
EMPERYAL‹ZME VE OL‹GARfi‹YE KARfiI

YÜRÜYÜŞYÜRÜYÜŞ
Say›: 16 / 11 Ekim 2009 / Fiyat›: 1 YTL (kdv dahil)

Biz ‘DEFOL’ 
diyoruz!

AKP ‘GEL‹N’ 
diyor!

Halklar›n
emperyalizme
karfl› 
mücadelesini
durduracak
hiçbir güç 
yoktur! 

“IMF’nin
Yönetti¤i De¤il,

Ba¤›ms›z
Türkiye” ‹çin

Direnmeye
Savaflmaya

Devam
Edece¤iz!

IMF’ye Karfl› Direnifl

IMF Ad›na Sald›r›

Emperyalist ssermaye ggirifli
1.1 milyar dolardan 22 milyar
dolara yükseldi.

1954-1999 aaras›nda 44 bbin,
sadece AKP iktidar›nda 14 bbin

emperyalist flirket kuruldu.

Amerikan ssermayesinin
yat›r›m› 110 mmilyar dolara,
flirketlerinin say›s› 964’e yükseldi. 

Emperyalist flflirketler,
2002-2009 aras›nda ülkemizden

35 milyar dolar kâr tranfseri yapt›!

Biz DEVR‹MC‹Y‹Z!

Onlar AMER‹KANCI

AKP ‹ktidar›nda:



D›fliflleri BBakan› DDavuto¤lu: 

““GGüülleerr ZZeerree 
bbiizziimm 

ççooccuu¤¤uummuuzz"" 

Kendi çocuklar›n›

katleden düzen
AKP

Güler Zere’yi 
Katlediyor

GÜLER ZZERE’YE
ÖZGÜRLÜK ‹‹Ç‹N 

B‹RLEfiEL‹M, 
AKP’N‹N YYAKASINA

YAPIfiALIM!

Hayvanlar bile kendi yavrular›n› katletmez!

YYaaflfl››yyoorrllaarr 9 EEkim

15 EEkim

1963 Erzincan Refahiye do¤umlu olan Yüksel, mü-
cadeleye 1979’da kat›ld› ve cunta y›llar›nda bir süre
tutsakl›k yaflad›. 1986’da yurtd›fl›na ç›kt› ve müca-
delesini yurtd›fl›nda sürdürdü. 20 Ekim 1994’de
Fransa’da bir halk düflman›n açt›¤› atefl sonucu kat-
ledildi. 

YYüükksseell BBAABBAACCAANN

KAYIP

D‹SK, Tekstil Sendikas› 2 No'lu fiube delegesi, devrimci bir iflçiy-
di. Bir hafta boyunca sivil polislerin takibindeydi. 21 Ekim
1995’de evinden iflyerine gitmek üzere ç›kt› ve sivil polisler ta-
raf›ndan kaç›r›larak kaybedildi. O günden itibaren bir daha
kendisinden haber al›namad›.DDüüzzggüünn TTEEKK‹‹NN

20 Ekim 2003’de Çorum'un
‹skilip ‹lçesi'ne ba¤l› Ferhatl›
Köyü yak›nlar›nda, devrimci-
lerle jandarma birlikleri aras›n-
da ç›kan çat›flmada flehit düfltü-
ler.
1980 Çorum Ferhatl› Köyü do-
¤umlu olan Gazi, Ankara’da li-

selilerin ve Mamak gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde yerald›. Son gö-
revi, k›r gerilla birliklerinde bir savaflç› olarak, halk›n adaletinin uygulan-
mas› idi. Son nefesini yine do¤du¤u köyün yak›nlar›nda verdi. fiehit düfltü-
¤ünde Grup Komutan›’yd›. 
1977 Çorum do¤umlu olan Selhan, oto elektrikçisiydi. Çorum’da mücadele-
nin her alan›nda yerald›. ‹flkenceler ve tutsakl›klar yaflad›. Mücadelesini ge-
rilla olarak sürdürmek istedi. fiehit düfltü¤ünde, memleketinin da¤lar›ndaki
birliklerde bir halk kurtulufl savaflç›s› idi.

GGaazzii AARRIICCII

1961 Adana Seyhan Kay›fll› Köyü do¤umlu olan Ha-
san, lise y›llar›nda mücadele ile tan›flt›. 12 Eylül son-
ras›nda gençli¤in mücadelesinde yer ald›. 2000
ölüm orucu direnifline, Adana Dayan›flma-Der’de ça-
l›flmalar›yla destek oldu. 18 Ekim 2002’de, Ur-
fa’da TEDAfi’ta mühendis olarak çal›fl›rken, rüflvet
çark›na engel oldu¤u için vurularak öldürüldü.HHaassaann BBAALLIIKKÇÇII

SSeellhhaann TTOOPP

Hasan BBALIKÇI
“Adana Enerji Yap› Yol-Sen’in kurucusu ve baflkan›
olur. 1998–2000 y›llar›  aras›nda Adana EMO Yöne-
tim Kurulu üyeli¤i ve ‹KK sekreterli¤i yapar.Ö¤ren-
cili¤i ve çal›flma hayat› boyunca defalarca sorufltur-
malara ve disiplin cezalar›na u¤rar. 

fianl›urfa’ya sürgün edilmeden önce, Adana TE-
DAfi’taki görevi orta ve büyük sanayi kurulufllar›n›n
elektrik kontrolörlü¤ünü yapmakt›r. Bu dönemde tek-
lif edilen rüflvetleri elinin tersi ile iter. Ölümle tehdit
edilmesine karfl›n, geri ad›m atmay›p, kaçak elektrik
kullanan sanayi kurulufllar›na cezalar verir. Zaman›n
Adana TEDAfi Genel Müdürü Necati Cengiz, teknik
müdür Kadir Küreksiz ve idari ifllerden sorumlu
Mahmut Topalmahmuto¤lu’ndan oluflan üçlü çetenin,
fabrika sahiplerine olan bitenlerden Hasan Bal›k-
ç›’n›n sorumlu oldu¤unu, asl›nda kendilerinin bu
usulsüzlük’e yard›mc› olmak istediklerini söylemleri
Hasan Bal›kç›’y› hedef haline getirir...” (art› ‹VME
dergisi)

Selhan TOP...                       
Bir Yoldafl› anlat›yor:

“DAVASINA BA⁄LI B‹R

HALK ADAMI”

Onu ilk gördü¤ümüzde üzerimizde b›rakt›¤› ilk izlenim onun
sessizli¤i ve mütevaz›l›¤›yd›. Onu tan›d›kça sessiz ve müteva-
z›l›¤›n›n yan› s›ra, bu özelliklerinin ard›nda yatan adanm›fll›¤›,
disiplinli bir yaflam› ve halk sevgisini görmeye bafllad›k.

Bütün yaflam› düzenli, titiz ve programl›yd›. "Yapacak ifl yok"
diye bir gerekçesi hiçbir zaman olmad›. Öyle durumlarda s›-
k›nt›s›n› belli eder, yeni bir fleyler üretmek, bir fleyler yapmak
için kafa yorar, harekete geçerdi.

Biz, kendi aram›zdaki sohbetlerde Selhan'› sessiz birisi olarak
tan›rd›k. Genellikle konuflmaz, tart›flmalar› dinlerdi. fiehit
düfltükten sonra, mahalleden bir aileye gitti¤imizde, onun
için "hani flu konuflkan çocuk mu?" demeleri ilk anda bizi o
kadar flafl›rtm›flt› ki... Yani mahalle halk›yla iliflki yürütürken,
o sessiz kabu¤undan ç›k›p bambaflka bir kimli¤e bürünür, o
sessiz Selhan'›n yerini, konuflan, halk›n sorunlar›n› dinleyen,
çözümler üreten, yoksullu¤u ve ac›y› derinden yaflam›fl bunu
halk›yla paylaflan bir Selhan al›rd›.

Çocuklu¤unun yokluklar içinde geçmesinden kaynakl› ola-
rak, halk›n sorunlar›n› hemen kavrar, bir halk adam› olarak
çözüm yollar› bulurdu. Mahalleliler onu hep s›cak ve cana
yak›n bulmufllard›r. Kültür merkezimize geldi¤i günden itiba-
ren k›sa bir süre içinde halk›n en çok sevdi¤i arkadafllar›m›z-
dan biri olmufltu.

Selhan'›n bir özelli¤i de, onun çok inatç› bir yap›s›n›n olma-
s›yd›. Kafas›na bir fley takt› m›, üzerine bir görev ald› m›, ar-
t›k mümkünü yok o ifl her ne olursa olsun yap›lacakt›... Önü-
ne ç›kan hiçbir engelin onu durdurmas› mümkün de¤ildi...

Selhan gibi bir insan› tan›mak, onun yoldafl› olmak gerçek-
ten gurur verici... onu tan›d›¤›m›z k›sa süre içinde bize o ka-
dar çok fley ö¤retti ki !..

Her fleyden önce düzenli, temiz ve titiz bir yaflam› ö¤retti bi-
ze... Sonra sorumluluk duygusunu, disiplinli ve programl› bir
yaflam› nas›l kavramam›z gerekti¤ini...

Ve halk adam› olmay›. Halk› anlay›p, halk gibi olmay›...
"Ben" de¤il de, "biz"in insan› ne kadar mutlu etti¤ini ve her
fleyiyle davaya adanm›fll›¤› ö¤retti bize... Onu asla unutma-
yacak, bizlere b›rakt›¤› de¤erleri, daha da büyütece¤iz...

Ve burada, kültür merkezimizde faaliyet yürütürken; yafla-
m›n her an›nda, temizlik yaparken, türkü söylerken, mahalle
halk›yla sohbet ederken, onun bizi uyaran bak›fl›n› hep üzeri-
mizde hissedece¤iz... Biliyoruz ki, o hep bizimle olacak...”

fiehitlerimiz
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Ba¤›ms›z Türkiye’yi ve halk için
bir demokrasiyi kurmak, sadece
devrimcilerin de¤il, bütün Türkiyeli
vatanseverlerin ve demokratlar›n
görevidir. Oligarfli, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesini bast›rmak
görevini bir an bile ihmal etmiyor.
S›n›fsal bilinciyle emperyalizme,
faflizme karfl› her mücadeleyi, kitle-
selleflmeden ve iktidar hedefine yö-
nelmeden bo¤may› hedefliyor.
IMF’ye karfl› meydanlara, caddele-
re ç›kan binlere karfl›, daha bafl›n-
dan itibaren sald›r›lmas›, oligarflinin
anti-emperyalist bir geliflmeyi en-
gelleme konusundaki genel ve sü-
rekli politikas›n›n ifadesidir. Günler
öncesinden yap›lan “göstericilere
14 ayr› bas›n aç›klamas› noktas›
tahsis ettik” türünden aç›klamalar,
polisin sald›r› öncesinde, sald›r›s›n›
meflrulaflt›rma manevras›ndan bafl-
ka bir fley de¤ildi. 

Her koflulda sald›rma karar›yla
ç›kt›lar aannttii--eemmppeerryyaalliissttlleerriinn kar-
fl›s›na. Bu nedenle de bir çok yerde,
kelimenin gerçek anlam›yla “dur-
duk yerde” sald›r›ya geçtiler.  

IMF toplant›s›n›n yap›ld›¤› Kon-
gre Vadisi çevresinde günlerce ya-
flananlar çarp›c›yd›: VVaattaann›› dilinden
düflürmeyenler, emperyalistleri ko-
ruma alt›na alm›flt› ve bu ülkede
““vvaattaann hhaaiinnllii¤¤ii”” suçlamas›na en
çok maruz kalanlar, emperyalistlere
karfl› vatan› ve halk› savunuyorlar-
d›. Tüm Amerikanc›lar, Avrupac›lar,
Kongre Vadisi’nde toplant› yapan
13 bin IMF’ci ve tekellerin temsil-
cilerinin hizmetinde seferber ol-
mufllar; buna karfl›l›k, devrimci, de-
mokrat, ilerici, vatansever güçler,
“Defol” diye hayk›r›yorlard›. 

VVaattaann HHaaiinnllii¤¤ii vvee VVaattaannsseevveerr--
lliikk,, ülkemiz burjuva siyasetinde en
çok kullan›lan kavramlardan ikisi-

dir. Ama her ikisi de çok kullan›l-
m›fll›klar› kadar da çok çarp›t›lm›fl,
tarihsel içeriklerinden uzaklaflt›r›l-
m›fllard›r. 

Kitlelerdeki vatan bilinci ve bu-
nun bir parças› olan anti-emperya-
list bilinç ve öfke, çarp›t›ld›¤› ve içi
boflalt›ld›¤› ölçüde, iihhaanneett,, kendine
çok daha eellvveerriiflflllii bbiirr oorrttaamm bulur.
Vatan hainli¤i, görmesi gereken
tepkiyle karfl›lanmaz, hatta kan›ksa-
n›r. Ülkemizde bugün böyle bir or-
tam›n oldukça yayg›n bir flekilde
varoldu¤unu söyleyebiliriz. Tarihi
aç›dan vatan hainli¤i tart›fl›lmaz
olan Vahdettinler’in meflrulaflt›r›l-
maya çal›fl›lmas›, ülkemizin emper-
yalistlere alenen peflkefl çekilmesi,
aleni iflgal ortakl›¤› yap›lmas›, as-
kerlerin kafas›na çuval geçirildi¤i
halde seslerini ç›karamamalar›,
IMF ve Dünya Bankas› önünde, Be-
yaz Saray ve Brüksel önünde secde-
ye var›lmas›, bütün bunlar, bir bi-
çimde sistemin kitlelere kkaann››kkssaatttt››--
¤¤›› geliflmelerdir. Bu yan›yla da, ba-
z› anketler her ne kadar ülkemizde
Amerika’ya ve Avrupa Birli¤i’ne
karfl› çok büyük oranlarda bir tepki-
nin varl›¤›ndan sözediyorsa da, bu
anti-emperyalist bir tutumla, vatan-
severlikle eeflflddee¤¤eerr bir tepki de¤ildir. 

Bir yandan milliyetçili¤in güçlü
ve hakim bir duygu olmas›, di¤er
yandan da vatan hainli¤inin kan›k-
sanm›fl olmas›, birbiriyle çeliflen iki
olgu gibidir, ancak mevcut durum
da böyledir. Bu çeliflkili durum, ya-
ni birbiriyle ters görünen bu iki ya-
n›n birlikte varolmas›, y›llard›r va-
tan, vatanseverlik, vatan hainli¤i
kavramlar› üzerinde sürdürülen sis-
tematik çarp›tma ve içini boflaltma
çabas›n›n bir sonucudur. 

Ülkemizde her iki kavram da,
vatanseverlik ve vatan hainli¤i, flo-

venizm taraf›ndan, oligarflinin res-
mi görüflü yerine geçen bir milliyet-
cilik taraf›ndan teslim al›nm›fl ve içi
boflalt›lm›flt›r. Bugün ilk, orta ve
hatta yüksek ö¤renim görmüfl bir
gencimize “vvaattaann,, vvaattaannsseevveerrlliikk
vvee vvaattaann hhaaiinnllii¤¤ii nneeddiirr??”” diye so-
rulacak bir soruya, do¤ru cevap al-
ma ihtimali çok düflüktür. E¤er o
genç, düzenin ö¤retti¤inin d›fl›nda
kendisi okumufl, araflt›rm›flsa, ancak
o zaman do¤ru cevap vermesi bir
ihtimaldir. Fakat beyninde sadece
düzenin ö¤retti¤i varsa, vatan konu-
sunda son derece çarp›k düflüncele-
re sahip demektir.      

Ona vatan›n düflman› olarak Er-
meniler, Yunanlar, Moskoflar ö¤re-
tilmifltir ve fakat asla emperyalizm-
den sözedilmemifltir. Resmi e¤itim-
de Amerikan emperyalizminin
“dost ve müttefik” oldu¤u bir ülke-
de, o e¤itimin gençli¤e vatansever-
lik ve ihanet konusunda do¤ru e¤i-
tim vermesi mümkün de¤ildir. Bu
konuda her fley öylesine çarp›t›lm›fl
hakim görüfl haline getirilmifltir
kikitlelere farkl› bir fleyi anlatmak,
kabul ettirmek zorlaflm›flt›r. Ülkenin
“milliyetçi, muhafazakar” siyasi
güçleri, ülkemizi emperyalizme
peflkefl çekenlerin her zaman bafl›n›
çekmifltir. ‹ktidarlar›n “milliyetçi-
lik” vurgusu artt›kça, Amerika’yla
imzalanan ikili anlaflmalar da art-
m›flt›r.  
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Vatan Hainli¤i 
Ve Vatanseverlik!

IIMMFF ttooppllaanntt››ss››nn››nn yyaapp››lldd››¤¤››
KKoonnggrree VVaaddiissii ççeevvrreessiinnddee

ggüünnlleerrccee yyaaflflaannaannllaarr ççaarrpp››cc››yydd››::
VVaattaann›› ddiilliinnddeenn ddüüflflüürrmmeeyyeennlleerr,,
eemmppeerryyaalliissttlleerrii kkoorruummaa aalltt››nnaa

aallmm››flfltt›› vvee bbuu üüllkkeeddee ““vvaattaann
hhaaiinnllii¤¤ii”” ssuuççllaammaass››nnaa eenn ççookk

mmaarruuzz kkaallaannllaarr,, eemmppeerryyaalliissttlleerree
kkaarrflfl›› vvaattaann›› vvee hhaallkk›› ssaavvuunnuuyyoorr--

llaarrdd››.. TTüümm AAmmeerriikkaanncc››llaarr,,
AAvvrruuppaacc››llaarr,, KKoonnggrree VVaaddiissii’’nnddee
ttooppllaanntt›› yyaappaann 1133 bbiinn IIMMFF’’ccii vvee

tteekkeelllleerriinn tteemmssiillcciilleerriinniinn
hhiizzmmeettiinnddee sseeffeerrbbeerr oollmmuuflflllaarr;;

bbuunnaa kkaarrflfl››ll››kk,, ddeevvrriimmccii,, ddeemmookkrraatt,,
iilleerriiccii,, vvaattaannsseevveerr ggüüççlleerr,, ““DDeeffooll””

ddiiyyee hhaayykk››rr››yyoorrllaarrdd››.. 



Bu yayg›n ve köklü çarp›tma or-
tam›, Naz›m Hikmet’e ““vvaattaann bbuuyy--
ssaa...... bbeenn vvaattaann hhaaiinniiyyiimm”” dizelerini
yazd›ran ortamd›r. Naz›m‘›n dizele-
rinde dile getirilen kuflkusuz çok
köklü, güçlü ve kendine güvenli bir
vatanseverliktir. Fakat vatan›n ve
vatanseverli¤in bu biçimde anlat›l-
mas›, kendimizi kitlelere anlatmak-
ta her zaman yeterli de¤ildir. En ge-
nifl kitlelere, vatanseverli¤i ve vatan
hainli¤ini en aç›k ve yal›n haliyle
anlatabilmek durumunday›z. 

Bu konuda son derece dezavan-
tajl› bir durumda oldu¤umuz da
aç›kt›r. Solun uzun bir dönem bo-
yunca “vatan’a yabanc›laflmas›, bu
kavram›n adeta “sa¤”la özdefllefl-
mesine yolaçm›fl, bu özdeflleflme de
tersinden solu vatan kavram›ndan
iyice uzaklaflt›rm›flt›r. Bu k›s›rdön-
gü elbette k›r›lmak zorundad›r.
Devrimci hareketin 1990 sonlar›nda
yay›n organlar›nda, sloganlar›nda
bu konuda gelifltirdi¤i anlay›fl, sol-
daki bu uzaklaflmay› k›rmakta belli
bir ifllev görmüfltür. Fakat yine de
bu konuda hala katedilmesi gereken
bir mesafe de vard›r. 

Vatan kavram›, burjuvazinin
“ulusal pazar›”yla ç›kt› tarih sahne-
sine. Ama burjuvazi çabuk terketti
vatan›. Bizzat burjuvazinin kendisi,
dizginlenemez kâr h›rs›yla, her tür-
lü de¤ere s›rt›n› dönerek, “vatanse-
ver”li¤in egemenlere ait bir de¤er
olamayaca¤›n› göstermifl oldu. Va-
tanseverlik, emekçilere özgü bir
duygu ve tav›rd›. 

Mahir Çayan, bundan sonras›n›
son derece yetkin bir biçimde özet-
ler: “Çünkü emperyalist dönemde
burjuvazi, bütün dünyada ddeevvrriimmccii,,
mmiilllliiyyeettççii vvee ddeemmookkrraatt nniitteellii¤¤iinnii
kkaayybbeettmmiiflflttiirr.. Onun ideolojisi art›k
milliyetçilik de¤il, kozmopolitizm-
dir. OO,, vvaattaann,, mmiilllleett bbaayyrraa¤¤››nn›› ggee--
mmiinniinn bboorrddoossuunnddaann aaflflaa¤¤››yyaa aattmm››flfl--
tt››rr.. Bu bayra¤›, emperyalist dönem-
de enternasyonalizm ve yurtseverlik
taban›nda proleter devrimcileri,
milliyetçilik taban›nda ise küçük-
burjuva radikal unsurlar› yükselt-
mektedir. ”

Nitekim bugün de, dünyan›n bir

çok yerinde, iflgalcilere, emperya-
lizmin iflbirlikçilerine karfl› sava-
flanlar, proletarya ve di¤er emekçi-
lerdir. Ulusal savafllar›n önderleri
Marksist-Leninistler ya da Mark-
sizm-Leninizmden etkilenen küçük-
burjuva yurtseverleridir. Ancak kü-
çük-burjuvazinin milliyetçilik taba-
n›nda yükseltti¤i bayra¤›n da günü-
müzde art›k uulluussaall bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤aa
ggööttüürrmmeeyyeeccee¤¤ii aç›k hale geldi¤in-
den, gerçek anlam› ve tarihsel iflle-
viyle vvaattaannsseevveerrlliikk,, aarrtt››kk ssaaddeeccee
eemmeekkççiilleerree,, ddeevvrriimmcciilleerree aaiitt bbiirr
dduuyygguu vvee ppoolliittiikkaadd››rr.. 

Vatanseverlik, emekçilerin ülke-
lerine duyduklar› ba¤l›l›kt›r, ülkele-
ri ve o ülke üzerinde yaflayan halk-
lar› u¤runa gerekti¤inde kan dök-
meleridir. ‹lerici tarihlerine sahip
ç›kmalar› ve bundan ulusal bir gu-
rur duyabilmeleridir. 

‹lericiler, devrimciler, vatan ha-
inlerini hayat›n her alan›nda teflhir
ederek, vatanseverlik bayra¤›n› ki-
min tafl›d›¤›n› göstermelidirler.
Kuflkusuz bu sadece “biz vatanse-
veriz” demekle olmaz. Gerçekten
de Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü,
tüm milliyetlerden devrimciler,
kendi ulusal tarihlerindeki ilerici,
halkç› de¤erleri sahiplenerek, o
“ulusal gururu” günümüze tafl›yarak
bunu hayat›n içinde yaflatmal› ve
göstermelidirler.  

Mahir’in flu sözü, tüm devrimci-
lerin, ilericilerin, demokratlar›n ku-
la¤›na küpe olmal›d›r deriz: ““NNaass››ll
ssiillaahh››nn›› yyiittiirreenn oorrdduu,, oorrdduulluukk nniittee--
llii¤¤iinnii yyiittiirriirrssee,, yyuurrttsseevveerrlliikk ccooflflkkuu--
ssuu ttaaflfl››mmaayyaann ddeevvrriimmccii ddee ddeevvrriimm--
cciilliikk nniitteellii¤¤iinnii yyiittiirriirr..”” 

