeennllii
bbiirr kkoorr tteejj hhaalliinnddee yyüürrüüddüü¤¤üü iillkk
mmiittiinngg oldu. 

Düflünün, aradan y›llar geçmifl
ve genç, güçlü ad›mlar, coflkular›n›
birlefltiren ve disipline eden bir kor-
tejde hançerelerini parçalarcas›na
söylüyorlar marfllar›n›:

Hey Dev-Gençli

Hey Dev-Gençli...

Dev-Genç buydu iflte; bu coflku,
bu inanç, kararl›l›k... 

1988 fiubat›nda Devrimci Sol
Güçler Filistin halk›yla enternasyo-
nalist dayan›flma amac›yla bir kam-
panya bafllatt›. Dev-Gençliler, bu
kampanyada da yerlerini ald›lar. 17
fiubat günü Ankara’da ‹srail ve
ABD bayraklar› yan›yordu ve tutufl-

turan Dev-Gençlilerdi. 

1988'de Devrimci Sol Güçler'in
11 MMaayy››ss'› alanlarda kutlama ça¤r›-
s›yla alana ç›kan 3000 kifli aras›nda
DDeevv--GGeennççlliilleerr ddee vvaarrdd››.. 

1989 1 May›s'›nda Taksim'e yü-
rüyen 5 bin kiflinin en önünde de
Dev-Genç'liler yürüyordu. BBuulluutt--
hhaann KKaannggaallggiilllleerr,, HHaammiiyyeett YY››lldd››zz--
llaarr,, AAllii EEffeeoo¤¤lluullaarr,, SSoonneerr GGüülllleerr,,
EE rrooll YYaallçç››nnllaarr,, YYüücceell MMaarraallllaarr
Taksim'in zaptedilmesinde en önde
çat›flanlard›. Hamiyet’in elinde so-
pa, yüzünde kafas›ndan akan kuru-
mufl kanlar vard›...M. Akif Dal-
c›’yla Efeo¤lu birlikte f›rlat›yorlard›
tafllar›. Bugün 1 May›slar’›n meflru-
lu¤u ve Taksim'in 1 May›s alan› ol-
du¤u kabul ettirilmiflse, bunda Dev-
Genç'lilerin de eme¤i büyüktür. 

NNeewwrroozzllaarr’›n üniversitelerde
kutlanmas›nda da Dev-Genç'liler
ilklerdendir. Dev-Genç'liler bu dö-
nemin NETAfi, M‹GROS, ‹ETT gi-
bi iflçi direniflleriyle dayan›flma
içindeydiler. 

Tutsaklar› teslim almak için yü-
rürlü¤e konulan 11 AA¤¤uussttooss GGeenneell--
ggeessii'ne karfl› mücadeleye, gösterile-
riyle, Konya SHP iflgaliyle kat›ld›
Dev-Gençliler. 67 madencinin kat-
ledildi¤i YYeenniiççeelltteekk kkaattlliiaamm››’na
karfl› eylemleriyle, 1991 Ocak ay›n-
da MMuuaammmmeerr AAKKSSOOYY'un kontrge-
rilla taraf›ndan katledilmesine karfl›
bbooyykkoott eylemiyle, hayat›n her ala-
n›ndayd›. 

GGeennççlliikk MMeerrkkeezzii ÖÖrr--
ggüüttlleerriinnii YYaarraatt››yyoorr::

‹‹llkk ÖÖrrggüüttlleennmmee ‹‹YYÖÖ--DDEERR......
‹stanbul Ö¤renci Dernekleri Plat-
formu (‹ÖDP) gibi, gençli¤in birli-
¤ini sa¤lamas› beklenen derneklerin
giderek ifllevsizleflmesi üzerine
Dev-Genç gençli¤in merkezi örgüt-
lenmelerini kurma görevini tek ba-
fl›na üstlenmek zorunda kald›. ‹lk
olarak 2222 MMaayy››ss 11999900''da ‹stanbul
gençli¤inin merkezi örgütü olan
‹‹YYÖÖ--DDEERR kuruldu. ‹YÖ-DER'i,
Bursa'da UULL--DDEERR, Ankara'da
AAYYÖÖ--DDEERR, Ege'de EEYYÖÖ--DDEERR, Es-
kiflehir'de AAÜÜÖÖDD, Kayseri'de KKAA--

Gelenekleriyle
Kazan›mlar›yla
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YYÜÜ--DDEERR, Kütahya'da KKÜÜYYÖÖ--
DDEERR, Konya'da SSÜÜ--DDEERR ve Trab-
zon'da TTYYÖÖ--DDEERR'in kuruluflu izle-
di. Merkezi dernekler 11999900''ddaa 66
KKaass››mm boykotunu örgütleyerek ses-
lerini güçlü bir biçimde duyurdular.
6 Kas›m'da tüm Türkiye çap›nda
okullarda GGEENNEELL BBOOYYKKOOTT ör-
gütlendi. Daha çok ö¤renciye ulafla-
bilmek için bbooyykkoott kkoommiitteelleerrii
oluflturuldu. Yaln›z ‹stanbul'da
110000'ü aflk›n komitede 11000000 kadar
ö¤renci görev ald›. Oportünizm ve
özellikle de eski DY'liler boykot ça-
l›flmalar›n› k›rmak için 31 Ekim'de
ayr› bir boykot ilan etseler de, genç-
lik bu ça¤r›ya kulak asmad›. Reka-
betçili¤in boykotu iflasla sonuçlan-
d›. 6 Kas›m boykotu ise büyük bir
baflar›yd›. 

4400 iillddee örgütlenen 6 KASIM
BOYKOTU'yla, 12 Eylül sonras›n-
da ilk defa ülke genelinde bu kadar
iradi ve merkezi bir eylem gerçek-
lefltirilmifl oldu. Böylece oligarflinin
gençli¤i teslim alma politikalar›na
bir darbe daha indirilirken, gençlik
Dev-Genç önderli¤inde örgütleni-
yor ve yeniden devrimcileflmeye
bafll›yordu. 

GGeennççllii¤¤iinn ÖÖrrggüüttllüü GGüü--
ccüü TTÖÖDDEEFF...... 6 Kas›m

boykotu gençli¤in mücadelesinin
merkezileflmesinin de önünü açt›. 

6 Kas›m boykotlar›, 1990'l› y›l-
larda TÖDEF'in gençlik mücadele-
sine kazand›rd›¤› önemli mevziler-
den biridir. 6 Kas›m'lar YÖK'ün tefl-
hir edilerek, ö¤renci gençli¤in aka-
demik-demokratik taleplerini dile
getirildi¤i, gençli¤in örgütlenme-
sinde önemli kazan›mlar elde edil-

di¤i, gençli¤in kkiittlleesseell biçimde ha-
rekete geçirildi¤i eylemler olmufl-
tur. 6 Kas›m eylemlerinin gelenek-
sellefltirilmesi tamam›yla TÖDEF'in
istikrarl› ve ›srarl› çabalar› sonucun-
da gerçekleflmifltir. 

Gençli¤in dayan›flmas›n› ger-
çeklefltirmek için okullarda rreehhbbeerr--
lliikk vvee ddaayyaann››flflmmaa mmaassaallaarr›› aç›l›-
yor, okul aç›l›fllar›nda alternatif aç›-
l›fllar düzenleniyor, gençlik sistemin
çizdi¤i s›n›rlar d›fl›na ç›k›yordu. ‹l
dernekleri aras›nda koordinasyonun
sa¤lanmas› ve ülke çap›nda bir mer-
kezilik, acil bir ihtiyaç haline gel-
miflti. Bunun üzerine 2200 iillddee düze-
nenlenen toplant›larla federasyon-
laflma düflüncesi tart›flmaya aç›ld›.
1991 Mart'›nda ‹‹ssttaannbbuull,, AAnnkkaarraa,,
EEsskkiiflfleehhiirr,, BBuurrssaa vvee DDiiyyaarrbbaa--
kk››rr'dan gelen temsilcilerle federas-
yonun geçici yönetim kurulu olufl-
turuldu. Geçici yönetim kurulu, Ku-
rulufl Kurultay› için çal›flmalar›n›

bafllatt›. Bütün okullarda ddeelleeggee ssee--
ççiimmlleerrii yap›ld›. 

Kurultay 66 NNiissaann 11999911'de top-
land›. Kurultaya ‹stanbul, Ankara,
Bursa, Eskiflehir, Kütahya, Trabzon,
Adana, Bolu, ‹zmir, Kayseri'den de-
legeler ve Sivas, Elaz›¤, Malatya,
Konya, Gaziantep, Isparta, Denizli,
Çanakkale, K›rklareli, Ceyhan'dan
temsilciler kat›ld›. Kurultay sonun-
da, TTüürrkkiiyyee ÖÖ¤¤rreennccii DDeerrnneekklleerrii
FFeeddeerraassyyoonnuu ((TTÖÖDDEEFF)) kuruldu.
Dev-Genç’in miras›, bayra¤›, flimdi
TTÖÖDDEEFF’deydi. 

TÖDEF ö¤renci gençli¤in tek
merkezi örgütlenmesi olarak ülke
çap›nda say›s›z eylemin örgütlen-
mesine öncülük etti. Gençlik üze-
rindeki faflist bask›lara ve Kürt hal-
k›na uygulanan bask›lara son veril-
mesi için TÖDEF’in öncülü¤ünde,
1100 NNiissaann 11999911'de gerçeklefltirilen
bbooyykkoott, o güne kadarki en büyük
boykotlardan biriydi. Sald›r›lara
ra¤men boykot TÖDEF'in örgütlü
oldu¤u bütün illerde ortalama %% 8800
baflar› ile gerçekleflti. Gençlik, mü-
cadelesini yine Dev-Genç gelene¤i-
nin önderli¤inde büyütüyordu. 

““KKüürrddiissttaann KKüürrtt HHaallkk››nn››nndd››rr””
slogan›yla bir kampanya örgütleyen
Dev-Genç, Newroz'da Kürt halk›na
yönelik katliamlara karfl› da Hasköy
Lisesi ve DYP Befliktafl ‹lçe Merke-
zi’ni iflgal ederek militan eylemleriy-
le Kürt halk›n›n yan›nda oluyordu. 

HHaammiiyyeett YY››lldd››zz,, Dev-Genç’in mi-
litan gelene¤i içinde cüretin, “tek ba-
fl›na”yken bile, faflistlere kafa tutma-
n›n ad›d›r. Hamiyet’in, ‹stanbul Bas›n
Yay›n Yüksek Okulu'nda faflistlerin
ast›¤› bütün afiflleri tek bafl›na indiren
cüreti, ard›ndan AAllii RR››zzaa KKuurrtt’un 1
Aral›k’ta (1989) Bas›n Yay›n Yüksek
Okulu'na düzenlenen faflist sald›r›ya
karfl›, okulun iflgal edilmesine öncü-
lük eden inisiyatifi, Dev-Gençlili¤in
aatt››llggaannll››¤¤›› vvee ccüürreettiinniinn temsilcisi
olarak geçti tarihe. 

*

Dayan›flman›n da
bir ad› var Dev-Genç

tarihinde. Okul aç›l›fllar›nda kurulan
rehberlik ve dayan›flma masalar› TÖ-
DEF'in önemli faaliyetlerinden biriy-
di. 88 EEyyüüll 11999911'de Mimar Sinan Üni-
versitesi'nde aç›lan rehberlik masas›-
na polis sald›rd› ve Dev-Gençli SSeehheerr
fifiAAHH‹‹NN polisler taraf›ndan 3. Kattan
at›larak katledildi. Cenazesi 44000000 kkii--
flfliinniinn kat›l›m›yl› kald›r›ld›. TÖDEF 3-
8 Eylül günlerini ““SSeehheerr fifiaahhiinn HHaaff--
ttaass››”” ilan etti; Rehberlik ve Dayan›fl-
ma Masalar›, Seher fiahin’in ad›n› al-
d›. 

Türkiye ddevriminin kkadro ookulu DDev-Genç
1980 sonlar›ndan itibaren Türkiye halklar›n›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi,

sosyalizm mücadelesinin yeniden geliflmesinde Dev-Genç'lilerin özel bir
yeri vard›r. Dev-Genç’lilerin mücadele ve örgütlenmesinde öne ç›kan Dev-
Genç'liler, k›sa sürelerde hayat›n farkl› alanlar›nda görevler üstlendiler.
Kimileri umudun bayra¤›n› da¤larda dalgaland›rmaya talip olurken, kimile-
ri, bilgisini, donan›m›n› gecekondu semtlerine tafl›rken, kimileri devrimci
hareketin yönetici kadrolar› oldular. Bu yüzden gençlik mücadelesinin
d›fl›nda da çok Dev-Gençli flehit vard›r. Dev-Genç Türkiye devrim mücade-
lesine kadrolar yetifltiren bir ookkuull olmaya devam etti hep.
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AAnnttii--EEmmppeerryyaa--
lliisstt MMüüccaaddeellee--

nniinn BBaayyrraakkttaarr›› DDeevv--
GGeennçç...... 1990 A¤ustos
ay›nda Irak'›n Kuveyt'e
girmesinin ard›ndan Ame-
rika’n›n önderli¤indeki
tüm emperyalistlerin Kör-
feze askeri y›¤›nak yap-
mas›yla birlikte, devrimci hareketin
önderli¤inde bu sald›r›ya karfl› bir
direnifl örgütlendi. Halk›m›z›n anti-
emperyalist tavr›n› büyütmek için
mahallelerde, iflyerlerinde, okullar-
da ““EEmmppeerryyaalliisstt SSaavvaaflflaa HHaayy››rr
KKoommiitteelleerrii”” kuruldu. Dev-Genç bu
kampanyada tüm gücüyle yer alarak
20 y›ll›k anti-emperyalist mücadele
gelene¤ini devam ettirdi. 

Dev-Genç, YÖK’e karfl› 6 Ka-
s›m boykotunu, emperyalist savafla
karfl› mücadeleyle birlefltirirken,
kampanyada Dev-Genç gelene¤i
aç›s›ndan simgesel önemi büyük
farkl› eylemler de gerçeklefltirdi. 

AAmmeerriikkaann ssaavvaaflfl ggeemmiissii SSaarraa--
ttooggaa'n›n ‹stanbul'a demir atmas›na
karfl›, 15 Ekim'de içlerinde Dev-
Genç'lilerin de bulundu¤u bir kit-
leyle “Saratoga DEFOL” slogan›yla
açl›k grevi örgütlendi. Yankee'ler
görüldükleri yerlerde dövüldüler.
Yankeeler’i Dolmabahçe’den deni-
ze döken Dev-Gençlilerin yoldaflla-
r›yd› onlar... Dev-Gençliler, ‹stan-
bul Eminönü'nde, Ankara Ulus'ta
emperyalist savafl› protesto için yol-
lar› atefle verdiler. Bu kampanyadan
k›sa bir süre sonra 66 OOccaakk 11999911''ddee
Dev-Genç‘li BBiirrttaann AALLTTUUNNBBAAfifi
gözalt›na al›narak DAL denilen An-
kara Emniyet Müdürlü¤ün'de iiflfl--
kkeennccee iillee kkaattlleeddiillddii. Birtan Dev-
Genç'in 8800 ssoonnrraass››nnddaakkii iillkk flfleehhiiddii
oollaarraakk ttaarriihhee ggeeççttii.. 

ÖÖrrggüüttlleennmmeeyyii GGüüççlleenn--
ddiirreenn TTÖÖDDEEFF KKuurruull--

ttaayyllaarr››...... TÖDEF 1. Kurultay›
11999911 EEkkiimm'inde yap›ld›. Kurultay,
4400 iillddee kurulan Gençlik Kurultay›
Örgütleme Komisyonlar› arac›l›¤›y-
la örgütlendi. Kurultay polis kuflat-

mas› alt›nda ‹stanbul'da topland›.
Daha Kurultay bafllamadan 330000 öö¤¤--
rreennccii gözalt›na al›nd›. Buna ra¤men
kurultay yap›ld› ve gençlik mücade-
lesi için önemli kararlar al›nd›. 

1992 Kas›m›nda 2. Kurultay,
1997 May›s'›nda ““NNaass››ll bbiirr ÜÜnnii--
vveerrssiittee ‹‹ssttiiyyoorruuzz KKuurruullttaayy››”” dü-
zenlendi. ‹stanbul Çapa T›p Fakül-
tesinde düzenen ““NNaass››ll bbiirr ÜÜnniivveerr--
ssiittee ‹‹ssttiiyyoorruuzz KKuurruullttaayy››””na 4411 iill--
ddeenn yaklafl›k 11000000 ö¤renci kat›ld›. 

KKaavvggaa SSüürrüüyyoorr,, DDeevv--
GGeennçç ÇÇeelliikklleeflfliiyyoorr......

Evet, kavga hayat›n her alan›nda
çok çeflitli biçimler alarak sürüyor-
du vvee DDeevv--GGeennçç,, bbüüttüünn bbuu ççookk
yyöönnllüüllüükk iiççiinnddee ddeevvrriimmccii bbiirr
ggeennççlliikk öörrggüüttüü oollmmaann››nn ggeerreekklleerrii--
nnii yyeerriinnee ggeettiirrmmeeyyee ççaall››flfl››yyoorrdduu..
MMeesseellaa,, 1992 Eylülünde devrimci
harekette yaflanan darbe ihanetine
karfl› ddaarrbbeecciillii¤¤ii mmaahhkkuumm eettmmeessii
bbööyyllee bbiirr ggeerreekklliillii¤¤iinn iiffaaddeessiiyyddii..
Dev-Genç bu alçakl›¤a do¤rudan
tav›r ald›. Dev-Genç köklü gelenek-
leri sayesinde devrimci hareketi ve
önderli¤ini sahiplenip, darbeci iha-
net çetesini mahkum etmede tered-
düt göstermedi. 

Bu süreci izleyen bir
baflka önemli olay, dev-
rimci hareketin ony›llara
yay›lan düflünü gerçek-
lefltirerek ppaarrttiilleeflflmmeessiiyy--
ddii.. Dev-Genç, partiyi
coflkuyla ve daha büyük
bir iddiayla karfl›lad›.
Devrimci hareketin 30
Mart 1994'de partileflme-
sinin ard›ndan, Dev-

Genç de bu süreçte örgüt-
lenmesini partileflme süre-
cine uygun olarak yeniden
flekillendirerek, mücadele-
ye h›z verdi. Gençli¤in
önündeki en önemli görev,
halk için e¤itimin yap›ld›¤›
özgür bir ülke için savafl›
büyütmekti art›k.

Halk›n ve gençli¤inin
mücadelesinin yükselmesi
oligarflinin sald›r›lar›n› ar-
t›rd›. Gençli¤in devimcilefl-
mesinin önü kesmek isteyen

oligarfli infaz ve kay›p politikalar›n›
devreye soktu. Gençli¤in mücadele-
sinin örgütlenmesinde büyük eme¤i
olan önder kadrolar katledilmeye
baflland›. 

4 May›s 1992'de SSoonneerr GGÜÜLL,
HHüüssaammeettttiinn YYAAMMAANN ‹stanbul'da
gözalt›na al›narak kaybedildiler. 6
Ekim 1992'de AAyyhhaann EEFFEEOO⁄⁄LLUU
gözalt›na al›narak, kaybedildi. Ar-
d›ndan AAllii EEFFEEOO⁄⁄LLUU kaybedildi.
Dev-Genç kay›plara karfl› kampan-
yalar örgütledi. 

UU¤¤uurr YYaaflflaarr KKIILLIIÇÇ,, fifieennggüüll
YYIILLDDIIRRAANN 1993'de 1 May›s'a ha-
z›rlan›rken katledildiler. 26 Kas›m
93'te Dev-Genç yöneticilerinden
EErrooll YYAALLÇÇIINN ve SSeellmmaa DDOO⁄⁄AANN,,
‹stanbul Hasköy'de katledildiler. ‹‹ss--
mmaaiill BBAAHHÇÇEECC‹‹ 24 Aral›k 1994'de
gözalt›nda kaybedildi. 

Dev-Genç’in özellikle Do¤u’da
örgütlenmesi, oligarflinin bir baflka
tahammülsüzlük noktas›yd›. ‹flte bu
geliflmeyi engellemek için oligarfli,
12 Ocak1995'te Diyarbak›r'da 4
TÖDEF'li RReeffiikk HHOORROOZZ,, RReeyyhhaann
HHaavvvvaa ‹‹PPEEKK,, HHüüsseeyyiinn,, DDEENN‹‹ZZ,,
SSeelliimm YYEEfifi‹‹LLOOVVAA'y› katletti. 

- sürecek- 

BBuu yy››llllaarrddaa,, DDeevv--GGeennçç''lliilleerriinn ssüürreekkllii
uu¤¤rraakk nnookkttaass›› oollaann bbiirr yyeerr ddaahhaa vvaarrdd››::
DDeevvrriimmccii SSooll AAnnaa DDaavvaass››’’nn››nn ggöörrüüllddüü¤¤üü
MMeettrriiss BBaaflflttaabbyyaa SSaalloonnuu.. AAnnaa DDaavvaa,,
DDeevv--GGeennçç''lliilleerr iiççiinn bbiirr ookkuull ggiibbiiyyddii..
DDeevvrriimmccii SSooll''uunn öönnddeerrii DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl,,
vveeyyaa 8800 öönncceessiinniinn DDeevv--GGeennçç öönnddeerrlleerrii
ssaavvuunnmmaallaarr››nn›› ookkuurrkkeenn,, oonnllaarr›› ddiinnlleeyyeenn
yyeennii DDeevv--GGeennçç''lliilleerr,, hheerr aann›› ssaavvuunnuullaann
bbiirr ttaarriihhee ssaahhiipp oollmmaann››nn gguurruurruu vvee
bbaayyrraa¤¤›› ddeevvrraallmm››flfl oollmmaann››nn oonnuurruuyyllaa
oottuurruuyyoorrllaarrdd›› iizzlleeyyiiccii ss››rraallaarr››nnddaa.. 