Bugün art›k kesindir ki gerçek
vatanseverler, yaln›z ve yaln›z dev-
rimcilerdir. Devrimcilik, vatanse-

verli¤i içerir zaten. Fakat bu böyle-
dir diye vatanseverlik kimli¤imizin
vurgulanmas›n› yads›mamal›y›z.
Tam tersine, birinci olarak kkiittlleellee--
rriinn bbaa¤¤››mmss››zzll››kkttaann yyaannaa öözzlleemmllee--
rriinnii,, AAmmeerriikkaann vveeyyaa AAvvrruuppaa eemm--
ppeerryyaalliizzmmiinnee yyöönneelliikk tteeppkkiilleerriinnii
vvee hhooflflnnuuttssuuzzlluukkllaarr››nn›› aannttii--eemm--
ppeerryyaalliisstt mmüüccaaddeelleeyyee sseevvkkeeddeebbiill--
mmeekk,, ikinci olarak düzen güçlerinin
kitlelerin milli duygular›n› istismar
etmelerinin, vatanseverli¤i ve iha-
neti çarp›tmalar›n›n önüne geçebil-
mek için de vatanseverlik kimli¤i-
mizi ortaya koymal›y›z. 

Dev-Genç’in 40. y›l› vesilesiyle
ilan edilen “Amerika Defol, Bu Va-
tan Bizim” kamyanyas›, bu temel-
de, Türkiye halklar›n› anti-emper-
yalist bilincini, öfkesini ve ba¤›m-
s›zl›k özlemini büyütmelidir. Bu bi-
linç, bu öfke ve bu özlem, emperya-
lizme karfl› bir mücadeleye kanalize
edildi¤inde, hiç kuflku yok ki anti-
emperyalist mücadele bayra¤›, anti-
olgarflik mücadele bayra¤›yla bulu-
flacakt›r.   

Vietnaml› bir köylü, Amerikan
bombalar› ülkesini ve köyünü yak›p
y›karken ne diyordu hat›rlayal›m:

"Benim halk›m her zaman bura-
dayd›. babam, onun babas› ve dede-
min babas›, geriye sayabildi¤imiz
kadar›yla hepsi. Yanki fleytanlar›,
bombalar›, mermileri ve tanklar›yla
mezarlar› parçalansa bile, onlar›n
kemikleri burada gömülü. Burada
yaflayaca¤›m ve burada savaflaca-
¤›m. Yanki bombalar›yla ya da mer-
mileriyle ölürsem en az›ndan ke-
miklerim atalar›m›nkiyle ayn› top-
rak parças›nda kalacak."

Biz de bu topraklarda ölece¤iz.
Bu topraklarda ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi ve sosyalizm u¤runa savafl›rken
verece¤iz son nefesimizi. Ve bu top-
raklarda kazanaca¤›z zaferi. Bu top-
raklarda onlar›n dirileri de, ölüleri
de olmayacak. Defolacaklar; defe-
dece¤iz. fiirketleriyle, üsleriyle, as-
kerleriyle, iflbirlikçileriyle, kuklala-
r›yla, kültürleriyle kovaca¤›z onlar›
ülkemizden. Ve o zaman, ba¤›ms›z
bir ülkede yaflayacak, ba¤›ms›z bir
ülkede onurla, gururla ölece¤iz. 
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MMaahhiirr’’iinn flfluu ssöözzüü,, ttüümm
ddeevvrriimmcciilleerriinn,, iilleerriicciilleerriinn,,

ddeemmookkrraattllaarr››nn kkuullaa¤¤››nnaa kküüppee
oollmmaall››dd››rr ddeerriizz:: ““NNaass››ll ssiillaahh››nn››
yyiittiirreenn oorrdduu,, oorrdduulluukk nniitteellii¤¤iinnii
yyiittiirriirrssee,, yyuurrttsseevveerrlliikk ccooflflkkuussuu

ttaaflfl››mmaayyaann ddeevvrriimmccii ddee
ddeevvrriimmcciilliikk nniitteellii¤¤iinnii yyiittiirriirr..”” 
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Öyle bir talan ve ya¤ma sürüyor
ki, AKP iktidar› neredeyse ülkemi-
zin s›n›r kap›lar›na ““bbuu üüllkkee ssaatt››--
ll››kktt››rr”” tabelalar› asacak. Ancak, bu
tabelalar›n as›lmas›na da gerek kal-
mamaktad›r; AKP iktidar›, kat›ld›¤›
her uluslararas› toplant›da, emper-
yalizmin merkezlerine yapt›¤› her
ziyarette, emperyalist tekellere yap-
t›¤› ça¤r›larla bunu ilan ediyor. 

Amerikanc›l›kta, iflbirlikçilikte,
kendisinden önceki tüm iktidarlar›
geride b›rakan AKP, özellikle oli-
garfli içi çeliflkilerde s›rt›n› Ameri-
kan emperyalizmine dayaman›n
karfl›l›¤›n› fazlas›yla veriyor. 

D›flta Amerika’n›n BBüüyyüükk OOrrttaa--
ddoo¤¤uu PPrroojjeessii’nin tafleronlu¤unu ve
kuryeli¤ini yürütürken, Afganis-
tan’da, Irak’ta iflgal orta¤› olurken,
içte de ülkemizin kap›lar›n› eemmppeerr--
yyaalliisstt sseerrmmaayyeeyyee sonuna kadar aç›-
yor. 

Amerikanc›l›k derinlefltikçe,
emperyalist sermayenin elde etti¤i
iimmttiiyyaazzllaarr ddaa art›yor. Emperyalist
tekeller kazand›kça, onlar sermaye-

lerine sermaye ekledikçe ülkemiz-
deki iflsizlik, yoksulluk, açl›k ve sö-
mürü art›yor. Menderesler bu ülkeyi
““kküüççüükk AAmmeerriikkaa”” yapmak için yo-
la ç›km›fllard›. Onlardan sonra ge-
lenler ülkemizi AAmmeerriikkaa’’nn››nn bbiirr
eeyyaalleettii yapt›lar. AKP iktidar› ise ka-
saba tüccarlar› gibi önüne gelen em-
peryalist tekele bu ülkeyi pazarlaya-
rak, ““bbaabbaallaarr ggiibbii ssaattmmaayyaa”” de-
vam ediyor. 

Emperyalist SSermayeyi 
Cezbeden ‹‹flbirlikçi, 
Amerikanc› ‹‹ktidard›r

Birleflmifl Milletler Ticaret ve
Kalk›nma Örgütü (UNCTAD) tara-
f›ndan haz›rlanan 2009 Dünya Yat›-
r›m Raporu’nda; Türkiye’nin çekti-
¤i 1188 mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk yat›r›m ile
“en çok yat›r›m çeken ülkeler” ara-
s›nda 5 basamak ç›karak 2200’nci s›-
raya yükseldi¤i aç›kland›. 

22000033’’ddee 11..11 mmiillyyaarr ddoollaarr olan
emperyalist sermaye girifli, 2007’de
2222 mmiillyyaarr ddoollaarrllaa rekor bir seviye

ye yükseldi. 2200 kkaattttaann fazla bir ar-
t›fl! Türkiye emperyalist tekellerin
iiflflttaahh››nn›› kabartmaya devam ediyor.
Onlar›n ifltah›n› açan AKP’dir. 

11995544--11999999 y›llar› aras›nda ülke-
mizde 44 bbiinn 114411 uluslararas› serma-
yeli flirket kurulurken, 22000033--22000077

döneminde bu say› 1177 bbiinn 775566’’yyaa
yyüükksseellddii.. Bunlar›n yüzde 6688,,77'si
AAKKPP iikkttiiddaarr›› döneminde kuruldu.
22000099 Temmuz sonu itibar›yla ülke-
mizdeki emperyalist sermayeli flir-
ket say›s› 2222 bbiinn 225500’ye ulaflt›. 

2006 itibar›yla AAmmeerriikkaann flir-
ketlerinin Türkiye'ye yapt›klar› ya-
t›r›m tutar› 66 mmiillyyaarr ddoollaarr oldu. 

Rakamlar›n gösterdi¤i gibi, AKP
iktidar›nda emperyalist flirketler, ül-
kemize adeta hhüüccuumm etmifllerdir. 

‹flbirlikçiler, ülkemize emperya-
list sermaye giriflini “ne güzel iflte,
ülkemize para giriyor, ifl imkan› do-
¤uyor” diye savunuyorlar. Fakat
emperyalistler, hheerr zzaammaann ggeettiirr--
ddiikklleerriinnddeenn ffaazzllaass››nn›› ggööttüürrüürrlleerr..

AKP döneminde de böyle oldu:
“Emperyalist sermayenin 2002-
2009 Temmuz aras›nda kendi ülke-
lerine transfer ettikleri miktar 34
milyar 778 milyon dolar olmufltur.”

Baflta Baflbakan Tayyip Erdo¤an
olmak üzere AKP iktidar›n›n bütün
bakanlar› emperyalist sermaye için

‘‘GGeelliinn’’ ddiiyyoorr AAKKPP,, ‘‘GGeelliinn’’!!
Geliyorlar... Sermayeleriyle geliyorlar...
fiirketleriyle geliyorlar... Bankalar›,
IMF’leriyle, kanl› dolarlar›yla geliyorlar! 

AKP’yle ARTAN 

ABD SERMAYES‹

Emperyalist ssermaye ggirifli 1.1
milyar dolardan 22 milyar dolara

yükseldi.

1954-1999 aaras›nda 44 bbin,
sadece AKP iktidar›nda 14 bbin

emperyalist flirket kuruldu.

Amerikan ssermayesinin yya-
t›r›m› 110 mmilyar dolara, flir-

ketlerinin say›s› 964’e yükseldi. 

Emperyalist flflirketler, 2002-
2009 aras›nda ülkemizden 35

milyar dolar kâr tranfseri yapt›!



ça¤r› üstüne ça¤r› yap›yorlar. Bu
ça¤r›lar karfl›l›ks›z kalm›yor. Yo¤un
emek sömürüsünün yafland›¤›, sen-
dikas›zlaflman›n, iflsizli¤in had saf-
haya ç›kt›¤› bir ülke, emperyalist te-
keller için bir cceennnneett vvadediyor. 

AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliizzmmiinnee
öözzeell ddaavveett

Özellikle AAmmeerriikkaann flfliirrkkeettlleerrii--
nnee ça¤r› yap›yorlar. 22000077 y›l›nda
Amerika’da Coca Cola’n›n düzen-
ledi¤i bir toplant›da konuflan Erdo-
¤an, emperyalist tekelleri bak›n ül-
kemize nas›l davet ediyor:

''Biz Amerikan flirketlerinin Tür-
kiye'deki yat›r›mlar›n›n artaca¤›n›
umuyoruz, ülkelerimiz aras›ndaki
d›fl ticaret hacmi 2006 y›l›nda 1100
mmiillyyaarr dolar› aflt›. Bu, ççookk ççookk kkoo--
mmiikk bbiirr rraakkaamm. DDoossttllaarr mmeecclliissiinnddee
ben buna özellikle vurgu yapmak is-
tiyorum, çünkü ssttrraatteejjiikk oorrttaa¤¤››mm››zz--
llaa bu rakam›n çok daha yukar›lara
ç›kmas› laz›m. ... Bizim devasa ABD
ekonomisinden bbeekklleennttiilleerriimmiizz ççookk
ddaahhaa yyuukkaarr››llaarrddaadd››rr. ”

Türkiye'de 22000066 y›l› itibariyle
773300 Amerikan flirketi faaliyet göste-
rirken, Erdo¤an’›n bu ça¤r›s›na ku-
lak veren tekellerle birlikte bu say›
Temmuz 22000099 itibar›yla 996644’e yyüükk--
sseellddii.. PPhhiilliipp MMoorrrriiss,, CCooccaa CCoollaa,,
PPffiizzeerr ‹‹llaaçç,, OOrraaccllee,, FFeeddeexx,, AAmmeerrii--
ccaann EExxpprreessss,, CCiittiibbaannkk,, RRiittzz CCaarrll--
ttoonn,, JJoohhnnssoonn&&JJoohhnnssoonn,, PP&&DD,,
UUPPSS,, GGooooddyyeeaarr,, GGAAPP IInntteerrnnaattiioo--
nnaall gibi uluslararas› Amerikan flir-
ketlerinden sonra, Amerika’n›n orta
ölçekli bir çok firmas› da Türkiye
pazar›na girdi. Türkiye pazar›ndan
pay almak isteyen bu firmalar ara-
s›nda özellikle ssiinneemmaa lloojjiissttiikk ggiibbii
sektörlerde faaliyet gösteren flirket-
ler yer al›yor. 

AKP iktidar›n›n tatland›r›c› te-
keli CCaarrggiillll için tan›d›¤› imtiyazlar
hat›rlardad›r. Bu konu bizzat Bush
ve Erdo¤an’›n görüflmelerinde ele
al›nm›flt›. Bir tek flirket (elbette bu
bir emperyalist tekel) istedi¤i için
Bush bunu özel gündem yapt›, Tay-
yip Erdo¤an bu konuda ABD’ye
özel taahhütlerde bulundu. Erdo-
¤an, bir Amerikan tekelinin ç›karla-

r› için ülkemizdeki pancar üreticile-
rini tasfiye etti, fleker fabrikalar›n›
kapatt›rd›. Cargill’in Türkiye paza-
r›na hakim olabilmesi için kotalarda
oynama yap›ld›. Bursa’da tar›m ara-
zileri üzerinde kanuna ayk›r› tesis
kuran Amerikan tekelinin üretim
yapabilmesi için TTBBMMMM’’ddeenn öözzeell
yyaassaa çç››kkaarrtt››lldd››.. Erdo¤an bizzat
Bush’un talimat›yla Cargill sorunu-
nu çözdü. 

Baflta Amerikan tekelleri olmak
üzere, emperyalist tekellere yat›r›m
yapmalar› için her türlü güvence ve-
riliyor, ggüümmrrüükkssüüzz iihhrraaccaatt olana-
¤›, vveerrggii iimmttiiyyaazzllaarr›› sa¤lan›yor. 

AKP iktidar› ülkemizi pazarla-
may›, emperyalist sermayeyi ülke-
mize çekmeyi iktidar›n›n ““bbaaflflaarr››
ööllççüüssüü”” olarak görüyor. Bizzat Er-
do¤an eemmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerriinniinn çç››--
kkaarrllaarr››nn›› kkoorruummaa,, kkâârrllaarr››nn›› ggüü--
vveennccee aalltt››nnaa aallmmaa sözü veriyor.
Yaln›zca bir Cargill örne¤i bile, bbaa--
¤¤››mmll››ll››kk iliflkilerinin nas›l yürüdü-
¤ünün, emperyalist tekeller için ne
tür ayr›cal›klar tan›d›¤›n›n gösterge-
sidir. Bugün yüzlerce Cargill için
ayn› imtiyazlar sa¤lan›yor. 

Amerikan uçak tekeli BBooeeiinngg,
2005 y›l›nda bafllayan askeri uçak
üretim projeleri iflbirli¤i kapsam›n-
da 2018’e kadar Türkiye’de 990000
mmiillyyoonn ddoollaarrll››kk yat›r›m yapmay›
hedefliyor. Yine Askeri muhabere
ve bilgi sistemleri alan›nda faaliyet
yürüten ABD’li HHaarrrriiss CCoorrppoorraattii--
oonn, Türkiye ve Ortado¤u pazar›nda
sat›lacak baz› ürünlerin üretimi için
Atel Telekomünikasyon ile Türki-
ye'de ortak üretim yapma karar›
ald›. 

Amerika’dan yap›lan ithalat, yi-
ne AKP döneminde yaklafl›k dört
kat›na ulaflt›. 22000022’de 33..005500 mmiillyyoonn
dolar olan ithalat, 22000088 y›l›nda
1111..997711 milyon dolara yükseldi. Bu
dönemde toplam ticaret hacmi de
66..330000 milyon dolardan, 1166..226611 mil-
yon dolara yükseldi. 

Yani k›sacas›, Amerikan emper-
yalizmi, TTüürrkkiiyyee ppaazzaarr››nn›› AAKKPP
aarraacc››ll››¤¤››yyllaa ““ddeerriinnlleemmeessiinnee vvee ggee--
nniiflfllleemmeessiinnee”” büyütüyor. Türki-
ye’de kullan›lan ““AAmmeerriikkaann mmaall››””

giderek art›yor.   

‹ktidarda ““AAmmeerriikkaann mmaall››”” bir
hükümet olunca, bu sonuç da do¤al-
d›r. AKP iktidar›, Amerikan tekelle-
rine ss››nn››rrss››zz ssöömmüürrüü iimmkkaann›› tan›-
yor. 

DDeerriinnlleeflfleenn bbaa¤¤››mmll››ll››kk,, 
mmaannttaarr ggiibbii ççoo¤¤aallaann 
AAmmeerriikkaann flfliirrkkeettlleerrii,, 
bbüüyyüüyyeenn iiflflggaall

Yeni-sömürge Türkiye’nin her
geçen y›l ABD’ye olan ba¤›ml›l›¤›
art›yor. SSiiyyaassii bbaa¤¤››mmll››ll››kk nnee kkaaddaarr
aarrttaarrssaa,, eekkoonnoommiikk bbaa¤¤››mmll››ll››kk ddaa
bbiirr oo kkaaddaarr aarrtt››yyoorr.. Ki yeni-sö-
mürgecilik iliflkilerinde tteerrssii ddee ggee--
ççeerrlliiddiirr.. Bu iki yan, yani ekonomik
ve siyasi  ba¤›ml›l›k, sürekli olarak
birbirini derinlefltirir. 

ABD tekelleri sömürü pastas›n-
dan daha çok pay al›r, ülkemizin ka-
p›lar› emperyalist tekellere daha
çok aç›l›rken, tekellere her türlü ay-
r›cal›k sa¤lan›rken, halk IMF prog-
ramlar›n›n alt›nda eziliyor. Ameri-
kan tekellerinin ç›karlar› için yasa
ç›kartan AKP iktidar› tekellerin ikti-
dar› oldu¤unu da gösteriyor. Tekel-
ler, piyasaya hakim oldukça, ffiiyyaatt
konusunda olsun, belli bir ttüükkeettiimm
kkaall››bb››nn›› ddaayyaattmmaakkttaa olsun, halk
karfl›s›nda daha güçlü duruma geçi-
yorlar. 

Emperyalist tekeller kazan›rken,
geriye ya¤malanm›fl, halk› açl›k ve
iflsizlik içinde büyük bir y›k›ma u¤-
ram›fl bir ülke kal›yor. 

EEnneerrjjii aallaann››nnddaa ddaa kkaapp››llaarr
AAmmeerriikkaann sseerrmmaayyeessii iiççiinn 
ssoonnuunnaa kkaaddaarr aaçç››llmm››flfltt››rr..

ABD ile 2005’de enerji alan›nda
yap›lan iflbirli¤i sonucunda Türk-
Amerikan flirketlerinin ortakl›¤›yla
Yap-‹fllet-Devret modeli çerçeve-
sinde onlarca yat›r›m gerçeklefltiril-
di. Bunlardan baz›lar› flunlard›r:

-- ‹‹zzmmiirr,, GGeebbzzee,, AAddaappaazzaarr››,,
MMaarrmmaarraa EErree¤¤lliissii,, EEsseennyyuurrtt,, EEss--
kkiiflfleehhiirr DDoo¤¤aall GGaazz SSaannttrraall››,, KKee--
mmeerrkkööyy TTeerrmmiikk SSaannttrraall›› BBaaccaa
AArr››ttmmaa TTeessiissii,, KKoonnyyaa--IIllgg››nn LLiinnyyiitt
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SSaannttrraall››,, KKaannggaall
TTeerrmmiikk SSaannttrraallii,,
AAllppaassllaann IIII BBaarraajj››,,
HHaakkkkaarrii BBaarraajj››,,
KKoonnaakktteeppee II--IIII BBaa--
rraajj››,, ÇÇiinnee BBaarraajj››,,
MMuutt BBaarraajj››,, DDuurraakk
BBaarraajj››,, PPeerrvvaarrii BBaa--
rraajj››,, EErriiçç BBaarraajj››,,
KKaarrgg›› BBaarraajj››,, GGüürr--
ssöö¤¤üütt BBaarraajj›› 

Bunlar›n d›fl›nda, 

-- BBaakküü--TTiifflliiss--
CCeeyyhhaann PPeettrrooll BBoorruu HHaatttt››
(ABD’li firmalar % 13,76 oran›nda
paya sahip.) 

-- BBaakküü--TTiifflliiss--EErrzzuurruumm DDoo¤¤aall
GGaazz BBoorruu HHaatttt›› (ABD söz sahibi). 

-- IIrraakk--TTüürrkkiiyyee DDoo¤¤aall GGaazz BBoo--
rruu HHaatttt›› PPrroojjeessii:: TPAO, Tekfen,
Botafl ile Shell ortaklafla
gerçeklefltirecek.)

-- PPeettrrooll AArraammaa vvee ÇÇ››kkaarrmmaa
FFaaaalliiyyeettlleerrii:: TPAO ile Ameri-
ka’n›n MMaaddiissoonn OOiill firmas›, Bat›
Karadeniz ve Güneydo¤u Anado-
lu’da, TPAO-BP ve Amerikan
CChheevvrroonn Do¤u Karadeniz’de,
Chevron-Texaco taraf›ndan Güney-
do¤u Anadolu’da  petrol arama fa-
aliyetleri sürdürülmektedir. 

-- AAffggaanniissttaann’’ddaa,, IIrraakk’’ttaa......
AABBDD’’yyee ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii:: Türkiye ve Ame-
rikan firmalar› özellikle Afganis-
tan’da yo¤un bir iflbirli¤i içindedir.
Türkiyeli firmalar, Afganistan’da
ABD finansman› veya ortakl›¤› ile
bir çok proje üstlenmifltir. Bu iflbir-
li¤i Irak ve Libya pazarlar› için de
geçerlidir. 

ABD Baflkan› Barack OObbaa--
mmaa’n›n Türkiye ziyaretinin ard›n-
dan, Türkiye ile ABD aras›nda
eenneerrjjii alan›nda ortak yat›r›mlar›n
altyap›s› haz›rland›. Amerikan te-
kelleri, “Türkiye’de istikrarl›, önü
görülebilir ve ihale sürecinin h›zl›

flekilde iflledi¤i, uluslararas› kural-
lar taraf›ndan desteklenmifl, ihale-
lerin kesintiye u¤ramad›¤›, düzenle-
yici ve denetleyici kurallar›n etkin
olarak iflledi¤i bir eenneerrjjii ppiiyyaassaass››
öözzeelllleeflflttiirrmmeessii arzulad›klar›n›” be-
lirterek, AKP’ye taleplerini-talimat-
lar›n› iletmifl oluyorlar. 

Amerikan tekellerinin Türki-
ye’deki yat›r›mlar›n› h›zland›rmak
için arazi tahsisinden bürokrasiden
kurtarmaya, Bakanlar Kurulu’ndan
özel kararlar ç›kartmaktan vergi in-
dirimlerine tabi tutmaya kadar çok
çeflitli tteeflflvviikklleerr verilmektedir. Fa-
kat emperyalist tekellere ne kadar
teflvik verilirse verilsin, oonnllaarr ddaahhaa
ffaazzllaass››nn›› iisstteeyyeecceekkttiirr.. O kadar imti-
yaz tan›nan Amerikan enerji tekel-
leri hala flunlar› söylüyorlar örne-
¤in: “enerji güvenli¤inin sa¤lanma-
s› aç›s›ndan, Türkiye’nin enerji pi-
yasas›n› ddaahhaa lliibbeerraall hale getirecek
ve iitthhaall eenneerrjjii kaynaklar› ile ...... çe-
flitlendirecek politikalar üzerinde
yo¤unlaflmas›” gerekiyor. 