DDeevv--GGeennçç öönnddeerrlleerriinnddeenn
SSiinnaann KKuukkuull,, AAnnaa DDaavvaa’’ddaa
HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaacc››¤¤››zz’’ddaann
bbiirr bbööllüümm ookkuurrkkeenn



Tam k›rk y›l önce Fikir Kulüp-
leri Federasyonu’nun (FKF) 4.
Kurultay› 9-10 Ekim 1969 günle-
rinde topland›. Ama bu kurultay
önceki kurultaylardan farkl›yd›.
Çünkü bu kurultayda FKF, ad›n›
DEV-GENÇ (Türkiye Devrimci
Gençlik Federasyonu) olarak de-
¤ifltiriyordu. 

Bu sadece bir isim de¤iflikli¤i
de¤ildi elbette. Ayn› zamanda,
gençli¤in T‹P pasifizminin etkisin-
den tamamen ç›k›p, daha militan
bir mücadeleye yönelmesiydi.
Anti-emperyalist mücadelenin
yükselmesiydi. 

DEV-GENÇ ülkemizdeki 50
y›ll›k revizyonist gelene¤i geride
b›rak›yor, yeni bir mücadele tarz›
yarat›yordu. Bu tarz iddial›, uz-
laflmaz, militan, cüretli, halk›n
her sorununa sahip ç›kan, vatan-
severlik bayra¤›n› yükseklerde
tutan, coflkusuyla, cüreti ve at›l-
¤anl›¤›yla tarihimize destanlar
yazan bir tarzd› 

DEV-GENÇ’in kuruluflu Türki-
ye devrim yolunun netleflmesine
paralel geliflmelerden biriydi.
Türkiye’deki s›n›flar mücadelesi
yeni bir yolda flekilleniyordu. Bu
uzun, dolambaçl› ve engebeli
yolda hep en önde olacakt› Dev-
Genç’liler. 

DEV-GENÇ, kuruldu¤u andan
itibaren hep emekçi halk›n yan›n-
da oldu. Emperyalizmin boyun-
duru¤u alt›ndaki ülkemizde ba-
¤›ms›zl›k mücadelesini ›srarla
sürdürdü. 6. Filo’dan, Vietnam
Kasab› Kommer’in arac›n›n yak›l-
mas›na, NATO eylemlerine kadar,
köylünün toprak iflgalinden iflçi
grevlerine, üniversitelerdeki iflgal-
lerden boykotlara hep DDeevv--
GGeennçç’’lliilleerr vard›. Rize’deki çay
üreticilerinin eylemlerinden, Siliv-
ri köylülerinin toprak iflgallerine
kadar her yerdeydiler. Ülkenin bir
ucundaki Hakkari’nin Zap Su-
yu’nda insanlar›n bo¤ulmas› üze-
rine oraya gidip kendi elleriyle
köprü kuran DEV-GENÇ’lilerdi.
Halk bu köprüye Devrimci Genç-
lik Köprüsü ismini verdi.

DEV-GENÇ bir gençlik örgüt-

lenmesi olarak ortaya ç›km›flt›
ama halk›n her türlü sorununda
arad›¤›, yan›nda buldu¤u, öncüsü
olarak gördü¤ü bir örgütlenme
haline dönüflmüfltü. Mücadele
alanlar› okul amfileriyle, salonla-
r›yla s›n›rl› de¤ildi. “Kantin solcu-
su” olmad›lar hiçbir zaman. Ken-
di sorunlar›n› ülke sorunlar›ndan
ve halk›n sorunlar›ndan uzak gör-
mediler. DEV-GENÇ’liler her so-
rununda halk›n yan›nda olurken,
halka ö¤rettikleri kadar halktan
ö¤rendiler de. Halk ve vatan ger-
çe¤ini ö¤rendiler. Devrimci mü-
cadeleyi büyütmek, iktidar hede-
fi ile ele almak gerekti¤ini, bir
ömür boyu devrimcilik yapmak
gerekti¤ini ö¤rendiler.

Dev-Gençli olmak, cüretli, mi-
litan, bafle¤mez olmakt›. Feda-
kârl›klar›yla, mütevaz›l›klar›yla
halk›n her kesimini mücadeleye
katt›lar. Kolay, risksiz yollardan
geçmedi yollar›. Afl›lacak her en-
gelde bedel ödemekten kaçmad›-
lar. Ölümle yüz yüze geldiklerin-
de, ülkenin ba¤›ms›zl›¤› ve halk›n
kurtuluflu idealinin gelece¤i için,
ölmeyi ye¤lediler. Faflizm de, si-
vil faflistler de ölümle korkutama-
d›lar onlar›. Can bedeli savundu-
lar okullar›n› faflist sald›r›lara kar-
fl›. Faflist iflgal alt›ndaki okullarda
iflgalleri cüretle k›rd›lar. Gün gel-
di her gün cenaze kald›rd›lar, her
gün flehitler verildi. Ama bu sal-
d›r›lar onlar› korkutmak bir yana
daha da biledi. Faflizmin katliam-
lar›n› bofla ç›kard› DEV-GENÇ’li-
ler. Her devrimcinin cenazesi bin-

lerin, on binlerin kat›ld›¤› anti-fa-
flist eylemlere dönüfltü. Onbinler-
ce yürek ayn› anda and içti
““......ööllüümm nneerreeddeenn vvee nnaass››ll ggeelliirr--
ssee ggeellssiinn...... hhooflfl ggeellddii sseeffaa ggeellddii’’
diyerek.

‹flte bunlard›r k›rk y›ld›r DEV-
GENÇ’in mücadelesinin kesinti-
sizli¤ini sa¤layan. DEV-GENÇ bu
topraklara öylesine kök salm›fl,
halk›n ba¤r›na öylesine yerlefl-
mifl, gençli¤in yüre¤inde öylesine
bir atefl yakm›flt›r ki gün gelmifl
kimse kalmam›fl olsa bile, yeni
DEV-GENÇ’liler ç›km›flt›r ortaya;
12 Mart ’71 darbesi ve 12 Eylül
Cuntas› sonras› oldu¤u gibi.

DEV-GENÇ geçmiflte kalm›fl
bir fley de¤ildir. Kimilerinin yap-
maya çal›flt›¤› gibi bir nostalji hiç
de¤ildir. DEV-GENÇ k›rk y›ld›r
kesintisiz süren mücadeledir.
DEV-GENÇ’i hiçbir zaman isim
olarak ele almad›k. Çünkü DEV-
GENÇ’li olmak herfleyden önce
bu militan mücadele geçmifline
sahip ç›kmak, onu devam ettir-
mekti.

‹flte biz 40 y›ld›r bu anlay›flla
bu ad› her koflulda tafl›d›k. DEV-
GENÇ’lilik halk sevgisidir, feda-
kârl›kt›r, cürettir, zulme boyun
e¤memektir, her koflulda savafl›
yükseltmektir. Bugün onurluyuz,
gururluyuz, çünkü 40 y›ld›r ke-
sintisiz bir mücadele tarihine sa-
hibiz. Ve kararl›y›z, DEV-GENÇ
ad›n› tekrar ülkemizin her kar›fl
topra¤›nda emekçi halk›m›zla
birlikte hayk›rmaya. 

Gençlik Federasyonu olarak,
bu kararl›l›k ve coflkuyla, genç
arkadafllar›m›z›, ö¤rencileri, tüm
halk›m›z› 10 Ekim 2009 Cumar-
tesi günü, saat 19.30 da Okmey-
dan› Sibel Yalç›n Park›’nda DEV-
GENÇ’in 40. y›l›n› birlikte selam-
lamaya ça¤›r›yoruz.

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii
BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, DDeemmookkrraassii,, 
SSoossyyaalliizzmm MMüüccaaddeelleessiinnddee 

DDeevv--GGeennçç 4400.. YY››ll››nnddaa

GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU

10 EEkim 22009 CCumartesi
günü, ssaat 119.30’da

Okmeydan› SSibel YYalç›n
Park›’nda DDEV-GENÇ’in

40. yy›l›n› bbirlikte
selamlamaya çça¤›r›yoruz.
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Ş Hava, su, ekmek kadar gerekli-

dir adalet. Nas›l ki hava su ekmek
olmadan yaflanmazsa, adalet olma-
dan da yaflanmaz. 

Oligarflinin düzeni adaletsizlik
üzerine kurulmufltur. Düzenin sa-
hipleri dahil, hiç kimse bu düzende
adaletin var oldu¤unu iddia ede-
mez. Edemiyor. 2000 y›l› 19 Aral›k
gününe dönelim. Bir gecede 20 ha-
pishaneye sald›r›ld›. Devrimci tut-
saklara iki fley dayat›ld›: YYaa oonnuurr-
ssuuzzlluukk,, yyaa ööllüümm.. Onursuz bir ya-
flam kabul edilebilir miydi? 

Onursuzlu¤u kabul etmedi tut-
saklar. Sald›r›y› durdurmak için ca-
n›n› feda edenler oldu. Sald›r›lar bu-
na ra¤men dört gün boyunca sürdü.
Dört günde 28 tutsak vahflice katle-
dildi. Dört duvar aras›ndaki tutsak-
lar› vahflice katledip kimyasal gaz-
larla diri diri yakanlar, bu zulme di-
rendiler diye tusaklar› suçlad›lar....
Adaletsizli¤e karfl› direnmek bile
yasak... Böyle adalet olur mu? Bun-
lar unutulur mu? 

28 tutsa¤›n cesedi orta yerde du-
rurken, halk›n gözünün içine baka
baka bu katliama “Hayata Dönüfl”
dediler. Bunu diyen, 28 tutsa¤› kat-
leden devletin AAddaalleett BBaakkaann›› Hik-
met Sami Türk. Oturdu¤u koltuk,
adaleti savunmas› için; teoride öyle.
Fakat o, adaletin de¤il, zulmün Ba-
kan›... Burada adalet diye bir fley
yoktur. Devrimci tutsaklara yönelik
katliam, 19-22 Aral›k’ta katledilen
28 tutsakla da kalmad›. Devletin
tecrit politikalar› sonucunda toplam
122 tutsak katledildi. Ve o gün bu-
gün, katliam›n as›l sorumlular› hak-
k›nda hiçbir ifllem yap›lmad›. 

Bunlar› tekrar hat›rlat›yoruz;
çünkü dün bilinmeden bugün anla-
fl›lmaz; bunlar hat›rlanmadan, Di-
dem Akman davas› do¤ru de¤erlen-
dirilemez. 

Katliam›n sorumlular› hala “Ha-
yata Dönüfl”ten, hapishanelere “dü-
zen” getirildi¤inden bahsediyor. 

Tekrar soruyoruz: Böyle adalet
olur mu? Bu adaletsizlik kabul edi-

lebilir mi? 

Elbette hay›r! 

Oligarfli “dayat›yor”, dayatmay›
reddedenlere tehditler ya¤d›r›yor di-
ye, adaletsizlik de kabul edilemez. 

Didemler de etmedi. 

DDiiddeemmlleerr,, aaddaalleettssiizzlliikk 
iiççiinnddee aaddaalleettttiirr

9 Ekim’de 11. A¤›r Ceza Mah-
kemesi’nde Didem Akman hakk›n-
da aç›lan dava bafll›yor. 

Sormak isteriz o davan›n kürsü-
sünde oturan hukukçulara: Bu mah-
kemede kimi yarg›layacaks›n›z? Di-
dem’i mi? NNee iiççiinn?? 

““AAddaalleett iiççiinn”” diyebiliyor musu-
nuz? Böyle bir iddiada bulunursan›z
e¤er; o zaman sormak hakk›m›z de-
¤il midir; 28 tutsak katledilirken, 6
kad›n kimyasal gazlarla diri diri ya-
k›l›rken nneerreeddeeyyddii mahkemeleri-
niz? Adalet nneerreeddeeyyddii?? Hapishane-
lerden ç›kan tabutlardan koca bir
da¤ olufltu. Bunlar›n sorumlular›
yok mu? Elbette var ve bunlar ada-
leti sa¤layacak olanlan kurumlar›n
bafl›ndakilerdir. Adaletsizli¤in yara-
t›c›lar›d›r. Ve fakat bunlar adaleti
uygulam›yor diye adalet yok olmaz.
Adaletin olmad›¤› yerde halk kendi
adaletini arar, bulur ve koflullara gö-
re uygular. 

Didem Akmanlar, yarat›lan bu
adaletsizlikde adalettir. Didem’in

fedas› ADALET‹N UYGU-
LANMASIDIR. 

fiimdi Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi Didem’i ne diye
yarg›layacak? Adalet arad›¤›
için mi? Adaletsizli¤i yaratan-
lardan hesap sormak istedi¤i
için mi? 

Öyle bir adaletsizlik daya-
t›lm›flt›r ki, öyle bir adalet özle-
midir ki; adalet için insanlar
kendi can›n› feda edebiliyor.
Yeter ki adalet yerini bulsun di-
yor, kendi can›ndan geçiyor.
Hangi mahkeme böyle bir iste-
¤i yarg›layabilir? 

YYaassaallaarr››nn››zz ffeeddaayy›› 
yyaarrgg››llaammaayyaa yyeettmmeezz

Didem Akman’› yarg›lamaya so-
yunan mahkemeler yarat›lan bu ada-
letsizlik tablosunun sorumlular›n-
dand›r. Ortada 28 tutsa¤›n vahflice
katledilmesi var. Katliam hakk›nda
karanl›kta kalan, bilinmeyen hiçbir
fley yok. Suçlular, suç delilleri her
fley ortada. Mahkemeler bugüne ka-
dar suçlular› hep korudu. Katliam
karar›n› alan, katliam emrini veren
as›l sorumlular hakk›nda dava bile
aç›lmad›. Yarg›, delillerin karart›l-
mas›na ortak oldu. Katillerin yarg›-
lanmas›n›n önünde adeta barikat ol-
du. Yo¤un u¤rafllar sonucunda aç›lan
davalarda, sorumlular san›k sandal-
yesine oturtulmad›¤› gibi, asker ve
gardiyanlar da bir bir akland›. Suçlu-
lar cezas›z kald›. Suçlanan yine kat-
ledilenler oldu. Adalet bu mu?

Oligarflinin mahkemeleri, taraf-
t›r; sömürenin ve zulmedenin düze-
nini korumak üzerine kurulmufltur. 

Böyle adalet olmaz. 

Kendi varolufl temeli böylesine
adaletsiz olan mahkemeler, adalet
arad›¤› için, Hikmet Sami Türk’ten
hesap sormak istedi¤i için Didem
Akman’› yarg›layamaz. Didem Ak-
man’› yarg›lamak demek, adaletsiz-
li¤i sürdürmektir. Suçlular› koruma-
ya devam etmektir. 

E¤er 9 Ekim’deki duruflmada bir

Bu dava düflürülmelidir!
Öyle bbir adaletsizlik
dayat›lm›flt›r ki ööyle
bir adalet öözlemidir
ki; aadalet iiçin iinsan-
lar kendi ccan›n› ffeda

edebiliyor. YYeter ki
adalet yyerini bbul-
sun ddiyor, kkendi

can›ndan ggeçiyor.
Hangi mmahkeme

böyle bbir iste-
¤i yyarg›la-

yabilir? 



Buca vve UUlucanlar fiehitleri
‹zmir’de AAn›ld› 

24 Eylül’de ‹zmir Karfl›yaka’da
yap›lan meflaleli yürüyüflle Ulucan--
lar flehitleri an›ld›. Çarfl› minibüs son
duraklar›nda toplanan Al›nteri,
BDSP, DHF, Halk Cephesi, ESP,
KÖZ ve Partizan "Buca- Diyarbak›r-
Ulucanlar Hapishane Katliamlar›n›
Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z, He--
sab›n› Soraca¤›z!" yaz›l› pankartla
ve  sloganlarla Karfl›yaka ‹fl Bankas›
önüne kadar yürüdüler. Ortak aç›kla-
man›n ard›ndan Çav Bella marfl›
söylenmesiyle eylem sona erdi.

KKaannllaa YYaazz››llaann TTaarriihh SSiilliinnmmeezz!!
Ulucanlar Katliam›’n›n 10. y›l›nda,

Ankara Tecrite Karfl› Mücadele Platfor--
mu, ÇHD, BDSP, 78’liler Giriflimi, EHP,
DTP ve Kald›raç, Ulucanlar Hapishanesi
önünde ve flehitlerimizin mezarlar› bafl›n--
da anma düzenlediler. 

26 Eylül’de Ziraat Bankas› Hamam
Önü fiubesi önünde  kortej oluflturularak yürüyüfle geçildi. Kortejin önüne flehitlerin resmi--
nin oldu¤u pankart aç›ld›.  Sloganlarla hapishane önüne kadar süren yürüyüflün ard›ndan
Halk Cephesi’nden Bayram fiahin ve ÇHD  Ankara fiube Sekreteri Murat Y›lmaz konuflma
yapt›lar. Ard›ndan hapishane önüne karanfil b›rak›ld› ve  Karfl›yaka Mezarl›¤›’na gidilerek
‹smet Kavakl›o¤lu, Önder Gençaslan ve Mahir Emsalsizin mezarlar› ziyaret edildi.  Önder
Gençaslan’›n annesi ve sendikac› Mahmut Konuk, o günlere nas›l gelindi¤ini anlatt›lar. 200
kiflinin kat›ld›¤› anma Enternasyonel marfl›yla sona erdi. 

yarg›lama olacaksa, adalet arana-
caksa e¤er, mmaahhkkeemmeenniinn ttaarr iihhii
aaçç››ddaann aallaaccaa¤¤›› tteekk ddoo¤¤rruu kkaarraarr ;;
ddaavvaann››nn ddüüflflüürrüüllmmeessiiddiirr..

Mahkeme; ““BBiizziimm yyaassaallaarr››mm››zz
iiççeerriikk vvee bbiiççiimm oollaarraakk,, kkeennddii ccaann››-
nn›› iiddeeaalllleerrii iiççiinn ffeeddaa eeddeenn bbiirr kkiiflfliiyyii
yyaarrgg››llaayyaabbiilleecceekk nniitteelliikkttee ddee¤¤iillddiirr””
diyerek bu karar› vermelidir. 

Didem, hukukun, adaletin olma-
d›¤› düzende adalet için yola ç›km›fl,
adalet için kendini feda etmifltir.

1111.. AA¤¤››rr CCeezzaa,, ““nneeddeenn””ee 
ddöönnüüpp bbaakkmmaall››dd››rr

Adaletsiz yaflanmaz. Yaflanm›-
yor da. Düzenin yaratt›¤› adaletsiz-
lik tablosu, hergün onlarca, yüzler-
ce kifliye karfl› yeni haks›zl›klar,
adaletsizlikler yarat›yor. 

Didem’in fedas› adaletsiz yaflan-
mayaca¤›n›n göstergesidir. ‹nsanlar
durduk yerde can›n› feda edebilir
mi? Dönüp bakmal›s›n›z: nas›l bir
adaletsizlik tablosu yaratt›n›z ki Di-
demler can›n› feda edebiliyor? Di-
dem’in yapmak istedi¤i aç›k ve net-
tir. Eylem sonras›nda, eylemin nede-
nini soran gazetecilere Hikmet Sami
Türk; “Hayata Dönüfl Operasyonu”
diyordu. Sami Türk için eylem sür-
priz olmam›flt›r. Dahas›, Sami Türk
suçunu tam bir kkeessiinnlliikkllee biliyordu.
Suçlar›n›n bir karfl›l›¤› oldu¤unu da
biliyordu. Onun için korumalarla do-
lafl›yordu... Ortada bir suç var. Bir
adaletsizlik var. Didem’i fedaya gö-
türen bu adaletsizliktir. Onun adaleti

yerine getirme iste¤idir. 

Sami Türk böyle bir eylem kar-
fl›s›nda ““nneeddeenn bbeenn hheeddeeff sseeççiillddiimm””
demiyor. Sadece ““nneeddeenn””i söylü-
yor. Neden aç›k!

AAnnkkaarraa 1111.. AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkee-
mmeessii’nin yarg›ç ve savc›lar› da bu
““nneeddeenn””e dönüp bakmak zorunda-
d›rlar. O ““nneeddeenn””e dönüp bakt›kla-
r›nda, kömürleflmifl cesetler ç›kar
karfl›lar›na. Do¤rudan insanlara he-
def al›nm›fl bombalar ç›kar. Üzerin-
de “insan bulunan yere at›lmaz” ya-
zan bombalardan yüzlercesinin tut-
saklar›n üzerine ya¤d›r›ld›¤›n› gö-
rürler.. Görmeliler de. 1111.. AA¤¤››rr CCee-
zzaa MMaahhkkeemmeessii’nin yarg›ç ve savc›-
lar›, e¤er “adil” bir yarg›lama yapa-
caklarsa, bunlar› görmeliler. 

28 tutsa¤› katledip de buna “ha-
yata dönüfl” demenin, insanl›kla
alay etmek oldu¤unu, halk› afla¤›la-
mak oldu¤unu görmeliler. 

Didem’in eylemindeki adaletsiz-
li¤e öfkeyi ve adalete s›n›rs›z özle-
mi görmelidir mahkeme. 

Hukuk, bu öfkeyi de bu özlemi
de katmal›d›r davan›n içine. 

TTaarriihhii ggeerrççeekk vvee 
ddoo¤¤rruu iiddddiiaannaammee!!

Hangi yasayla yarg›lanacak Di-
dem? “Adam öldürmeye teflebbüs”
mü? Peki ama o kendini de öldür-
meye teflebbüs etti, yasalar›n›z bunu
nas›l ay›rdedecek? 

Yasalar›n›zda fedan›n karfl›l›¤›

nedir? Verece¤iniz cezalar,
halk›n öfkesini ve özlemini,
halk›n öncülerinin adaleti ye-
rine getirme kararl›l›¤›n› yok
mu edecek? Yasalar›n böyle bir gü-
cü var m›d›r? 

Yasalar›n›z feda karfl›s›nda aacciizz-
ddiirr. Yasalar›n›z feda karfl›s›nda ççaa-
rreessiizzddiirr.. Faflizmin yasas›n›n mant›-
¤›, halklar›n fedas›n›n mant›¤›n›
kavrayamaz da zaten.  

Feday› do¤uran ADALETS‹Z-
L‹KT‹R. Yasalar›yla, mahkemele-
riyle, tüm kurumlar›yla adaletsizli¤i
yaratan bu düzendir. Adaletsizlik
oldu¤u sürece Didemler olacakt›r. 

1111.. AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmeessii’ne
tarihi bir gerçe¤i özetleyip söyleye-
lim: FFeeddaayy›› eennggeelllleeyyeemmeezzssiinniizz.. DDii-
ddeemmlleerr’’ii bbiittiirreemmeezzssiinniizz!!

Didem Akman’›n eylemi yar›m
kald›. Henüz adalet yerini bulmad›.
Mahkeme Didem’in adalet ça¤r›s›-
na uymal›d›r. 

E¤er o mahkemelerde bir yarg›-
lama olacaksa, yarg›lanacak kifli ke-
sinlikle Didem de¤ildir. Yanl›fl kifli
hakk›nda iddianame haz›rlanm›flt›r. 

Didem’i böyle bir eylemi yap-
mak zorunda b›rakanlard›r suçlular.
Yarg›lanacak kifliler de onlard›r. H.
Sami Türk yarg›lanacaklar›n bafl›n-
da gelir. Mahkemenin verece¤i tteekk
ddoo¤¤rruu kkaarr aa rr,, davay› düflürüp Di-
dem’i fedaya götüren adaletsizli¤i
yaratanlar hakk›nda suç duyurusun-
da bulunmakt›r. 

Adalet, Hala Yerine Getirilmeyi Bekliyor!UULLUUCCAANNLLAARR
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Onlarca avukat, dünyan›n dört
bir yan›ndan, kelimenin tam anla-
m›yla dört k›tadan ve 12 ülkeden
gelmifllerdi. Hukuku ve hukukçula-
r› kendine ““kkiirr aall››kk kkaattiill”” yapmaya
çal›flan emperyalizmin hukukuna
meydan okuyan hukukçulard› onlar. 

Venezuella, Kolombiya, Arjan-
tin, ‹talya, Yunanistan, Almanya,
Bask Ülkesi, Lübnan, Filistin, Irak,
M›s›r, Türkiye’den avukatlar, katle-
dilen meslektafllar› Avukat FFuuaatt
EE rrddoo¤¤aann AAnn››ss››nnaa düzenlenen “Öz-
gürlük Mücadelesi ve Hukuk”
konulu sempozyumda, Fuat Erdo-
¤an nezdinde avukatl›¤›n da difle difl
bir mücadele oldu¤una bir kez daha
tan›k oluyorlard›. 

Hepsi flu veya bu biçimde bir
mücadelenin içinden geliyordu za-
ten. Ülkelerinde zulme karfl› dire-
nenlerin haklar›n› savunuyordu bü-
yük bölümü. Bu yüzden anlaflmala-
r›, ortak noktalarda hemfikir olma-
lar› kolay oldu. Bu yüzden, hemen
tüm kat›l›mc›lar, bbuu bbiirrlliikktteellii¤¤iinn
ddeevvaamm›› konusunda düflünce belir-
tip, öneriler getirdiler. 

Birlikte olman›n gücünü herkes
son derece somut hissetmiflti ve bu-
nu sürdürmek istiyordu... 

66 oottuurruummddaa bbiirrlleeflfleenn 
ddüünnyyaann››nn tteeccrr üübbeessii 
26-27 Eylül günlerinde, ‹stanbul

Teknik Üniversitesi Taflk›flla Kam-
püsü’nde düzenlenen sempozyum-
da toplam 6 oturum yap›ld›.

SSeemmppoozzyyuummuunn iillkk ggüünnüü aç›l›fl
konuflmas›n› yapan Av. Taylan Ta-
nay; Avukat Fuat Erdo¤an’›n yok-

sullar ve halk için mücadelesindeki
kararl›l›¤› ve hayat tehlikesine ra¤-
men mücadeleden asla vazgeçme-
mesiyle an›ld›¤›n› söyledi ve Halk›n
Hukuk Bürosu’nun, O’nun yolunda
ilerledi¤ini belirtti. 

BBiirriinnccii ggüünn “Anti-Terör Yasala-
r›, Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk›, Özgün Mücadele ve Dene-
yimler” bafll›klar› alt›nda üç oturum
yap›ld›.

Bu oturumda Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Dr.
Kerem Alt›parmak, Yunanistan’dan
Selanik Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Yagos Caramilidis,
M›s›r’dan Av. Waleed Sayed Khairy,
ÇHD Genel Baflkan Yard›mc›s› Av.
Münip Ermifl konuflma yapt›lar.

SSeemmppoozzyyuummaa MM››ss››rr’’ddaann kkaatt››-
llaann AAvv.. WWaalleeeedd SSaayyeedd KKhhaaiirryy;; te-
rör kelimesinin farkl› tan›mland›¤›-
n› söyledi ve “M›s›r’da terörist der-
ken ABD’ye, ‹srail’e karfl› olan kifli-
lerden bahsediliyor” dedi. 

Av. Münip Ermifl konuflmas›nda;
Av. Fuat Erdo¤an’›n polise verilen
silah kullanma yetkisi ve Terörle
Mücadele Kanunu’na (TMK) daya-
n›larak öldürüldü¤ünü söyledi.

* “Uluslar›n Kendi Kaderini Ta-
yin Hakk›” bafll›kl› ikinci oturumda
BASK Bölgesi’nden gelen Av. Iratxe
Urizar, Yunanistan’dan kat›lan Av.
Andonia Legaki; yazar ‹smail Be-
flikçi konuflma yapt›.

‹smail Beflikçi konuflmas›nda
Türkiye’de Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk› denildi¤inde ilk akla ge-
lenin Kürt sorunu oldu¤unu söyledi. 

* ‹lk günün son oturumu olan
“Özgün Mücadele ve Deneyimler”
bafll›kl› üçüncü oturumda ilk konufl-
may› Lübnan’dan gelen Av. Moka-
led Ghadi yapt›. Konuflmas›nda
“Direnifl” kelimesinden bahsetmek
gerekti¤ini söyledi.  

Arjantin’den gelen Av. Eduardo
Nestor Soares; Arjantin’de yaflad›k-
lar› ve darbe sonras›n› anlatt›. 

Sempozyuma Venezüella’dan
gelen Bernardo Filiaggie Lozada;

Kolombiya tarihinden bahsederek,
FARC’›n 80’lerde Vatansever Cep-
he’yi kurarak seçime kat›ld›¤›n› ve
seçimlerden k›sa bir süre sonra
3000 kiflinin katledildi¤ini ve KKoo-
lloommbbiiyyaa ddeevvlleettiinnee ggüüvveennmmeenniinn iinn-
ttiihhaarr ddeemmeekk oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleeddii.. 

BBiirriinnccii ggüünnüünn son konuflmac›s›
Av. Metin Ye¤in; F Tipi uygulama-
s›n›n tüm halk› tecrit etmek için
bafllat›ld›¤›n› söyleyerek, “Güler
Zere ve tutsaklar için sorumlular›n
yakalar›na yap›flaca¤›m›z› göster-
meliyiz” dedi.

SSeemmppoozzyyuumm 22.. GGüünn

* Sempozyumun ikinci günü
Tecrit ve Hapishaneler bafll›kl› otu-
rumla bafllad›.

Bulgaristan ‹nsan Haklar› Komi-
tesi ad›na baflkan› Velko V›lkanov
sempozyuma gönderdi¤i mesaj
okundu.

Oturumda ilk olarak TMMOB’-
den Çetin Durukano¤lu bir konufl-
ma yapt›. Durukano¤lu; art›k F
Tipi’nin sonuçlar›yla karfl› karfl›ya
oldu¤umuzu söyledi.

T‹HV Genel Baflkan› Dr. fieb-
nem Korur Fincanc›; son dönemler-
de hasta tutsaklar›n durumundan
haberdar olabildiklerini söyledi. 

TTAAYYAADD BBaaflflkkaann›› AAvv.. BBeehhiiçç AAflfl-
çç››;; tecritin emperyalizmin bir politi-
kas› oldu¤unu söyleyerek ölüm oru-
cu direnifliyle bu sald›r›n›n püskür-
tüldü¤ünü, tecrit politikas›n›n iflas
etti¤ini belirtti. 

SSeemmppoozzyyuummaa FFiilliissttiinn’’ddeenn kkaatt››-
llaann AAvv.. HHaassssaann MMaahhmmoouudd’’ddaa ‹srail
hapishanelerinde Filistinli tutsaklara
uygulanan politikalardan bahsetti. 

LLüübbnnaann’’ddaann kkaatt››llaann KKiiaamm RRee-
hhaabbiilliittaassyyoonn MMeerrkkeezzii GGöörreevvlliissii
MMuuhhaammmmeedd SSaaffaa;; tecritin, iflkenci-
nin terörizm oldu¤unu söyledi. 

Oturum son konuflmac›s› ‹tal-
ya’dan gelen Av. Simonetta Crisci;
Tecrit politikalar›n›n tutsaklar üze-
rinde yaratt›¤› psikolojik sorunlara
de¤inerek ‹talya’daki göçmenler ve
‹talyan iflçilerin verdi¤i mücadeleyi

Say›:
15

4 
Ekim 
2009

32

“Uluslararas› Özgürlük Mücadelesi ve Hukuk Sempozyumu” Yap›ld›

Ezilenlerin avukatlar›, art›k daha güçlü ve inançl›



anlatt›. 

* “Emperyalist Sald›rganl›¤›n
Hedefleri ve Kara Listeler” bafll›kl›
ikinci oturumda ise ilk olarak Yuna-
nistan’dan Av. Panogoita Masouri-
dou, Venezuella’dan Av. Manuel Va-
dell; ÇHD Genel Baflkan› Av. Selçuk
Koza¤açl›, Almanya’dan Catrine
Wasilewski s›ras›yla konufltular.

Venezuella’dan Av. Manuel Va-
dell; as›l olarak bu sald›rganl›¤›
nkayna¤› olan ABD’ye karfl› müca-
dele edilmesi gerekti¤ini söyledi.
Vadell; Fuat Erdo¤an an›s›na bir de
fliir okudu.

Almanya’dan Catrine Wasilews-
ki; Almanya hapishanelerinde tutuk-
lu olan Anadolu Federasyonu üyesi
Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu,
Nurhan Erdem ve Faruk Ereren için
de müdacalede ettiklerini söyledi. 

SSeemmppoozzyyuummuunn iikkiinnccii ggüünnüünnüünn
ssoonn oottuurr uummuu;; ““OOrrttaakk MMüüccaaddeellee
vvee OOrrttaakk ÖÖrrggüüttlleennmmee”” bbaaflflll››¤¤›› aall-
tt››nnddaayydd››.. 

SSoonn oottuurruummddaa;; Filistin’den ge-
len ‹brahim Jabr, Av. Hassan Mah-
moud, M›s›r’dan gelen Av. Waleet
Sayed Khairy; BASK bölgesinden
Av. Iratxe Urizar, Bernardo Filiagge
Lozada ve Av. Eflber Ya¤murdereli
ortak mücadele ve örgütlenme üze-
rine konuflmalar yapt›lar. 

BASK Bölgesinden kat›lan Av.
Iratxe Urizar ortak mücadele ve ör-
gütlenme için “bbiillggiilleerriimmiizzii ppaayy-
llaaflflmmaall››yy››zz.. BBuunnddaann ssoonnrraa eeyylleemmee
ggeeççmmeelliiyyiizz”” dedi.

‹yi yüzlü bir kapitalizmin olma-
yaca¤›n› söyleyen Lozada ise ““ZZoo-
rruunnlluu oollaann bbiirr ssaavvaaflfl›› eennggeelllleemmeeyyee
ççaall››flflmmaakk,, zzoorruunnlluu oollmmaayyaann bbiirr ssaa-
vvaaflfl›› yyaappmmaakkttaann ddaahhaa bbüüyyüükk bbiirr
ssuuççttuurr”” dedi. 

M›s›r’dan kat›lan Av. Waleet Sa-
yed Khairy ise savafl konusuna
de¤inerek “ÜÜllkkeenn iiflflggaall aalltt››nnddaayyssaa
bbaarr››flfl iiççiinn yyaapp››llaabbiilleecceekk eenn iiyyii flfleeyy
ssaavvaaflfl ççaa¤¤rr››ss››dd››rr”” dedi. 

Ya¤murdereli; “Bizim görevi-

miz dünyada zulüm uygulayan em-
peryalizme karfl› her yerde direnifli
örgütlemek. Ortak mücadele burada
önemlidir” dedi.

Son olarak Grup Yorum üyeleri
bir dinleti verdiler. 

“Özgürlük Mücadelesi ve Hukuk
Sempozyumu”nda al›nan kararlar
“Özgürlük Mücadelesi ve Hukuk
‹çin ‹stanbul Bildirgesi” bafll›¤›yla
28 Eylül günü, ‹stanbul Barosu kon-
ferans salonunda aç›kland›. Bildir-
geyi özet olarak sunuyoruz.

“Bizler;

II.. Tüm insanl›¤a karfl› kesintisiz
suç iflleyen emperyalizmin durdu-
rulmas›n›n art›k yaflamsal bir zorun-
luluk oldu¤unu biliyoruz. Her türlü
›rkç› sald›rganl›¤›n iflgal ve sömürü-
sünü reddediyoruz. Mazlum halkla-
r›n geleceklerinin ve ülkelerinin ça-
l›nmas›na seyirci kalmayaca¤›z. 

IIII.. Ola¤anüstü hal rejimlerini
ola¤an ve yayg›n hale getiren em-
peryalist güçler bilmelidir ki; 

Dünya halklar› için asl›nda kendi
varl›klar› bir tehdittir ve bu tehdidin
ad› da “terör”dür. Gerçek terörist,
sald›rgan emperyalizm ve iflbirlikçi-
si yerel hükümetlerdir. 

IIIIII.. Kendini emperyalist sald›r-
ganl›k olarak ortaya koyan terör,
dünyan›n dört bir taraf›nda mücade-
le veren hak savunucular›n› öldür-
mekte, sa¤ kalanlar› ise tutuklaya-
rak a¤›r izolasyon koflullar›nda ha-
pishanelere koymaktad›r. ‹zolasyon;
cezaland›rma amac› güttü¤ü, ac›
verdi¤i ve kas›tl› bir eylem oldu¤u
için bir iflkence yöntemidir. (...)

Dünyan›n her bir yan›ndaki ha-
pishanelerde izolasyon koflullar›nda
tutulan politik tutsaklar› selaml›yor
ve özgürlüklerinin derhal geri veril-
mesi gerekti¤ini bildiriyoruz. Sal›-
verildikleri güne kadar tüm politik
tutsaklar›n isimlerini ve mücadele-
lerini duyurmaya ve yaln›z olma-
d›klar›n› hat›rlatmaya kararl›y›z. 

Kiflilerin, örgütlerin ve ülkelerin
hedef gösterildi¤i Kara Listeler’i
reddediyoruz. Dünya Halklar› için
gerçek tehdit bu “sözde listeleri”
haz›rlayanlar ve bunlara dayanarak
halklara sald›ranlard›r. (...)

IIVV.. Avukatlar› da ayn› aileleri,
dostlar› ve yoldafllar› gibi,  bu mü-
cadelede katledilmifl olan direniflçi-
leri unutmayacak ve unutturmaya-
cakt›r. Bizler onlar› sadece anmay›
de¤il özgürlük, ba¤›ms›zl›k ve
emek mücadelesinde izleyerek ya-
flatmay› vaat ediyoruz. 

VV.. Haklar› ve özgürlükleri için
mücadele edenlerin avukatlar›,
mahkemeler, cezaevleri ve karakol-
lar ile s›n›rlanamaz. Bizler kendi ya-
flamlar›m›z›n “seyircisi” olmayaca-
¤›z. Enternasyonal bir bilinç ile ör-
gütlenmeye, ayn› çat› alt›nda dene-
yim ve mücadelemizi paylaflmaya
karar verdik. Ezilenlerin avukatlar›
bu bildirge ile en k›sa zamanda, en
genifl ve en güçlü uluslararas› daya-
n›flma örgütünü yaflama geçirmeye
karar vermifltir. Bu ayn› zamanda
dünyan›n dört bir yan›nda bizimle
ayn› kavgay› veren meslektafllar›m›-
za da bir ça¤r› olarak okunmal›d›r.

(...) Bu bildirgeyle, ilkin kararl›-
l›¤›m›z› hat›rlatmak, ikincisi ise
umudunu ve inanc›n› güçlendirmek
için; halklar›n düflmanlar›na ve
dostlar›na ayn› anda sesleniyoruz; 

“‹stanbul’da bir araya geldik.
Küresel zulüm ile mücadele etmek
için tüm mesleki, teorik ve siyasal
birikimimizi paylafl›yoruz. Halk›n
avukatlar›, halk›n mücadelesinde
art›k daha güçlü ve inançl›d›r. Bu-
gün yan›m›zda bulunamayanlar, bu
bildirgenin açt›¤› kap›dan yan›m›za
gelerek sesimizi artt›racaklard›r.”

1122 ÜÜllkkeeddeenn AAvvuukkaattllaarr››nn ‹‹ssttaannbbuull BBiillddiirrggeessii::
““EEnntteerrnnaassyyoonnaall bbiirr bbiilliinnçç iillee öörrggüüttlleennmmeeyyee,, ddeenneeyyiimm vvee
mmüüccaaddeelleemmiizzii ppaayyllaaflflmmaayyaa kkaarraarr vveerrddiikk..””
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Av. MManuel
Vadell
(Venezuella):
““BBuu ttooppllaanntt››
bbiirr çç››kk››flfl

nnookkttaass›› nniitteellii¤¤iinn--
ddeeyyddii..””

l Bu toplant› bir çç››kk››flfl
nnookkttaass›› niteli¤indeydi. Dün-
yan›n pek çok ülkesinden kat›-
l›mc›lar vard› burada. Bu bafl-
lang›c›n devam›n› daha da ge-
nifl bir flekilde getirmemiz ge-
rekiyor. Bu sadece bir avukat-
lar örgütü olarak kalmamal›,
e¤er avukatlar örgütü olarak
kal›rsa büyük bir potansiyeli harcam›fl olur. Avukatlar ge-
nelde statükoya ba¤l› insanlard›r.

l Kapitalist dünyadaki tüm yasalar, bu kapitalist dünya-
y› korumak için yap›lm›flt›r. ‹flte bu yüzden savafl›m›z çok
büyük, devasa bir savafl olmak zorunda. Yani bizim aleyhi-
mize olsa da yine de yasalar›n özüne de inmemiz gerekiyor.
Anayasadan tutun, ceza hukukuna, medeni yasaya kadar et-
kin bir halk kat›l›m›n› engellemek için bütün bunlar› kulla-
n›yorlar... Yüksek ö¤retim kurumlar› da, sosyalist bir de-
mokrasi düflüncesine ilk sald›r›lar›n bafllad›¤› yerdir. Üni-
versite ö¤rencileri, buna avukat adaylar› da dahil, farkl› bir
bak›fl aç›s›yla hareket etmeli ve toplumsal adaleti gözetme-
lidir. 

Hem militan, hem akademik bir mücadele. Yar›nlar›n
savc›lar›n›, yoksul kesimlerin avukatl›¤›n› yapacak olanlar›
kim e¤itiyor? En önemlisi yasalar› yapan kiflileri kim e¤iti-
yor? Üniversiteler e¤itiyor. Üniversitelere girmeyi baflara-
mazsak ve bunu ülkedeki iflçi hareketiyle birlefltiremezsek,
sürekli olarak bize karfl› yasalarla yüz yüze kalaca¤›z. 

l Hukuksal aç›dan kara listeler illegal, hukuki temelden
tamamen yoksun. Bunlarla savaflmak gerek. 

l Önce vvaattaannsseevveerr ve ddeevvrriimmccii olunacak, sonra avukat
olunacak. Che Guavara flöyle demiflti; "Önce devrimci son-
ra doktor.” Yani devrimci davalara ba¤l› olmal›. Kendini
zor koflullarda yaflamay› göze alacak flekilde ayarlayacak.
‹flçilerden, yoksullardan elinden geldi¤ince ücret talep et-
meyecek. 

l Ö¤rencilere ulaflamazsak, ideolojik bilinçlerini artt›ra-
mazsak, onlar›n düflünme biçimlerini de¤ifltiremezsek; yapt›-
¤›m›z toplant›da ortaya ç›kan yap› çok fazla ileriye gidemez.
Böyle bir amaç ediniyorsak hayat›m›n son günlerine kadar
elimden gelen katk›y› yapaca¤›m.