Amerikan enerji tekellerinin ye-
ni ilgi alan›n›; Türkiye’deki enerji
sektöründe yap›lacak öözzeelllleeflflttiirrmmee--
lleerr ve yyeennii ssaannttrraalllleerriinn yyaapp››mm››
oluflturuyor. Bu alanda 2200--3300 MM‹‹LL--
YYAARR DDOOLLAARRLLIIKK yat›r›m potansi-
yeli oldu¤u belirtiliyor. ABD’ li te-
keller Türkiye’deki elektrik üreti-
mine de talipler. Tekeller, önlerinde

hiçbir engel görmek istemi-
yorlar. 

Amerikan emperyalizmi,
son derece “uyumlu” bir ik-
tidar›n (AKP) olmas› ve is-
teklerinin hemen karfl›lan-
mas› nedeniyle, Türkiye’yle
çeflitli alanlardaki “iflbirli¤i-
ni” sürdürmek istiyor. Ger-
çek fludur ki söz konusu olan
bir iflbirli¤inden çok, emper-
yalizmin Türkiye’yi kullan-
mas›d›r. Bu iliflki çerçeve-
sinde önümüzdeki dönem,
Türkiye ve Amerika aras›n-
da enerji alan›nda flunlar›n
yap›lmas› öngörülmektedir:

“Hazar bölgesinde ortak
yat›r›m,

Nabucco gibi Avrupa’da
enerji güvenli¤ini pekifltirecek yeni
enerji projelerinin takip edilmesi. 

Irak’taki do¤algaz üretiminin ar-
t›r›lmas›, Türkiye üzerinden da¤›t›m›.

Türkiye üzerinden, Avrupa’ya
do¤al gaz nakli... 

Türkiye’deki enerji piyasas› dü-
zenleme politikalar›n›n düzenlen-
mesi.” (Milliyet 14 Nisan 2009)

Amerikan tekelleri tar›mdan, sa-
nayiye, imalat sektöründen, enerji-
ye, telekominikasyona, elektri¤imiz-
den, suyumuza, petrolümüzden, ye-
ralt› ve yerüstü kaynaklar›m›za ka-
dar her fleyimize göz dikmifl durum-
dad›r. Amerikan tekelleri ülkemizi
bir ahtapot gibi sarm›fl, kan›m›z›
emiyor. Buna ra¤men AKP iktidar›
halâ emperyalist tekelleri ça¤›rma-
ya devam ediyor. Parça parça sat›lsa
da ülkenin ttaappuussuu çoktan Ameri-
ka’ya verilmifltir. AKP iktidar›, ifl-
birlikçilikte, Amerikan tekellerine
hizmette kusur etmeyeceklerini
aç›klayarak, uflakl›kta s›n›r tan›ma-
d›klar›n› ortaya koyuyor. 

K›sacas›, ülkemizi “babalar›n›n
çiftli¤ini” satar gibi Amerikan te-
kellerine sat›yorlar. Bu ba¤›ml›l›k
sürdükçe, ülkemizi Amerikanc›, ifl-
birlikçi iktidarlar yönettikçe, açl›¤›-
m›za, iflsizli¤imize, afla¤›lanmaya,
ulusal onurun çi¤nenmesine çare
yoktur!

‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹N, UULUSAL

ONURSUZLUGUN YYÜKSEL‹fi‹!

u “En çok yat›r›m çeken ülkeler” aras›nda Türkiye,

5 basamak ç›karak 20’nci s›raya YÜKSELD‹!

u Emperyalist sermaye girifli, 2003’de 1.1 mmilyar

dolard›; 2007’de 22 mmilyar dolara YÜKSELD‹!

u Uluslararas› sermayeli flirket say›s› 1999’da 4 bbin

iken, 2003-2007’de 117 bbin 7756’ya YÜKSELD‹!

u 2006’da 730 Amerikan flirketi varken, 2009’da

964’e YÜKSELD‹!

u 2002’de ABD’yle ticaret hacmi, 6.300 milyon

dolarken, 2008’de 16.261 milyon dolara
YÜKSELD‹!



5 Temmuz
2006’da dönemin D›fliflleri Bakan›
olan Abdulah Gül, ABD D›fliflleri
Bakan› Condoleezza Rice ile ““SSttrraa--
tteejjiikk VViizzyyoonn BBeellggeessii”” ad› alt›nda ye-
ni bir ba¤›ml›l›k anlaflmas› imzala-
d›. Kimbilir bu Amerika ile Türkiye
aras›nda imzalanan kaç›nc› ““ssttrraattee--
jjiikk”” anlaflmayd›. 

Rice; “Strate-
jik Vizyon Belge-
si’nin bölgesel is-
tikrar konusunda
Türkiye-ABD ilifl-
kilerine rehberlik
edece¤ini” belirti-
yordu o zaman. 

Öyle de oldu.
SSttrraatteejjiikk VViizzyyoonn BBeellggeessii’nin “ reh-
berlik etti¤i” alanlardan biri de as-

keri aland›. Türkiye oligarflisi bu

alanda da kendine biçilen rolü oy-

narken, AKP Hükümeti ile ABD

aras›nda gizli veya aç›k yine bir çok

anlaflma yap›ld›. 

Ülkemizin yak›n tarihinde bilin-

di¤i gibi üç askeri darbe vard›r.

Bunlar›n farkl› yönleri olsa da bir

noktalar› ortakt›r: 27 May›s 1960,

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de

üçü de iflbafl›na gelir gelmez, yap-

t›klar› ilk aç›klamada “NATO’ya,
CENTO’ya ba¤l› olduklar›n›, ikili
anlaflmalara uyulaca¤›n›” ilan et-

mifllerdir. 
Bu aç›klama, emperyalizme gü-

vence verme ifllevi tafl›r. Bu aç›kla-
mada yer alan NATO’nun, CEN-
TO’nun ne olup olmad›¤›n› hemen
herkes bilir ama, ““iikkiillii aannllaaflflmmaa--
llaarr”” bilinmez genellikle. Halka
aç›klananlar› vard›r ama onlar›n da
gerçe¤i ne kadar yans›tt›klar›ndan
asla emin olunamaz. ‹kili anlaflma-
lar›n önemli bir bölümü askeri nite-

likte olanlard›r.  
TSK ile Amerikan Genelkurma-

y› (ve ABD’nin yönetimindeki NA-
TO) içiçedir. TSK’n›n yönetimi
esas olarak bu kurumlardad›r. Bu
yönetim mekanizmas› bir çok ikili
anlaflmayla kurumsallaflt›r›lm›flt›r. 

Hiçbir iktidar döneminde imza-
lanan ikili askeri anlaflmalar›n ne
say›s›n›, ne içeri¤ini ö¤renemedi¤i-
miz gibi, AKP iktidar›n›n da bu
alanda ne yapt›¤›n› bilmiyoruz.
Ama iktidar›n genel tablosundan bi-
liyoruz ki AKP bu alanda da önceki
iktidarlar› geride b›rakm›fl olmal›-
d›r.    

Bak›n, sadece son birkaç y›l
içinde AKP’nin yapt›¤› silah anlafl-
malar› flunlard›r:

110000 aaddeett F-35 savafl uça¤› ((11
milyar dolar),  3300 aaddeett F-16 savafl
uça¤› (4 milyar dolar), 22 AAwwaaccss
uça¤› (2,5 milyar dolar), 66 ddeenniizzaall--
tt›› (4 milyar dolar), 110000 aaddeett ttaaaarrrruuzz
hheelliikkoopptteerrii (4,5 milyar dolar).

Bunlar için hangi pazarl›klar,
hangi anlaflmalar yap›ld›? Halka en
küçük flekilde bilgi verildi mi? 

Bilmiyoruz. 

BBiillddii¤¤iimmiizz,, AKP iktidar› (ve ge-
nelkurmay) bu al›mlar ve anlaflma-
larla, silah tekellerine karfl› görevini
yerine getirmifltir.  

Askerilefltirilmifl eekonominin
tekelleri TTürkiye’yi ssülük ggibi
emiyorlar; kkan›m›z›, iili¤imizi

emdiren

AKP!

Amerikan si-
lah tekelleriyle
yap›lan say›s›z
anlaflmadan biri,
tekellerin en bü-
yüklerinden biri

olan ve yeni-sömürge ülkeleri ya¤-
malamakla bilinen uçak tekeli BBooee--
iinngg’’le yap›ld›. Anlaflma, yerli iflbir-
likçiler aracal›¤›yla ortak üretim ya-
p›lmas›n› içeriyordu. Boeing’in
Türkiye Baflkan› Greg Pepin flöyle
diyordu: ““TTüürrkkiiyyee’’ddee mmüükkeemmmmeell
flfliirrkkeettlleerr bbuulldduukk.. BBiirrlliikkttee bbüüyyüü--
mmeekktteenn mmuuttlluuyyuuzz..”” 

MMüükkeemmmmeelldir elbette flirketler;
çünkü onlara çal›flacaklard›r. 

MMuuttlluudur elbette Boeing; çünkü
bir dediklerini iki etmeyen bir ikti-
dar vard›r iflbafl›nda. 

28 y›ld›r Türkiye’ye ticari uçak-
lar›n› pazarlayan emperyalist tekel,
son iki y›ld›r askeri uçaklar›n üreti-
mi konusunda oligarflinin ordusunu
kullanmak için ad›mlar att›. 22001188
yy››ll››nnaa kkaaddaarr,, yerli iflbirlikçileriyle
900 milyon dolarl›k ifl yapacaklar›-
n› aç›klayan tekel, ne kadar ççaall››pp
ggööttüürreecceekklleerriinnii ise aç›klam›yordu.

Özellikle ucuz iflgücü ve talan et-
meleri için her tür kolayl›¤›n sa¤lan-
d›¤› Türkiye’de askeri uçak üretimi-
ne giren Boeing, Ortado¤u ve Kaf-
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‘‘GGeelliinn’’ ddiiyyoorr AAKKPP,, ‘‘GGeelliinn’’!!
Geliyorlar... Uçaklar›, füzeleriyle, Awacslar›yla
Patriotlar›yla geliyorlar... Üsleriyle, üsler 
dolusu -142 bin- askerle geliyorlar... 

AKP ve GGenelkurmay’›n
ABD’yle AArtan AAskeri ‹‹flbirli¤i



kasya’ya yönelik pazar kavgas›n›
Türkiye üzerinden yürütüyor. Oli-
garflinin ordusunun savafl uçaklar›-
n›n bir k›sm›n› bu emperyalist tekel
karfl›layacak elbette. Boeing ile yap›-
lan anlaflmalar, bunu da içeriyor.  

BBooeeiinngg, oligarflinin ordusuna 10
adet CH-47 F Chinook tipi dev nak-
liye helikopteri sat›fl› için görüflme-
ler yaparken, yine bir Amerikan te-
keline ait olan SSkkoorrsskkyy de yeni ge-
lifltirdi¤i dev nakliye helikopterini
satmak için devreye giriyordu. 

10 adet Chinook helikopterine
770000 mmiillyyoonn ddoollaarr ödenecektir. 

Skorsky de Amerikan Deniz Kuv-
vetleri için gelifltirdi¤i a¤›r nakliye
helikopterlerini satmay› teklif etmifl
ve bunun için oligarfli cephesinde
“ikna” faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bir anlaflma ddaha:

Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül 26 Nisan 2005’de yapt›¤›
aç›klamada; hükümet ile ABD'li
LLoocckkhheeeedd MMaarrttiinn firmas› aras›nda
ülkenin F-16 savafl uça¤› filosunun
modernizasyonuna iliflkin 1,1 mil-
yar dolarl›k bir anlaflma imzaland›-
¤›n› belirtti. Anlaflma uyar›nca 117
savafl uça¤›n› modernize edecek
olan Lockheed Martin'le, 100 uçak-
l›k yeni anlaflmalar da gündemde. 

Yine bas›na yans›yan son bilgi-
lere göre, Amerika, Türkiye'ye 77..88
mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk PPaattrriioott ffüüzzeelleerrii
satmaya haz›rlan›yor. 

“Pentagon'un Savunma Güvenli-
¤i ‹flbirli¤i Ajans›'ndan yap›lan bil-
gilendirmede, sat›fl›n 1133 PPaattrriioott
aatteeflfllleemmee üünniitteessii vvee 7722 PPAACC--33 ffüü--
zzeessiinnii kapsad›¤› aç›klanm›flt›. Der-
gimizde daha önce de yer verilidi¤i
gibi, “Bu sat›fl gerçekleflti¤inde
Türkiye, ABD'nin eenn bbüüyyüükk mmüüflflttee--
rriissii olacak. ABD'nin son y›llarda
yapt›¤› en yüksek miktardaki silah
sat›fl› gerçekleflecek.”

Ve bbir anlaflma ddaha:

Amerika ile yap›lan baflka bir as-
keri anlaflmayla, Türkiye’ye 50 adet
füze sat›fl› yap›lmas› karar› al›nd›.
Pentagon, bu füzelerin Türk Hava

Kuvvetlerine verilmesi için Ameri-
kan Kongresine baflvurmufltu. Al›-
m›n bedeli, 162 milyon dolar› bula-
bilecekti. 

Emperyalizm, bu anlaflmalarla
iikkii ttüürrllüü kkaazzaannmmaakkttaadd››rr.. Bir yan-
dan Amerikan silah tekellerine mil-
yonlarca dolar aktar›l›rken, di¤er
yandan, Türkiye ordusu, ABD em-
peryalizminin Ortado¤u Kafkaslar
ve Balkanlar’daki maflas› olarak, ssii--
llaahhllaanndd››rr››llmm››flfl oluyordu. 

“Kitle ‹‹mha SSilahlar›n›” ttakip
edip ddenetlemek, AAKP’nin
görevi mmi? KKim vverdi bbu
görevi oona?

Türkiye ile ABD aras›nda “Kitle
‹mha Silahlar›n›n Yay›lmas›n›n Ön-
lenmesi Amaçlar›na Yönelik Yard›m
Sa¤lanmas›n›n Kolaylaflt›r›lmas›
‹çin ‹flbirli¤ine ‹liflkin Anlaflma”, 23
Eylül 2005’de kabul edildi. 

Evet, güya, Amerikan emperya-
lizmiyle Türkiye oligarflisi, birlikte
“Kitle ‹mha Silahlar›n› önleyecek-
lerdi! Anlaflmaya göre, Amerika,
nükleer silahlar›n takip ve denetimi
konusunda Türkiye'ye teknik destek
verecek. Peki Türkiye niye “nükleer
silahlar› takip edecek?”

Elbete AABBDD aadd››nnaa.. 

AKP, AAmmeerriikkaa aadd››nnaa ggöörreevvlleerr
üüssttlleenniiyyoorr ve bunlar bilinmiyor,
tart›fl›lm›yor, geçifltiriliyor.

Anlaflmaya göre, ABD, teknik
malzeme yard›m›nda bulunacak an-
cak, bu malzemenin denetimi yine
AABBDD''nniinn kkoonnttrroollüünnddee olacak; tek-
nik malzemenin türü ve miktar›na
AABBDD yyöönneettiimmii kkaarraarr vveerreecceekk..

Bunun anlam› fludur; ABD her
konuda oldu¤u gibi nükleer silahla-
r› gerekçe yap›p, flu veya bu ülkeye
sald›r›rken, bu konuda Türkiye’yi
de kullanacakt›r. ‹ran’a yönelik bas-
k›lar›n sürdü¤ü koflullarda Türkiye
ile böyle anlaflma yap›lmas›n›n
amac› ortadad›r. Nitekim bu yan›yla
da, ABD’nin son dönemde en çok
önem verdi¤i, ç›kmas› için ABD
Baflkan›’n›n bizzat u¤raflt›¤› bir an-
laflmad›r. Bu anlaflman›n imzalan-
mas› için ABD aylarca kulis yap-

m›flt›r. Yasan›n meclisten geçmeme-
si ihtimali belirince, anlaflma 22 kkeezz
mmeecclliiss ggüünnddeemmiinnddeenn ggeerrii ççeekkiill--
mmiiflflttiirr.. Ancak sonuçta AKP, Ameri-
ka’ya verdi¤i sözü tutup, yasay›
onaylatm›flt›r.

Bu anlaflma ile AKP, AAmmeerriikkaa
aadd››nnaa öörrttüüllüü bbiirr ggöörreevv ddaahhaa üüsstt--
lleennmmiiflfl,, AABBDD’’nniinn üüllkkeemmiizzddeekkii ddee--
nneettiimmiinnee yyeennii bbiirr bbooyyuutt ddaahhaa kkaatt--
mm››flfltt››rr.. Türkiye AKP eliyle bir kez
daha iradesini ABD’ye teslim et-
mifltir. Bu ABD’nin AAKKPP’’yyee vvee oorr--
dduu’’yyaa istediklerini yapt›rmas›n›n
yasal zeminidir.

ABD emperyalizmi ile girilen
askeri iliflkiler öylesi bir noktaya
getirildi ki ABD ile “Uzay ve Sana-
yi ‹flbirli¤i Anlaflmas›” bile imza-
land›. (Radikal, 11Kas›m 2005) 

‹lk Türk astronotunu göndermek
isteyen Türkiye oligarflisi, ba¤›ml›
bir ülkenin yapaca¤› gibi bunun için
de oonnuurrssuuzzccaa,, zzaavvaallll›› bbiirr iiflflbbiirrlliikkççii
oollaarraakk ABD’nin kap›s›n› çald›. Ha-
va Kuvvetleri Komutan› Orgeneral
Faruk Cömert ile ABD Savunma
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Pe-
ter Flory’nin imzalad›¤› anlaflmayla
ABD, “Türk” astronot adaylar›n›
e¤itecekti...

ABD’nin Türkiye oligarflisine,
ordusuna güveni(!) o kadar büyü-
müfltü ki, son olarak bilindi¤i gibi
““ffüüzzee kkaallkkaann››”” projesini de Türki-
yeye tafl›mak istiyordu.

Amerikan tekellerinin Türkiye
oligarflisine, iflbirlikçilerine güveni-
ni yans›tan bir baflka geliflme,
ABD’lii HHaarrrriiss CCoorrppoorraattiioonn gibi
savafl sanayiisinde en büyük tekel
konumunda olan tekellerden birinin
(Corporation, 150 den fazla ülkede
faaliyeti olan bir emperyalist tekel-
dir), Türkiye’den AAtteell TTeelleekkoommüünnii--
kkaassyyoonn’’llaa iflbirli¤i yapmas›d›r. Bu
iflbirli¤iyle, Türkiye’de askeri mal-
zeme üretimi yap›lacak ve bunlar,
Türkiye’ye ve Ortado¤u ülkelerine
sat›lacakt›r!

Ülkemiz emperyalizmin askeri-
ne, tekeline, uça¤›na aç›ld›kça aç›l›-
yor k›sacas›. Ulusal onur ve
Anadolu, her anlaflmayla biraz daha
emperyalist ayaklar alt›na al›n›yor. 
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Biz katil, ifl-
kenceci Ameri-
kan askerlerine
““DDEEFFOOLL”” de-
dikçe, AAKKPP on-

lar› ülkemize buyur ediyor. Yankile-
rin suçlar›na gözlerini kap›yor.
Irak’ta, Afganistan’da yaflanan iflga-
li, katliamlar› görmemezlikten geli-
yor. “Müslüman kardefllerinin” ka-
tillerini ba¤r›na bas›yor.

114422 bbiinn kkaattiillee ülkemizin kap›la-
r› sonuna kadar aç›l›yor. ‹ncirlik Üs-
sü’nde ve ‹skenderun Liman›’ndaki
haz›rl›klar son h›z›yla devam edi-
yor. Anadolu, Amerikal›lar›n ““sseevv--
kkiiyyaatt,, ttaattiill”” üüssssüü oluyor.

142 bin katil AArraall››kk ay›ndan iti-
baren ülkemize gelmeye bafllaya-
cak. 88 aayy bbooyyuunnccaa ddaa Irak’taki
Amerikan askerlerinin ülkemize
sevkiyat› devam edecek. Ülkemizin
kap›lar› 8 ay boyunca Amerikal› ka-
tillere aç›k olacak!... 

AKP, ABD’ye verdi¤i sözleri tek
tek yerine getiriyor. ‹flbirlikçi bir
hükümet olarak, ““ssttrraatteejjiikk oorrttaa¤¤››--
nn››nn”” ç›karlar› neyi gerektiriyorsa
onu yapmaya haz›r. ‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü,

Türkiye ve Ortado¤u halklar›na kar-
fl› tteerröörr üüssssüü olarak daha yo¤un bir
flekilde kullan›lacak. Üs, Afganistan
iflgalinde, daha büyük sorumluluk-
lar üstlenecek. 

AKP, Amerikan iflbirlikçili¤inde
s›n›r tan›m›yor. 142 bin Yanki’nin
ülkemize “sevkiyat” ve “tatil” ama-
c›yla gelmifl olmas› ayn› zamanda
Amerikan askerlerinin ülkemizde
mmeeflflrruullaaflfltt››rr››llmmaass›› iiççiinnddee bbiirr aarraaçç--
tt››rr.. AKP, halk›n Amerikan askerine
olan tepkisini afla¤›ya çekebilmek
için de çaba sarfedecektir. Ameri-
kan askerlerine bunca hizmet, katil-
lerin suçlar›nada en üst düzeyde sa-
hip ç›k›ld›¤›, meflru görüldü¤ü anla-
m›na gelmektedir.

‹ncirlik Üssü’nün Irak iflgali s›-
ras›nda kulland›r›lm›fl olmas›, zaten
ABD’ye verilen en büyük ddeesstteekk--
ttiirr.. Bu sayede ABD, lojistik, askeri
ihtiyaçlar›n› ‹ncirlik üzerinden sa¤-
layarak, Irak’taki iflgalini süreklilefl-
tirebilmifltir.

Ülkemize, ilk defa bu kadar çok
say›da Amerikan askeri gelmifl ola-
cak!. Yanki’lerin bu kadar çok say›-
da gelmifl olmas›, ülkemizde daha

çok say›da Yanki’nin yerleflik ola-

rak kalaca¤›na da iflaret etmektedir. 

BBiizz YYaannkkiilleerrii kkoovvdduukkççaa,, AAKKPP

oonnllaarraa ddaahhaa ççookk ssaahhiipp çç››kk››yyoorr.. Biz

Yankilerin katilliklerini hayk›rd›kça

AKP, ABD’nin suçlar›n›n üzerine

örtüyor. Biz AKP’nin iflbirlikçili¤i-

ni, uflakl›¤›n› teflhir ettikçe; AKP,

ABD ile olan askeri, ekonomik, si-

yasi iflbirli¤ini art›r›yor.

TTeekkrraarr hhaayykk››rr››yyoorruuzz!! Anado-

lu’nun katil Yankiler için bir sevki-

yat üssü, tatil merkezi olmas›na iizziinn

vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz.. Anadolu haklar›, ka-

til ABD’ye ülkemizin kap›lar›n›

açan AKP iktidar›n›n suçlar›na or-

tak olmayacakt›r. 

Bütün vvaattaannsseevveerrlleerrii, katil Yan-

kilere karfl› ulusal onurumuza sahip

ç›kmaya, katillere gereken cevab›

vermeye ça¤›r›yoruz. Katilleri gör-

dümüz her yerde, “Amerika katil”

,“Amerika defol” sloganlar› ve tav-

r›yla karfl›layal›m. Katillerin, top-

raklar›m›zda ellerine kollar›n› salla-

yarak gezemeyeceklerini göstere-

lim. ABD’ye ve iflbirlikçi AKP’ye

dersini verelim.

AKP, ‹fiKENCEC‹ KATL‹AMCI AMER‹KAN 
ASKERLER‹NE DE ‘GEL‹N GEL‹N’ D‹YOR! 