Av. MMokaled
Ghadi

(Lübnan):
““BBuu bbüüyyüükk

sseerrmmaayyeenniinn
hhuukkuukkuudduurr..””

l Bu çok önemliydi. ‹nsan
haklar› mücadelesi için gerekli
bir sempozyumdu. Çok iyi or-
ganize edilmiflti ve ortaya ç›kan
problemler çeflitliydi. Ama so-
nuçlar› aç›s›ndan daha çok
beklenti vard›. Benim düflünce-
me göre biz hepimiz devrimci-
yiz. Hepimizin düflüncesi ortak
ve bu düflünceleri gerçeklefltir-

mek için ortak mücadele etmeliyiz. Bu mücadele
stratejisi de dünyadaki ortak düflüncelere sahip güç-
lere dayanmal›d›r. Bu halklar için mücadele eden
tüm örgütler, partiler, derneklerin ortak mücadelesi
olmal›d›r. Onlar›n aras›nda bir ba¤lant› olmal›d›r.

l Adalet az çok var ama çok de¤il. fiimdiki ada-
let güçlü ülkelerin adaleti. EEmmppeerryyaalliizzmm vvee kkaappiittaa--
lliizzmmiinn aaddaalleettii elbette ki. Buna gerçek anlamda tabi
ki adalet diyemeyiz. Sadece biçim olarak bir adalet
var. Gerçek adalet yok.

l Bu büyük sermayenin hukukudur. Onun için
devrimi, direnifli ve terörizmi ayn› kefeye koyuyor.
Ayn› kabul ediyor. Biz asl›nda dünyada bar›fl olmas›
için direniyoruz. Ama biz terörist de¤iliz, terörizm
yapm›yoruz. Bu terörizm kavram›n› ortaya ç›karan
sermayedir, Birleflmifl Milletlerdir, ABD’dir. Bu kara
listeler dünyan›n gerçek insanlar›n› cezaland›rmak
için yap›lm›flt›r. Kolombiya, Küba, Filistin gibi ülke-
lere karfl› yap›lm›flt›r.

l Elbette ki hukuku düflünmelidir, ancak her
fleyden önce insanl›¤› düflünmelidir. Hukukla insan
haklar› ilkelerini ayn› yere eflit olarak koymal›d›r.
Ancak böyle hakl› olabilir, böyle eflitlikçi olabilir,
böyle hukukla insan haklar›n› eflitleyebilir. 

l Bu konferansa kat›lma flans›na sahip oldu¤um
için çok mutluyum. Ben çok etkilendim. Özellikle
arkadafllar›n duygular›ndan çok etkilendim. Dünya-
daki bütün kitaplar›n ayn› mant›¤› oldu¤unu gör-
düm. Yine bir bütün toplumun buluflup o anlamda
eylemlilikleri hayata geçirmesi gerekir. 

Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan Av. Fuat
Erdo¤an an›s›na düzenlenen uluslararas› sem-
pozyuma Venezuella’dan kat›lan Av. Manuel
Vadell ve Lübnan’dan kat›lan Av. Mokaled
Ghadi, sempozyum ve hukuk üzerine  sorular›-
m›z› yan›tlad›lar.

Av. Manuel Vadell ve Av. Mokaled Gha-
di’ye cevaplamalar› için  sordu¤umuz sorular:

4 Sempozyumu nas›l de¤erlendirdiniz? 
4 Bugün dünyada hukuk var m›? Varsa na-

s›l bir hukuk?
4 Kara listeleri, "terör örgütü listeleri”ni,

tecriti, ambargolar› hukuki aç›dan nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?

4 Devrimci, yurtsever bir hukukçu nas›l ol-
mal›, hukuk mücadelesini nas›l sürdürmeli?

4 Eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?



Kitleleri örgütleme sorunu
temel faaliyetimizdir. 

Düzen kitleleri örgütlememiz
için bize her türlü olana¤› sunu-
yor. 

Faflizm kitlelerin tepkisini
çekmeden tek bir ad›m atma
yetene¤ine bile sahip de¤ildir. 

Bir okulda...

Bir hastanede...

Yolda... 

Otobüste, pazarda kitlelere
ters düflmeden, kitleleri hiçe
saymadan, hatta
öldürmeden, bask›
yapmadan tek bir
ad›m atamaz. Var-
l›k nedeni budur za-
ten devletin. 

Ve ne zaman,
devlet kap›s›na
düflse halk, görür
kendisine hiç de¤er
verilmedi¤ini. Zerre
kadar bir önemi olmad›¤›n› he-
men görür. 

Her ad›mda kitlelerin ç›karla-
r›na ters düflerek, onlar› düzenin
karfl›s›nda yer almaya sistem
kendisi zorlar zaten. 

Kitlelerin ç›kar› ile egemen-
lerin ç›kar› farkl› yerlerdedir
çünkü. 

Sistem bunun üzerine kuru-
ludur. Sistem kitleleri öldürme-
den, hiçe saymadan, onlar› aç
b›rakmadan, iflsiz b›rakmadan,
yoksul yoksun b›rakmadan,
adaletsiz b›rakmadan egemen-
leri doyuramaz.

Egemenler varolamaz baflka
türlü. 

Onlar›n varl›k nedeni bizim
yoksunluklar›m›zd›r. 

‹flçilere yaklafl›m› böyledir. 

Memurlara yaklafl›m› böyledir.

Köylülere, genç-
lere yaklafl›m› böy-
ledir. 

Tüm s›n›f ve ta-
bakalara yaklafl›m›
böyledir. 

Bütün iktidarlar, sadece bir
avuç oligarflinin ç›karlar›na hiz-
met etmektedir. 

Oligarflinin ç›karlar›na olan
ise kaç›n›lmaz olarak halk›n za-
rar›nad›r. 

Bu yüzden, her gün yüzbin-
ler, açlar ordusuna kat›lmakta-
d›r. 

Ve halkta genifl bir tepki or-
taya ç›kmaktad›r. 

Halk›n tepkileri karfl›s›nda
faflizmin tek silah› ise bask› ve

terörle sindirmektir. 

Bu tablodan halk›n memnun
olmas›, hergün daha çok öfke
biriktirmemesi, mümkün de¤il-
dir. 

Devrimciler bu tepkiyi örgüt-
leme çabas›n› elden b›rakma-
d›klar› sürece, er geç baflar›ya
ulaflacaklard›r. 

Yeterki iddiam›z› yitirmeye-
lim. 

Halk›n yaflad›¤› evlere, ifl
yerlerine, örgütlendi¤i dernek-
lere sendikalara girelim. 

Bu gerici, bu ilerici demeye-
lim. Kitleler neredeyse orada
çal›flal›m. Kitlelerin hayat›na gi-
relim. 

Somut günlük sorunlar›n›
devrimci tarzda ele alarak çöz-
meye çal›flal›m... 

Mutlaka onlar› örgütleriz. 

Halk büyük ço¤unluk-
la burjuva partilerin ar-
d›ndan gidebilir. 

Yozlaflma, apolitikleflme, çü-
rüme yayg›n olabilir. 

Bunlar afl›lmayacak sorunlar
de¤ildir. 

Yeter ki biz yozlaflmayal›m. 

Durdu¤umuz yerde sa¤lam
dural›m; tavr›m›zla, kültürü-
müzle, ahlak›m›zla, kararl›l›¤›-
m›zla, ideolojik sa¤laml›¤›m›zla,
politika üretme yetene¤imizle
dimdik ayakta dural›m. 

Kimilerinin yapt›¤› gibi yafla-
mak için ideallerimizi öldürme-
yelim. 

Aksine, kahramanlar›m›z›n
yolundan giderek ideallerimizi

yaflatmak için gere-
kirse ölmeyi bilelim. 

Er geç kitleler bizi
görecektir. 

Kitlelere gidelim.
Onlarla diyalog ku-
ral›m. 

Do¤ru düflüncele-
ri b›kmadan, usan-
madan anlatal›m. 

Sosyal iliflkileri kolay kuran
insanlar gibi davranal›m. 

Onlarla tart›flal›m.

Güncel, politik geliflmeler
üzerine ne düflündüklerini sora-
l›m. 

Her konu, düflüncelerimizi
aktarmak için bir f›rsatt›r. 

‹nsanlar bizimle tart›flmaktan
çekiniyorsa, neden çekindi¤ini
tart›flal›m.

Çekingenli¤i atmalar›n› sa¤-
layacak politikalar üretelim. 

Görüfllerimizi do¤ru aktar-
may› bilirsek, belli bir ikna gü-
cüne sahipsek, mutlaka sonuç
al›r›z. 

Bizim görüfllerimiz son dere-
ce ikna edici, gerçekçi ve istek
yarat›c›d›r.

Halk›n talep ve isteklerinin
en yetkin flekilde formüle edil-

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

K‹TLELER‹ ÖRGÜTLEMEM‹Z
‹Ç‹N DÜZEN YETER‹NCE 

SEBEP YARATIYOR
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Okullar›n aç›lmas›yla birlikte
polis flefleri “güvenlik”ten söz
edip, “her okula polis” uygulama-
s›n› bafllatacaklar› müjdesini! ver-
diler.

Kalabal›k s›n›flar, ö¤retmensiz
okullar, ö¤rencilerden “yasad›fl›”
olarak istenen paralar, okula gel-
mek için servis ve ulafl›m ücreti
olarak istenen fahifl fiyatlar; bunlar
yok hiç gündemlerinde. Polis yer-
lefltireceklermifl... 

‹stanbul Emniyet Müdürü Hü-
seyin Çapk›n, ‹çiflleri ve Milli E¤i-
tim Bakanl›klar› aras›nda 2007’de
imzalanan protokol çerçevesinde;
‹stanbul’un 39 ilçesinde polis böl-
gesindeki 11994411 ilk ve ortaö¤retim
kurumunda polis görevlendirecek-
lerini aç›klad› ve ekledi: “Her
okulda polis olacak. Velilerin, aile-
lerin gözü arkada kalmayacak.” 

*
Okul polisinin ilk icraat› Anka-

ra Çankaya’daki bir okuldan geldi.
“okul polisi”, Engin Gümüfl adl›
ö¤renciyi, tüm ö¤rencilerin gözü
önünde öldüresiye dövmüfltü...
Öteki ö¤rencilere de gözda¤› ver-
meyi ihmal etmiyordu “okul poli-
si”.  

Ne de olsa e¤itimliydi; Polis
fleflerinin aç›klad›¤›na göre okul
polisi, pedagoji e¤itiminden bile
geçirilmiflti... 

*

Biliyoruz ki, polis, çetelerin
içinde.... Her mafya çetesinin için-
de polis ç›k›yor... Bunlar›n öyle alt
düzey polisler olmad›klar›n› da
herkes biliyor art›k.. 

Emniyet Genel Müdür yard›m-
c›s› Emin Arslan ve 2 polis müdü-
rü tonlarca uyuflturucu imal eden,
da¤›tan uyuflturucu çetelerinin ko-
ruyucusu olarak ç›kt›lar ortaya. 

Polis flefleri y›llarca himayele-
rine alm›fllard› uyuflturucu tacirle-
rini. 

Veliler, aileler, Emin Arslan-
lar’›n emrindeki polislere nnaass››ll ggüü--
vveenneecceekklleerr?? Emin Arslanlar’›n
kuryeleri olan polislerin çocuklar›-
m›z› bu batakl›k içine sokmaya-
caklar›n›n garantisi var m›?

Okul önlerinde, mahallelerde,
hemen herkesin bildi¤i merkezler-
de uyuflturucu pazarlayanlara do-
kunmayan polis, okul önlerinde
nas›l önlem alacak? Hem niye al-
s›nlar? 

Okul önlerine konulan polisler,
çocuklar›m›z› ya mafyac› yaparsa,
ya onlar› uyuflturucuya al›flt›r›rsa,
ya onlara iflkencenin, infazlar›n,
daya¤›n ne kadar do¤ru ve gerekli
oldu¤unu anlat›p herbirini katil
olarak yetifltirirse... 

AArrssllaannllaarr’’››nn ee¤¤iittttii¤¤ii “okul po-
lisi”nden baflka ne beklenir?

Yozlaflman›n, uyuflturucunun,
fuhuflun sorumlusu olanlar gençli-
¤imizi bunlara karfl› koruyamazlar.
Onlar›n ifli ancak gençli¤imizin ör-
gütlenmesini engellemek olacakt›r. 

Okul önlerindeki uyuflturucu
sat›c›lar›yla pek u¤raflmayacaklar›-
n› ama okuldaki devrimci, ilerici
gençlerin takibinde olacaklar› ke-
sindir...

Çocuklar›m›z› “potansiyel suç-
lu” olarak görenler, “güvenlik”
ad›na her yeri birer k›fllaya, birer
polis karakoluna çevirenler bu uy-
gulama ile de yozlaflman›n, uyufl-
turucunun okullardaki hamisi ola-
caklard›r.

HHeerr ookkuullaa ppoolliiss;; ççooccuukkllaarr››mm››zz 
EEmmiinn AArrssllaannllaarr’’››nn kkuurryyeelleerriinnee eemmaanneett!!
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mifl halidir. 

Elbette nerede, kime nas›l
yaklaflaca¤›m›z› bilmek, görüfl-
lerimizi do¤ru olarak aktarmak
ve ikna gücüne sahip olmak
için de deney yaflamak gerekir. 

Bu nedenle yanl›fl yapmak-
tan korkmamal›y›z. 

Birincide olmazsa, üçüncü-
de baflaraca¤›m›z› bilmeliyiz. 

Yeterki cesur davranal›m. 

Oligarflinin bizi itmek istedi-
¤i davran›fl biçimlerine hapsol-
mayal›m. 

Oligarfli bizi içine kapan›k,
kendi dünyas›nda debelenen,
asosyal, kitlelerle ba¤› kopuk,
kendini sürekli bask› alt›nda
hisseden, kendine güvensiz in-
sanlar yapmak istiyor. 

Kitlelerden ne kadar kopar-
sak, bu tipe o kadar yaklafl›r,
bu tuza¤a o kadar düfleriz. Ve
oligarfli karfl›s›nda daha da
güçsüzlefliriz. 

Bir kez daha vurgulayal›m;
bizim tek gücümüz kitlelerdir. 

Kitlelerle birleflti¤imizde,
aflamayaca¤›m›z engel yoktur. 

Ama kitlelerden koptu¤u-
muzda da bir vurumluk can›-
m›z vard›r. O halde güçlü ol-
mak m› istiyorsunuz, sosyal si-
yasal geliflmeleri etkilemek mi
istiyorsunuz, sorunlara çözüm
mü bulmak istiyorsunuz, ola-
nak m› yaratmak istiyorsunuz,
ve en nihayet devrim mi yap-
mak istiyorsunuz? KK‹‹TTLLEELLEERREE
GG‹‹DDEELL‹‹MM...... Gidelim ve onlar›
örgütleyelim! Gecemiz, gündü-
zümüz, her an›m›z kitlelerle iç
içe ve onlar› örgütleme çabas›
içinde geçsin. Okullarda, ma-
hallelerde konuflmad›k, tart›fl-
mad›k, öneri getirmedik tek ki-
fli b›rakmayal›m.

Tek kifli kalmas›n› bir onur
sorunu yapal›m. 

Göreceksiniz, baflaraca¤›z.



““AAllbbaayyll››,, ffaahhiiflfleellii ççüürrüükk ççeetteessii””
““UUyyuuflflttuurruuccuu bbaarroonnuu iillee ppoolliiss

mmüüddüürrüü yyaann yyaannaa”” 
““EEmmiinn AArrssllaann''››nn oo¤¤lluu SS..AA..

uuyyuuflflttuurruuccuu bbaarroonnuu HHaabbiipp KKaa--
nnaatt''››nn oorrttaa¤¤›› çç››kktt››””……

Gazeteler, EEmmnniiyyeett GGeenneell MMüü--
ddüürr YYaarrdd››mmcc››ss›› EEmmiinn AArrssllaann ve
AAsskkeerrii SSaavvcc›› AAhhmmeett ZZiiyyaa
ÜÜççookk’’un, bürokrasinin iki üst düzey
eleman›n›n tutukland›¤›n› bu bafl-
l›klarla duyurdu. 

Biri ppoolliiss tteeflflkkiillaatt››nn››nn 22’’nnccii
aaddaamm››. Öteki, adalet da¤›tmakla
görevli bir aasskkeerrii ssaavvcc››. Biri uuyyuuflfl--
ttuurruuccuu iflinde, di¤eri yyoollssuuzzlluukk
içinde. Ve iflin içinde kad›n pazarla-
mas›ndan rüflvete, iç çat›flmalar›na
kadar herfley var. 

Bir uyuflturucu kaçakç›s›, Emni-
yet Genel Müdürlü¤ü’nde a¤›rlan›-
yor. Emniyet Genel Müdür Yard›m-
c›s›’n›n o¤lu, uyuflturucu kaçakç›-
s›yla ortak ifl yap›yor. Bir Emniyet
Müdürü y›llarca bir uyuflturucu ta-
ciriyle iliflki yürütüyor, operasyon-
lar hakk›nda önceden bilgi veriyor.
11999988’den beri aranan biriyle aleni
bir flekilde iliflki yürütüyor...

AAsskkeerrii ssaavvcc›› ÜÜççookk’un ise "sat›-
lamaz" flerhi bulunan Hava Kuvvet-
leri Komutanl›¤›'na ait bir arsan›n
sat›fl›ndan komisyon almak, askeri
ihalelerde usulsüzlük, arazi yolsuz-
lu¤u, kamu görevlilerine rüflvet ve
çete ba¤lant›lar› nedeniyle tutuklan-
d›¤› aç›kland›... 

Her türlü yolsuzluk, soysuzluk
mevcut. Gözalt›na al›nanlar aras›n-
da eemmeekkllii bbiinnbbaaflfl››,, aasskkeerrii ssaavvcc››,,
aassttssuubbaayyllaarr,, AAKKPP’’llii BBeeflfliikkttaaflfl BBee--
lleeddiiyyee BBaaflflkkaann aaddaayy›› bbiirr ““iiflfl kkaadd››--
nn››”” vvee ffaahhiiflfleelleerr var... 

*

Bu iki operasyon, ddüüzzeenniinn ffoottoo¤¤--
rraaff››nn›› yans›t›yor. ‹ki operasyon, çü-
rümenin sarmad›¤› hiçbir düzen ku-
rumu kalmad›¤›na kan›t oluflturuyor. 

AKP iktidar›nda, rüflvet, yolsuz-

luk, usulsüzlük, ya¤ma ve talan gö-
rülmemifl boyutlardad›r. AKP ya¤-
mac›l›¤›n›n kan›t›, bu operasyonda
ad› geçen AKP’li “ifl kad›n›” ve o¤-
lu de¤ildir. Onlar devede kulakt›r.
Yerel Seçimlerde AKP’den aday
olan Sibel Çarm›kl›, seçimleri ka-
zanm›fl olsayd›, soygunu belediye
baflkan› olarak yapmaya devam
edecekti. T›pk›, AKP’li di¤er bele-
diye baflkanlar›n›n ve AKP’li ba-
kanlar›n yapt›¤› gibi...

Emniyetin emanet edildi¤i isim,
aleni uyuflturucu ticaretini yöneti-
yor. Adaletten sorumlu savc›, yetki-
lerini kullanarak menfaat sa¤l›yor.
Yolsuzluktan, rüflvete, fuhufla vara-
na kadar her türlü pisli¤in içinde. 

BBuu yyaaflflaannaann kkaaçç››nncc›› vvaakkaa?? BBuu
iikkii ooppeerraassyyoonnaa,, ss››rraaddaann mmüünnffeerriitt
bbiirr oollaayydd››rr ddeenniilleebbiilliirr mmii?? BBuuggüü--
nnee kkaaddaarr ppoolliissssiizz tteekk bbiirr ççeettee vvaarr
mm››?? YYaarrgg››ddaann kkeennddiinnee bbaa¤¤llaanntt››
kkuurrmmaayyaann tteekk bbiirr mmaaffyyaa vvaarr mm››??

Ortaya ç›kan ba¤lant›lar, iliflkiler
ne münferittir ne de kifliseldir. Bu
iflbirli¤inde, ssiisstteemmiinn iizznnii vvee iiccaazzee--
ttii vard›r. Polis, yarg›, mafya, düzen
partileri hepsi iiçç iiççee ggeeççmmiiflflttiirr.. 

Bürokrasiye, iflkence, katliam
yapma, devrimcilere a¤›r cezalar
verip, düzen güçlerini aklama, oli-
garflinin pisliklerini, soygunlar›n›
örtbas etme karfl›l›¤›nda, mafyayla
ortakl›k yap›p ““ppaayy”” alma izni ve-
rilmektedir. KKoonnttrrggeerriillllaa ssiisstteemmii--
nniinn temel özelliklerinden biridir bu. 

Ortada dönen bir uyuflturucu,
kumar, yolsuzluk, fuhufl çark› var.
Bir taraftan faflizmi iflletiyorlar, di-
¤er taraftan her türlü pisli¤i yürütü-
yor, bu pislik içinden kendilerine
rraanntt sa¤l›yorlar. Devrimcilere karfl›

mücadelede mafyay›, çeteleri kulla-
n›yorlar. 

22000099 DDüünnyyaa UUyyuuflflttuurruuccuu RRaa--
ppoorruu'nda, Türkiye dünya üzerinde
en çok eerrooiinn ele geçirilen iikkiinnccii üüll--
kkeeddiirr. Raporda, “Türkiye hâlâ, Af-
ganistan üzerinden Avrupa’ya kaç›-
r›lan uyuflturucu için, ttrraannssiitt üüllkkee,,
aannaa üüllkkee konumunu korumaktad›r”
deniliyor. Ayr›ca uyuflturucu kulla-
n›m›n›n yay›ld›¤› belirtiliyor. 

Uyuflturucu sevkiyatlar› askeri
araçlarla, polis eskortlu¤unda yap›-
l›yor. Uyuflturucu filolar› polisin
gözetiminde Avrupa’ya tafl›n›yor.
Türkiye’nin uyuflturucu kaçakç›l›-
¤›nda transit ülke olmas›, ddeevvlleetttteenn
bbaa¤¤››mmss››zz düflünülebilir mi? 

Emin Arslanlar, bu çark›n diflli-
lerindendir. 

Düzenin adalet sistemi de bu
çark›n d›fl›nda de¤ildir. Yarg›,
kontrgerillan›n suçlar›n›n, mafyan›n
pisliklerinin üzerini örtmek için bir
araçt›r. Savc›lar›, hakimleri sat›n al-
mak için rüflvetten, fahiflelere vara-
na kadar her yol kullan›l›yor. Ama
ço¤u durumda, onlar› sat›n almak
gerekmiyor; onlar “devletin ç›karla-
r›” ad›na yap›yorlar bunu. 

Bu ülkede kontrgerilla, mafya,
yarg› sistemden ba¤›ms›z düflünüle-
mez. Oligarflik düzen, bunlarla bü-
tünleflmifltir. Bunlar› kullanarak hal-
ka karfl› savafl›n› sürdürüyor. 

Evet, iflte bunlar, EEmmiinn AArrssllaann--
llaarr,, devrimcilere iflkence yap›yor,
fezleke haz›rl›yor, ZZiiyyaa ÜÜççookkllaarr,,
devrimcilere karfl› iddianameler ha-
z›rlay›p cezalar veriyorlar. 

Suyun bafl›n› haramilerin tutttu-
¤u bir düzende ne adaletsizlik orta-
dan kalkar, ne de fuhuflun, uyufltu-
rucunun, yolsuzlu¤un, mafyan›n so-
nu gelir. Bu operasyonlar, sistemin
kendi içindeki ç›kar çat›flmalar›n›n
sonucudur. Hem kendi iç hesaplar›-
n› görüyor, hem bu arada devleti ak-
lam›fl oluyorlar... Tabii, bu kadar
pisli¤in ortas›nda aklayabilirlerse!
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Uyuflturucu, Fuhufl, Rüflvet, Yolsuzluk, Usulsüzlük... 

‹flte Bu Sizsiniz!
Polisiyle, Ordusuyla,
Laikiyle fieriatç›s›yla
bu sizsiniz.. ‘Münfe-
rit’tir Diyerek Yakay›
S›y›ramazs›n›z! 

Uyuflturucu tüccar›

Emniyet
Müdürü

40 YAfiINDA



‹stanbul’da yap›lacak olan IMF
ve Dünya Bankas› y›ll›k toplant›la-
r›n› protesto eylemleri sürüyor.

1 Eylül günü ‹stanbul Taksim’de
Tünel’den Taksim Meydan›’na ka-
dar IMF ve Dünya Bankas›’n› pro-
testo için yürüyüfl düzenlendi. Eyle-
me; D‹SK, KESK, TTB, TMMOB,
“IMF ve Dünya Bankas› Karfl›t›
Birlik”in yan› s›ra çeflitli DKÖ ve
partiler kat›ld›. 

Tünel’de toplanan binlerce kifli
“IMF Defol Bu Dünya Bizim, Em-
peryalistler ‹flbirlikçiler 6. Filo’yu
Unutmay›n, IMF Defol Dünya Ban-
kas› Defol” sloganlar›yla yürüyüfle
geçtiler. IMF ve Dünya Bankas›
Karfl›t› Birlik eyleme; “IMF Dünya

Bankas› Defol” yazan bir pankartla
kat›ld›. 

Taksim Meydan›’na gelindi¤in-
de konuflma yapan TTB Baflkan›
Gencay Gürsoy; IMF baflkan›n›n
kendisini sosyalist olarak tan›tt›¤›-
n›, bunun  bir itiraf oldu¤unu ve ka-
pitalizmde halklar›n yarar›na bir fley
olmayaca¤›n› söyledi.

Ard›ndan yap›lan aç›klamada;
“IMF/Dünya Bankas› buyurdu AKP
uygulad›. Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Si-
gortas›’n›n 1. y›l›nda masal bitti”
denilerek; ç›kan yasayla muayene
ücretlerinin art›r›ld›¤›, sa¤l›k ocak-
lar›n›n paral› hale getirildi¤i, ilaca
ulafl›m›n zorlaflt›r›ld›¤› belirtildi.
IMF ve Dünya Bankas›’n›n iste¤iy-

le ç›kar›lan GSS ile amaçlanan›n
sa¤l›¤› piyasalaflt›rmak oldu¤u
vurguland›. 

Aç›klaman›n sonunda; “Biz-
ler; bu ülkenin emekçileri, yok-
sullar›, iflçileri, hekimleri, mü-
hendisleri, iflsizleri; IMF ve
Dünya Bankas›’n› da temsil et-
tikleri sömürü-soygun düzenini
de onun emrindeki siyasetçileri
de istemiyoruz” denildi.

Üçbine yak›n kiflinin kat›ld›-
¤› eylem aç›klaman›n ard›ndan

bitirildi.

*

HHiillttoonn OOtteellii ÖÖnnüünnddee
EEyylleemm

30 Eylül günü  “IMF ve
Dünya Bankas› Karfl›t› Bir-
lik”, ‹stanbul’da yap›lacak
olan IMF ve Dünya Bankas›
toplant›lar›n› protesto etmek
için eylem yapt›. Gezi Par-
k›’n›n sonunda toplanan bir-
lik üyeleri buradan Hilton
Oteli’nin önüne kadar, “IMF
Dünya Bankas› Defol” yazan
bir pankart ve dövizlerle yü-
rüyüfle geçti. 

Barikat kurmaya çal›flan
polis, birlik üyelerinin yük-

lenmesi üzerine barikat› kald›rmak
zorunda kald›. Halaskargazi Cadde-
si üzerinde; “Emperyalistler ‹flbir-
likçiler 6. Filo’yu Unutmay›n, IMF
Defol Dünya Bankas› Defol, IMF
Defol Bu Dünya Bizim, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla Hil-
ton Oteli’nin önüne kadar yüründü.
Yürüyüfl s›ras›nda da polisin provo-
kasyon denemeleri sonucunda yer
yer gerginlikler yafland›.

Hilton Oteli’nin önüne gelindi-
¤inde birlik ad›na Reha Keskin bir
aç›klama yapt›. Keskin; IMF ve
Dünya Bankas›n› halk düflman› po-
litikalar›ndan kaynakl› iyi tan›d›kla-
r›n› söyleyen Keskin; “Ama flunu da
biliyoruz ki onlar da bizi tan›yorlar.
Bizim onlar›n ellerindeki serveti
al›p eflit adil ve özgür bir dünya he-
defledi¤imizi iyi bildiklerinden
bunca güvenlik önlemini, bariyerle-
ri önümüze dikiyorlar” dedi.

*

IIMMFF BBaaflflkkaann››’’nnaa AAyyaakkkkaabb››ll››
PPrrootteessttoo

Uluslararas› Para Fonu (IMF)
Baflkan› Dominique Strauss-Kahn'a
Bilgi Üniversitesi'ndeki konuflmas›
s›ras›nda; Birgün gazetesi politika
editörlerinden  Selçuk Özbek "IMF
Türkiye'den defol" diyerek ayakka-
b›s›n› f›rlatt›.  Ayakkab› f›rlat›lmas›
sonras›nda bir pankart aç›larak slo-
ganlarla IMF ve DB protesto edildi.

“IMF-Dünya Bankas› Defol!”
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IIMMFF KKaa rrflfl››ttllaarr›› ‹‹ssttaannbbuull''ddaa
‹‹kkii KKööpprr üüyyüü TTrr aaffii¤¤ee
KKaappaatttt››

IMF ve Dünya Bankas› Karfl›t›
Birlik, 6-7 Ekim'de ‹stanbul'da ya-
p›lacak IMF/Dünya Bankas› (DB)
toplant›lar›na kat›lmak için ‹stan-
bul'da kat›l›mc›lar›n gelmeye baflla-
yaca¤› saatlerde zincirlerle Unkapa-
n› ve Galata Köprüsünü ayn› anda
trafi¤e kapatt›.

Yaklafl›k 5 dakika boyunca araç
ve tramvay yolunun kapat›ld›¤› ey-
lemde 'Dünya Bankas› ve IMF'ye
hay›r' pankart› açan Birlik üyeleri
her iki eylemde de IMF ve Dünya
Bankas›’n›n halklara yoksulluk ve
savafltan baflka bir fley götür-
medi¤ini anlatt›lar. Eylemde pan-
kart›n köprüye as›lmas›n›n ard›ndan
bildiri da¤›tan Birlik üyeleri, “IMF-
Dünya Bankas› Defol Bu Dünya Bi-
zim, Emperyalistler 6. Filoyu Unut-
may›n” sloganlar›yla sonland›r›ld›.

*

MMcc DDoonnaallddss,, AAkkbbaannkk vvee
YYaapp›› KKrreeddii’’yyee YYaazz››llaammaa

IMF ve Dünya Bankas› Karfl›t›
Birlik üyeleri, 27 Eylül günü ‹stan-
bul'un Taksim, Kad›köy, Befliktafl
ilçelerinde bulunan Mc Donalds,
Akbank, Yap› Kredi Bankas› fiube-
leri, ‹stiklal Caddesi Mc Donalds ve
Harbiye'de bulunan Vip Turizm
Acantesi'nin camlar›na "IMF-Dün-
ya Bankas› DEFOL" yaz›lamalar›
yapt›. K›rm›z› boya at›lan ve kuflla-

malar yap›lan eylemde halka eyle-
min amac› anlat›ld›.

*

MMeerrssiinn’’ddee PPrrootteessttoo
IMF-Dünya Bankas› toplant›la-

r›na karfl› 26 Eylül günü Mersin’de
de bir yürüyüfl yap›ld›. Halk Cephe-
si, DHF, Partizan, ESP, EHP’nin
yapt›¤› eyleme KESK bileflenleri
ve ‹HD de destek verdi. 

KESK binas› önünde toplanma-
ya bafllayan kat›l›mc›lar Taflbina
önüne kadar yürüdüler. Taflbina
önünde ortak aç›klamay› okuyan
Nihal GÜL, IMF ve Dünya Banka-
s›’n›n daha fazla iflsizlik, daha fazla
yoksulluk, açl›k getirece¤ini söyle-
di. 

*

DDüünnyyaa BBaannkkaass›› OOffiissii
ÖÖnnüünnddee EEyylleemm

‹stanbul’da IMF ve Dünya Ban-
kas› Karfl›t› Birlik 24 Eylül günü
Dünya Bankas› Ofisi’nin bulundu-
¤u Levent’teki Kanyon AVM önün-
de bir eylem yapt›.

“IMF ve Dünya Bankas› DE-
FOL” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme
kat›lan birlik bileflenleri, her kurum
ad›na aç›lan birer flamayla temsil
edilirken eylem boyunca “IMF De-
fol Bu Dünya Bizim, IMF’ye Karfl›
Sokaklarday›z” sloganlar›n› att›lar.

Birlik ad›na yap›lan aç›klamada
‹stanbul’da gerçekleflecek olan zir-
venin bir benzerinin ABD’de G-20
liderler zirvesi biçiminde yap›ld›¤›

ve bu toplant›larda dünya halklar›na
dayat›lacak y›k›m politikalar› ve ka-
rarlar›n›n tart›fl›ld›¤› belirtildi.

Aç›klamada emperyalist-kapita-
list sistemin sad›k iflbirlikçisi AKP
hükümetinin de y›k›m politikalar›-
n›n uygulay›c›lar›ndan biri oldu¤u-
nun alt› çizildi.

Aç›klamada, “ ‹stanbul onlar›
karfl›lamaya haz›rlan›yor. Onlara la-
y›k bir karfl›lama töreni haz›rlayaca-
¤›z. Dünya emekçilerine yoksullu-
¤u, açl›¤› reva görenler nas›l bir
karfl›lamay› hak ediyorsa biz de on-
lar› öyle karfl›layaca¤›z. Dünyan›n
birçok ülkesinden antiemperyalist
de bizimle birlikte ‹stanbul’da IMF
ve Dünya Bankas›’na karfl› sokak-
larda olacak.  Deniz Gezmifller’in 6.
Filo’ya karfl› eylemleri, NATO Zir-
vesi’ne karfl› verilen mücadele feyiz
kayna¤›m›z olacak. Dünya Banka-
s›’n›n önünde onlara bir kez daha
sesleniyoruz. ‹stanbul’u onlara dar
edece¤iz" denildi.

Sa¤l›k Emekçilerinden Protesto Nöbeti  
SSGSS’nin 1. y›l›nda “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” diyen

Ankara Tabip Odas›, SES ve Dev Sa¤l›k-‹fl, sa¤l›k hakk› için 30
Eylül günü D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si bahçesinde nöbet tutmaya bafllad›. 

Hastane bahçesinde toplanan sa¤l›k
emekçileri yapt›klar› aç›klaman›n ard›n-
dan, çad›r kurarak bir gün sürecek olan
nöbete bafllad›lar. Eylemde yap›lan konufl-
malarda bask›lara boyun e¤meyeceklerini
dile getiren sa¤l›k emekçileri “halk›n sa¤-
l›k hakk›n› paran›n egemenli¤ine tabi k›-
lan SSGSS politikas›n›n iflas etti¤ini” be-
lirterek mücadele ça¤r›s›nda bulundular.

RENTA Fabrikas›
‹flçileri Direniflte

Eskiflehir’de Birleflik Metal-‹fl Sendikas›'na
üye olduklar› için Candy Group'a ait RENTA
fabrikas›nda iflten at›lan iflçiler, 23 Eylül’den
bu yana fabrika önünde direniflteler.

D‹SK'e ba¤l› Birleflik Metal-ifl Sendika-
s›'n›n iflyerinde örgütlenmesinden rahats›z
olan RENTA fabrikas› yönetimi çeflitli baha-
nelerle 16's› sendikal› 18 iflçiyi iflten ç›kart-
t›. 

‹flçiler tekrar ifllerine geri dönene kadar
direnifllerine devam edeceklerini belirtiyor-
lar.

Levent



Mehmet A¤ar'›n Ankara'da duruflmas›n›n yap›ld›¤› 30 Eylül günü
‹stanbul Sultanahmet Park›'nda ve Ankara’da Adliye önünde Halk
Cepheliler eylem yaparak A¤ar'›n cezaland›r›lmas›n› istediler. "Bin
Operasyonun Hesab›n› Vereceksin, Susurluk Devlettir, Mehmet
A¤ar Tutuklans›n" yazan bir pankart ve Mehmet A¤ar'›n suçlar›n›n
yaz›l› oldu¤u ozalitler açan Halk Cepheliler; "Adalet ‹stiyoruz" ve
"Bin Operasyonun Sorumlusu Mehmet A¤ar Cezaland›r›ls›n" yazan
dövizler tafl›d›lar.

62 kiflinin kat›ld›¤› ‹stanbul Sultanahmet Park›’ndaki eylemde;
"Adalet ‹stiyoruz" ve "Mehmet A¤ar 12 Temmuz'un Hesab›n› Vere-
ceksin" sloganlar› at›ld›.  Caner Bozkurt’un Halk Cephesi ad›na yap-
t›¤› aç›klamada; bu mahkemenin düzenin A¤ar'› yarg›lama manevra-
s›yla aklamaya çal›flmas› oldu¤u söylendi. Bozkurt; "Çünkü, A¤ar'›n
yapt›¤›, yapt›rd›¤› iflkence, infaz ve katliamlar düzenin suçlar›d›r"
dedi. 

Ankara Adliyesi önünde yap›lan eylemde; Halk Cepheliler
A¤ar’a hitaben; “1000 operasyonu, kurflunlarla, bombalarla katledi-
len insanlar›m›z› unutmayaca¤›z. ‹flkencelerden geçirilerek kaybedi-
len binlerce insan›m›z› unutmayaca¤›z” dediler.

Halk Cephesi’nden sonra ise durufl-
maya müdahil olmak isteyen fakat mah-
keme heyeti taraf›ndan bu talepleri red-
dedilen ÇHD’li avukatlar ad›na Av. Oya
Aslan yapt›¤› aç›klamada; “San›¤›n
kendisi aç›s›ndan, 1980’li y›llardan bu
yana bir suç örgütünün üyesi ve yöneti-
cisi oldu¤u tart›flmas›zd›r. Ancak bu suç
örgütü ne san›k taraf›ndan kurulmufltur,
ne de o emekli oldu¤u için ortadan kal-
kacakt›r” dedi.

Adana’da Zorunlu Din Dersinin
Kald›r›lmas› ‹çin Yürüyüfl 

Adana’da Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i zorunlu din dersinin
kald›r›lmas› için MEB Adana Müdürlü¤ü önüne bir yürüyüfl düzen-
ledi. 23 Eylül günü Pir Sultan Derne¤i Adana fiube binas› önünde
bafllayan yürüyüfl MEB temsilcilik binas›n›n bulundu¤u Adana Vali-
li¤i önünde son buldu. Yaklafl›k 120 kiflinin kat›ld›¤›, Halk Cephe-
si’nin de aralar›nda bulundu¤u DKÖ’lerin destek verdi¤i eylem bo-
yunca “Diyanete De¤il E¤itime Bütçe, Zorunlu Din Dersi Kald›r›l-
s›n” sloganlar› at›ld›.

“Bin Operasyonun Sorumlusu
Mehmet A¤ar Cezaland›r›ls›n”

Say›:
15

4 
Ekim 
2009
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Dersim’de Polis Terörü
Dersim’de 29 Eylül günü Mo¤ultay

Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait
misafirhane ve belediye baflkan› Edibe
fiahin’in evine terörle mücadele ekiple-
ri ve kar maskeli özel tim ekipleri tara-
f›ndan bask›n düzenlendi. Bask›nlara
gerekçe olarak 28 Eylül günü gazete da-
¤›tt›¤›  s›rada gözalt›na al›nan Gündem
gazetesinin da¤›t›mc›s› Savafl Kara-
tafl’›n savc›l›kta verdi¤i ifade de ikah-
metgah adresini belediye misafirhanesi
olarak söylemesi gösterilmifltir.

Bask›n Savafl Karatafl’›n tekrar gö-
zalt›na al›nmas›yla bitti. Gözalt›n›n ya-
flanmas› s›ras›nda çevrede toplanan
DKÖ ve sendika temsilcileri taraf›ndan
yaflanan bask›n ve gözalt› protesto edil-
di. Alk›fl, ›sl›k
ve sloganlarla
bafllayan pro-
testo da “Bas-
k›lar Bizi Y›l-
d›ramaz, Der-
sim Faflizme
Mezar Olacak”
sloganlar› at›l-
d›.

“SEL mi AKP mi?”
27 Eylül günü Malatya’da yaflanan

selle ilgili Malatya Haklar Derne¤i tara-
f›ndan bir aç›klamas› yay›nland›. 

“SEL mi AKP mi?” denilerek baflla-
nan aç›klamada; 

“Ülkemizdeki sel ve felaketin karfl›-
l›¤› AKP‘dir çünkü sömürü, ya¤ma ve
talan düzeni ile AKP afetleri katliama
çevirmifltir” denildi. Trakya’da yaflanan
ve 32 kiflinin hayat›n› kaybetti¤i belirti-
len aç›klamada, Malatya’da yaflanan sel
sonras›nda da bir çok ev ve iflyerini su
bast›¤› ve halk›n geçim kayna¤› olan ka-
y›s› bahçelerinin zarar gördü¤ü belirtil-
di.

Aç›klaman›n devam›nda sel tehlikesi
öngörülmesine ra¤men belediyenin hal-
k› uyarmad›¤›,  o gün belediyeden yap›-
lan tek anonsun belediye taraf›ndan bafl-
lat›lan % 50 kat›l›m paylar› oldu¤u söy-
lenerek;” çünkü belediye kasas›na gire-
cek para halk›m›z›n can›ndan ve mal›n-
dan daha önemliydi” denildi.

AANNKKAARRAA

‹‹SSTTAANNBBUULL



Düzen Bir Can›m›z› Daha Ald›
Antalya'da oturan Ferhan Y›lmaz, zay›flamak için,

sat›fl› kaçak yollarla yap›lan 'Meksika Biberi' hap›n›
kullanmas› sonucunda uykusunda geçirdi¤i kalp krizi
ile hayat›n› kaybetti. Antalya Halk Cephesi yapt›¤› aç›k-
lamada; Y›lmaz’›n katilinin sömürücü, yozlaflm›fl bu
düzen oldu¤unu belirterek ailesine baflsa¤l›¤› diledi.

Av. Fuat Erdo¤an
Katledildi¤i Yerde An›ld› 

ÇHD’li avukatlar ve Halk›n Hukuk Bürosu’nun
düzenledi¤i sempozyum amac›yla dünyan›n çeflitli ül-
kelerinden gelen avukatlar; 1994 y›l›nda Befliktafl Ar-
zum kafede Elmas Yalç›n ve ‹smet Erdo¤an ile birlik-
te katledilen Av. Fuat Erdo¤an’›n anmas›n› yapt›lar. 

28 Eylül günü katledildikleri yerde biraraya  gelen
avukatlar ad›na bir aç›klama yapan Av. Taylan Tanay;
Fuat Erdo¤an’›n hiçbir zaman burjuva, küçük-burjuva

bir avukat olmad›¤›n› belirtti. Aç›k-
laman›n sonunda Tanay; “Fuat Er-
do¤an, halk›n davas›n› her koflulda
savunman›n sembolü olarak, müca-
delemizde yaflamaya devam ediyor”
dedi. 

Anma karanfiller b›rak›larak so-
na erdirildi. 

Elmas Yalç›n Mezar›
Bafl›nda An›ld›

Elmas Yalç›n, 27 Eylül günü
katlediliflinin 15. y›l dönümünde
Feriköy’deki mezar› bafl›nda
Devrimci Memur Hareketi ve
ailesi taraf›ndan an›ld›. Anmada
DMH taraf›ndan yap›lan konufl-
mada; Elmas Yalç›n’›n kamu
emekçilerinin dernekleflme ve
sendikalaflma çal›flmalar› yolundaki katk›lar›ndan,
grevli toplu sözleflmeli sendika konusundaki ›srar›n-
dan söz edildi. Anmada “Elmas Yalç›n Ölümsüzdür,
Devrim fiehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. Grup
Yorum üyeleriyle birlikte “Bize Ölüm Yok” ve “Çav
Bella” marfllar› söylendi  ve Elmas Yalç›n’›n ailesinin
helva da¤›tmas›n›n ard›ndan anma sona erdi. 