** AAmmeerriikkaa;; zzuullüümm,, iiflflkkeennccee
kkööttüü flfleeyylleerr yyaannii,, ssöömmüürrüü.. hheerr
flfleeyy..

Gülümse Ç›takbafl (Tekstilde
makineci 26 yafl›nda)

** AAmmeerriikkaa;; hhaallkk ddüüflflmmaann››,, kkaa--
ttiill,, eemmppeerryyaalliisstt kkeelliimmeelleerrii..

Murat Çih (Kuruyemiflçi 37
yafl›nda)

** AAmmeerriikkaa;; eemmppeerryyaalliizzmm,, ssöö--
mmüürrüü,, kkaattlliiaamm ggeenneell oollaarraakk bbuunn--
llaarr ggeelliiyyoorr..

F›rat Taflkara (Ö¤renci
18 yafl›nda)

** AAmmeerriikkaa;; ttüümm eezziillmmiiflfl hhaallkk--
llaarr››nn ddüüflflmmaann››,, ssöömmüürrüüccüü,, kkaann
eemmiiccii..

Özge Çelebi (Ö¤renci
20 yafl›nda)

** AAmmeerriikkaa;; kkaattlliiaamm bbaaflflkkaa bbiirr
flfleeyy ggeellmmiiyyoorr..

Hakan Ertürk (Reklamc› 42
yafl›nda)

** AAmmeerriikkaa;; yyoozz bbiirr kküüllttüürr,, iinn--
ssaannllaarr››nn rroobboott flfleekklliinnddee yyaaflflaadd››¤¤››
bbiirr üüllkkee ggeelliiyyoorr..

Yeliz Coflkun (‹nsan Kaynak-
lar› Asistan›, 27 yafl›nda)

** AAmmeerriikkaa;; ttaabbii kkii öönnccee iiflflggaall,,
iiflflggaallddeenn eellddee eeddiilleenn rraanntt,, ssöömmüü--
rrüü,, eemmppeerryyaalliizzmm vvee ffaaflfliizzmm

Göksel Karan 

(Serbest 38 yafl›nda)

** AAmmeerriikkaa;; aakkll››mmaa iillkk ggeelleenn

ssaavvaaflfl,, eemmppeerryyaalliizzmm,, iinnssaannllaarr››

ssöömmüürrmmeessii,, ››rrkkçç››ll››kk..

Gökhan Yücel (‹flsiz, 22 ya-

fl›nda)

** AAmmeerriikkaa;; kkaappiittaalliizzmmiinn eenn

üüsstt aaflflaammaass›› oollaann eemmppeerryyaalliizzmm,,

bbaasskk››,, zzuullüümm,,

Galip Do¤an (Konfeksiyon ifl-

çisi 45 yafl›nda)

**AAmmeerriikkaa;; bbüüyyüükk bbiirr ggüüçç ddeenn--

ssee ddee;; aabbll››nnddaa bbooflfl bbiirr ggüüçç oollaann,,

hhaallkkllaarr››nn ddüüflflmmüünn›› oollaann,, kkeennddii

ssoonnuunnuu ggeettiirreenn üüllkkee..

Merve Kaya (Ö¤renci

21 yafl›nda)

AAMMEERR‹‹KKAA DDeeyyiinnccee;; 
akl›n›za ne geliyor?
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Uluslararas› Para Fonu’nun
(IMF) ‹stanbul’daki y›ll›k toplant›-
lar›n›n “tarihi aç›dan çok büyük bir
öneme sahip oldu¤unu” söyleyen
IMF Baflkan› Dominique Strauss-
Kahn bir de “mmüüjjddee”veriyordu. “‹s-
tanbul toplant›lar› yeni bir bafllan-
g›ç noktas› olacak. Biz bugün kökle-
rimize, 60 y›l öncesine dönüyoruz.
Bu toplant› yyeennii IIMMFF’nin yeni bafl-
lang›c› olacak.” (Sabah, 3 Ekim
2009) 

IMF Baflkan›’n›n  sözleri milyar-
larca insan için müjde de¤ildi elbet-
te.

Bu “yeni bafllang›ç”, olsa olsa
emperyalist tekeller için, dünya
halklar›n›n daha çok yoksullaflt›r›l-
mas›n›n, yeni sömürge ülkelerin
zenginliklerinin daha çok talan edil-
mesinin “yeni bafllang›ç”› olsa gere-
kir. Ki, bunda da yeni bir fley yok-
tur. Zira 64 y›ld›r IMF politikalar›y-
la sömürü ve talan, halklar aç›s›n-
dan dayan›lmaz noktalara getiril-
mifltir zaten.

IMF’nin önüne bir “yeni” tak›s›-
n›n konulmas›yla, bu emperyalist
kurumun niteli¤inin de¤iflmeyece¤i
aç›kt›r. 

IMF’nin  yeni “bafllang›ç” yap›-
yor olmas›n›n ezilen halklar aç›s›n-
dan bir yenili¤e yol açmayaca¤› ke-
sindir. 

“Yeni” olan sömürü ve ya¤mada
yeni araçlar›n devreye sokulmas›-
d›r. Borç yükü alt›nda inim inim in-
letilen geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerin
borçlar›n› ödeyemez hale gelmesi
karfl›s›nda “yeni” IMF, borçlar›n›
tahsil edecek formüller bulmaya ça-
l›fl›yor. Nitekim, ‹stanbul toplant›la-
r›nda bu çerçevede; geri b›rakt›r›l-
m›fl ülkelerin borçlar›n›n uzun va-
deye yay›lmas›, borç bata¤› içinde
k›vranan ülkelere “geçici” nefes al-

d›racak krediler verilmesi, “sosyal
projeler” gelifltirilmesi gibi öneriler
yap›ld›. 

IMF’nin de¤iflti¤ine veya de¤i-
flece¤ine, yenilenece¤ine, 1 milyar
aç› inand›rmak zordur ama burjuva-
zinin bu manevras›ndan da yine ilk
etkilenen küçük-burjuva ayd›nlar
olmaktad›r: 

“IMF ve Dünya Bankas› eski
IMF ve eski Dünya Bankas› de¤il.
Karfl›m›zda bu dünyada insan›n ya-
flad›¤›n› ve as›l hedefin insan mutlu-
lu¤u oldu¤unu ö¤renen iki kurum
var.” (Yalç›n Do¤an, 7 Ekim 2009,
Hürriyet ) 

Bu tespit olsa olsa burjuva bas›-
n›n bir köfle yazar›n›n hayal dünya-
s› olur. O gerçekleri görmeyip bur-
juvazinin kendine sundu¤unu görür.
Bu defa da öyle olmufl; o kadar ki
IMF’nin ““aass››ll hheeddeeffiinn iinnssaann mmuuttlluu--
lluu¤¤uu oolldduu¤¤uunnuu öö¤¤rreennddii¤¤iinnii”” ileri
sürebiliyor.  

E¤er IMF’de bir “de¤iflim” söz
konusu olacaksa, bir zorunluluktan,
kapitalizmin uzun vadeli ç›karlar›
için olacakt›r. De¤iflimin muhtevas›
da kaz› yolmaya devam edebilmek
için ölmesini önlemekten ibarettir. 

Bu tür toplant›larda her zaman
ucuz yalanlar, halk› aldatan aç›kla-
malar olur; IMF Baflkan›’n›n kendi-
sinin “sosyalist” oldu¤unu aç›kla-
mas› gibi... O, burjuvazi ad›na çal›-
flan bir katildir ve burjuvazinin ç›-
karlar› için soytar›l›k da yapmakta-
d›r. Ama bu ssooyyttaarr››ll››¤¤›› ciddiye
alanlar›n halklar karfl›s›ndaki suçu
daha büyüktür. 

IMF de¤iflemez!

IMF’nin on y›llard›r izledi¤i po-
litikalar›n sonuçlar› ortadad›r. ‹ma-
j›n›, kimi yöntemlerini de¤ifltirse de
sonuç de¤iflmeyecektir. 

Yeni sömürge ülkeleri borç bata-
¤›na sokarak ya¤malatanlar›n “ye-
ni”lik ad›na bu politikalar›n› b›rak-
mayacaklar› bilinir.  

Güney Kore’de ““GGüünneeyy KKoorree
MMooddeellii”” diyerek y›llarca propagan-
das› yap›lan IMF program› kelime-
nin gerçek anlam›yla ülkeyi harabe-
ye çevirdi. Sonra, AArrjjaannttiinn mmooddee--
lliinnddee,, BBrreezziillyyaa mmooddeellii,, SSiinnggaappuurr
mmooddeellii ve örnek gösterilen tüm di-
¤er ülkelerde, ak›bet hep ayn› oldu:
O ülke ekonomilerinin iflas› ve
halklar›n mutlak yoksullaflmas›.. 

Afrika’da, Asya’da bir çok ülke-
de, günde 1 dolara çal›flt›r›lan, ayda
30 dolar alan köle iflçiler IMF’nin
yaratt›¤› bir tablodur. 1 Milyar aç ve
4 milyar yoksul insan›n yarat›lma-
s›nda IMF’nin rolü tart›fl›lmazd›r.
“Yeni” IMF, bu tabloyu de¤ifltirebi-
lir mi? 

Her y›l iki milyon çocuk, yani
her 15 saniyede bir çocuk, kolayca
tedavi edilebilecek basit hastal›klar
nedeniyle yaflam›n› kaybediyorsa,
bundan IMF’nin Dünya Bankas›-
’n›n rolü görmezden gelinebilir mi? 

IMF’nin de¤iflmesi iddias›nda,
bunlardan göstermelik olarak bile
söz edilmemektedir ve edilemez de. 

1 milyar insan temiz su içemi-
yor. Yeni sömürge ülkelerde sudan
kaynaklanan hastal›klar en yayg›n
ölüm nedenidir. Ve IMF, ülkelerle
yapt›¤› yeni anlaflmalarda suyun
emperyalist tekellerin sömürüsüne
aç›lmas›n› dayatmaktad›r. IMF’nin
yenili¤i budur; yeni bir ya¤ma talan
alan› bulunmufltur ve flimdi tekeller
IMF’nin yol aç›c›l›¤›nda o alana hü-
cum ediyorlar. “Yeni bafllang›ç”
olacaksa, “bunlar› yapmayaca¤›z”
diyorlar m›? Hay›r.  

O halde neyi yeni, neresi de¤ifl-
mifl?

emperyalist bir yalan:
‘Yeni’, “De¤iflen” IMF 



IMF ve Dünya Bankas›’n›n em-

peryalist tekellerin yaflad›klar› kri-

zin faturas›n› dünya halklar›n›n üze-

rine y›kmak için yeni yöntemler ge-

lifltirmek için ‹stanbul’da yapt›klar›

toplant›lara karfl› anti-emperyalist-

ler protestolar›na devam ettiler.

Toplant›lar›n sonuçland›¤› son iki

gün olan 6-7 Ekim tarihlerinde

kongre vadisine yürümek isteyen

anti-emperyalistlere polis biber gaz-

lar›yla sald›rd›. 

6 Ekim günü ‹stanbul Taksim

Gezi Park› önünde D‹SK, KESK,

TTB, TMMOB, IMF ve Dünya

Bankas› Karfl›t› Birlik, çeflitli DKÖ

ve partilerin düzenledi¤i eylemde

binlerce kifli bulufltu. “IMF Defol

Dünya Bankas› Defol, IMF Defol

Bu Dünya Bizim, Emperyalistler ‹fl-

birlikçiler 6. Filo’ yu Unutmay›n,

Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n

Mücadelemiz”  sloganlar› at›lan ey-

lemde KESK Baflkan› Sami Evren
ortak bas›n metnini okudu. 

‹ktidar›n aylar öncesinden bu
toplant›n›n haz›rl›¤›n› yapt›¤›n› vur-
gulayan Evren; “‹stanbul onlar›n
dedi¤i gibi finans kenti olmayacak.
‹stanbul emekçinindir ve emekçi
kenti olarak kalacakt›r”  dedi. 

Aç›klaman›n ard›ndan toplant›-
lar›n yap›ld›¤› kongre salonunun
önüne yürümek isteyen eylemcilere
polis biber gaz› ve tazyikli suyla
sald›rd›. Gümüflsuyu, ‹stiklal Cad-
desi, Cihangir ve Tarlabafl›’ da çat›fl-
malar yafland›. 

Tayyip Erdo¤an IMF toplant›la-
r›nda; ‘D›flar›da protestolar oluyor.
Bunlar› dikkate almak gerekli’ diye
flov yaparken; AKP polisi yafll› genç
demeden herkesi biber gaz›na bo¤-
du. Gaz bombas›ndan kaynakl› ara-
balar›n camlar› k›r›l›rken, eylemci-
lerin direk üzerine at›lan gaz bom-
balar›ndan yaralananlar oldu. 

‹stiklal Caddesi’ ne giren eylem-
ciler orada polisle çat›flt›ktan sonra
S›raselviler’ den Cihangir’ e geçen
eylemcilerle bulufltu. Cihangir’ de
yaflanan çat›flmada Tophane taraf›na
do¤ru çekilen eylemcileri orada so-
pa ve sat›rlar›yla haz›r bekleyen si-
vil faflistler sopa ve sat›rlarla sald›r-
d›lar. Bu sald›r›da yaralananlar› da-
ha sonra polis gözalt›na ald›. 

Tarlabafl›’da ara sokaklar-
dan ç›kan anti-emperyalistle-
re polis gazla sald›rd›. Burada
polis mahalle içlerine kadar
giremedi. Yaklafl›k iki saat

çat›flan eylemciler daha sonra iradi
olarak eylemi bitirdiler. 

‹lk gün at›lan gazlardan kaynak-
l› ‹shak Kavlo isimli bir kifli kalp
kriz geçirerek hayat›n› kaybeder-
ken, yaklafl›k 200 kifli gözalt›na
al›nd›. 

Ayn› gün akflam Galatasaray Li-
sesi önünde yaflanan sald›r› protesto
edildi. Eylemde bir aç›klama yapan
ÇHD ‹stanbul fiube Baflkan› Taylan
Tanay; at›lan gazlarla kaynakl› ‹h-
san Kavlo’nun katledildi¤ini söyle-
yerek; “Emperyalistler ve onlar›n
yerli iflbirlikçileri döktükleri her
damla kan›n hesab›n› verecekler”
dedi. 

7 Ekim’de fiiflli Pangalt›’da top-
lanan IMF ve Dünya Bankas› Karfl›-
t› Birlik üyeleri “IMF Defol Bu
Dünya Bizim, Emperyalistler ‹flbir-
likçiler 6. Filo’yu Unutmay›n” slo-
ganlar›yla toplant›lar›n yap›ld›¤›
kongre merkezinin önüne yürüyüfle

Anti-Emperyalistler IMF ve Dünya
Bankas›’na Karfl› Sokaklardayd›
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geçti. Ergenekon
Caddesi üzerinde
önleri kesilen bir-
lik üyelerinin yü-
rümesine izin ver-
meyen polis yine
tazyikli su ve bi-
ber gazlar›yla sal-
d›rd›. 

Panga l t › ’n ›n
arka sokaklar›nda

polisle eylemciler yaklafl›k 1 saat
çat›flt›ktan sonra birlik üyeleri fiiflli
Bomanti üzerinden geçerek E5 oto-
yolunu trafi¤e kapatt›lar. Burada
sloganlarla yürüyen eylemciler yol-
da bir polis otosunu tahrip ettiler.
Arabadaki polis kaçarken havaya
atefl açt›. Yolun ilerisinde polislerin
b›rak›p gitti¤i bir motor tahrip edi-
lerek yolun ortas›na çekildi. Motor-
lu iki  trafik polisinin siren çalarak
eylemcilerin üzerine gelmesiyle bu
polislere de taflla cevap verildi. Pa-

ni¤e kap›lan trafik polisleri eylem-
cilerin üzerine atefl açt›lar. Birlik
üyeleri otoyoldan ç›karak Okmey-
dan› Mahallesi’ne geçtiler. Mahalle
içinde sloganlarla eylem iradi ola-
rak sona erdirildi.

‹ki gün içinde yaklafl›k 300 kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan-
lardan iki kifli tutukland›. 

8 Ekim günü fiiflli’de Hilton
Oteli önünde toplanan birlik üyeleri
iki gün boyunca yaflad›klar› sald›r›-
lar› ve tutuklamalar› protesto ettiler.
Eylemde Av. Taylan Tanay kay›ts›z
gözalt›lara dikkat çekerek; “Kifliler
polis araçlar›na yada karakollara
al›n›p iflkence edilip b›rak›l›yorlar.
Bu hukuksuz bir uygulamad›r” de-
di. 

***

IMF ve Dünya Bankas› toplant›-
lar› Anadolu’nun dört bir yan›nda
da protesto edildi. 

IIMMFF''ssiizz BBiirr YYaaflflaamm
SSöömmüürrüüssüüzz BBiirr DDüünnyyaa
‹‹ssttiiyyoorruuzz

Antalya'da 6 Ekim günü, Antal-
ya Emek ve Demokrasi Güçleri
IMF'yi protesto eden bir eylem yap-
t›. Halk Bankas› önünde toplanan
yaklafl›k 200 kifli, sloganlarla K›flla-
han Meydan›'na kadar yürüdüler.

Antalya Halk Cephesi'nin de
destek verdi¤i eylemde, yürüyüfl
boyunca s›k s›k; "IMF Defol Bu
Memleket Bizim, Emperyalistler ‹fl-
birlikçiler 6. Filoyu Unutmay›n,"
sloganlar› at›ld›. 

Eylemde; "IMF ve Dünya Ban-
kas›'n›n üst düzey yöneticileri, 6-7
Ekim tarihlerinde Türkiye'de top-
lant›lar yap›yorlar. Bu ülkenin ege-
menleri k›rm›z› hal›lar sermifl IMF
heyetini karfl›larken, bizlerde so-
kaklar› kuflat›yoruz, dünyay›
IMF'den sömürüden, tefecilikten,

Haber yok,
sald›r› vard›

Ekranlarda yalanlar, düzmece
haberler, halk› k›flk›rtmay› hedefle-
yen k›flk›rt›c› yay›nlar vard›. Sald›r-
mak için hiçbir f›rsat› kaç›rmad›lar. 

Haber yoktu. Habercilik yoktu.
Övündükleri “tarafs›z habercilik”
yoktu. Sadece ve sadece devrimci-
lere sald›r›lar vard›. “‹llegal örgüt-
lerin provokasyonu” demagojileri
vard›. “Demokratik bir hakk› pro-
voke edenler” vard›, “esnaf›n iflyer-
lerine sald›ranlar” vard›. “Cam-çer-
çeve k›ranlar” vard›.

GGeerrççeekk yoktu. 

Her yalana baflvurarak, yaflanan-
lar› ters-yüz ederek tüm yay›nlar›n-
da devrimcilere, ilericilere, yurtse-
verlere sald›rd›lar. TV ekranlar›n-
dan, gazetelerden zehir kustular.

Hatta ifli daha da ileri götürüp,
anti-emperyalistlerin “ömür boyu
hücrelere kapat›lmas›n›” savunan-
lar bile vard›.

As›l sald›r› devrimcilerin anti-
emperyalist eylemlerine, anti-em-
peryalist düflüncelerine ve ba¤›ms›z-

l›k için sürdürülen mücadeleye idi.

O nedenle ““IIMMFF ddeeffooll!!”” diye
sürdürülen eylemler ve ba¤›ms›zl›k
düflüncesi karart›lmaya, devrimci-
ler bir avuç “macerac›” olarak gös-
terilmeye, karalanmaya çal›fl›ld›.

‹flin ilginç yan›, daha düne kadar
birbirini yiyenler, birbirinin kuyusu-
nu kazanlar devrimcilere sald›r›
olunca birleflmifllerdi. Tüm medya-
ya ayn› yerde imal edildi¤i aç›k olan
haberler servis edilmiflti. Görüntüler
ayn›yd›, yorumlar ayn›yd›... 

Polisin vahfli sald›r›s›, onlar için
iflaret olmufltu. Polis, kafalar›, kolla-
r› k›rarken, medya da milyonlarca
insan›n beyinine sald›r›yor, beyinleri
yalanla dolduruyordu. Devrimcilere
olanca kinlerini kusarak hakl› bir
mücadeleyi karalamaya çal›flt›lar.

Halk› her f›rsatta afla¤›layanlar,
halk düflmanl›¤› yapanlar, birden
bire halk› hat›rlad›lar. Ekranlardan
“halka, esnafa a¤lad›lar”... Oysa o
esnaf› sömürü ve bask›lar› ile ““aa¤¤-
llaattaannllaarr”” kendileriydi.

Demokratik bir hakk› kullan›r-
ken, hakl› bir mücadeleyi sürdürür-
ken polisin vahfli sald›r›lar›na u¤ra-
yan binlerce insan nedense ve nere-

deyse haber olmad›!..

Yüzlerce gaz bombas› atan, atefl

açan, gencecik insanlar›n kolunu

baca¤›n› k›ran, kulland›klar› gaz

bombalar› ile bir kiflinin ölümüne

neden olan, binlerce insan› gaza

bo¤an polis o haberlerde yoktu.

Meydanlarda yürüyenlerin IMF-

’ye elefltirileri yoktu. 

IMF’nin halklar›n yoksullu¤u-

nun sorumlusu oldu¤u yoktu o ha-

berlerde.

IMF’yi protesto etmenin,

IMF’ye karfl› mücadele etmenin bir

hak oldu¤u, bunun meflru oldu¤u

yoktu haberlerde yine.

Yalanlar vard›... Devrimcilere

sald›r› vard›. Polisin yönlendirmesi

ile medya patronlar›n›n talimat› ile

karalama, halk› aldatma ve k›flk›rt-

ma vard›.

Biz bu filmi hep gördük. Y›llar

önce 1 May›s’ta polisin katletti¤i

insanlar› haber yapmay›p, uydur-

duklar› “lale döven k›z” masallar›

ile devrimcilere, direnme hakk›na

sald›ranlar bugün de ayn› filmi bize

gösteriyorlar.
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spekülatörlerden ve sonunda kapita-
lizmden kurtaracak mücadeleyi so-
kaklarda kol kola omuz omuza veri-
yoruz" denildi.

EEsskkiiflfleehhiirr’’ddee YYüürrüüyyüüflfl

Eskiflehir’de; Gençlik Derne¤i,
BDSP, ESP, Mücadele Birli¤i, DHF
ve ÖGD'nin yapt›¤› eylemde "Kah-
rolsun Amerikan Emperyalizmi,
IMF Defol Bu Dünya Bizim" slo-
ganlar›yla Adalar'dan Migros önüne
kadar yüründü. Yürüyüfl s›ras›nda
köprüye "IMF-Dünya Bankas› De-
fol" yaz›l› pankart as›ld›.

Migros önünde yap›lan aç›kla-
mada; herkesin emperyalizme karfl›
mücadelede yer almas› gerekti¤ine
vurgu yap›ld›. 

MMaallaattyyaa:: ““IIMMFF vvee DDüünnyyaa
BBaannkkaass›› DDeeffooll!!””

Malatya’ da 6 Ekim günü
yap›lan yürüyüflle;  IMF ve Dünya
Bankas› toplant›lar› protesto edildi.

Halk Cephesi, KESK, DTP,
EMEP, ÖDP, PSAKD, ESP, Parti-
zan’n›n kat›ld›¤› eylemde; IMF ve
Dünya Bankas›'n›n krize yönelik
çözümlerinin insanlar›n yaflad›¤›
açl›¤a ve sefalete yönelik olmad›¤›
belirtildi. 

Eylemde; ‹stanbul’da protesto
eylemine yap›lan sald›r› ve polisin
gazlar› yüzünden bir kiflinin ölmesi
protesto edildi. 