Bursa'da Futbol Turnuvas›
Bursa'da, 8 tak›m›n kat›l›m› ile Bursa Haklar Der-

ne¤i taraf›ndan; 2. Dostluk ve Dayan›flma Futbol Tur-
nuvas› yap›ld›. Turnuvada Gemlik'ten kat›lan  Umu-
dungücü tak›m› birinci oldu. Bursa Temel Haklar Der-
ne¤i Semra Baflyi¤it Halk Sahnesi’nde turnuva sonra-
s› yap›lan programla Umudungücü tak›m›na kupas›
verildi.

Yürüyüfl dergisinin bu hafta da
emekçi mahallelelerinde kap› kap›
dolafl›larak tan›t›m› ve sat›fl› yap›l-
d›. Dergi okurlar› yaflad›klar› sald›-
r›lara ve gözalt›lara karfl› kararl›l›k-
la gözalt›na al›nd›klar› yerde yine
dergi da¤›t›m›na ç›kt›lar.

28 Eylül günü MMaallaattyyaa’’da der-
gi da¤›t›m› yapan Yürüyüfl okurlar›
polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözal-
t›na al›nd›. Derginin toplatmas› ol-
du¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nan
Malik Özkoca ve Sevda Kurban
bir gün sonra savc›l›ktan serbest b›-

rak›ld›lar.

Dergi okurlar› 30 Eylül günü
gözalt›na al›nd›klar› yerde dergile-
rini yine Malatya halk›na ulaflt›rd›-
lar. AKP nin polisleri taraf›ndan gö-
zalt›na al›nan yürüyüfl okurlar›n›n
yan›na gelen bölge halk› ve esnaf›;
“Sizlere bir özür borçluyuz siz bize
gerçe¤i ulaflt›r›yorsunuz ve polisler
karfl›s›nda direnerek dik duruflunu-
zu gösterdiniz ama biz bir fley ya-
pamad›k” dediler. 

EEllaazz››¤¤’’da Yürüyüfl okurlar› Ho-
zat Garaj› ve Hastaneler Cadde-
si’nde “IMF önünde diz çökenler
Güler Zereler’e kefen biçiyorlar.
IMF’nin yönetti¤i de¤il ba¤›ms›z
Türkiye” slogan›yla dergi sat›fl›
yapt›lar. Sat›fl s›ras›nda polis mega-
fonu bahane ederek gerginlik yarat-
maya çal›flt› ve dergi okurlar›n›;
“götürürüm sizi, merkezde inleti-
rim” diyerek tehdit etti. Mahalle
halk›n›n da sahiplenmesiyle polis-
ler gitmek zorunda kald›. Hozat

Garaj›’nda ve Hastaneler
Caddesi’nde sat›fl yapan der-
gi okurlar› 2 saat içinde 60
Yürüyüfl dergisini halka ulafl-
t›rd›lar. 

‹‹zzmmiirr’de Yürüyüfl dergisi okur-
lar› 26-27 Eylül günü Narl›dere
‹nönü Mahallesi, Menemen ve Ya-
manlar’da dergi da¤›t›m› ve sat›fl›
yapt›lar. 

Amerikanc› ve IMF’ci AKP’ nin
halk düflman› oldu¤unu anlatan Yü-
rüyüfl okurlar›, AKP’nin halk›n
üzerinde uygulad›¤› bask›, imha,
asimilasyon ve katletme politikas›-
na sessiz kal›nmamas› gerekti¤ini
belirttiler.  

BBuurrssaa’’da 29-30 Eylül günleri,
Teleferik ve Kestel’de Yürüyüfl
dergisinin da¤›t›m› yap›ld›.

Yürüyüfl okurlar› bu hafta hal-
ka; Güler Zere’nin hala serbest b›-
rak›lmad›¤›n› anlatt›lar. Teleferik’te
25, Kestel’de 21 olmak üzere top-
lam 46 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz
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‹fllerinden at›lan Kent A.fi. iflçi-
leri Ankara yürüyüflüne devam edi-
yor. Yürüyüflleri s›ras›nda geçtikle-
ri ilçe ve flehirlerde demokratik kit-
le örgütleri ve sendikalar taraf›ndan
karfl›lanan iflçiler buralarda eylem-
lerini anlat›yorlar.

‹flçiler direniflini sürdürürken
CHP’li belediye ise 5 ayd›r yalan-
larla 300 iflçiyi iflten atmalar›n›
hakl› ç›karmaya çal›fl›yor.

Hiç bir gerekçe, y›llard›r emek
vermifl iflçilerin kap› önüne konma-
s›n› hakl› ç›karamaz. Belediye önce
kimi “hizmetlerin” yap›lmayaca¤›-
n› söylemifl arkas›ndan da yalan›
aç›¤a ç›km›flt›.

Kimi “hizmetleri” vermeyece¤iz
diyen belediye, ‹stanbul’da bulunan
kendi yandafllar›  Altafl firmas› ile
“anlaflarak” ifli onlara vermifltir.

Halk›n oylar› ile gelen ve “Halk-
ç› belediye” olduklar›n› iddia eden-
lerin ilk ifli halk› ve iflçileri kand›r-
mak, yalan söylemek olmufltur.

‹flçilere yerel seçimler öncesi
“hiç kimseyi iflten atmayaca¤›z” di-

yen belediye, iflçileri 1 May›s günü
atm›flt›r.

Emekçinin yan›nda de¤il karfl›-
s›nda oldu¤unu göstermifltir.

CHP’li belediyenin 300 temiz-
lik iflçisini iflten ç›kartmas›n›n
nedeni; milyarlar› bulan bu ifllerden
üç kuruflunu kendi ceplerine at-
makt›r. 

Halk›n oylar›yla gelenler, halk›n
kan›n› emerek, iflçileri atarak, bele-
diye ifllerinden vurgunlar vurarak
belediyecilik yapmaktad›rlar.

O yan›yla AKP’li bir belediye-
den CHP’li belediyenin belediyeci-
lik yan›yla bir fark› yoktur.

Aylard›r direniflte olan iflçilerin
kap›s›n› hiçbir CHP’li yetkili, bele-
diye baflkan› çal›pta “ne istiyorsu-
nuz, talebiniz nedir?” diye sorma-
m›flt›r.

‹flçilere bunu sormay› b›rakal›m,
CHP’li belediye baflkan› direnen ifl-
çilerin üzerine polisi sald›rtm›fl,
halk› iflçilere karfl› k›flk›rtmak için
yalanlar›n› sürdürmüfltür.

CHP’nin 2009 Yerel Seçim Bil-

dirgesinde “Eme¤e örgütlenmeye,
sendikal haklara sayg›l› belediyeci-
lik...”ten söz edilmektedir.

300 iflçiyi, milyarlarca liray›
ceplerine atmak için kap› d›flar›
eden, belediye hizmetlerini paraya
çeviren, 5 ayd›r direniflte olan iflçi-
lerin kap›s›n› çalmayan, görüflme
taleplerini kabul etmeyen bir parti
“eme¤e örgütlenmeye, sendikal
haklara...” sayg›l› olabilir mi?

CHP’nin bir düzen partisi oldu-
¤u, belediyelerde rüflvetin normal
hale geldi¤i, özellefltirme ad› alt›n-
da ifllerin yandafllar›na peflkefl çe-
kildi¤i, eme¤e ve örgütlenmeye
sayg› duyulmad›¤› bir kez daha
Kent A.fi.’de yaflananlar ile aç›¤a
ç›km›flt›r.

“Halkç› belediyecilik” sözleri-
nin bir hükmü yoktur. Y›llard›r ça-
l›flan iflçilerini üç kurufl için kap›
önüne koyan, iflleri taflaron firma-
larla yürütenlerin halkç› olduklar›,
eme¤e sayg› duyduklar› koca bir
yaland›r.

Onlar için varsa yoksa, beledi-
yeleri babalar›n›n çiftli¤i haline ge-
tirip, oray› sömürmek esast›r. Halk-
ç›l›k, halka hizmet onlar›n günde-
minde yoktur.

Kent A.fi. Yürüyüflü Sürüyor

“Halkç›” De¤il, Halk Düflman›

+‹VME TMMOB ve ‹MO Önündeki
Demokrasi Nöbetini 5 Güne
Ç›kard› 

+ ‹vme Dergisi 27 Haziran' da bafllatm›fl oldu-
¤u ''TMMOB' de Demokrasi ‹stiyoruz'' Kampan-
yas›'n› bir ad›m daha ileriye tafl›d›. 

28 Eylül günü TMMOB önünde yap›lan
eylem ile her pazartesi ve çarflamba TMMOB,
her sal› ‹MO önünde tutulan ve haftada üç gün
olan ''Demokrasi Nöbeti '' befl güne ç›kar›ld›. 

TMMOB önünde yap›lan, +‹vme Dergisi Ya-
y›n Kurulu üyeleri ve okurlar›n›n kat›ld›¤›
eylemde; ''TMMOB'da Demokrasi ‹stiyoruz''
pankart› aç›ld› ve “Soruflturma Terörüne Son,
TMMOB'de Demokrasi ‹stiyoruz, ‹MO' da De-
mokrasi ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.

Eylemde yap›lan aç›klamada; “Emekten,
halktan, adaletten yana, direnen, mücadeleci bir
TMMOB’nin yarat›lmas› yolunda kararl› ve
inançl›y›z” denildi.

Kent-Afi ‹flçileri Ankara Yolunda
Karfl›yaka Belediyesi'nin "daralma" bahanesiyle iflten at-

t›¤› Kent Afi iflçileri yürüyüfllerinin 16. gününde Afyon’a
ulaflt›lar. 

Afyon'da kalabal›k bir kitle taraf›ndan karfl›lanan Kent
A.fi. iflçileri Afyon PTT önünde bir eylem yapt›. Eylemde
konuflan Genel-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Erol Ekici, Kar-
fl›yaka Belediyesi'nde iflten at›lan üyelerinin 5 ayd›r ifllerine
dönme mücadelesi verdiklerini ve hakl› mücadelelerini ka-

muoyuna duyurmak
amac›yla Ankara'ya yü-
rüyüfl bafllatt›klar›n› dile
getirdi.

Kent Afi iflçileri bir
süre Afyon'da konakla-
d›ktan sonra, yola devam
ettiler. 16 Eylül günü ‹z-
mir'den yürüyerek yola
ç›kan iflçiler, 15 Ekim'de
Ankara'da olmay› planl›-
yorlar. 
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Yeni sendika yasas› son halini al›yor. 21
Ekim’de Bakanl›k ve iflçi konfederasyonlar›
biraraya gelecek. Toplant›da hükümetin tas-
la¤›n› aç›klamas› beklenirken konfederas-
yonlar da kendi önerilerini ortaya koyacak.

Yeni yasa tasla¤›nda sendikalar› zorlayacak kimi
maddeler flimdiden tart›fl›lmaya baflland›. Sendika-
lar yeni taslakta % 10 baraj›n›n kald›r›lmas›n› isti-
yor. Buna karfl›l›k ise yeni tasar›da sendikal› üye sa-
y›s›n›n azalt›lmas› ile yetkili sendikalar›n büyük ço-
¤unlu¤unun yetkisini kaybetmesi sözkonusu ola-
cak. Tart›flma yaratan bir di¤er konu ise üyelik ai-
datlar›. Sendika üye aidatlar› maafl ve ücretlerden
otomatik olarak kesiliyor ve sendikalar üye aidat-
lar›n› bu kesintilerden do¤rudan al›yordu. Yeni ya-
saya göre ise sendikalar aidatlar› elden toplayacak-
lar. Sendika yönetimlerini rahats›z eden bir di¤er
nokta da sendika baflkanlar›n›n maafllar›n›n devlet
taraf›ndan belirlenecek olmas›...

Elbette yeni sendikalar yasas›ndaki sendikalar ve
emekçiler aleyhine düzenlemeler bunlardan ibaret
de¤ildir. Zaten yeni yasa ihtiyac› emekçilerin ve
sendikalar›n ihtiyac›n›n ürünü olarak gündeme gel-
mifl de¤ildir. Yeni yasa, IMF, Dünya Bankas› gibi em-
peryalist kurulufllar›n dayatmalar›n›n sonucu gün-
deme gelmektedir.

Yeni yasada varolaca¤› düflünülen kimi düzenle-
melere bak›ld›¤›nda, bu düzenlemelerin ne için ve
kimin yarar›na yap›ld›¤›n› anlamak zor de¤ildir.

% 10 baraj›n›n varl›¤› ya da sendikal› üye say›s›-
n›n azalt›lmas› ile yetkili sendikalar›n büyük ço¤un-
lu¤unun yetkilerini kaybedecek olmalar›, toplu söz-
leflme masas›n›n bir taraf›n›n -emekçiler taraf›n›n-
boflalaca¤›, sözleflme masas›nda iktidar›n kendisi-
nin çal›p kendisinin oynayaca¤› bir durum do¤u-
racakt›r. Elbette sendikalar, emekçiler, meydanlar-
da, fabrika ve iflyerlerinde oldu¤u gibi masada da
haklar›n› alma mücadelesi verirler. Toplu sözleflme
masas› emekçilerin mücadelelerinin bir kazan›m›-
d›r. Toplu sözleflme masas›nda devlet emekçilerin
gücünün, örgütlülü¤ünün meflrulu¤unu da kabul
etmifl olmaktad›r. Ancak toplu sözleflme masas›n›n
emekçilerin örgütlülü¤ünün meflrulu¤unun bir ifa-
desi olmas›yla, meflrulu¤u sözleflme masalar›yla
s›n›rlamak ayn› fleyler de¤ildir. Bu anlamda yeni
yasa, meflrulu¤unu sözleflme masalar›yla s›n›rlayan
sendikalar›, devlet ve patronlar karfl›s›nda daha da
güçsüzlefltirmifl olacakt›r. 

Ve yine bundand›r ki sendikalar yeni üyeler ka-
zanma, milyonlarca iflçiye, emekçiye uzan›p onlar›
örgütleme mücadelesi vereceklerine % 10 baraj›-

n›n kald›r›lmas›n› talep eder durumdad›rlar. Elbette
ki emekçilerin örgütlenmelerinin önünde barajlar,
engeller olmamal›d›r. Ancak bu s›n›f savafl›d›r.
Emekçiler daha fazla örgütlenmeye ve örgütlendik-
çe daha fazla haklar elde etmeye çal›fl›rken, patron-
lar ve onlar›n devleti de emekçilerin örgütlenmesi-
nin önüne engeller dikecekler, yasaklar getirecek-
lerdir. O halde bak›fl aç›s›, var olan engeli ortadan
kald›rmayla s›n›rl›, yani sadece mevcutu korumay›
esas alan bir bak›fl olmamal›d›r. Bu bak›fl aç›s› nice-
lik olarak daralmay›, küçülmeyi beraberinde getir-
mekle kalmaz ayn› zamanda nitelik olarak da dev-
lete, düzen partilerine, emperyalist kurumlara, on-
lar›n yasalar›na s›¤›nmay› beraberinde getirir. Sen-
dikalar› da as›l olarak bu anlay›fl bitirir.

Sendikal› iflçi say›s›yla sendikas›z iflçi say›s› ara-
s›nda çok büyük bir uçurum vard›r. ‹flçilerin sendi-
kalaflma oran› en iyi tahminlerle % 6-7 civar›ndad›r.
Yani milyonlarca iflçi örgütsüzdür. Bu örgütsüzlü-
¤ün önündeki engel % 10 baraj de¤ildir. Engel bu ifl-
çileri örgütleyecek yol ve yöntemlerin bulunamay›-
fl›d›r. Engel iflçi ve emekçilerin güven duyaca¤›, mü-
cadeleci, hak alma temelinde hareket eden, tuttu-
¤unu koparan sendikalar›n olmay›fl›d›r. Engel as›l
olarak sendikal anlay›fllar›n kendisindedir.

Aidatlar, üyelerle örgütleri aras›ndaki ba¤›n gös-
tergelerinden biridir. Bir anlamda üyelerin örgütlü-
lük derecesinin de ifadesidir. Yeni yasada gündeme
gelece¤i düflünülen üye aidatlar›n›n bundan sonra
elden toplanmas› durumu da bir yerde bu gerçe¤e
iflaret ediyor. Sendika ve sendika yönetimleri yeni
yasadaki bu düzenlemede kendi güçsüzlüklerini
görmektedir. Düne kadar maafllardan ve ücretler-
den otomatik kesintilerden do¤rudan aidatlara ula-
flan sendikalar flimdi üyelerinden elden toplayacak
olman›n s›k›nt›s›n› duymaya bafll›yor. Üyeleriyle
güçlü sa¤lam ba¤lar› olanlar böyle bir s›k›nt› yafla-
mazlar. 

AKP, sendikalar›n güçsüzlü¤ünden de yararlana-
rak patronlar›n hizmetinde yeni bir yasa ç›karmaya
haz›rlan›yor. Mevcut yasa da, yeni ç›kacak olan da
anti-demokratik bir içeri¤e sahiptir. Demokratik ol-
mayan bir ülkede demokratik düzenlemeler bekle-
nemez. Ancak düzenlemelerin emekçiler lehine ol-
mas›n› belirleyecek olan tek gerçek emekçilerin
mücadelesidir. Yani yasalar›n hükmünü belirleye-
cek olan direnifllerimiz, grevlerimizle bir bütün ola-
rak mücadelemizdir.

Devrimci ‹flçi
Hareketi Sendikalara Yeni Yasa

Yasalar›n Hükmü ve
Mücadele
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Osmanl› hanedan›n›n saray gör-
müfl son flehzadesi ve ''Osmanl› Ha-
nedan›n›n Reisi'' olarak tan›t›lan
EErrttuu¤¤rruull OOssmmaannoo¤¤lluu, 26 Eylül’de
topra¤a verildi. New Yorklu bir ifla-
dam› olan “fiehzade” Ertu¤rul,
1933’den beri AAmmeerriikkaa’da yafl›yor-
du. 2004 y›l›nda AKP hükümeti ta-
raf›ndan Türkiye vatandafll›¤›na
al›nd›. AKP, son Osmanl›s›’n›n diri-
sine oldu¤u gibi ölüsüne de sahip
ç›kt›. 

Cenazede kimler yoktu ki! AKP
Hükümeti’nin bakanlar›ndan CCeemmiill
ÇÇiiççeekk, BBeeflfliirr AAttaallaayy, EErrttuu¤¤rruull GGüü--
nnaayy, HHaayyaattii YYaazz››cc››, sonra, ‹stanbul
Emniyet Müdürü HHüüsseeyyiinn ÇÇaappkk››nn,
KKooçç AAiilleessii, MMeehhmmeett EEyymmüürr...
MHP’li, BBP’li faflistler, mmuuhhtteelliiff
ttaarriikkaattllaarr››nn flfleeyyhhlleerrii vvee mmüürriittlleerrii,,
llaaiikklleerr,, tteekkeellcciilleerr,, hep birlikte son
flehzadelerini u¤urlad›lar. Cumhur-
baflkan› AAbbdduullllaahh GGüüll de çelenk
göndererek kat›ld› bu flova. 

Cenaze namaz›nda imam›n “na-
s›l bilirdiniz” sorusuna, cemaat “iyi
bilirdik” diye cevap vermifl. “Hak-
k›n›z› helal ediyor musunuz?” soru-
sununa ise cemaatin cevab› “helal
ediyoruz” olmufl. 

HHaayy››rr,, bbiizz hhaakkkk››mm››zz›› hheellaall eett--
mmiiyyoorruuzz!!.... Yoksul Anadolu köylü-
sünü çiftsiz çubuksuz aç b›rakanla-
ra hakk›m›z› hheellaall eettmmiiyyoorruuzz.. Üç
k›tada halklar›n kan›n› dökenlere
hakk›m›z› hheellaall eettmmiiyyoorruuzz.. Ülke-
mizi eemmppeerryyaalliizzmmee aaççaann saltanata
hakk›m›z› hheellaall eettmmiiyyoorruuzz!! 

‹mam diyor ki, “Hanedanl›k,
yapt›klar› ve b›rakt›klar› ile tarih
önünde. Osmano¤ullar›’na insanl›k
flehadet edecektir”. ‹nsanl›k o fleha-
deti çoktan yapm›flt›r. ‹nsanl›¤›n fla-
hit oldu¤u, Osmanl›’n›n hhaallkkllaarr››nn
kkaann››nn›› eemmeenn bbiirr ssaallttaannaatt oldu¤u-
dur. O Osmanl›, tarih yazar ki Sa-
ray’da sefahat içinde yaflarken,
Anadolu köylüsünü vergilerle açl›k-
tan k›r›p geçirmifltir. 

TTaarriihh,, OOssmmaannll››’’yy›› ggöömmeellii ççookk

oolldduu!! Gericiler, tarikatlar, impara-
torluk, halifelik heveslileri bofluna
heveslenmesin. O hanedan, üüçç kk››ttaa--
ddaa bbiirrddeenn hhaallkkllaarr›› kkaattlleeddeenn bbiirr
hhaanneeddaann››nn mmiirraasscc››ss››yydd››; Ertu¤rul
Osman, bu yüzden insanl›¤›n, aarrkkaa--
ss››nnddaann dduuaa ookkuunnmmaayyaaccaakk ssooyyuunn--
ddaanndd››rr.

‹slamc›s›, faflisti, burjuvas›, as-
l›nda ““OOssmmaannll››’’yyaa öözzlleemmlleerriinnii””
hiç bitirmediler. Cenaze töreni de
bunun üst düzeydeki bir yans›mas›
oldu. Y›llarca Osmanl› hanedanl›¤›-
n›n bu vvaattaann›› ssaatt››flfl››nn››, eemmppeerryyaalliizz--
mmee uuflflaakkll››¤¤››nn›› unutturmak, en az›n-
dan gizlemek istediler. “Mustafa
Kemal’i kurtulufl savafl› için Vah-
dettin göndermiflti” gibi masallar
yayd›lar. 