AAddaannaa’’ddaa IIMMFF vvee DDüünnyyaa
BBaannkkaass›› KKaarrflfl››tt›› EEyylleemm!!

6 Ekim günü Adana’da IMF ve
Dünya Bankas›’na karfl›  D‹SK,

KESK, TMMOB, TTB, Krize Karfl›
Emek ve Demokrasi Platformu,
EMEP yürüyüfl yapt›. 320 kiflinin
kat›ld›¤› yürüyüflte “Kapitalizmin
Krizine Yenilmeyece¤iz! IMF ve
Dünya Bankas› Defol!” yazan pan-
kart aç›ld›. 

AKP ‹l Baflkanl›¤›’n›n önünde
son bulan yürüyüflün ard›ndan SES
fiube Baflkan› Mehmet Antmen bir
aç›klama yapt›. Antmen toplant›da
al›nacak kararlar› meflru görmedik-
lerini vurgulad›. 

AAnnkkaarraa:: ““IIMMFF DDeeffooll BBuu
MMeemmlleekkeett BBiizziimm!!””

Ankara’da demokratik kitle ör-
gütleri IMF’yi protesto etmek için
AKP ‹l Binas› önüne yürüdüler. Sa-
karya Caddesi’nde toplanan eylem-
ciler;  AKP ‹l binas› önüne gelindi-
¤inde; TMMOB ‹KK sekreteri Ra-
mazan Pektafl bir aç›klama yapt›.

Pektafl “IMF defol! Bu Memle-
ket bizim” diyerek bafllad›¤› aç›kla-
mada;  iflçilerin ve halklar›n ümü¤ü-
nü s›kmak için yap›lan bu buluflma-
ya ev sahipli¤i yapan AKP hüküme-
ti, IMF ve uluslararas› sermayeye
sadakatini bir kez daha gösterdi¤ini
vurgulad›. Pektafl; “IMF ve iflbirlik-
çileri ülkemizi ya¤malamak, iflçileri
ve emekçileri daha fazla sömürmek
için haz›rl›k yapmaktad›r. Bizler de
bu ülkenin iflçiden, emekçiden, yok-
sul halk›m›zdan yana örgütleri ola-
rak onlar›n ac› reçetelerini suratlar›-
na çarpaca¤›z” dedi.

KKooccaaeellii ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee
IIMMFF vvee DDüünnyyaa BBaannkkaass››
PP rrootteessttoo EEddiillddii

Kocaeli’de  5 ekim Kocaeli Üni-
versitesi Umuttepe Kampus’unda
ö¤renciler IMF ve Dünya Bankas›
toplant›lar›n› protesto etmek için
yemekhanenin önünden bafllayarak
‹letiflim Fakültesi’nin önüne kadar
yürüyüfl yapt›. “IMF = açl›k, sömü-
rü, iflsizlik, paral› e¤itim” pankart›
tafl›nan eylemde; “Emperyalistler
‹flbirlikçiler 6. Filoyu Unutmay›n,
IMF Defol Bu Memleket Bizim”
sloganlar› at›ld›.

BBuurrssaa’’ddaa IIMMFF vvee DDüünnyyaa
BBaannkkaass››’’nnaa KKaarrflfl›› EEyylleemm

Bursa’da, 6 Ekim günü, Halk
Cephesi’nin de aralar›nda oldu¤u
çeflitli DKÖ ve  sendikalar biraraya
gelerek, IMF ve Dünya Bankas›
karfl›t› bir eylem yapt›lar. Eylem;
Merkez Bankas› Bursa fiubesi
önünden Orhangazi Park›’na kadar
yürüyüflle bafllad›.

Orhangazi Park›’na gelindi¤inde
bas›na bir aç›klama yap›larak; ”IMF
ve Dünya Bankas› yetkilileri,  60
küsür y›ld›r insanl›¤›n s›rt›na kene
gibi yap›flan; halklara dünyay› dar
eden; dünyan›n zenginli¤ini kapita-
list merkezlere aktararak milyarlar-
ca insan› açl›¤a, hastal›¤a mahkum
eden afla¤›l›k kurumlar› yönetiyor-
sunuz. Ancak bilmelisiniz ki, dün-
yadaki hayat›n› çalarak de¤il, çal›-
flarak kazanan tüm insanlar gibi biz
Türkiye’nin emekçileri de sizin var-
l›¤›n›z› istemiyoruz”  denildi. Ey-
leme 300’ü aflk›n kifli kat›ld›. 

‹‹zzmmiirr:: ““IIMMFF vvee DDüünnyyaa
BBaannkkaass›› DDeeffooll””

‹zmir'de, 3 Ekim günü ESP,
BDSP, DHF,  Halk Cephesi, Parti-
zan taraf›ndan IMF-Dünya Bankas›
toplant›lar› protesto edildi. AKP il
binas› önünde yap›lan eylemde;
“IMF ve Dünya Bankas› Defol”
pankart› aç›ld›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada;
“Bu dünyay› emekçiler için çekil-
mez hale getirenlere karfl›, dünya-
n›n neresinde olursa olsun dur diye-
ce¤iz. ‹flçiler, emekçiler, kad›nlar,
gençler olarak emperyalist haydut-
lar›n yakas›n› b›rakmayaca¤›z.” de-
nildi.

BBUURRSSAA

AADDAANNAA
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Ekonomi dergisi Forbes’te ge-
çen hafta Amerika’n›n en zengin
400 tekelinin listesi yay›nland›. Bu
listenin bafl›nda yer alan Bill Ga-
tes’in serveti 50 milyar dolarla, ara-
lar›nda Kosta Rika, El Salvador,
Bolivya ve Uruguay gibi 140 ülke-
nin Gayri Safi Yurtiçi Has›las›ndan
(GSYH) daha fazla.

En zengin 400 tekelin toplam
serveti 1,27 trilyon

Bir avuç emperyalist tekel. Bir
avuç bile de¤il, bbiirr ttaanneessiinniinn serve-
ti tek tek yyüüzzkk››rrkk üüllkkeenniinn gelirle-
rinden daha fazla. Bir tek emperya-
list tekel; milyonlarca insan›n top-
lam gelirinden daha fazlas›na sahip.
Klifleleflmifl söz gibi geliyor küçük
burjuva ayd›na: “Bir avuç emperya-
list tekel 6 milyarl›k dünya halklar›-
n›n kan›n› emiyor” dendi¤inde. ‹li-
¤imizi, kan›m›z› emen vampirlerin
ad› “zengin” oluyor... Soyguncular
“‹fl adam›”, “ifl veren” denilerek fli-
rin  gösterilmeye çal›fl›l›yor. 

Bir avuç emperyalist tekel... Da-
ha do¤madan anne karn›nda ölen
yüzbinlerce çocu¤un ölümünün so-
rumlusudur.

Tablo ortada: 400 Amerikan te-
kelinin toplam serveti B‹R TR‹L-
YON ‹K‹ YÜZ YETM‹fi M‹LYAR
dolar.

6 milyarl›k dünyada bir milyar
insan günlük B‹R DOLAR’›n alt›n-
da gelirle yaflamaya çal›fl›yor. 1 mil-
yar insan AÇ, yaflam savafl› veriyor.
4 milyar insan yoksul. Bu 1 milyar
aç, dört milyar yoksul, çal›flmad›¤›
için aç ve yoksul de¤il. Tam aksine
iliklerine kadar sömürüldükleri için
aç ve yoksullar. 400 Amerikan teke-
linin sahip oldu¤u servet 1 milyar
aç insan›n eme¤idir. Tekeller fabri-
kalar›n› bofluna yeni-sömürgelere
kurmuyor. Ucuz iflçilik, soygun, sö-
mürü ya¤ma, talan... SSeerrvveettlleerriinniinn
tteekk kkaayynnaa¤¤›› budur. 6 milyarl›k dün-
ya onlar için çal›fl›yor, onlar için
üretiyor. 

Bill Gatesler’in 50 milyar dolar-
l›k servetleri için ak›t›l›yor kan›m›z.

Savafllar onlar›n karlar› için ç›kar-
t›l›yor. Onlar›n karlar› için ülkeler
iflgal ediliyor. Milyonlarca insan
onlar›n karlar› için öldürülüyor. 

Son altm›fl y›ld›r Amerika’n›n
halklar›n kan›n› dökmedi¤i dünya-
n›n herhangi bir k›tas›, hatta ülkesi
var m›? Vietnam’da, Kore’de, Kam-
boçya’da, Laos’ta, Endonezya’da,
Somali’de, Liberya’da, Ruanda’da,
Burundi’de, Etiyopya’da, Sierra’da,
Leone’de, Zaire’de, Kongo’da, Kü-
ba’da, Arjantin’de, fiili’de, Boliv-
ya’da, Latin Amerika’n›n tamam›n-
da, Türkiye’de, Yunanistan’da...
Milyonlarca insan› katletti. 

Ve halklar›n kan› ak›t›lmaya de-
vam ediyor 400 Amerikan tekelinin
servetlerini kat kat artmas› için. Af-
ganistan, Irak Amerikan tekelleri
için iflgal edildi. Onlar için katledi-
liyor Irak ve Afgan halk›. 

Guantanamolar, Ebu Garipler
hepsi bunun için... 

Yeni-sömürgelerde iflbirlikçi hü-
kümetler onlar için çal›fl›yor. Ge-
rekti¤inde geceli, gündüzlü çal›fl›p
tekellerin servetlerine servet kat-
mak için yeni yasalar ç›kart›l›yor. 

‹flbirlikçi ordu Amerikan tekelle-
ri için sald›r›yor halka, onlar için
katliam yap›yor. 

12 Mart 1970’de, 12 Eylül
1980’de onlar için darbeler yapt›lar.
Onlar ad›na yüzlerce binlerce dev-
rimciyi katlettiler. ‹flkence yapt›lar.
‹flkencelerin, infazlar›n, F Tipi ha-
pishanelerin hepsi de Bill Gates ve
onun iflbirlikçisi, Koçlar’›n, Saban-
c›lar’›n, Karamehmetler’in, Ciner-
ler’in, Ülkerler’in, Albayraklar’›n
servetleri yeni servetler kat›ls›n di-
yedir.

Bütün bunlar halklar›n böylesine
aleni, pervas›z sömürü ve eflitsizli¤e
karfl› muhalefetini, isyan›n› önle-
mek içindir. 

Bill Gatesler’in servetleri 140
ülkenin GSYH’s›ndan daha fazla
olurken bizim daha do¤mam›fl ço-
cuklar›m›z anne karn›nda borç sahi-
bi oluyor. 

De¤iflmeyen gerçek budur, em-
peryalist tekellerin servetinin karfl›-
l›¤› dünya halklar›n›n açl›k ve yok-
sullu¤udur. Sömürü ve zulumdür...
Emperyalist kapitalist dünyada de-
¤iflmeyen gerçek budur. 

Bu gerçe¤in üstünü örtmek için
kapitalistler, durmaks›z›n bir de¤i-
flim masal› anlat›yorlar.

Bu masallara aldanan ayd›nlar,
solun düzen içi çeflitli kesimleri de
o de¤iflim söylemine ortak oluyor.

Örne¤in, 1990’lar›n bafllar›nda
en çok duyulan art›k dünyan›n ve
emperyalizmin de¤iflti¤i ve art›k re-
fah›n adil paylafl›laca¤›, özgürlükle-
rin her yere yay›laca¤› idi. Bu söy-
lemler daha ortal›kta dolafl›rken
Amerika Irak’ta, Somali’de tekeller
ad›na halklar›n kan›n› ak›t›yordu.
1,5 milyon Irakl› birinci Körfez sal-
d›r›s› ve sonras›nda uygulanan am-
bargo yüzünden katledildi. 

Ölümle karfl› karfl›ya, burun bu-
runa olan 1 milyar aç insan›n açl›k-
tan kurtulmas› için sadece ve sadece
20 M‹LYAR DOLAR yetmektedir.
1 milyar aç insan› kurtarmak için
sadece 1 Amerikan tekeli Bill Ga-
tes’in servetinin yar›s› bile yetmek-
tedir. ‹flte emperyalist kapitalizm
budur. 

Refah›n Paylafl›m›nda Emperyalist Adalet!
Bir adam›n serveti 140 ülkenin gelirinden daha fazla!

1 milyar› aç, 
4 milyar› yoksulsa
dünyan›n, oluk oluk
ak›yorsa halklar›n
kan›; sebebi onlard›r!



Türk Silahl› Kuvvetleri, bir y›ll›-
¤›na KKaabbiill BBööllggee KKoommuuttaannll››¤¤››'n›n
kkoommuuttaass››nn›› üstleniyor. Bölge Ko-
mutanl›¤›na atanan Tu¤general LLee--
vveenntt ÇÇoollaakk, 11 KKaass››mm’da görevi
Frans›z komutandan devralacak. 

Afganistan'daki TSK birliklerin-
deki askerlerin say›s› 11770000'e ç›kart›-
lacak. Genelkurmay ‹letiflim Daire
Baflkanl›¤›, “Afganistan’a gidecek
birliklerin intikallerinin Eylül ay›
sonlar›nda bafllad›¤›n› ve önümüz-
deki 10 gün içerisinde tamamlana-
ca¤›n› ve muharip birliklerin görev
tan›m›nda bir de¤ifliklik yap›lmaya-
ca¤›”n› aç›klad›. (2 Ekim 2009)

Emperyalizm, Afganistan’da oli-
garfliye ççookk ggüüvveenniiyyoorr ve de sonu-
na kadar kkuullllaann››yyoorr.. Hikmet Çe-
tin’i uzun süre NATO bünyesinde
görevlendirerek kulland›. Y›llard›r
TSK’dan bir kaç birlik sürekli ora-

da. Kabil’de yerleflmifl bulunan ifl-
galci komuta kademesi ve kukla yö-
netim, güvenliklerini TSK’ya ema-
net ediyorlar. 

Yeni gidecek birlikler de emper-
yalist tekellerin ç›karlar› için Afga-
nistan’›n iflgalinde görev alacaklar.
NNAATTOO ve AABBDD ne istiyorsa onu ya-
pacaklar. AKP ve TSK’n›n, Afgan
direniflinin silahl› ve silahs›z yön-
temlerle bast›r›lmas› görevi devam
edecek. Daha çok asker, iflgal suçu-
na ddaahhaa ççookk oorrttaakk oollmmaakk demektir. 

Emperyalistler, iflgali devam et-
tirebilmek ve direnifli bast›rabilmek
için Afganistan’a daha çok y›¤›nak
yap›yor. Bu da emperyalistlerin Af-
gan halk›na karfl› daha pervas›z bir
savafl sürdürece¤i anlam›na geliyor. 

‹flbirlikçi TSK ilk olarak iflgale
227766 kiflilik birlikle kat›lm›flt›, bugün
asker say›s› 11770000’e ç›kart›ld›. TSK,

direniflin bast›r›lmas›nda gidererk
daha çok görev üstleniyor. Bu du-
rum, emperyalizmin TSK’ya daha
çok güvendi¤ini, TSK ve AKP’nin
de emperyalizmin daha çok hizme-
tine girdi¤ini gösteriyor. ““MMüüssllüü--
mmaann üüllkkee aasskkeerrii”” olarak TSK’n›n,
iflgal suçunda NATO’nun di¤er as-
kerlerinden hiçbir fark› yoktur. Fa-
kat, Afgan halk›na karfl›, emperya-
list ülkelerin askerlerinden çok daha
alçakça bir suç, i¤renç bir rriiyyaakkaarr--
ll››kk içindedir. Müslümanl›klar›n› ifl-
galcilere kulland›rtmaktad›rlar.
TSK’n›n ve AKP’nin Afganistan’da
““öözzeell bbiirr mmiissyyoonnuu!!”” varsa e¤er, o
misyon budur. 
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AFGAN‹STAN’DA 

‹fiGAL ORTAKLI⁄INDA 

OL‹GARfi‹YE YEN‹ GÖREV

** VVaattaann,, bbaannaa bbuu ddeevvlleettttee
iiflflkkeenncceeyyii hhaatt››rrllaatt››yyoorr.. BBaaflflkkaa bbiirr
flfleeyy iiffaaddee eettmmiiyyoorr..

Gülümse Ç›takbafl (Tekstilde
makineci 26 yafl›nda)

**VVaattaann,, yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz ttoopprraakk--
llaarr,, kküüllttüürrüümmüüzz,, hhaallkk››mm››zz..

F›rat Taflkara (Ö¤renci, 18
yafl›nda)

** VVaattaann,, yyaaflflaadd››¤¤››mm,, ddoo¤¤dduu--
¤¤uumm,, bbüüyyüüddüü¤¤üümm,,  bbiizzee aaiitt,,
hhaallkkaa aaiitt oollaann..

Özge Çelebi
(Ö¤renci, 20 yafl›nda)

** VVaattaann,, ttaabbii kkii iillkk öönnccee
oonnuurr,, nnaammuuss,, aaddaalleett..

Hakan Ertürk (Reklamc›,

42 yafl›nda)

** VVaattaann,, yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz ttoopprraakk..

Murat Çih (Kuruyemiflçi, 37
yafl›nda)

**VVaattaann,, yyaaflflaadd››¤¤››mm,, nneeffeess

aalldd››¤¤››mm,, aaiilleemmiinn vvee eeccddaadd››mm››nn

yyaaflflaadd››¤¤›› yyeerr..

Yeliz Coflkun (‹nsan Kaynak-
lar› Asistan›, 27 yafl›nda)

** VVaattaann,, üüzzeerriinnddee ddoo¤¤uullaann,,

ddee¤¤eerrlleerriinnee ssaahhiipp çç››kk››llaann,, mmaa--

aalleesseeff üüzzeerriinnddee kkiirraacc›› oollaarraakk

yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz,, flfluu aann iiççiinn ssaahhiippllee--

rrii eemmppeerryyaalliissttlleerr oollaann yyeerr..

Göksel Karan
(Serbest meslek, 38 yafl›nda)

** VVaattaann,, aassll››nnddaa bbiirr flfleeyy iiffaa--

ddee eettmmiiyyoorr.. 

Gökhan Yücel
(‹flsiz, 22 yafl›nda)

** VVaattaann üüzzeerriinnddee bbüüyyüüyyüüpp,,

ggeelleeccee¤¤ee yyöönneelliikk hhaayyaalllleerr kkuurraa--

bbiillddii¤¤iimmiizz bbiirr ttoopprraakk bbüüttüünnllüü¤¤üü..

Galip Do¤an (Konfeksiyon

iflçisi, 45 yafl›nda)

** VVaattaann,, hhaakkeettttii¤¤ii ddee¤¤eerree

uullaaflfltt››rr››llmmaass››,, kkuurrttaarr››llmmaass›› ggeerree--

kkeenn ttoopprraakkllaarr..

Merve Kaya

(Ö¤renci, 21 yafl›nda)

** VVaattaann,, yyaaflflaadd››¤¤››mm,, ggeelleeccee--

¤¤iimmiinn vvee bbuuggüünnüümmüünn flfleekkiilllleenn--

ddii¤¤ii bbiizziimm oollaann yyeerr..

Naciye Demir

(Avukat, 44 yafl›nda)

** GGüüzzeell bbiirr flfleeyyddiirr vvaattaann,,

bbiizziimm vvaattaann››mm››zz ççookk ddaahhaa

ggüüzzeellddiirr.. 

fiükriye Erdem

(Avukat, yafl› 37)

VVAATTAANN DDeeyyiinnccee;; 
akl›n›za ne geliyor?
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Kampanya, en k›sa tan›m›y-
la belli bir süreçte, belli bir soru-
nu, talebi ön plana ç›kard›¤›m›z
faaliyetlerimizin bütünüdür.

K›sa dönemli hayata geçirdi-
¤imiz programlar›m›zd›r. 

Kampanyalar› en
kaba haliyle ikiye
ay›rabiliriz.

BBiirriinncciissii;; belli bir
konuyu, olay›, gelifl-
meyi ele al›p, bunu
de¤iflik mücadele bi-
çimleri ve araçlar›yla
halk›n gündemine
sokmaya çal›fl›r›z.

‹‹kkiinncciissii;; halk›n gündeminde
olan bir konuyu, olay›, devrimci
savafl›n ç›karlar›yla, iktidar
perspektifiyle birlefltirip daha
genifl halk kesimlerine ulaflt›r-
maya ve örgütlenmeye çal›fl›r›z.

Kampanyalar, 

en zengin, 

en cüretli, 

en politik,

en yarat›c› 

yöntemlerimizi hayata geçir-
di¤imiz, en çok yo¤unlaflt›¤›m›z
anlard›r.

Kampanyalarda sonuç yara-

tacak olan kitlelerin
güncel taleplerine
cevap verebilmesi,
düflman›n güncel
politikalar›n› bofla
ç›karabilmesidir. 

Kampanyalar hem tüm alan
ve birimlerin koordineli olarak
ayn› hedef do¤rultusunda hare-
kete geçti¤i bir dönem, hem de
her alan›n kendi çap›nda bir at›-
l›m›d›r. 

Yani, kampanyalarda tek yü-
rek oluruz.

Tek beyin oluruz. 

Tek yumruk oluruz.

‹flte bu anlar en yürekli, en
cüretli oldu¤umuz dönemlerdir. 

Hem hep birlikte yaratt›¤›-
m›z, hem tek tek çabalar›m›z›
yo¤unlaflt›rd›¤›m›z, en enerjik
oldu¤umuz zamanlard›r. 

Kampanyalar AAtt››ll››mm’d›r.

Çünkü kampanyalarda var
olan güçlerimizi, en uygun bi-
çimde istihdam ederiz. 

Hareketsiz güçlerimizi hareke-
te geçirir, potansiyel gücümüzün
ise aç›¤a ç›kmas›n› sa¤lar›z. 

Bir kkaarrttooppuu mmiissaallii kar içinde
yuvarland›kça büyürüz.

‹lk bafltaki s›n›rl› güçlerimiz
kampanya sonras›nda genifller. 

Küçük bir güçle büyük so-
nuçlar yaratabiliriz. 

Kampanyalar istedi¤imiz
gündemi yaratman›n ya da var
olan gündemi kavgam›z›n ç›-
karlar› do¤rultusunda de¤erlen-
dirmenin bir arac›d›r. 

Kampanya la r
kadrosal, örgütsel
ve kitlesel at›l›m-
lard›r. 

Kampanya la r
küçük güçlerle, k›-
sa dönemler için-
de, büyük sonuçlar
elde edebilmenin

zeminidir. 

Kampanyalar; bir hhaallkk vvee
ppaarrttii ookkuulluudduurr.. 

Kampanyalar ddeevvrriimmccii ookkuull--
llaarr››mm››zzdd››rr.. 

Kampanyalarda çok büyük
devasa güçlere ihtiyac›m›z yok-
tur. 

Küçük küçük güçlerle, bü-
yük sonuçlara yürüdü¤ümüz en
verimli, en emekçi oldu¤umuz
anlar olmal›d›r. 

Kampanyalar; eme¤imizi en
yo¤unlaflt›rd›¤›m›z anlard›r. 

Kampanyalar; umutlar›m›z›
en çok büyüttü¤ümüz anlar ol-
mal›d›r.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

KAMPANYA EME⁄‹M‹ZD‹R! 
KAMPANYA 

UMUTLARIMIZDIR! 

B›rakm›yorlar, çünkü onlar
katletmeyi iyi bilirler!