“Osmanl› gibi güçlü olma”, ya-
ni Osmanl› gibi iflgaller, talanlar
yapma hayalleri kurdular. “Hali-
fe”li¤i yeniden diriltip, “islam ale-
mini” tahakküm alt›na alma hayal-
leri kurdular. Özünde emperyaliz-
min iflgaline karfl› ç›kmad›klar›,
kendileri aayynn›› VVaahhddeettttiinn ggiibbii,, ayn›
suçu iflleyerek emperyalizmle iflbir-
li¤ini devam ettirdikleri için Os-
manl›’n›n yapt›¤›n› vvaattaannaa iihhaanneett
olarak görmediler. Osmanl›c›l›¤›
yaflat›p okullar›, belediyeleri padi-
flahlar›n resimleriyle donatt›lar.

Son Osmanl› Halifesi Abdülme-
cid ve Osmanl› hanedan üyeleri, 33
MMaarrtt 11992244’te ç›kart›lan bir yasa ile
yurtd›fl›na sürülmüfltü. Çünkü Os-
manl› hanedan›, ‹‹nnggiilliizz eemmppeerryyaa--
lliizzmmiiyyllee iiflflbbiirrllii¤¤ii içinde saltanat›n›
geri almaya çal›fl›yordu. Bunlar ya-
flanmam›fl gibi Osmanl› hanedan›-
n›n ne kadar “dürüst” olduklar›,
“sürgünde” yoksulluk içinde yafla-
d›klar› haberleriyle, hanedan halka
“sempatik” gösterilmeye çal›fl›l›-
yordu.

AKP iktidar›yla birlikte, Osman-
l›’n›n sahiplenilifli daha aleni bir hal
ald›. Bunun sonucunda geçen hafta
AKP’li bakanlar, flehzadelerinin ta-

butuna omuz vermek için birbirle-
riyle yar›flt›lar. 

CCeemmiill ÇÇiiççeekk’’in cenaze törenin-
deki flu sözleri, AKP’nin Osmanl›-
c›l›¤›n› tart›flmaya yer b›rakmaya-
cak flekilde gösteriyor: “Osmanl› ai-
lesine hepimizin bir mmiinnnneett vvee flflüükk--
rraann bboorrccuu var... ‹‹ffttiihhaarr eettttii¤¤iimmiizz
bbiirr ddöönneemm. Bugün sahip oldu¤u-
muz birçok fleyi OOssmmaannll››llaarraa bboorrçç--
lluuyyuuzz… Osmanl› ailesi ççookk aassiill bbiirr
aaiillee.”

‹ngiliz emperyalizmiyle iflbirli¤i
yap›p vatana ihanet eden Osmanl›,
“asil bir aile” imifl. Osmanl›’n›n
asilli¤i de Çiçekler’in, Erdo¤an-
lar’›n asilli¤i gibidir elbette. Vatan
hainleri ne kadar asil olabilirse, iflte
o kadar!

Keza Kültür ve Turizm Bakan›
EErrttuu¤¤rruull GGüünnaayy da, “TTüürrkkiiyyee''yyee
hhiizzmmeett eettmmiiflfl bbiirr aaiilleenniinn mmeennssuu--
bbuuyydduu.” diyor. Türkiye’yi hizmet
etmifller de onun için mi, Türkiye’yi
‹ngiliz gemisine s›¤›n›p kaçarak ter-
ketmifller?

TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann ise yurtd›fl›nda
oldu¤u için cenazeye kat›lamamas›-
n›, hanedan ailesini ziyaret ederek
telafi etti. Ziyaret ç›k›fl›nda,  Osman
Ertu¤rul’a Türkiye Cumhuriyeti va-
tandafll›¤› verilmesinin ““iiaaddeeii,, iittii--
bbaarr”” oldu¤unu söylüyordu. 

VVaattaann hhaaiinnlleerriinniinn iittiibbaarr›› ooll--

Tarih, OOsmanl›’y› GGömeli ÇÇok OOldu! 

ÖLÜYÜ D‹R‹LTEMEZS‹N‹Z!

Ertu¤rul OOsman, ““hhaanneeddaann
kküüttüü¤¤üünnee kkaayy››ttll›› ssoonn kkiiflflii”” imifl.

Böyledir iflte: Saraylar,
saltanatlar y›k›l›r bir gün. VVe
iflte bböyle, ssoylar› dda ttükenir.
Tarih, bbundan aancak ssevinç

duyar. HHalklar da ööyle. 

Osmanl›’n›n dda,
Osmanl›c›lar›n dda ssoyu

tükenecek, ttarih bbunu bböyle
söylüyor.
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mmaazz kkii,, iittiibbaarr››nn iiaaddeessii oollssuunn!!

Ama AKP’lilerin ideolojik
anlamda da, politik anlamda da
Vahdettin ve devamc›lar›n›
kkeennddiilleerriinnee ççookk yyaakk››nn gör-
dükleri ortada. 

Vahdettin ‹ngilizlere, Tay-
yip de Amerikal›lara “beni kul-
lan›n” diyen bir siyaset gelene-
¤ini temsil ediyorlar. Bundan
ala yak›nl›k m› olur?

Vahdettin de Tayyip de hhaall--
kk›› ssooyyuupp,, kkeennddii hhaanneeddaannllaarr››--
nnaa vveerriiyyoorrllaarr;; Bundan ala ya-
k›nl›k m› olur?

Cenazede iade-i itibardan
sözedenlere flunlar› sormak ge-
rekiyor; EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››
kkuurrttuulluuflfl ssaavvaaflfl›› vveerriillmmeessii,, ppaa--
ddiiflflaahhll››¤¤››nn yy››kk››llmmaass››,, hhaalliiffeellii--
¤¤iinn llaa¤¤vveeddiillmmeessii,, OOssmmaannll››
HHaanneeddaann››’’nn››nn ssüürrggüünn eeddiill--
mmeessii yyaannll››flfl mm››yydd››??.... 

Evet, AKP’ye göre bunlar›n
hepsi yanl›flt›r. Meselenin esas›
budur. 

Laiklik maskesinin arkas›-
na saklanan tekelci burjuvalar
aç›s›ndan ise, asl›nda ç›karlar›-
na dokunmad›¤› sürece Os-
manl›c›l›¤›n yaflat›lmas›nda bir
sak›nca yoktur. 

Gerçek flu ki, zaman› ve ze-
mini uygun görseler, ppaaddiiflflaahh--
ll››¤¤››,, mmaannddaanncc››ll››¤¤›› aaçç››kkttaann ssaa--
vvuunnaaccaakkllaarrdd››rr.. HHaallkk››nn iirraaddee--
ssiiyymmiiflfl,, ddeemmookk rraassiiyymmiiflfl...... OO
ddaa nnee ddeemmeekk!!.. 

AKP’nin hat›rlamas› gere-
ken gerçek; ttaarriihh OOssmmaannll››
ssaallttaannaatt››nn›› ççookkttaann mmeezzaarraa
ggöömmddüü!! Osmanl›’n›n cenazesi
kald›r›lal› uzun zaman oldu.
Bu ölüyü diriltemezsiniz. Kim-
se diriltemez. Ertu¤rul Osman,
“hanedan kütü¤üne kay›tl› son
kifli” imifl. Böyledir iflte: SSaa--
rraayyllaarr,, ssaallttaannaattllaarr yy››kk››ll››rr bbiirr
ggüünn.. VVee iiflflttee bbööyyllee,, ssooyyllaarr›› ddaa
ttüükkeenniirr.. Tarih, bundan ancak
sevinç duyar. Halklar da öyle. 

Osmanl›’n›n da, Osmanl›c›-
lar›n da soyu tükenecek, tarih
bunu böyle söylüyor. 

AKP iktidar› “aç›l›m” manevras›y-
la Kürt halk›n› oyalamay›, aldatmay›
sürdürürken, Kürt halk›na yönelik sal-
d›r›lar› da sürdürüyor. Meclis kürsüle-
rinden, meydanlardan yapt›klar› flove-
nist konuflmalar, karfl›l›¤›n› linç sald›-
r›lar›nda buluyor. 

Polis ve sivil faflistlerin k›flk›rtmas›
ve sald›r›lar›yla Ankara-Polatl›’da,
Ayd›n-Ovaeymir’de linç sald›r›lar›
yap›ld›. Bursa’da ise stadyumda maç
s›ras›nda ve sonras›nda sald›r›lar ya-
fland›.

Ankara PPolatl›’da; Urfal› tar›m
iflçileri M.Emin Toy ve Adem Birden,
bayram dolay›s›yla gittikleri parkta
polislerin kimlik kontrolü s›ras›nda
sald›r›ya u¤rad›lar.

Polis, parkta oturan halka M. Emin
Toy ve Adem Birden’i gösterip, “bun-
lar terörist” diyerek linç sald›r›s›n›n
önünü açt›.

Bir grup, polisin k›flk›rtmas› ile
sald›rarak, polis gözetiminde lince gi-
rifltiler. Polis karakolda da sald›r›s›n›
sürdürdü. ‹flkence gören, M. Emin Toy
ve Adem Birden ald›klar› darbeler so-
nucu yaraland›lar. 

Ayd›n OOvaeymir'de ise 24 Eylül
2009’da düzenlenen Hemê Heci kon-
serinin da¤›lmas›n›n ard›ndan Kardefl-
köy'deki evlerine dönen Kürt aileler,
köy giriflinde sald›r›ya u¤rad›lar.

Sivil faflistlerin organize etti¤i linç
sald›r›s›nda çevre köylerden  halk da
Kürtlere karfl› k›flk›rt›ld›. 

“Köyümüzde Kürt istemiyoruz” di-
yerek ›rkç› ve faflist sloganlar atan
güruh daha sonra ise Kürtlerin evleri-
ni tafllad›. Sald›r›da ev ve arabalar tah-
rip edildi. 4 kiflinin yaraland›¤› linç
sald›r›s›n› polis ve jandarma her za-
man oldu¤u gibi “seyretti.”

Bir di¤er sald›r› da, 27 Eylül
2009’da Bursa flehir stadyumunda oy-
nanan BBuurrssaassppoorr--DDiiyyaarrbbaakk››rrssppoorr
maç›nda gerçeklefltirildi. Tribünlerde-
ki sald›r› önce Kürtleri afla¤›layan ›rk-
ç› ve faflist sloganlar›n at›lmas›yla
bafllad›.

Irkç› ve faflist sloganlarla yap›lan
k›flk›rtman›n ard›ndan stadyumda ma-
ç› izleyen Diyarbak›rl›lara ve sporcu-
lara yönelik sözlü ve fiili sald›r›lar
bafllad›.  

Ancak ne federasyon yetkilileri, ne
Bursasporlu yöneticiler ne de polis k›-
l›n› k›p›rdatmad›. Özellikle polis bu
sald›r›lar karfl›s›nda “izleyici” konum-
dayd›.

Adana’da oynanan bir maçta Güler
Zere pankart›na tahammül edemeyip,
pankart› almak için onlarca polis ile
sald›ran polis burada faflist güruhun
arkas›ndayd›.

Maç bitiminde ise sivil faflistler yi-
ne polis gözetiminde, Diyarbak›rl› se-
yircilere sald›rd›lar. Bu sald›r› da 6 ki-
fli yaraland›, 10 kifli gözalt›na al›nd›.

Linç sald›r›lar›ndan AKP ve onun
polisi sorumludur. Polis, sivil faflist
güruhun önünü açarak linç sald›r›lar›-
n› sürdürmektedir.

PPoollaattll››,, OOvvaaeeyymmiirr,, BBuurrssaa’’ddaa fifioovveenniisstt KK››flflkk››rrttmmaa
Linç sald›r›lar›ndan AKP sorumludur

Do¤ançay Yard›mlaflma ve Daya-
n›flma Derne¤i 26 Eylül günü
derneklerine yap›lan sald›r›yla ilgili
bir aç›klama yapt›. 

Derne¤in amac›n›n ve yapt›¤›
faliyetlerin anlat›ld›¤› aç›klamada
son gerçeklefltirdikleri bayram pro-
gram›nda provokasyon yaratmak
isteyen faflistin daha önce de derne¤e

patlay›c›yla sald›rd›¤› belirtildi. Bu
faflist sald›r›n›n sadece derne¤e
yap›lmad›¤›, sald›r›n›n Do¤ançay
halk›na yap›ld›¤›n›n  belirtildi¤i
aç›klamada, “Bu sald›r› ve olumsuz-
luklara karfl› birlikte olarak örgütle-
nerek karfl› koyabiliriz. Çünkü örgüt-
lü olan halk güçlüdür ve yenilemez”
denildi. 
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Baflbakan’›n sözünü etti¤i “sü-
reç”, Abdullah Gül’ün “önümüzde
tarihi bir f›rsat var” aç›klamas›yla
bafllad›. F›rsat›n ne oldu¤u belli de-
¤ildi fakat, bu yok say›larak, o tari-
hi f›rsat somut bir gerçekmifl gibi
yorumlar yap›ld›, politikalar belir-
lendi. 

Tayyip Erdo¤an’›n uzun bir sü-
redir görüflmedi¤i DTP’yle görüfl-
mesi, özellikle Kürt milliyetçili¤i
aç›s›ndan bir dönüm noktas› oldu.
DTP Eflbaflkanlar›ndan Ahmet
Türk, “mutluyuz, umutluyuz” aç›k-
lamas›n› yapt›. Kürt milliyetçi ba-
s›n, umutlu olma halini ifrata vard›-
rarak ““ rreessmmii ggöörrüüflflmmeelleerr bbaaflflllaadd››””
diye bafll›klar att›.

Kürt milliyetçili¤inin nas›l bir
hayal dünyas›nda yaflad›¤›, düzenin
en küçük bir manevras› karfl›s›nda
nas›l o sürece tabi olmaya haz›r ol-
du¤unu tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ko-
yan bir bafll›kt› bu. 

Devrimciler aç›s›ndan, bbiirriinncciissii,,
oligarflinin yapt›¤› ve yapabilece¤i
“aç›l›m”›n s›n›rlar› belliydi. ‹‹kkiinnccii--
ssii,, böyle bir konuda AKP iktidar›-
n›n Amerikan emperyalizminden
ba¤›ms›z ad›m atmas› mümkün de-
¤ildi. Üçüncüsü, ABD ve AKP’nin
“aç›l›m”› aç›kça bir tasfiye içeriyor-
du, bu çeflitli konuflmalarda ortaya
da konulmufltu ve Amerika’n›n
Irak’taki politikalar›na, Barzani-Ta-
labani iflbirlikçili¤inin beklentileri-
en uygun olan da buydu. Bu neden-
le, özet olarak “AKP’nin ‘‘KKüürrtt aaçç››--
ll››mm››’’ AABBDD ooppeerraassyyoonnuudduurr”” dedik. 

Emperyalizmin ve oligarflinin
tasfiye dayatmas›n›n d›fl›nda bir fley
yoktur flu an ortada. 

“Görüflmeler resmen bafllad›”
diyenlerin, “bu defa geriye dönüfl
yok, çözülecek” diye tahliller ya-
panlar›n beklentilerini bir nebze da-
hi besleyecek bir geliflme de olma-
maktad›r. 

Tam tersine, Abdullah Öcalan’›n

devlete verdi¤i “yol haritas›”n›n ve-
rilmemesi, DTP’lilere yönelik sür-
dürülen operasyonlar, Ordunun Ku-
zey Irak’a s›n›r ötesi sald›r›lar› sür-
dürmek için meclisten tezkere  iste-
mesi ve AKP’nin de tezkerenin ve-
rilece¤ini aç›klamas› ve ssoonn oollaarraakk
da DTP’li milletvekilleri hakk›nda
polis zoruyla mahkemeye getirilme-
leri karar› verilmesi, AKP yalakala-
r›n› bile “Kürt aç›l›m› nedeniyle
AKP’ye yapt›klar› övgüleri” sürdü-
remez hale getirmifltir.  

HHaayyaall kk››rr››kkll››¤¤›› vvee
tteemmeelliinnddeekkii yyaannll››flflllaarr

Baflta Kürt milliyetçili¤i olmak
üzere, bir çok kesimde “aç›l›m”›n
seyriyle ilgili derin bir hayal k›r›kl›-
¤› görülüyor. Kendi deyimleriyle,
aç›l›m›n kapanmakta oldu¤u, hayal
k›r›kl›¤› yaflayan kesimlerin ortak
kan›s›. AKP’nin bafllang›çta asl›nda
bir çok fley yapmaya niyetli oldu¤u,
sonra -çeflitli bask› ve engellemeler-
le- vazgeçti¤i tahlilleri yap›l›yor. 

Bu tür tahliller yanl›flt›r ve esas
olarak ortaya ç›kan hayal k›r›kl›kla-
r›n›n temelinde de bu yanl›fll›klar
vard›r. 

Ülkemiz gerçe¤ini, emperyaliz-
min ve genel olarak burjuvazinin
“ulusal” sorunlar konusunda ne ya-
p›p yapamayaca¤›n› tam olarak
kavramam›fl kesimler aç›s›ndan, ge-
liflmelerin yönünü, niteli¤ini göre-
bilmek oldukça zordur. Çünkü bu
ülkede, KKüürrttççee ÖÖzzeell TTVV’ye izin ve-
rilece¤i konuflulurken, ayn› günler-

de Diyarbak›r’›n sokaklar›nda as-
kerler, ““PPiimm ççeekk bboommbbaa aatt”” sloga-
n›yla yürüyebilirler. Bu ülkede,
“KKüürrtt aaçç››ll››mm››”n›n ilan edilmesiyle,
““ssoonn tteerröörriisstt kkaallaannaa kkaaddaarr......”” aç›k-
lamas›, ayn› günlerde, ayn› kurum-
lar taraf›ndan yap›labilir. ‹flte bu
yüzden, e¤er gerek ülke gerçe¤ine,
gerekse de Kürt sorununa iliflkin
sa¤lam, tutar› ve bütünlüklü bir si-
yasal yaklafl›m›n›z yoksa, bu gelifl-
melerden herhangi birini görüp,
ötekini yok sayan savrulmalar içine
düflmek, kaç›n›lmazd›r. 

BBuu iiççiiççeelliikk,, görünürde sanki bir-
birleriyle ççeelliiflfliirr gibi durmaktad›r.
Oysa ortada bir çeliflki yoktur. Ter-
sine bu iki yan birbirini bütünle-
mektedir. Bizim ›srarla ““AAKKPP’’nniinn
KKüürrtt aaçç››ll››mm›› AABBDD ooppeerraassyyoonnuudduurr””
dememizin nedeni de budur.

Kürt sorunu konusundaki bu iki-
li politika ve ikili söylemi tam ola-
rak anlayabilmek için, ülkemizdeki
ffaaflfliizzmm vvee ddeemmookkrraassiicciilliikk oyunu-
nun birlikte sürdürüldü¤ü siyasal
sistemi iyi kavramak gerekir. Ony›l-
lard›r faflizmi ve demokrasicilik
oyununu birlikte sürdürme gelene-
¤ine ve tecrübesine sahip oligarfli
aç›s›ndan, Kürt sorunundaki bu iki-
li söylem ve politikay› sürdürmek,
sistemin niteli¤ine ve oligarflinin
politik gelene¤ine uygundur.   

ABD ve AKP, süreci ““KKüürrtt AAçç››--
ll››mm››”” diye bafllatm›fl, sonra adlan-
d›rmay› “demokratik aç›l›m”a, son-
ras›nda da ““mmiillllii bbiirrlliikk pprroojjeessii””ne
dönüfltürmüfllerdir. 

Bu geliflmeler olurken, kimileri
AKP iktidar›n› “Kürt aç›l›m›n›n içi-
ni doldurmamakla” ya da bir “yol
haritas›n›n olmamas›” ile elefltirdi-
ler, sorunu Baflbakan Erdo¤an ve
Cumhurbaflkan› Gül’ün iiyyii nniiyyeettllii
olup olmamas› aç›s›ndan ele almaya
kadar de¤iflik yorumlar vard›. 

S›n›flar mücadelesi niyetlerden,
temennilerden öte bir fleydir. Prog-

‘Aç›l›m’ vve ‘‘Tasfiye’ YYanyanad›r 
Ve AAç›l›m DDa TTasfiyeye HHizmet EEdecektir

AKP’nin Kürt Aç›l›m›
ABD OPERASYONUDUR

Kürtçe Özel Tv ‘aç›l›m›’yla
“Pim çek bomba at”

politikas›; “Diyalog”la, “son
terörist kalana kadar..”
aç›klamas›, ayn› süreçte

gündeme  gelmektedirler ve
bunlar  birbirleriyle çeliflkili

de¤ildir.  



ramlar, politikalar, niyetlere, kiflile-
re göre de¤il, tteemmssiill eeddiilleenn ss››nn››ffllaa--
rr››nn ç›karlar›na göre flekillenir. 

Bu gerçek görmezden gelindi-
¤inde, s›n›fsal bak›fl terkedildi¤in-
de, do¤al ki, bu tür bofl beklentiler
geliflecek, kiflisellefltirilmifl tart›fl-
malar ve yorumlar yap›lacakt›r. 

Sadece flu soruyu sormak gelifl-
melerin anlafl›lmas› aç›s›ndan
önemlidir. AKP kkiimmiinn aadd››nnaa ppoolliittii--
kkaa yyaapp››yyoorr,, hangi s›n›f ad›na çö-
zümler üretiyor? AKP, iktidar koltu-
¤una oturdu¤unda devrimciler flunu
söylediler: ““AAKKPP,, eemmppeerryyaalliizzmmiinn
vvee TTÜÜ‹‹SSAADD’’››nn iikkttiiddaarr››dd››rr””.. Bu
gözönünde bulundurulmadan,
AKP’nin politikalar›n› do¤ru de¤er-
lendirmek mümkün de¤ildir. 