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i,

konser düzenledikleri için tutukla-

nanlar›n serbest b›rak›lmas› tale-

biyle 4 Ekim günü bir eylem ger-

çeklefltirdi. Karadeniz Özgürlükler

Derne¤i ad›na yap›lan aç›klamada;

“11 arkadafl›m›z her türlü izni al›n-

m›fl, afiflleri sokaklara as›lmaya

bafllanm›fl bir konseri düzenledikle-

ri gerekçesiyle, tam 5,5 ayd›r tutuk-

lu bulunmaktalar. Suçlar› çok

a¤›r(!) Onlar; ba¤›ms›z, özgür bir
ülke için ba¤›ms›z, demokratik bir
Türkiye için mücadele eden onurlu
insanlar” denildi. IMF'ye karfl› sür-
dürülen mücadelenin tek bafl›na
IMF'ye de¤il, emperyalist sistemin
kendisine karfl› sürdürülmesi gere-
ken bir mücadele oldu¤u ifade edi-
len aç›klamada Güler Zere ve tüm
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lma-
s› istendi. Eylemde “Konser Nede-
niyle Tutuklananlar Serbest B›ra-
k›ls›n”, “Adalet ‹stiyoruz”, “Gözal-
t›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi

Y›ld›ramaz”, “Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z”, “Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n”, “Ne ABD Ne AB Ba-
¤›ms›z Türkiye” sloganlar› at›ld› ve
Erzurum 2. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde, 8 Ekim’de görülecek ikinci
duruflmaya ça¤r› yap›ld›. 



Gençli¤in yak›n tarihini özet
olarak aktarmaya çal›flt›¤›m›z yaz›
dizimizin, bu bölümde ve önümüz-
deki say›da yay›nlayaca¤›m›z son
bölümünde 1990’l› y›llar›n ikinci
yar›s›na ve 2000’li y›llara iliflkin ör-
gütlenmeleri ve eylemleri aktaraca-
¤›z. Bütün bu dönemler boyunca,
gençli¤in mücadelesi, ilerleyen, ge-
rileyen bir çizgi izlese de, denilebi-
lir ki mücadeleyi kesintisiz sürdür-
me noktas›nda bir kararl›l›k ve ›srar
vard›r.

BBiirrlliikk GGiirriiflfliimmlleerrii

Dev-Gençliler gençli¤in ve
gençlik içinde çeflitli ilerici, dev-
rimci örgütlenmelerin birlikteli¤i-
nin sa¤lanmas› için de çaba sarfetti-
ler. Üniversitelerde yükselen faflist
terörün önüne geçebilmek, gençlik-
teki güvensizli¤i aflabilmek için,
gençli¤in birli¤inin sa¤lanabilmesi
önemli bir ad›m olacakt›. Bu çerçe-
vede çeflitli gruplar›n kat›l›m›yla
1992-93 ö¤renim y›l›nda GGeennççlliikk
ÖÖrrggüüttlleerrii KKoooorrddiinnaassyyoonnuu ((GGÖÖKK))

ve DDeemmookkrraattiikk MMüüccaaddeellee BBiirrllii¤¤ii
((DDMMBB)) kuruldu. Ancak gerek, mili-
tan bir direnifl çizgisinde ›srar edile-
memesi, gerekse de rekabetçi, grup-
çu kayg›lar nedeniyle bu örgütlen-
meler uzun vadeli olamad›. 

1995'te 6 Kas›m'a do¤ru ‹YÖ-
DER, Özgür Gençlik, DÖP, Kald›-
raç, DÜP, ‹DLB, DLMK, Özgür Li-
se, ÖB ve ÖEPD'nin kat›l›m›yla

ÖÖzzggüürr EE¤¤iittiimm PPllaattffoorrmmuu ((ÖÖEEPP))

kuruldu. Bu birlik çerçevesinde pa-
ral› e¤itime ve YÖK'e karfl› oldukça
etkili eylemler örgütlendi. Ancak bu
birlik de uzun vadeli bir program›
olmad›¤› için da¤›ld›. 

Bir di¤er birlik giriflimi, 1996’da
13 gençlik örgütünün bir araya gel-
mesiyle kurulan ‹‹ssttaannbbuull ÜÜnniivveerrssii--
tteellii ÖÖ¤¤rreenncciilleerr PPllaattffoorrmmuu ((‹‹ÜÜÖÖPP))

idi. Platformun örgütleyicili¤inde
Ankara yürüyüflü ve 23 Mart K›z›-
lay mitingi düzenlendi. Sonras›nda,
küçük-burjuva rekabetçili¤i, grup-
çulu¤u yüzünden birli¤i gelifltirecek
ad›mlar at›lamamas› nedeniyle bu
birlikte yaflat›lamad›. 

GGeennççlliikk MMeecclliisslleerrii 

vvee GGeennççlliikk CCeepphheessii

1996 y›l›nda gençli¤in daha ge-
nifl ve kitlesel örgütlünmelerinin ya-
rat›lmas› amac›yla GGeennççlliikk MMeecclliiss--
lleerrii ve GGeennççlliikk CCeepphheessii düflüncesi
tüm gençlik içinde tart›flmaya aç›l-
d›. Meclislerle, gençli¤in söz ve ka-
rar hakk›n›n hayata geçirildi¤i,
gençli¤e kendine güvenini kazand›-
racak taban örgütlenmeleri arac›l›-
¤›yla ö¤renci gençli¤in politikleflti-
rilmesi amaçlan›yordu. Meclis ve
Cephelerle gençli¤in faflizme karfl›
örgütlü, birleflik bir güç haline geti-
rilmesi sa¤lanabilecekti. Ancak bu
öneriler oportünist ve reformist an-
lay›fla sahip gençlik örgütlenmeleri
taraf›ndan en baflta grupçu neden-
lerle kabul edilmedi. Gençli¤in tüm
örgütlü kesimlerini birlefltiren ve el-

bette ciddi bir programa, ciddi bir
iflleyifle sahip cephe tarz› bir örgüt-
lenme, kuflkusuz büyük bir ihtiyaçt›
(bu ihtiyaç halen de sürmektedir),
ancak yukar›da belirtilen engeller,
bu tür büyük ad›mlar at›lmas›n› en-
gellemifltir gençlikte. Dev-Genç bu-
na ra¤men belli okullarda Ö¤renci
Meclisi Giriflimlerini bafllatt›. Ve
gençli¤in taban örgütlenmeleri kon-
sunda asgari de olsa, belli bir tecrü-
be birikimi sa¤lad›. 

Devrimci, ilerici gençli¤in, çok
kitlesel olmasa da çeflitli biçimlerde
örgütlenmesi karfl›s›nda, oligarfli de
bunlar› etkisizlefltirmek için yeni bir
politika gündeme getirdi. Gençli¤in
örgütlenmesinin karfl›s›na önce ÖÖ¤¤--
rreennccii KKoonnsseeyylleerrii’’ni, ard›ndan, 96-
97'de k›sa ad› ÖÖTTKK olan ÖÖ¤¤rreennccii
TTeemmssiillcciilleerr KKuurruulluu'nu ç›kartt›.
Amaç devrimcilerin yönetimindeki
dernek ve örgütlenmelerin etkisiz-
lefltirilmesi, bir örgütlenme ihtiyac›
duyan gençli¤in bu yolla düzen
içinde tutulmas›yd›. 

Devrimci ö¤renciler ÖTK'lar›
genel olarak reddederken, EMEP,
ÖDP çizgisine yak›n reformist ö¤-
renci gruplar›, düzenin bu örgütlen-
melerini meflrulaflt›ran bir tav›r izle-
diler. Buna ra¤men YÖK, ÖTK'lar-
la istedi¤i amaca ulaflamad›. ‹stedi-
¤i düzeyde etkili hale getiremedi bu
örgütenmeleri. 

Elbette bunun d›fl›nda, oligarfli-
nin üniversitelerdeki sald›r›lar›, kâh
do¤rudan YÖK arac›l›¤›yla,  kâh
polis, kâh sivil faflistler arac›l›¤›yla
sürdü. 

98'de Malatya'da ÜÜmmiitt CCiihhaann
TTAARRHHOO ve ard›ndan Bolu'da KKee--
nnaann MMAAKK isimli ö¤renciler faflist-
ler taraf›ndan katledildi. Her ikisine
karfl› protesto eylemleri yap›l›rken,
faflist teröre karfl› militan bir müca-
dele örgütlemenin gereklili¤i bir
kez daha ortaya ç›kt›. Dev-Gençliler
bu dönemde FFaaflfliisstt TTeerröörree KKaarrflfl››
MMüüccaaddeellee vvee SSaavvuunnmmaa KKoommiitteellee--
rrii'ni kurdular. Gerçekte gençlikte
sorun, gerek resmi faflist terör, ge-
rekse de sivil faflist terör karfl›s›nda
militan bir mücadeleyi hayata geçir-
mekteydi. Gençlik, bu konuda çok

Gelenekleriyle
Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

99.. BBööllüümm
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önemli bir birikime,
gerçekten flanl› bir
mücadele tarihine sa-
hipti. Dev-Genç bu
militan örgütlenme-
siyle bu gelene¤i sür-
dürüyordu. 

HHeerr AAllaannddaa,, HHeerr
YYeerrddee...... 

Dev-Genç’in hayat›n her alan›n-
daki varl›¤›na, eylemlerine, duyarl›-
l›¤›na, halkla birlikteli¤ine yaz› di-
zimizin önceki bölümlerinde de yer
vermifltik. Dev-Genç’in bu konuda-
ki tavr›n›n istisnai, dönemsel olma-
d›¤›n›, yerleflmifl bir gelenek, sa¤-
lam bir politik bak›fl aç›s›n›n sonucu
oldu¤unu göstermek aç›s›ndan 90’l›
y›llara dair baz› örnekleri de aktara-
l›m.   

LLiiccee kkaattlliiaamm››:: 23 Ekim 1993'te
helikopterlerden at›lan kimyasal si-
lahlarla Lice'de büyük bir katliam
gerçeklefltirdi. TÖDEF bu katliama
karfl› eylemler düzenledi. Lice'ye
heyet olarak giden Haklar ve Öz-
gürlükler Platformu içinde yer ald›. 

SSuussuurrlluukk ''aa kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee::

TÖDEF, Susurluk’ta aç›¤a ç›kan
devletin gerçek yüzünü 16 Mart
katliam›n›n protestosunda, 6 Kas›m
boykotunda ve bir çok eyleminde
teflhir etti. ““SSuussuurrlluukk DDeevvlleettttiirr”” fli-
ar› üniversitelerde örgütlenen ey-
lemlerde dile getirildi. 

‹‹zzmmiirr,, DDiinnaarr,, SSeenniirrkkeenntt yyaarr--
dd››mm kkaammppaannyyaallaarr›› vvee 1177 AA¤¤uussttooss
DDeepprreemmii:: TÖDEF ya¤mur, sel,
deprem felaketlerinde halk›n yard›-
m›na kofltu. Yard›mlar›n ulaflt›r›l-
mas›nda, ac›lar›n›n sar›lmas›nda ya-
n›nda oldu. 

BBuuccaa,, ÜÜmmrraanniiyyee,, UUlluuccaannllaarr
KKaattlliiaammllaarr››:: Dev-Gençliler oligar-
flinin hapishanelerde yürüttü¤ü kat-
liam politikalar›n›n karfl›s›nda dura-
rak, tutsaklar› sahiplendiler, bu kat-
liamlar›n hepsine iliflkin bir çok ey-
lem gerçeklefltirdiler. 

''9966 ÖÖllüümm OOrruuccuu:: TÖDEF'liler,
1984 ölüm orucunu sahiplenen
Dev-Gençliler gibi 1996 Ölüm Oru-
cu sürecinde de bütün kitlesel ey-

lemlerde, açl›k grevlerinde yer ald›-
lar. 19 Temmuz'da Ba¤c›lar'da ölüm
orucunu desteklemek için yap›lan
gösteride polisin atefl açmas› sonu-
cunda DDLLMMKK''ll›› LLeevveenntt DDOO⁄⁄AANN

flehit düfltü. 6-26 Temmuz aras›nda
8 banka flubesi Dev-Genç taraf›n-
dan bombaland›. 

1166 MMaarrtt kkaattlliiaammllaarr››nn››nn yy››llddöö--
nnüümmlleerrii:: Dev-Genç katliamlar›n
unutturulmas›na izin vermedi. Kat-
liamlar, her y›l gösterilerle protesto
edilirken, flehitler an›ld›, devletin
katliamlardaki sorumlulu¤u teflhir
edildi. 

3300 MMaarrtt--1177 NNiissaann fifieehhiittlleerr aann--
mmaass›› vvee ppaarrttii kkuurruulluuflfl yy››llddöönnüümmüü::

Gençlik, bu günlerde büyük kavga-
n›n bir parças› olarak; flehitler an›-
l›rken, partinin kuruluflunu çeflitli
eylem ve etkinliklerle selamlad›. 

YYeennii ‹‹hhttiiyyaaççllaarr,, 
YYeennii ÖÖrrggüüttlleennmmeelleerr

2000’lerin bafl›nda, gençlik mü-
cadelesine yeni bir ivme kazand›r-
mak, gençli¤in örgütlenmelerini
güçlendirmek amac›yla bir çal›flma
bafllatt› Dev-Genç. Bu gereklilik,
düzenin hemen her kesiminin genç-

li¤e yönelmesi nedeniyle bir zorun-
luluk halini alm›flt› asl›nda. 

Bu y›llarda oligarflinin deste¤iy-
le faflistler, Ayd›nl›kç›lar üniversite-
lerde gençli¤i örgütlemek için çal›fl-
malar bafllatt›lar. 2000 y›l›nda kuru-
lan Atatürkçü Düflünce Kulüpleri
Federasyonu arac›l›¤›yla bütün üni-
versitelerde, rreekkttöörrlleerriinn,, ddeekkaannllaa--
rr››nn ddaa ddeessttee¤¤iiyyllee Atatürkçü Düflün-
ce Kulüpleri oluflturuldu. DDYYPP,,
CCHHPP,, AANNAAPP gençlik içinde çal›flma
yapmak için harekete geçti. Tek
amaç, gençli¤in politikleflmesini
engelleyerek, düzen s›n›rlar› içinde
tutmakt›. AKP de gençlik üzerinden
politika yap›yordu. Bu çok yönlü
seferberli¤e, bizzat üniversite, fa-
külte yönetimlerinin deste¤ine ra¤-
men, yine de bu kulüpleri, düzen
partilerinin gençlik  kollar›n› iste-
dikleri gibi gelifltiremediler. 

Gençli¤in yeni bir örgütlenme-
ye, dinamizme ihtiyac› vard›.
YÖK'ün ve polisin sald›r›lar›na ra¤-
men illerde önce GGeennççlliikk DDeerrnneekk--
lleerrii GGiirriiflfliimmlleerrii ard›ndan GGeennççlliikk
DDeerrnneekklleerrii kuruldu. ‹lk dernekler-
den biri 26 Aral›k 2002'de kuruluflu-
nu duyuran Ankara Gençlik Derne-
¤i oldu. Dernekler kurulurken genç-

Avrupa Dev-Genç
Dev-Genç, yurtd›fl›ndaki gençli¤in

örgütlenmesi için de emek harcad›.
1980’li y›llar›n bafllar›ndan itibaren
Avrupa’da Dev-Genç örgütlenmesi
yarat›lmaya ve gelifltirilmeye çal›fl›ld›. 

28 A¤ustos 1993'te Almanya'n›n
Duisburg flehrinde AAvvrruuppaa 11.. DDeevv--
GGeennçç KKuurruullttaayy›› topland›. 113300 delege-
nin kat›ld›¤› Kurultay'da Avrupa ve ül-
kemiz gençli¤inin sorunlar› tart›fl›ld›.
Mücadeleyi gelifltirecek kararlar al›nd›. 

15-16 Kas›m 1997'de 110000’’ee yyaakk››nn
Dev-Genç degelesinin kat›l›m›yla 22..

KKuurruullttaayy örgütlendi.
Kurultaylar, Avrupa
gençli¤inin yozlafl-
maya ve ›rkç›l›¤a kar-
fl› mücadelesinin ge-
lifltirilmesinde, genç-
li¤in devrimcilefltiril-
mesinde önemli bir

iflleve sahip oldu. 

Avrupa Dev-Genç’in misyonu
önemliydi; en baflta emperyalizmin
yoz kültürüne, gençli¤in bireycileflti-
rilmesine, kendine yabanc›laflt›r›lma-
s›na karfl› onlara bir alternatif sun-
mak, gençli¤e sosyalizm idealini ka-
zand›rmak, anti-faflist örgütlerle ba¤-
lar kurmak, ülkede devam eden anti-
emperyalist, anti-faflist savafla destek
olunmas›n› sa¤lamak bunlar›n en bafl-
ta gelenleriydi. Kuflkusuz yetersizlik-
leri olsa da Avrupa Dev-Genç çok sa-
y›da gencimizi mücadeleye kazand›r-
m›flt›r. 
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li¤e yönelik polis-sivil faflist
sald›r›lar› artt›r›ld›. Oligarflinin
yarg›s› da dernekler hakk›nda
kkaappaattmmaa kkaarraarrllaarr›› vererek,
gençli¤in mücadelesini, örgüt-
lenmesini engellemekte YÖK-
’le, polisle iflbirli¤i yap›yordu.
Ancak Gençlik Dernekleri
yayg›nlaflmaya devam etti.
20’ye yak›n ilde dernekler ve-
ya giriflimler oluflturuldu. Ba-
flar›lan her ad›m, yeni bir ad›m›
getitiriyordu. Gençlik dernek-
lerinin yayg›nlaflmas›n›, mer-
kezileflme do¤rultusunda at›lan
bir ad›m izledi. 

2003 fiubat'›nda ‹‹ssttaannbbuull,,
AAnnkkaarraa,, EEsskkiiflfleehhiirr,, AAddaannaa,,
AAnnttaallyyaa,, ‹‹zzmmiirr,, KKooccaaeellii,, SSii--
vvaass,, SSaammssuunn,, ZZoonngguullddaakk,, SSaa--
kkaarryyaa,, BBuurrdduurr,, BBaall››kkeessiirr,, IIss--
ppaarrttaa,, SSiivvaass,, AAyydd››nn,, MMaallaattyyaa,,
HHaattaayy'dan 18 ö¤renci derne-
¤inin biraraya gelmesiyle
GGEENNÇÇLL‹‹KK BB‹‹RRLL‹‹KK KKOOOORR--
DD‹‹NNAASSYYOONNUU kuruldu. 

2003 May›s'›nda ““NNaass››ll bbiirr
üünniivveerrssiittee,, nnaass››ll bbiirr ee¤¤iittiimm iiss--
ttiiyyoorruuzz??”” Kurultay› düzenlenerek,
yeni örgütlenme daha genifl bir ö¤-
renci kitlesine duyuruldu. 

DDeevv--GGeennçç BBaayyrraa¤¤›› 
GGeennççlliikk DDeerrnneekklleerrii 
FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaa

Gençlik Dernekleri k›sa sürede
3300 iillddee yayg›nlaflm›flt›. Örgütlenme
belli bir yayg›nl›¤a ulaflt›ktan, belli
ölçüde yetkinlefltikten sonra GGeennçç--
lliikk DDeerrnneekklleerrii FFeeddeerraassyyoonnuu'nun
kurulaca¤› aç›kland›. Federasyon
kurulmadan önce güçlü eylemlerle
ismini duyurdu. Bu y›llarda ölüm
orucu direnifli devam ediyordu ve
gündemde Irak'›n iflgali vard›.
YÖK'ün, polis-idare-sivil faflistlerin
iflbirli¤iyle gençlik üzerindeki bas-
k›lar› art›r›l›yordu. 

2003 Ekim'inde 30 ilden ‹stan-
bul’da toplanan ö¤rencilerle
““YYÖÖKK''ee,, iiflflggaall oorrttaakkll››¤¤››nnaa vvee tteecc--
rriittee hhaayy››rr ddeemmeekk iiççiinn aadd››mm aadd››mm
AAnnkkaarraa''yyaa yyüürrüüyyoorruuzz”” eylemi
gerçeklefltirildi. Yürüyüfl s›ras›nda
yaflanan sald›r›lara ra¤men Anka-

ra'ya ulafl›ld›. Bu kez de AKP ikti-
dar› gençli¤e olan bütün kinini ku-
sarak gaz bombalar›yla, polis pan-
zerleriyle, gençleri coplayarak, da-
yaktan geçirerek gözalt›na ald›, ifl-
kencelerden geçirdi. Sald›r›lar a
ra¤men gençlik taleplerini hayk›r-
maya, örgütlenmelerini güçlendir-
meye devam etti. 

Gençlik Dev-Genç 6 Kas›m'da
Ankara K›z›lay'da YÖK'e karfl› bir
eylem düzenleyerek yeniden sesini
duyurdu. Ülke çap›nda 27 ilde der-
nekler kurulmufltu ve çal›flmalar 5
ilde de giriflimler halinde sürüyor-
du. Gençli¤in yeniden merkezi ör-
gütlenmesinin yarat›lmas›n›n zama-
n› gelmiflti. Kurucular aras›nda ‹s-
tanbul, Eskiflehir, Kocaeli, Isparta,
Sakarya, Manisa Gençlik Dernekle-
ri bulunuyordu. 1188 HHaazziirraann 22000044
y›l›nda GGEENNÇÇLL‹‹KK DDEERRNNEEKKLLEE--
RR‹‹ FFEEDDEERRAASSYYOONNUU kuruldu. Ku-
rulufl aç›klamas›nda ““ DDeevv--GGeennçç
ttaarriihhii kk››llaavvuummuuzzdduurr”” deniliyordu.
Dev-Genç'in mücadelesi, bayra¤›
devralan yeni bir gençlik örgütlen-
mesiyle kkeessiinnttiissiizz olarak devam

ediyordu. 

YYeennii EEyylleemm BBiirrlliikklleerrii 
Gençlik üzerindeki bask›la-

r›n yeni arac› soruflturmalard›.
2004 Ocak'›nda bask›lara, so-
ruflturmalara karfl› TKP'li
Gençlik hariç bütün gençlik ör-
gütlenmeleri biraraya gelerek
ortak eylemler yapma karar› al-
d›lar. Soruflturmalara, cezalara
son verilmesi için bir kampan-
ya bafllat›ld›. Bu taleple açl›k
grevi örgütlendi. ‹stanbul, An-
kara, Adana, ‹zmir'de eylemler
yap›ld›. Eylemlere çok say›da
demokratik kitle örgütleri de
destek verdi. 

2004 Mart›n ay›nda YÖK'e,
soruflturmalara, tecrite karfl›
mücadelede gençlik dernekleri
birlikte hareket ettiler. Gençlik
Derne¤i, Ekim, Özgür Gençlik,
DPG, DÖB, YDG, Maya ve
Kald›raç'›n kat›l›m›yla May›s
ay›nda NNAATTOO vvee ‹‹flflggaallee KKaarrflfl››
GGeennççlliikk PPllaattffoorrmmuu kuruldu.

DDeevv--GGeennçç IIrraakk 
DDiirreenniiflfliinniinn YYaann››nnddaa

18 Gençlik Derne¤i taraf›ndan
2003 fiubat'›n “Amerikan Sald›r›s›-
na Karfl› Irak Halk›n›n Yan›nda Ol-
du¤umuzu ‹lan Ediyoruz” denile-
rek, ortak bir aç›klama yap›ld›.
Dev-Genç'in anti-emperyalist mü-
cadele gelene¤ini art›k Gençlik Fe-
derasyonu yaflat›yordu.

Emperyalist savafla karfl› 4 Mart
2003'te üniversite ve liselerde boy-
kotlar ve eylemler düzenlendi. Ey-
lemler liselerin, üniversitelerin po-
lis-jandarma-özel güvenlik birimle-
rinin iflgali alt›nda gerçeklefltirildi. 

ABD'nin Irak'› iflgaliyle birlikte
eylemler de yükseldi. 11 Ekim
2003'de ‹stanbul Gençlik Derne¤i
ö¤rencileri Galata Kulesi'ne ““‹‹flflggaall
OOrrttaakkll››¤¤››nnaa vvee TTeeccrriittee SSoonn”” yaz›l›
bir pankart ast›. 13 Ekim günü iflga-
le ve tecrite karfl› Gençlik Dernekli
ö¤renciler ‹Ü Beyaz›t kap›s›na ken-
dilerini zincirleyerek, iflgali protes-
to ettiler. 

- sürecek-

11999911 EEkkiimm'inde iktidara gelen SHP-
DYP koalisyonun seçimlerden önceki vaat-
lerine karfl› devrimci hareket taraf›ndan ““‹‹ss--
ttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz”” kampanyas› örgütlendi.
Gençlik de “Demokratik Üniversite” tale-
biyle kat›ld› bu kampanyaya. 24 Ocak
1992'de bütün illerden gelen TÖDEF'liler
Milli E¤itim Bakanl›¤› önünde bir gösteri
düzenlendi. Polis sald›rd›. Gençlik, sald›r›ya
DYP Genel Merkezini ve ‹l binas›n› iflgal
ederek cevap verdi. Polis DYP binalar›n› ba-
sarak gençli¤e sald›r›s›n› sürdürdü. Ama
gençlik de vazgeçmeyecekti; DYP’nin
ard›ndan SHP Genel Merkezini iflgal ettiler.
Direnifl 4 gün sürdü...
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Engin Çeber katledileli tam 1 y›l
oldu. 1 y›ld›r adalet istiyoruz. Kat-
ledenler ise katilleri aklamak için
yeni yöntemler bulmaya devam edi-
yorlar.

Karakoldaki ve Metris Hapisha-
nesi’ndeki iflkence görüntülerinin
silinmesinden sonra mahkemede
dinlenen tan›klar›n ses kay›tlar› da
nas›l oldu¤u belirsiz bir flekilde “si-
linmiflti”(!). Bir mahkemede kay›t-
lar›n yap›lmamas› ne demektir?
Ne demektir “bilinmeyen bir
neden?”. Bu davan›n en bafl›n-
dan itibaren, görüntülerin silin-
mesi yan›nda, iflkenceci katille-
ri “kurtarmak” amac›yla ssaahhttee
bbeellggee bile düzenlenmiflti.

O nedenle kay›tlar›n silin-
di¤i duruflman›n tekrar›na ka-
rar verilmiflti. Kay›tlar› silinen
ifadeler, iflkenceyi belgeleyen, ifl-
kencede hapishane yönetiminin so-
rumlulu¤unu ortaya koyan ifadeler-
di. 5 Ekim 2009 günü yap›lacak du-
ruflmada daha önce ifade vermifl
olan 55 ttaann››kk tekrar dinlenecekti.
Bakal›m tan›klar ayn› ifadeleri ve-
recekler miydi? Bu duruflma o aç›-
dan önemliydi. 

5 Ekim’deki duruflmaya tan›k-
lardan sadece Ahmet Aksu geldi.
Di¤er tan›klar ggeettiirriillmmeeddiilleerr,, ggeell--
mmeeddiilleerr.. Böylece kay›tlar›n niye si-
lindi¤i daha iyi anlafl›lm›fl oldu. Du-
ruflmada Av. Ömer Kavili ve ‹stinye
Devlet Hastanesi’nde plastik cerrah
olan ve o gece Enginler’i fiiflli
Etfal hastahanesine sevk eden
doktor da tan›k olarak dinlendi.

Engin Çeber’in avukatlar›,
duruflmada davaya iliflkin çeflitli
taleplerde bulundular: BBuu ttaa--
lleepplleerr;;

22 iiflflkkeenncceeccii ppoolliissiinn ttuuttuukk--
llaannmmaass››,, EEmmnniiyyeett vvee kkaarraakkooll--
ddaakkii ggöörrüünnttüülleerriinn hhaamm hhaalliinniinn

iisstteennmmeessii,, kkoonnuuflflmmaass›› ssiilliinneenn ttaa--
nn››kkllaarr››nn ggöörrüünnttüülleerriinniinn vveerriillmmeessii
ve Engin Çeber’in ailesi ve avukat-
lar›n› ““öörrggüütt üüyyeessii”” olarak nitele-
yen Paflakap›s› müdür muavini hak-
k›nda iiflfllleemm yyaapp››llmmaass›› iiddii.. 

Tahmin edilece¤i gibi talepler
KABUL ED‹LMED‹. 

22 Temmuz 2009 tarihindeki du-
ruflmada tan›klar dinlenmifl ve En-
gin Çeber’in iflkence ile katledilme-

sine dair tan›klar›n somut anlat›mla-
r› olmufltu. Yine o duruflmada tteeflfl--
hhiisslleerr yap›lm›flt›.

Bu duruflman›n üzerinden bir sü-
re geçtikten sonra, ses kay›tlar› ““bbii--
lliinnmmeeyyeenn bbiirr nneeddeennllee”” kaybolmufl-
tu. Duruflmada ses kay›tlar›nda tek-
nik aksakl›k olmad›¤› belliydi; çün-
kü kay›t ifllemi tekrar tekrar kontrol
ediliyordu. O halde nnaass››ll kkaayybbooll--
mmuuflflttuu?? Bunun da cevab› yoktu. 

Bunun cevab›, bu duruflmada da
ortaya ç›kmad›. 

Ama, NASIL kayboldu¤unun
cevab› olmasa da, N‹Y E kayboldu-
¤unun cevab› ortadayd›. Nitekim bu
duruflma 44 ttaann››kk getirilmedi, gel-

medi. Görülüyor ki bir kas›t, bir
plan vard›r, ses kay›tlar›n›n kaybol-
mas›nda. Ve kas›t da planlar da ifl-
kenceci katilleri kurtarmaya yönelik
olarak düflünülmüfltür.

Kay›tlar›n “silindi¤i” aç›¤a ç›kt›-
¤›nda Av. Taylan Tanay flu kuflkula-
r›n› belirtiyordu: 

“MMaahhkkeemmee,, sseess kkaayy››ttllaarr››nn››nn
kkaayybboollmmaass›› üüzzeerriinnee dduurruuflflmmaayy›› yyee--
nniilleemmee kkaarraarr aalldd›› aammaa ttaann››kkllaarr iiffaa--

ddeelleerriinnii ddee¤¤iiflflttiirree--
bbiilliirr vveeyyaa öölleebbiilliirr..
BBiizz sseess kkaayy››ttllaarr››nn››nn
ssiilliinnddii¤¤iinnii ddüüflflüünnüü--
yyoorruuzz......”” (Halk
Gerçe¤i, 13 Eylül
2009, say›: 13)

Halk Gerçe¤i,
ses kay›tlar›n›n
k a y b o l m a s › n › n

inand›r›c› olmad›¤›n› belirterek du-
ruflmaya iliflkin flunu belirtmiflti:

““DDuurruuflflmmaa 55 EEkkiimm 22000099’’ddaa.. TTaa--
nn››kkllaarr ggeelleecceekk mmii,, aayynn›› iiffaaddeelleerrii vvee--
rreecceekk mmii?? GGöörreeccee¤¤iizz..””

Gördüklerimiz, bu duruflmada
yaflananlar, kuflkular› do¤rulam›flt›r. 

Çünkü asl›nda kuflkular›m›z, bbuu
ssiisstteemmii iiyyii ttaann››mmaann››nn sonucuydu. 

Engin Çeber’i katledenler türlü
yöntemler kullan›larak aklanmaya
çal›fl›l›yor. Karakolda ve hapishane-
deki iflkence ile katledilen Engin’in
katilleri iflkenceyi yapt›ran devlet
taraf›ndan korunuyor, kollan›yor.

Zira, katillerin kald›¤› Paflakap›-
s› Hapishanesi müdür vekili-
nin mahkeme dosyas›na giren
yaz›s›nda o¤ullar›n›n katille-
rinden hesap soran, adalet is-
teyen aileyi ve avukatlar› “ör-
güt üyesi” ilan etmeleri de ka-
tillerin devlet korumas›nda ol-
du¤unu göstermektedir. 

Duruflma s›ras›nda Bak›r-
köy adliye saray› önünde top-

‘Görece¤iz’ DDemifltik; Gördük:

Kay›tlar› SSilinen TTan›klar Ortada YYok;
Yarg›-Polis-Hapishane ‹‹flbirli¤iyle 
Katilleri KKurtarma OOperasyonu SSürüyor

HHaallkk GGeerrççee¤¤ii,, 1133 EEyyllüüll 22000099,, SSaayy››:: 1133
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lanan Halk Cepheliler, “FFeerrhhaatt’’››

VVuurraannllaarr EEnnggiinn’’ii KKaattlleeddeennlleerr CCee--

zzaallaanndd››rr››llmmaall››dd››rr” pankart›yla

mahkeme boyunca adalet istemini

dile getirdiler.

Üzerinde Engin’in resimlerinin

bulundu¤u, “AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz” ya-

z›l› dövizler tafl›d› Halk Cepheliler. 

Eylemde Halk Cephesi ad›na bir

aç›klama yapan Hasan Kaflk›r; bir

sene içerisinde polis kurflunu ve ifl-

kenceyle hayat›n› kaybedenlerin sa-
y›s›n›n 57’e ulaflt›¤›n›, Karakol’da-
ki görüntülerin iflkencenin sistema-
tik bir biçimde devam etti¤ini kan›t-
lad›¤›n› belirterek adalet talebini yi-
neledi. 

Halk Cepheliler; “Engin Çeber
Ölümsüzdür”, “Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Cezaland›r›l-
s›n”, “Adalet ‹stiyoruz” sloganla-
r›yla mahkeme sonuna kadar Bak›r-
köy Adliyesi önünde beklediler. 

1166 KKaass››mm’’aa ertelenen duruflma
sonras› bir aç›klama yapan ÇHD ‹s-
tanbul fiubesi Baflkan› Av. Taylan
Tanay; “Bu celsede korkulan ol-
du;” diye bafllad›¤› konuflmas›nda
tan›klar›n getirilmedi¤ini, oysa bu 4
tan›¤›n beyanlar›n›n önemli oldu¤u-
nu, iflkenceci katillerin Paflakap›s›
Hapishanesi’nde ““iiddaarrii bbööllüümm!!””de
kald›klar›n›, kendi hukuklar›na göre
“yüksek güvenlikli bir hapishane”
de kalmalar› gerekti¤ini belirtti.

DDiirreenneenn EEnnggiinn,, ggeerrççee¤¤ii aayydd››nn--
llaattaann EEnnggiinn’’iinn aavvuukkaattllaarr››,, hhaakkkk››--
nn›› aarraayyaann bbiirr bbaabbaa...... hheeppssii tteerröö--
rriisstt.... 

Engin Çeber’i iflkence yaparak
öldürmekten yarg›lanan gardiyan-
lar›n kald›¤› PPaaflflaakkaapp››ss›› HHaappiisshhaa--
nneessii Müdür vekili DDuurrssuunn AAllii GGöö--
rrüümm’ün, Emniyet’le olan yaz›flma-
s›nda Engin Çeber’in ailesi ve avu-
katlar›n› “örgüt üyesi” olarak suçla-
d›¤› ortaya ç›kt›.

Görüm, hapishanede tutuklu bu-
lunan gardiyanlar için savc›l›k ara-
c›l›¤›yla, ‹‹ssttaannbbuull EEmmnniiyyeett MMüü--
ddüürrllüü¤¤üü’nden yard›m istiyor. 2211
TTeemmmmuuzz 22000099 tarihli belgede flu
ifadeler yer al›yor. 

“Metris Ceza ‹nfaz Kuru-
mu’nda tutuklu iken ölen Engin Ce-
ber’in tteerröörr öörrggüüttüü mmeennssuubbuu ve
olay›n, gündem teflkil etti¤inden ve
oollaayy››nn mmüüflfltteekkii ttaarraaffllaarr››nn››nn tteerröörr
öörrggüüttüü mmeennssuubbuu oolldduukkllaarr››nnddaann,
ad› geçen tutuklular›n (Metris ikin-
ci müdürü FFuuaatt KKaarraaoossmmaannoo¤¤lluu,
gardiyanlardan YYaavvuuzz UUzzuunn, MMuu--
rraatt ÇÇiissee,, SSaammii EErrggaazzii,, NNiihhaatt KK››zz››ll--
kkaayyaa,, SSeellaahhaattttiinn AAppaayydd››nn) durufl-
maya götürülüp ve duruflma esna-
s›nda istenmeyen müessif olaylar›n
önlenmesi bak›m›ndan ggeerreekkllii ggüü--
vveennlliikk öönnlleemmlleerriinniinn ssaa¤¤llaannmmaass››
hususu arz olunur.”

Paflakap›s› Hapishanesi müdür

vekili, savc›s›, polisi, zzuullüümmlleerriinnii
öörrttbbaass eettmmeekk iiççiinn, her zamanki gi-
bi, ““tteerröörr”” demagojisine baflvuru-
yorlar... 

EEnnggiinn TTEERRÖÖRR‹‹SSTT!!.... EEnnggiinn
ÇÇeebbeerr nnee yyaappmm››flfltt››rr,, flfluuççuu nneeddiirr??
Suçu ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm isteyen yyaassaall bbiirr ddeerrggiiyyii
ssaattmmaakk!!... Engin bu yüzden gözal-
t›na al›nd›, tutukland›, günlerce ifl-
kence gördü. Ve iflkencede katledil-
di. Bu ülkede yasal bir dergiyi sat-
mak, iflkenceye karfl› direnmek çok
büyük SSUUÇÇTTUURR. Üstelikte de “te-
rör suçudur”!... 

Ama bu düzende bir insan› gün-
lerce döverek katletmek suç de-
¤il!... 

EEnnggiinn’’iinn aaiilleessii ddee TTEERRÖÖ--
RR‹‹SSTT!! Neden? ‹flkenceyle katledi-
len çocuklar›na, kardefllerine sahip
ç›kt›klar› için. Yasal haklar›n› kul-
lanarak iflkenceci katillerden hesap
sordu¤u için. Gencecik yafl›nda ev-
lad›n›n cesedini hastahane morgun-
dan teslim alan bir ana, baba ne
yaps›n? Ama bunun devletin gö-
zünde bir önemi yoktur. ‹flkenceci-
lerin hamisi devlete göre, adalet
aramak, adalet için mücadele et-
mek de ““tteerröörr ssuuççuu”” kapsam›na
giriyor. Ve bbiirr aaiillee ööllddüürrüülleenn ççoo--
ccuu¤¤uunnaa ssaahhiipp çç››kktt››¤¤››,, iiflflkkeenncceecciillee--
rriinn ppeeflfliinnii bb››rraakkmmaadd››¤¤›› iiççiinn tteerröö--
rriisstt iillaann eeddiilliiyyoorr.. 

EEnnggiinn’’iinn aaiilleessiinniinn aavvuukkaattllaarr››--
ddaa TTEERRÖÖRR‹‹SSTT!! Neden? ‹‹flflkkeennccee--
cciilleerr hhaakkkk››nnddaa ddaavvaa aaççtt››kkllaarr››
iiççiinn,, iiflflkkeenncceecciilleerree kkaarrflfl›› hhuukkuukk
mmüüccaaddeelleessii vveerrddiikklleerrii iiççiinn...... Bu
ülkede kimse iflkenceye karfl› olma-
yacak, kimse iflkencecilerden hesap
sormayacak, kimse adalet aramaya-
cak!... Hukuk mücadelesinin en ba-
fl›nda yer almas› gereken, hem mes-
leki hem de vicdani sorumluluklar›
gere¤i iflkenceye karfl› olmak zo-
runda olan avukatlara da “terörist”
damgas› vuruluyor. 

Bu suçlama, ilk de¤il elbette.
Devlet hemen her zaman iflkenceye,
katliamlara, infazlarla karfl› hesap so-
ran, devrimcileri savunan avukatlara
terörist muamelesi yapm›flt›r. 

‹flkenceyi, katliamlar› savunan
bir devletin hapishane müdürü de
buradan ald›¤› güçle iflkencecilere
sahip ç›karak, iflkencenin karfl›s›n-
da olanlar› terörist ilan ediyor. 

Bu ülkede iflkencecileri teflhir
etmeye, katliamlar›n, iflkencelerin,
infazlar›n hesab›n› sormaya, AADDAA--
LLEETT aramaya devam edece¤iz. En
aç›k deyiflle, BU TERÖR‹STL‹K-
SE, TERÖR‹ST OLMAYA DE-
VAM EDECE⁄‹Z! TTeerröörr ddeemmaaggoo--
jjiilleerrii ile bu hakl› davalar›n üzerine
gölge düflürmelerine, adalet müca-
delemizi engellemelerine izin ver-
meyece¤iz.

u ‹flkence yyap, kkatlet, kkatlettiklerini ssuçla!

u Operasyon yyap, ddiri ddiri yyak, yyakt›klar›n› ssuçla!

Direnen, Gerçe¤i Ayd›nlatan, Hakk›n› Arayan TERÖR‹ST! 
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SSaarr››yyeerr EEmmnniiyyeett AAmmiirrllii--
¤¤ii’’nde Engin Çeber ve birlikte
gözalt›na al›nan iki kifliye iflken-
ce yap›ld›¤›n› kan›tlayan kame-
ra kay›tlar› yay›nland›. Bu gö-
rüntüler asl›nda iflkence yap›lan
anlar ve yerler d›fl›ndaki bölüm-
leri gösterse de, onda bile iflken-
ceci polisler iflkenceciliklerini
devam ettirmekten kendilerini
alam›yorlar ama dahas›; gözal-
t›ndaki devrimcilerin hiçbir tar-
t›flmaya yer b›rakmayacak sözleri,
iiflflkkeennccee ggeerrççee¤¤iinnii anlatmaya yeti-
yor. 

Halbuki 1199 ppoolliiss savc›l›ktaki ifa-
delerinde iflkence yapt›klar›n› red-
detmifllerdi. Üstelik de ifadeleri bir-
birinin kopyas›yd›. Bak›n ne demifl-
lerdi: 

Polis A.B., “fifiaahh››ssllaarraa hheerrhhaannggii
bbiirr ddaarrppttaa bbuulluunnmmaadd››kk.. KKeennddiillee--
rriinnee zzoorr kkuullllaannmmaa ss››nn››rrllaarr›› iiççiinnddee
mmüüddaahhaallee eettttiikk.. Engin Çeber'in na-
s›l öldü¤ünü bilmiyorum.” 

Polis G.B., “OOrraanntt››ll›› vvee kkaaddee--
mmeellii ggüüçç kkuullllaannaarraakk bu flah›slar›
al›p hastaneye götürdük.”

19 polis de ifadelerinde, ayn›
masal› anlat›yorlard›. Oysa kamera
kay›tlar› bunun böyle olmad›¤›n›
göstermeye yetiyor. Bu görüntüler
bize tepeden t›rna¤a bir YYAALLAANN flflee--
bbeekkeessiinnii gösteriyor. 

Devletin ppoolliissii yalan söyledi.
Devletin EEmmnniiyyeett MMüüddüürrllüü¤¤üü ya-
lan söyledi. Devletin bbaakkaannllaarr›› ya-
lan söyledi... Bu her zamanki tav›r-
lar›d›r. Ama bu kez yalan, Met-
ris’ten sonra, Sar›yer ‹lçe Emniyet

Müdürlü¤ü de kendi kameralar›na
yakaland›. Daha do¤rusu, asl›nda,
kendi kameralar›na aallddaattmmaayyaa yyöö--
nneelliikk bbiirr sseennaarryyooyyuu çekmifllerdi;
ama senaryo her anlar›nda direnifl
içinde olan devrimciler taraf›ndan
bozuldu.

YYaallaannaa,, zzaalliimmiinn iihhttiiyyaacc›› 
vvaarrdd››rr;; mmaazzlluummuunn ddee¤¤iill!!

Metris Hapishanesi’nin, Sar›yer
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nün kame-
ralar›, devrimcilere iflkence yap›ld›-
¤›n›n çok ötesinde bir gerçe¤i gös-
teriyorlar:

Devrimcilerin bugüne kadar ifl-
kencelerle, infazlarla ilgili anlatt›k-
lar› tek bir kelime bile yyaallaannllaannmmaa--
mm››flfltt››rr.. Tam tersine devrimcilerin
iddialar› her seferinde ddoo¤¤rruullaann--
mm››flfltt››rr.. YYaallaann ssööyylleeyyeenn hheepp ddeevvlleett
oollmmuuflflttuurr.. ÇÇüünnkküü yyaallaannaa,, hhaakkss››zz,,
ggaayyrrii--mmeeflflrruu oollaann››nn iihhttiiyyaacc›› vvaarr--
dd››rr.. Bu nedenle, her seferinde her
düzeyde yalan söylemifllerdir. ‹fl-
kenceler, infazlar, katliamlar söz
konusu oldu¤unda Cumhurbaflka-
n›’ndan Baflbakan’›na, polis flefle-
rinden bakanlar›na, savc›lardan ga-
zetecilerine kadar, bir yyaallaann iittttiiffaa--
kk››yyllaa ç›karlar karfl›m›za. Ve bizi ya-
lanla, devlete, devletin güvenlik gö-
revlilerine iftara etmekle suçlarlar...
‹‹flflttee ggeerrççeekk!!...... Metris’in kameralar›,
Sar›yer ‹lçe Emniyet Müdürlü-
¤ü’nün kameralar›, hem de oonnllaarr››nn
kkaammeerraallaarr››,, bizim gerçekleri, ddeevv--
lleettiinn yyaallaann›› tteemmssiill eettttii¤¤iinnii gösteri-

yor. 

Bütün iflkence, infaz ve katliam
davalar›nda ayn› yalanlar söylen-
mifl, iiflflkkeenncceecciilleerr yyaallaann iiffaaddee ver-
mekten, yyaarrgg›› onlar›n ifadelerini
oonnaayyllaammaakkttaann çekinmemifltir. Ya-
lan ve sahte delillerle devrimcileri
tutuklatm›fllar, yüzlerce düzmece
iddianame haz›rlam›fllard›r. Ellerin-
de bulundurduklar› devlet gücüyle
yarg›y›, bas›n› devrimcilerin aleyhi-
ne yönlendirmifllerdir. YYaallaanncc››ll››kk,,
iiflflkkeenncceecciilliikk kkoonnttrrggeerriillllaa ddeevvlleettii--
nniinn kkaarraakktteerriiddiirr.. Devlet hangi ko-
nuda halka yalan söylemiyor ki?
Soruyu, “devlet hangi konuda ger-
çekleri halka aç›kl›yor ki?” diye de
sorabiliriz. 

KKoonnttrrggeerriillllaa ddeevvlleettii, halka kar-
fl› yürüttü¤ü savaflta bafltan afla¤›
yalanla donat›lm›flt›r. Halka karfl›
savafl ancak yalanlarla sürdürülebi-
lir. Yalan, kontrgerilla devletinin
ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflflttaa baflvurdu¤u en
temel yöntemlerden biridir. 

Halk› ancak yalanla yönetebilir-
ler. Yalanla yöneten bir devletin hiç-
bir MMEEfifiRRUULLUU⁄⁄UU YYOOKKTTUURR.
Katliamlar, infazlar, iflkenceler kar-
fl›s›nda aleni yalan söyleyen, suçu-
nun üzerini yalanlarla örtmeye çal›-
flan bir devlet ayn› zamanda AADDAA--
LLEETTSS‹‹ZZDD‹‹RR.. 

GGeerrççee¤¤iinn tteekk tteemmssiillcciissii ddeevv--
rriimmcciilleerrddiirr.. Devrimciler, canlar›
pahas›na da olsa gerçekleri dile ge-
tirmekten hiçbir zaman vazgeçme-
yeceklerdir. 