Burjuva bas›ndaki kalemflörlerin
“Bir umut dalgas› kabar›yor.. Gü-
zel günler yaflan›yor...” diye yaz-
d›klar› sat›rlar›n üzerinden çok geç-
medi. Ama flu aç›kt› ki bir
“umut”tan söz ediyorlarsa, bir “gü-

zel”likten sözediliyorsa, bu burju-
vazinin istedi¤i türden bir umut,
burjuvazinin istedi¤i türden bir gü-
zelliktir. 

O nedenle sorun AKP’nin “Kürt
aç›l›m›” konusunda bir program›n›n
olup-olmamas› de¤ildir. Kald› ki,
böyle bir “program›” vard›r ve bu
program›n sahibi de emperyalistler-
dir. “Kürt aç›l›m›”, hangi hak k›r›n-
t›lar›n›, hangi biçimde içerirse içer-
sin, emperyalist bir çözümdür. Kürt
halk›n›n kurtuluflunu de¤il, dina-
miklerini öldürerek, örgütlülükleri-
ni tasfiye ederek, onlar› düzen içi-
lefltirmek ve buradan düzeni güç-
lendirecek sonuçlar yaratmak iste-
mektedirler.

CHP, MHP gibi partiler, flove-
nizmleri içinde ba¤›r›p ça¤›rsalar
da, sonuçta karfl›lar›nda Ameri-
ka’n›n oldu¤unu biliyorlar. Hiç bir
düzen partisinin ve onun liderinin
ise Amerika’ya ve politikalar›na
karfl› ç›kacak gücü yoktur. 

AKP’nin “Kürt aç›l›m›”
sözlerinin yan›s›ra, sürekli ola-
rak “teröre karfl› mücade-
le”den sözetmeye bafllamas› karfl›-
s›nda, kimileri bu söylemin
“MHP’yi, CHP’yi, TSK’y› yat›flt›r-
maya” yönelik oldu¤u yorumlar›n›
yaparken flunu belirtmifltik:

“Oligarflinin bütün temsilcileri
‘terörle mücadelenin kararl›l›kla,
son terörist yok edilene kadar de-
vam edece¤ini’ tekrarl›yorlar gün-
lerdir. Bu sadece, belli bir kesimi
“yat›flt›rmak” gibi bir amaçla ifade
edilemez. Bu, oligarfli aç›s›ndan as-
lolan bir politikan›n ifadesidir”
(Halk Gerçe¤i, say›: 12)

‹flte bu politikan›n ad› TASF‹-
YE’dir. Ve bu politika bir ABD ope-
rasyonudur. Amerikan operasyonu-
nun hedefi herhangi bir biçimde
‘bar›fl’ de¤il, tasfiyedir. Bugün de
zamana yay›larak Kürt milliyetçi
harekete kabul ettirilmek istenen
budur.  

DTP Milletvekilleri, oligarflinin
mahkemesinin “polis zoruyla mah-
kemeye getirilmeleri” karar›n›n ar-
d›ndan yapt›klar› aç›klamada, ifade
vermeye gitmeyeceklerini, ama po-
lis zorla al›p götürürse, diyecek bir
fleyleri olmad›¤›n› aç›klad›lar. 

DTP milletvekillerinin polis zo-
ruyla mahkemeye getirtilmesi ka-
rar›, oligarflinin hukuku aç›s›ndan,
burjuva bas›nda bile kimilerinin
teslim etmek zorunda kald›¤› gibi,
bir “çifte standart”t›r; fakat “çifte
standart” kelimesi, bu politikadaki
zorbal›¤›, dayatmac›l›¤›, floveniz-
mi, afla¤›lamay› ifade etmez kuflku-
suz. 

Düzen partilerinin onlarca mil-
letvekili hakk›nda onlarca dava var.
Ama mahkemeler hiçbirini, de¤il,

polis zoruyla getirtme karar›
almak, ça¤›rm›yorlar bile. 

Oligarflinin hukuksuzlu¤u
aç›kt›r. 

DTP milletvekilleri bu
noktada, polis taraf›ndan gö-
türülmeye de fiilen direnmeli-
dirler. 

Siz ne kadar “sa¤duyulu”
davran›rsan›z davran›n, ne kadar
sisteme güvence vermeye çal›fl›rsa-
n›z çal›fl›n, sistem afla¤›layan, yok
sayan, inkar›, asimilasyonu daya-
tan politikalar›n› sürdürecektir. 

Yap›lmas› gereken, hakl›l›k,
meflruluk temelinde direnmektir. 

B›rak›n, isterlerse sizi sürükle-
yerek götürsünler! Milletvekiline
yerlerde sürüklenmek yak›fl›r m›

demeyin, onu onlar düflünsün! 

Direnenlere ise, yerde sürüklen-
mek de yak›fl›r, coplanmak da... Di-
renenler, hakl› ve meflru olanlar,
bundan hiçbir mahsur görmezler.
Orada kazanacak olan, sizsiniz,
orada kazanacak olan Kürt halk›-
d›r; tüm devrimci, demokrat, ilerici
halk güçleridir. 

Direnmelisiniz! Tüm ilerici
güçler yan›n›zda olacakt›r. 
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Aslolan Yasall›k De¤il,
Hakl›l›k ve Meflruluktur
DDTTPP MMiilllleettvveekkiilllleerrii,, ‘‘YYaassaallll››kk’’ KKaayygg››ss››yyllaa BBuu KKeeyyffiillii¤¤ii
vvee AAflflaa¤¤››llaammaayyaa BBooyyuunn EE¤¤mmeemmeelliiddiirrlleerr
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KR‹TER 
Hollanda’da sendikal› iflçi say›s› 1995’te yüzde

28 iken, 2009’da yüzde 21’e düflmüfl. Tüm AB üye-
si ülkelerde ve tüm aday ülkelerde sendikal› iflçi sa-
y›s› düflüyor. 

Sendikas›zlaflt›rma da KKooppeennhhaagg KKrriitteerrlleerrii
aras›nda m› acaba?

SSöözzüünn ÖÖzzüü:: 

“Bilim edinmek, suyun tersine kürek çek-
mek gibidir; ilerleyemezsen, ak›p gidersin.”
(Çin Atasözü) 

TAR‹HE SAYGI
Kültür Bakan› Ertu¤rul Günay s›k s›k tarihe

sayg›dan söz ediyor... Son olarak Topkap› Saray›
içinde bulunan bir karakolun “y›llard›r depo olarak
kullan›ld›¤›n›” söyleyip, bu kadar da olmaz dedi.

Peki ne kadar olurmufl?

Cevab›n› ö¤renmek için çok beklemeye gerek
kalmad›. Karakolu ““ttaarriihhee kkaazzaanndd››rrmmaakkttaann”” söz
eden Günay, buras›n›n art›k zenginlere yemek veren
lüks bir ““KKaarraakkooll CCaaffee”” olaca¤›n› aç›klad›.. 

Bakan›n tarihe sayg› dedi¤i buymufl me¤erse!

E⁄‹T‹M
fiART MI?

Buras› Hakkâri'nin Yük-
sekova ilçesi Esendere bel-
desine ba¤l› Güveli köyüne
10 kilometre uzakl›ktaki Pa-

genk mezras›nda bir derslik. 

Duvarlar› briket... cam
olmad›¤› için pencereleri,
pofletle kapat›lm›fl... 

Buras› 80 küsur y›ll›k
Cumhuriyetin okulu... 

Üstelik okulda masa ve

s›ra da
yok. 

Niye
diyecek-

siniz? Çünkü masa ve s›ra-
lar da ö¤retmenle birlikte
gelip gidiyormufl... 

Ama durun as›l sürpriz
sonda:

Zaten hiçbir fleyi olma-
yan bu okulun ö¤retmeni
de yokmufl... 

Ama buras› okul... 

Her allah›n günü
ekranlar›n karfl›s›nda
“e¤itim flflart” diyen
flarlatanlar›n
Cumhuriyetinde bir
okul!

**
HHaakkkkâârrii VVaalliissii MMuuaammmmeerr
TTüürrkkeerr ddee ““hheerrflfleeyyii ddeevvlleett--
tteenn bbeekklleemmeeyyiinn”” ddeemmiiflfl...... 

Vali, devletten neyin
beklenece¤ini biliyor elbet-
te: Coopp bbeekkllee,, ppaannzzeerr
bbeekkllee,, mmaayy››nn bbeekkllee...... 

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR



BBrrooflflüürrüünn AAdd››::129
Yasalar›
‹ki As›rl›k Hukuksuzluk
YYaayy››nnllaayyaann:: TAYAD
Komite 

TAYAD Komite  taraf›ndan
""112299 YYAASSAALLAARRII  ‹‹kkii AAss››rrll››kk
HHuukkuukkssuuzzlluukk"" adl› 57 sayfal›k
bir   broflür yay›nlad›.

Broflürün ön sözünde broflürü
ç›kartmaktaki amaç flöyle aç›k-
lanmaktad›r; “bu yasa her dönem
hakim s›n›flar›n ezilen s›n›flar ve
halklara karfl› savafl bayra¤› gö-
revi görmüfltür. 129'u anlatmak
bir anlamda iki as›rl›k s›n›flar
mücadelesi tarihini anlatmaya

denk düfler. Bu yönüyle ba-
k›ld›¤›nda broflürün kapsam›
daha bir dard›r. Bu broflürde
biz as›l olarak bu yasan›n
günümüzde demokratik hak ve öz-
gürlükler mücadelesine karfl› oyna-
d›¤› hukuki ve sosyal boyutlar›n›
ele almayla kendimizi s›n›rlayaca-
¤›z.” 

Ayr›ca TAYAD Komite  broflür-
le; “129a ve 129b isimli yasalar›n
uygulama alanlar›n› ve bu uygula-
malarla demokratik hak ve özgür-
lüklerin k›s›tlanmas› konusunu gün-
deme getirmeyi” hedeflediklerini
söylüyor.

BBrrooflflüürrüü tteemmiinn iiççiinn::
ffrreeiihheeiittsskkoommiitteeee@@ggmmaaiill..ccoomm
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Filipinlerde SEL,
Endenozya’da
DEPREM,
Pasifik’te
TSUNAM‹:
Yüzlerce ÖÖlü!

ORALARDA  DA
SORUN AYNI

FFiilliippiinnlleerr''ddee Ketsana tropik f›r-
t›nas›n›n yol açt›¤› sel nedeniyle
250’nin üzerinde kifli yaflam›n› yi-
tirdi. 1,9 milyon kiflinin evi sular al-
t›nda kald›.

EEnnddoonneezzyyaa’’ddaa 29 Eylül’de
meydana gelen 8,3 fliddetindeki
depremde binlerce ev y›k›ld›,
550000’’üünn üzerinde kifli yaflam›n› yitir-
di. Binlerce kifli göçük alt›nda yine
depremin yolaçt›¤› tsunami nede-
niyle Pasifik’te 60’›n üzerinde ölü
var.

Ya¤mur, sel, deprem, tsunami...
Do¤a elbette kendi yasalar›na göre
iflleyecektir. Ya¤mur da, sel de, dep-
rem de olacakt›r. Ama bunlar yüz-
lercemizin ölmesini gerektirmiyor.
Bugünün bilimiyle, teknolojisiyle
al›nabilecek çok basit önlemlerle
bunlar›n yolaçabilece¤i y›k›m› en
aza, indirmek mümkün. Fakat sö-
mürmekten baflka birfley bilmeyen
bu sistem, al›nabilecek en s›radan

tedbirleri almayarak yüzlerce, bin-
lerce kiflinin ölmesine sebep oluyor. 

Kas›rgan›n da selin de geldi¤in-
de nerelere zarar verebilece¤i bilin-
meyen bir fley midir? Kald› ki  han-
gi bölgelerin deprem kufla¤› oldu¤u,
kaç fliddetinde depremlerin olabile-
ce¤i biliniyor ve ona göre önlemler
almak mümkün. Fakat bütün bunla-
ra ra¤men önlem al›nm›yor. 100
binlerce kiflinin ölümü “kader” diye
kabul ettirilmeye çal›fl›l›yor. 

Neden önlem al›nm›yor peki; Bu
ülkeler çok yoksul oldu¤u için mi?
Hay›r! 

Bugün, Türkiye’den Endonez-
ya’ya, Filipinler’e kadar tüm yeni-
sömürge ülkelerde, devlet, emper-
yalizmin ve oligarflinin ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya göre flekillendirilmifltir.
Devletin birinci ifli, halk›n mücade-
lesini bast›rmakt›r. Devlet öldürmek
için donat›lm›flt›r. Fakat insan kur-
tarmak için en basit önlemleri dahi
almaz. Bir selde, kas›rgada, dep-
remde onlarca, yüzlerce kifli yafla-
m›n› yitirir. En basit bir kurtarma
faaliyetini bile örgütleyemezler. So-
runlar karfl›s›nda acz içinde kal›rlar.
Bu durum sadece yeni-sömürge
ülkelere özgü bir durum da de¤ildir,
Avrupa, Amerika gibi emperyalist
ülkelerde de durum ayn›d›r. As›l
mesele sistemin halka nas›l bakt›-
¤›ndad›r.

ÇIKTI

Honduras'ta darbeciler 
kimyasal silahla sald›rd›

Honduras'ta 28 Haziran 2009 ta-
rihinde faflist bir darbeyle devrilen
Devlet Baflkan› Manuel Zelaya, 21
Eylül'de ülkesine geri dönmüfl, aile-
si ve 100'e yak›n taraftar›yla Brezil-
ya Büyükelçili¤i’ne s›¤›nm›flt›. 

Faflist darbeciler 25 Eylül’den
beri Brezilya elçili¤ini abluka alt›n-
da tutarak binaya kimyasal ve elek-
tronik ses üreten silahlar›yla sald›r-
d›. Helikopterlerden binan›n üzeri-
ne zehirli kimyasal maddeler ve
gazlar at›ld›. 

Darbeci yönetim Tegucigalpa'da
bulunan büyükelçili¤in girifline a¤›r
silah tafl›yan ekipler yerlefltirerek
g›da ve di¤er ihtiyaçlar›n içeriye
girmesine engel oluyor. 

Brezilya Büyükelçili¤i’ndeki
baflkan Manuel Zelaya, kimyasal
sald›r›n›n ard›ndan binada ancak
solunum ayg›t›yla hareket edebil-
diklerini anlatarak, halk› darbecile-
re karfl› ç›kmaya ça¤›rd›. 
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DDöökküülleenn,, ççüürrüüyyeenn ssaaddeeccee ppoolliiss,,
oorrdduu,, yyaarrgg››,, aaddllii tt››pp ddee¤¤iill;; ddüüzzee--
nniinn ttüümm kkuurruummllaarr›› ddöökküüllüüyyoorr..

DDöökküülleenn ttüümm kkuurruummllaarr,, hhaallkkaa
ööllüümm oolluuyyoorr,, zzuullüümm oolluuyyoorr.. 

ÇÇooccuukkllaarr bbiillee kkeennddiinnii kkuurrttaarraa--
mm››yyoorr bbuu ööllüümm vvee zzuullüümmddeenn.. 

BBuunnllaarr,, aaflflaa¤¤››ddaa aannllaatt››llaannllaarr,,
““‹‹nnssaann››nn iissyyaann eeddeessii ggeelliiyyoorr”” ddee--
ddiirrtteenn ttüürrddeenn.. 

VVee eevveett ggeellmmeellii iissyyaann!!

BBiizziimm ggiibbii bbiirr üüllkkeeddee,, bbuu aaddaa--
lleettssiizzlliikklleerr,, hhaakkss››zzll››kkllaarr,, ççüürrüümmüüflfl--
llüükk kkaarrflfl››ss››nnddaa,, ddeevvrriimmccii oollmmaayy››pp
ddaa nnee yyaappaarr iinnssaann??

DDeevvrriimmccii oollmmaammaakk,, sseessssiizz kkaall--
mmaakktt››rr bbuunnllaarraa...... DDeevvrriimmccii oollmmaa--
mmaakk,, bbuunnllaarr ssüürrssüünn ddeemmeekkttiirr!!

BBaakk››nn,, ookkuuyyuunn,, ssüürrssüünn mmüü
bbuunnllaarr?? 

ÇÇooccuukkllaarr››nn›› mmiikkrrooppllaarrddaann
kkoorruuyyaammaayy››pp ööllddüürreenn
ddüüzzeenn!!

Yafllar› 2 ile 11 aras›nda de¤iflen
kan kanseri 7 çocuk, ‹stanbul fiiflli
Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si’nde tedavi görüyordu.

Kan kanserini yensin, iyileflsin-
ler diye yat›r›lm›fllard›. Ancak iyi-
leflmeleri bir yana, hastanede kap-
t›klar› bir virüs nedeniyle flimdi
ölümle pençelefliyorlar.

Onlar› ölümün k›y›s›na getiren

VRE bakterisi, ba¤›fl›kl›k sis-
temi zay›flayan çocuklara bu-
laflt› önce.

Ölümcül etkileri olan virüs,
sa¤l›k emekçileri ve onlar›n
çocuklar› da içinde olmak üze-
re 10 kifliye bulaflm›fl durum-
da. 

Hastaneye bak›n; tedavi ol-
maya gelenleri tedavi etmiyor.
Onlar›n varolan sa¤l›¤›n› da
elinden al›yor. Ya öldürüyor
ya sakat b›rak›yor. ‹stanbul’un
ortas›nda bir hastahane ölüm-
cül hastal›klar üretiyor. 

2-11 yafl›ndaki 7 çocuk ölümle
pençeleflirken, hastane yönetimi, fa-
flist yönetimin tipik tepkisini göste-
riyor, yaflananlar› kapatmaya çal›fl›-
yor. “Bu bilginin buradan ç›kma-
mas› laz›m. Ç›karsa iyi olmaz” di-
yerek, çal›flanlar›n› tehdit ediyor.

Öldür, sustur!

ÇÇooccuukkllaarr››nn›› kkaayybbeeddeenn
ddüüzzeenn!!

Uzun bir süredir TV ekranlar›n-
da anne ve babalar›n yakar›fllar›n›
izliyoruz. Çocuklar› kaybolan aile-
ler çaresizliklerini anlat›yorlar.

Çocuklar kayboluyor bu ülkede.
Üç befl de¤il, befl on da de¤il; yüz-
lerce. 

Emniyet’in ve Baflbakanl›k’›n
haz›rlad›¤› “Kay›p Çocuklar Rapo-
ru”na göre: 2007 y›l›nda 883333 ççooccuukk
kayboldu. 2008 y›l›nda 552288 ççooccuukk
kkaayybboolldduu.. 2009 y›l›n›n ilk befl ay›n-
da ise kaybolan çocuklar›n say›s›
664455......

BBuu nnaass››ll bbiirr üüllkkeeddiirr?? BBuu nnaass››ll
bbiirr ddüüzzeennddiirr?? 

Bu rakamlar çok çeflitli hesaplar-
la abart›l› da olabilir. Ama bu soru-
nun özünü de¤ifltirmez. Mesela bu
rakam›n 600 de¤il de 60 olmas› so-
runun özünü de¤ifltirmez. 

Devrimcilerin nefesini izlemek
için bile milyarlar yat›ran, tüm poli-

sini, M‹T’ini devrimcilerin pefline
salan düzen, binlerce çocu¤undan
haberdar de¤il veya haberdar!..

Ki o zaman durum daha da va-
himdir... 

Çocuklar› kimin veya kimlerin
kaç›rd›¤›n›n gelinen noktada pek
fazla önemi yoktur. Önemli olan,
yüzbinlerce kiflilik güvenlik kuvvet-
lerine sahip bir devletin yaflananlar›
seyretmesidir...

Ve ortadaki gerçek fludur; bu dü-
zen yüzlerce çocu¤u kaybetmifltir!..
Kaybedilen çocuklardan dökülen
düzen sorumludur.

DDöökküüllmmeeyyeenn tteekk bbiirr
kkuurruummuunnuuzz vvaarr mm›› aaccaabbaa??

Düzenin dökülen, çürüyen ku-
rumlar›ndan biri de, AAmmaatteemm (Al-
kol ve Madde Ba¤›ml›lar› Tedavi
Merkezi). Alkol ve uyuflturucu
madde ba¤›ml›lar›n› tedavi etmek
için kurulmufl olan bir sa¤l›k kuru-
luflu olan AAmmaatteemm,, s›k s›k gündeme
gelir ve genellikle de iyi bir fleyle
gündeme gelmez. 

GGeeççeenn hhaaffttaa flfluu ttaarrtt››flfl››ll››yyoorrdduu
AAmmaatteemm’’ee ddaaiirr:: AAmmaatteemm’e tedavi
olmak için yatan uyuflturucu ba¤›m-
l›lar›na, hastalara uuyyuuflflttuurruuccuu ssaatt››flfl››
yap›l›yor.

“Afl›r› dozda eroin kulland›¤›
için ölen Begüm Veral’a uyuflturu-
cuyu temin eden kifli... AMATEM’de
ayn› ko¤uflta kald›¤› kimya ö¤ret-
meni ç›kt›...” (Sabah, 30 Eylül
2009)

Düzenin kurumlar›na tipik bir
önrek; AAmmaatteemm, ba¤›ml›lar› iyilefl-
tirmiyor, tersine d›flarda bulamad›k-
lar› uyuflturucuyu burda kolayca te-
min etmelerinin olanaklar›n› sunu-
yor. Tersine iflleyen bir kurum. 

Öylesine çürümüfl ki, ““TToorrbbaacc››--
llaarr”” diye bilinen uyuflturucu sat›c›-
lar›, müflteri bulmak için AAmmaa--
tteemm’e gidip yat›yor, orada kolayca
uyuflturucu sat›fl› yap›yorlar. 

Ak›l, mant›k d›fl›; ama düzen içi... 

Öldüren, dökülen bir düzen!