Do¤ru Söyleyen Devrimcilerdi! 

HER ZAMAN OLDU⁄U G‹B‹!

‹flkence kendi kameralar›nda belgelendi

Yalan ssöyleyen hhep
devlet oolmufltur. ÇÇünkü
yalana, hhaks›z, ggayri-
meflru oolan›n iihtiyac›

vard›r. BBu nnedenle, hher
seferinde hher düzeyde
yalan ssöylemifllerdir. 
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Sar›yer ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’ndeki kame-
ra kay›tlar›, bir fleyi daha
kay›t düflüyorlard› tarihe: Devrim-
cilerin iflkence karfl›s›nda boyun e¤-
medi¤ine tan›kt› o kameralar. 

‹ki erkek, bir kad›n, elleri arka-
dan kelepçelenmifl olarak yere at›l-
m›fllar. ‹flkence gördükleri her halle-
rinden belli. Belki bir, belki saatler-
ce iflkence görmüfller; kaç cop, kaç
tekme yediler, görünmüyor kamera
kay›tlar›nda. Ama direndikleri net
ve aç›k. ''‹‹nnssaannll››kk oonnuurruu iiflflkkeenncceeyyii
yyeenneecceekk'', ''‹‹flflkkeennccee yyaappmmaakk flfleerreeff--
ssiizzlliikkttiirr'' diye slogan at›yorlar. 

''YYaapptt››¤¤››nn››zz iiflflkkeenncceeyyii ççeekksseennii--
zzee'' diyerek iflkencecilerin kay›ttaki
kamera oyunlar›n› bofla ç›kart›yor-
lar. Kamera görüntüleri o anda, iste-
mese de, zulmün de¤il, ddeevvrriimmccii
iirraaddeenniinn,, ddiirreenniiflfliinn üüssttüünn ggeellddii¤¤iinnii
ggöösstteerriiyyoorr.. 

O görüntülerden üç devrimcinin
““aahhllaakkss››zzccaa iiflflaarreettlleerriinniizzii ddee ççee--
kkiinn””, ““kküüffüürrlleerriinniizzii ddee ççeekkiinn””,,
““kkaammeerraa kkaarrflfl››ss››nnddaa nnee kkaaddaarr ggüüzzeell
kkoonnuuflflttuunnuuzz””, ““1100 ssaaaatt bbooyyuunnccaa iiflfl--
kkeennccee yyaapptt››nn››zz”” diyen sözlerini, bir
saniye bile boyun e¤meyen tav›rla-
r›n› ç›kar›n; o zaman geriye oligar-
flinin tutuklulara gayet kibar (!) dav-
ranan polisi kal›r... 

DDiirreenniiflfl
iiflflttee bbuu ooyyuunnuu bboozzmmuuflflttuurr..

Direnifl her yerde, her zaman
zulmün oyunlar›n› bozand›r. 

Bu görüntüler, tüm ilericilere,
demokratlara, devrimcilere, zulmün
tüm kurumlar›nda, koflullar ne olur-
sa olsun, direnmenin hhaakkll››,, mmeeflflrruu
vvee ggeerreekkllii oldu¤unu bir kez daha
ö¤retiyor. ‹flkencehanelerde aaççll››kk
ggrreevvlleerriinnii,, iiffaaddee vveerrmmeemmeeyyii,, “kes-
kinlik”, “sekterlik”, “macerac›l›k”
olarak görenler, görmelidir ki tüm
bu afla¤›lamalara boyun e¤mekten
daha olumsuz bir tav›r yoktur. Ora-
da tek kifli bile olunsa, yap›lmas›
gereken bellidir. 

‹flkence karfl›s›ndaki do¤ru tav›r,
BBOOYYUUNN EE⁄⁄MMEEMMEEKKTT‹‹RR vvee DD‹‹--
RREENNMMEEKKTT‹‹RR.. ‹‹nnssaannll››kk oonnuurruunnaa
ssaahhiipp çç››kkmmaakktt››rr.. Devrimciler iflken-
ce karfl›s›nda direnifli, açl›k grevleri-
ni, ifade vermemeyi, di¤er yapt›r›m-
lara uymamay›, iflte böyle bir anla-
y›flla ggeelleenneekksseelllleeflflttiirrmmiiflfllleerrddiirr. 

Ayr›ca iflkence karfl›s›nda diren-
mek, ddeemmookkrraattiikk bbiirr ttaavv››rrdd››rr.. EEnn
mmeeflflrruu vvee hhaakkll›› ddiirreenniiflfl bbiiççiimmiiddiirr..
Asl›nda iflkenceye tav›r almak için
devrimci olmak da gerekmez. HHeerr

iinnssaann, onurunu ayaklar alt›na alan
iflkence karfl›s›nda onurunu koru-
mak için ddiirreennmmeekk zzoorruunnddaadd››rr.. Bu
herfleyden önce iinnssaann oollmmaann››nn ggee--
rree¤¤iiddiirr.. 

Elbetteki direnmenin, iflkenceci-
lere meydan okuman›n, faflizm kar-
fl›s›nda boyun e¤memenin de bbeeddee--
llii oollaabbiilliirr.. Bugüne kadar iflkence
karfl›s›nda direndi¤i için onlarca
devrimci katledildi, kaybedildi.
Yüzlerce devrimci savc›lar›n, polis-
le ortak haz›rlad›¤› yalan iddiana-
melerle tutukland›, onlarca y›l hapis
cezalar›na çarpt›r›ld›lar. Fakat bu
bedel göze al›nmad›¤› sürece, iinn--
ssaannll››kk oonnuurruunnaa ssaahhiipp çç››kkmmaakk
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. 

O karakolda gösterilen s›radan
bir tav›r de¤ildir; oorraaddaa,, zzuullmmüünn
iinnlleerriinnddee bbooyyuunn ee¤¤mmeemmee ccüürreettiinnii
vvee iinnaanncc››nn›› ggöösstteerreemmeeyyeennlleerr,, bbuu
ddüüzzeennii ddee¤¤iiflflttiirrmmee iiddddiiaass››nnaa ddaa ssaa--
hhiipp oollaammaazzllaarr.. Bu düzeni de¤ifltir-
mek, emperyalizme ve faflizme kar-
fl› mücadele etmektir. Faflizmin ifl-
kencelerine. dayatmalar›na diren-
mek, faflizme karfl› mücadelenin bir
parças›d›r. Bu cüreti gösteremeyen,
bu bedeli ödemeyi göze alamayan
hiç kimse faflizme karfl› mücadele
edemez. 

EEnnggiinn’’iinn Metris hapishanesin-
de, iflkenceciler karfl›s›nda tek bafl›-
na olmas›na karfl›n boyun e¤meme-
sindeki ttaarriihh bbiilliinnccii,, hapishaneler-
de yat›p ç›kmay› tteeoorriilleeflflttiirreenn tüm
ayd›nlara, siyasi hareketlerin teoris-
yenlerine, mücadele kaçk›nlar›na,
tarihi bir ders de¤il midir? 

fiairin dedi¤i gibi, bbuuggüünnlleerrddeenn
yyaarr››nnaa yyaallnn››zzccaa ddiirreenneennlleerr kkaall››rr vvee
ttaarriihhii ddee¤¤iiflflttiirreecceekk oollaann ddaa oonnllaarr--
dd››rr.. 

Hayk›r›yor Direnifl:
'‹flkence yapmak flerefsizliktir'

GERÇEKLER‹ AÇI⁄A ÇIKARAN
VE TAR‹HE KAYDEDEN, 
D‹RENENLERD‹R... 

Kavili: “‹stanbul Barosu olarak biz de sorumluyuz.” 
Engin Çeber, Aysu Baykal, Özgür Karakaya ve Cihan Gün’ün gözalt›na

al›nmas›ndan sonra ‹stanbul Barosu taraf›ndan görevlendirilen Av. Ömer Kavi-
li ‹stinye Karakolunda yap›lan iflkenceye tan›k olmufl, karfl›laflt›klar›n› söyle an-
latm›flt›; “‹çeriye girdi¤imde, kap›n›n arkas›nda bofl zemin üzerinde yerde yat-
makta olan bir kad›n› gördüm. Sol taraftaki odada da yere uzanm›fl vaziyette
olan bir kiflinin üzerinde 5-6 memur vard›. Memurlar, yerdeki kiflinini baca¤›n›
ve kolunu, katlamak ve bükmek suretiyle zor kullan›yorlard›.”

4 Ekim’de  bu görüntülerin bir k›sm›n›n NTV’de yay›nlanmas›ndan sonra;
Av. Kavili, görüntülerin eksik oldu¤unu, o gün tan›k olduklar›n›n bu görüntüler
içinde yer almad›¤›n› belirterek; “Bu ortaya ç›kan olayda, ‹stanbul Barosu ola-
rak yeteri kadar etkinlik gösteremedi¤imiz için biz de sorumluyuz. Toplum ola-
rak hepimiz sorumluyuz” dedi.
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77 EEkkiimm 22000077'de polis taraf›ndan
vurulmufltu Ferhat.

88 EEkkiimm günü, ‹stanbul’un üç ay-
r› yerinde, Ferhat’›n vurulmas›n›
protesto ederek vuran polisin tutuk-
lanmas›n› talep eden eylemler var-
d›. 

Halk Cepheliler, 1144 EEkkiimm’’ddee yi-
ne meydanlardayd›lar: ““PPoolliiss FFeerr--
hhaatt GGeerrççeekk’’ii SS››rrtt››nnddaann VVuurrdduu
FFeerrhhaatt’’›› VVuurraann PPoolliiss DDeerrhhaall TTuu--
ttuukkllaannmmaall››dd››rr!! PPoolliissiinn ‹‹nnssaann ÖÖll--
ddüürrmmee ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü MMüü VVaa rr??”” diye
yaz›yordu bu kez pankartta. 

‹‹flflttee oo ppaannkkaarrtt,, oo ggüünn bbuuggüünn--
ddüürr mmeeyyddaannllaarrddaa.. 

‹‹flflttee oo ppaannkkaarrtt,, hheerr hhaaffttaa ‹‹ssttaann--
bbuull’’uunn,, bbaazzeenn bbiirr,, bbaazzeenn üüçç ddöörrtt
ggeecceekkoonndduu sseemmttiinniinn mmeeyyddaann››nnddaa
aaçç››ll››yyoorr.. YYaakkllaaflfl››kk bbiirr yy››ll bbööyyllee ddee--
vvaamm eettttii.. SSoonnrraa ppaannkkaarrttttaakkii iissiimm--
lleerr iikkii oolldduu.. 

**

FFeerrhhaatt GGeerrççeekk, 77 EEkkiimm 22000077'de
Yenibosna'da Yürüyüfl Dergisi'nin
da¤›t›m›n› yaparken, polis taraf›n-
dan vurularak ffeellçç b›rak›ld›. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr, 2299 EEyyllüüll 22000088’de
Sar›yer'de Ferhat’›n vurulmas›n›
protesto aç›klamas› yap›p Yürüyüfl
Dergisi satarken, polis taraf›ndan
gözalt›na al›narak, tutukland›. ‹stin-
ye Polis Karakolu’nda ve Metris
Hapishanesi’nde yap›lan iflkence
sonucunda katledildi¤inde tarih 10
Ekim’di. 

‹kisi de bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeemmookkrraa--
ssii,, ssoossyyaalliizzmmi savunan bir dergiyi
da¤›t›yor adaletin olmad›¤› bir ülke-
de, aaddaalleett vvee ddeemmookkrraassii iissttiiyyoorr--
llaarrdd››.. 

AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn hakl›, meflru
iste¤e cevab› polis terörü, iflkence,
infazd›r. Zulmederek, adalet ara-
yanlar›n sesini kesmek istiyorlar.
Demokratik mücadeleyi bo¤may›;
mücadele edenleri kurflunlarla, ifl-
kenceyle, tutsakl›kla sindirmeyi he-
defliyorlar. 

Bizim ülkemizde ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, adalet istemek ve hele ki
sosyalizm için mücadele etmek bbee--
ddeell iisstteerr.. Bu talepler u¤runa
mücadele eden binlerce insan iflken-
celerden geçirildi, tutukland›, katle-
dildi. Tüm bunlara ra¤men ne hal-
k›n mücadelesini engelleyebildiler
ne de adalet isteyenleri sindirip, tes-
lim alabildiler. ‹nfazlar›n, kay›pla-
r›n, iflkencelerin, katliamlar›n en
yo¤un yafland›¤› günlerden bugüne
adalet talebimizi hhaayykk››rrmmaayyaa ddee--
vvaamm eettttiikk.. 

EEnnggiinn’i katleden, FFeerrhhaatt’› 1177
yyaaflfl››nnddaa felç b›rakanlar karfl›s›nda
da ssuussmmaadd››kk.. Neredeyse tam iki
y›ld›r (ilk bir y›l› Ferhat, ikinci y›l›l
Ferhat ve Engin için) ‹stanbul’un
yoksul gecekondu semtlerinde, tüm
meydanlar›nda, Ferhat ve Engin
için adalet talebini dile getiriyoruz.

EEyylleemmlleerriimmiizz aaddaalleett
mmüüccaaddeelleessiinnddeekkii ››ssrraarr››mm››zz
vvee kkaarraarrll››ll››¤¤››mm››zzdd››rr

Adalet talebini böyle hakl› bir
talebi gündeme getirmek elbette ol-
mas› gerekendir. Ancak bundan da
önemlisi, bu talepteki ››ssrraarr››mm››zzdd››rr..

Sorunu yasak savma
kabilinden, bir kaç ba-
s›n aç›klamas›yla geçifl-
tirmedik. Tüm tarihi-
miz boyunca adalet
mücadelesini böyle ele

ald›k. ‹flkence davalar›nda ›srar et-
tik. ‹nfaz, katliam davalar›nda tek
bafl›m›za aylarca, y›llarca o davalar›
sahiplendik. Oligarfli bu sahiplen-
meyi k›rmak için davalar› ‹stanbul
d›fl›na sürgün etti. Davay› sahiple-
nenler gözalt›na al›nd›, iflkenceler-
den geçirildi, tehdit edildi. Linç
sald›r›lar› düzenlendi; ama yine de
vazgeçmedik.

Örne¤in, 1166--1177 NNiissaann ddaavvaass››
böyle bir davad›r. Davan›n her du-
ruflmas›nda oligarflinin kiral›k katil-

leri salonu kuflat›p, davaya kat›lan
avukatlara bask› yapt›lar. Yetmedi
mahkeme Kayseri’ye gönderildi.
Yine GGaazzii ddaavvaass›› böyledir. Trabzo-
na sürülmüfltür ve aylarca oraya gi-
dilmifltir. Hem de faflistlerin ve poli-
sin sald›r›lar›na ra¤men. 1122 TTeemm--
mmuuzz ddaavvaass››,, BBiirrttaann AAllttuunnbbaaflfl ddaa--
vvaass›› bütün iflkence-infaz ve katliam
davalar› da benzer bir seyir izlemifl-
tir. 

‹stiyorlar ki iflkenceler, katliam-
lar sürsün ve fakat, kimse sesini ç›-
kartmas›n. Bask›yla, tehditle sindi-
rip, yaln›zlaflt›rarak, ççaarreessiizzlleeflflttiirr--
mmeekk istiyorlar. 

Ferhatlar’dan, Engin’e 
Adalet ‹çin Israr›m›z...

Ferhat’›n aad› vvard› ppankartlarda öönce. FFerhat’› vvuranlar›n ttutuk-
lanmas›n› iisteyen ppankartlar›, ddövizleri ttafl›yanlar aras›nda EEngin
de vvard›. EEngin’i dde kkatlettiler; y›ld›rmak iiçin. YY›lmad›k, vvazgeçme-
dik. VVe EEngin’in aad›n› dda eekledik ppankartlara... BBaflka FFerhatlar,
baflka EEnginler de eeklenebilir ve ffakat, aadalet iistemekten yyine vvaz-
geçmeyiz... YYolu yyok, aadalet eer ya dda ggeç, ggerçekleflecek!  
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Adalet talebi, en ddeemmookkrraattiikk ve
mmeeflflrruu bir taleptir. Ama faflizmin ol-
du¤u bir ülkede yasal s›n›rlar içinde
hukuk mücadelesi vermek bile bbee--
ddeell iissttiiyyoorr. Böyle hakl› bir talep u¤-
runda ›srarl› ve kararl› olunmad›¤›
sürece adaletin yerine gelmesi
mümkün de¤ildir. Ve zaten bu dü-
zende yerine gelecek adalet de her
koflulda eksik bir adalet olacakt›r. 

Ferhat ve Engin için adalet ister-
ken de bu bilinçle hareket ediyoruz.
Çünkü adalet mücadelesi, demokra-
si mücadelesinin en önemli aya¤›-
d›r. Bu mücadele ayn› zamanda fa-
flizme karfl› hhaakkll›› bir mücadeledir.
Bu mücadeleyle iflkencecilerin, kat-
liamc›lar›n yapt›klar›n›n yan›na kar
kalmayaca¤›n›, katledilenlerin, ifl-
kece görenlerin sahipsiz olmad›¤›n›
gösteriyoruz. Aylard›r ››ssrraarr ve kkaa--
rraarrll››ll››kkllaa adalet istemeye, faflizmi

teflhir etmeye devam ediyoruz. Fa-

flizmin oldu¤u bir ülkede bütün hak

ve özgürlükler ancak kararl›, iddial›

ve bedel ödemeyi göze alan bir mü-

cadele ile kazan›labilir. Kazan›lm›fl

olan bütün haklar da bilinmelidir ki,

böyle bir mücadelenin ve ›srar›n so-

nucudur.

Demokratik mücadele içinde yer

alan bütün güçler göstermelik ey-
lem anlay›fl›yla, yasak savmac› bir
yaklafl›mla hiçbir hakk›n kazan›la-
mayaca¤›n›, faflizmin sald›r›lar›n›n
bertaraf edilemeyece¤ini görmek
zorundad›r. Bu yan›yla Ferhat ve
Engin için iki y›la yak›n bir süredir,
her hafta devam eden adalet eylem-
leri önemli bir örnektir. 

Eylemlerimizdeki ›srar›m›z;
aaddaalleettllii,, ddeemmookkrraattiikk bbiirr üüllkkee yyaa--
rraattmmaa iiddddiiaamm››zzdd››rr. Adalet için
mücadelemiz, ayn› zamanda aaddaa--
lleettllii bbiirr ddüüzzeenn iiççiinnddiirr. Bu nedenle
de adalet ararken daha ›srarl› ve da-
ha kararl› olaca¤›z. ‹flkencecilerin,
katillerin peflini b›rakmayaca¤›z.
Nereye baksalar adalet isteyenlerin
sesini duyacaklar. AAddaalleett aarraammaayy››,,
ttüümm hhaallkk iiççiinn mmeeflflrruu vvee vvaazzggeeççiill--
mmeezz bbiirr hhaakk aarraammaa mmüüccaaddeelleessiinnee
ddöönnüüflflttüürreeccee¤¤iizz.

Halka yönelik polis sald›r›lar›
devam ediyor. Sonu ölüm ya da ya-
ralanmayla, sakatlanmayla biten
polis sald›r›lar› birbirini izliyor. Ve
biliyoruz ki bas›na yans›yan sald›r›-
lar ölümle ve a¤›r yaralanmalarla
sonuçlanan sald›r›lar oluyor; di¤er-
lerinin kayd› yok!

Bu sald›r›lardan biri geçen hafta,
Ankara Çankaya’da Ayranc› Ticaret
Meslek Lisesi 9. s›n›f ö¤rencisi En-
gin Gümüfl’ün “okul polisi” taraf›n-
dan dövülmesiydi.  ““OOkkuull ppoolliissii
pp rroojjeessii”” uygulamas›n›n yeni baflla-
d›¤› okulda, bu proje kapsam›nda
okula yerlefltirilen polisin ilk ifli,
Engin Gümüfl isimli ö¤renciyi tüm
ö¤renciler içinde dövmek oldu. Da-
yak bilinçliydi elbette. ““‹‹flflii bbaaflflttaann
ss››kk›› ttuuttmmaayy››”” ö¤renmifllerdi amir-
lerinden. 

*

Polisin son sald›r›lar›ndan biri
de Avc›lar’da yafland›. Parkta arka-
dafllar› ile flarap içti¤i gerekçesiyle
21 yafl›ndaki Ayd›n Üniversitesi ö¤-
rencisi Güney Tuna, polis taraf›n-
dan dövülerek hastanelik edildi.

Parkta bafllayan polis daya¤›
Tuna’n›n götürüldü¤ü karakolda da
sürdü. Serbest b›rak›ld›¤›nda yürü-
mekte zorluk çeken ve sonra fenala-
flan Güney Tuna hastaneye kald›r›l-
d›. Hastanede Tuna'n›n sol diz kapa-
¤› ile sa¤ fibula kemi¤inin k›r›k ol-
du¤u ve beyin kanamas› geçirdi¤i
ortaya ç›kt›. Güney Tuna bundan
sonraki yafl›m›nda bu iflkence nede-
niyle kal›c› sakatl›klar yaflayacak.

*

Avc›lar’da hat›rlanaca¤› gibi, 21
Kas›m 2007’de de Hakan Kuyucu
Park›’nda arkadafllar›yla oturan 26
yafl›ndaki FFeeyyzzuullllaahh EEttee,, polisin

gö¤süne att›¤› tekmeyle katledilmiflti. 

Ama elbette Ete’yi katleden po-
lis Ali Mutlu, bir çok indirimden
sonra, sadece 5 y›l hapis cezas›na
çarpt›r›ld›, bu karar aç›k bir flekilde
iflkenceleri infazlar› tteeflflvviikk anlam›n›
tafl›yordu. Nitekim, polis bu teflviki
fazlas›yla de¤erlendiriyor. Bafltaki
bilanço, bunun sonucudur. 

*

Halk› korkutmak, y›ld›rmak
amac›yla halka her f›rsatta sald›ran,
öldüren, sakat b›rakan polisin bun-
lar› yaparken güç ald›¤› kurum dev-
lettir elbette.

Sorun polisin e¤itimsizli¤i de¤il,
hhaallkkaa kkaarrflfl›› ee¤¤iittiilleerreekk,, kullan›lma-
s›d›r. Polisin sald›rmas› için gerekçe
de gerekmiyor art›k. Güney Tu-
na’ya sald›ran polislerin sald›r› ge-
rekçesi, ““PPaarrkkttaa oottuurrmmaayyaaccaakkss››--
nn››zz”” oldu.

Bir YY›l iiçinde 

Polis kkurflunu vve iiflkenceyle hhayat›n›
kaybedenlerin ssay›s› 557’e uulaflt›.

Daya¤›n, ddarp›n, ttaciz, kküfür vve 
hakaretin hhaddi hhesab› yyok!

Polis sald›r›s›na gerekçe;
parkta oturmak
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� Önem-
li bir sem-
pozyum ger-
çeklefltirmek

için önemli bir karar al›nm›fl. ‹‹llkk
ddeeffaa bbööyyllee ddüünnyyaann››nn hheerr yyeerriinnddeenn
bbeennzzeerr pp rroobblleemmlleerrii oollaann hhuukkuukk--
ççuullaarr››nn kkaatt››lldd››¤¤›› oorrggaanniizzaassyyoonnaa
kkaatt››lldd››mm.. Bir ajanda yap›ld›, karar-
lar al›nd›. Büyük bir ciddiyet vard›
bu sempozyumda. Sorular olsun ko-
nuflulanlar olsun herkesin düflünce-
leri aras›nda farkl›l›klar vard›, yine
de bu sempozyumun etkili olmas›n›
önlemedi. En önemlisi bbiirr ssoonnuuçç
ddeekkllaarraassyyoonnuu ortaya ç›kt›. Emper-
yalizme karfl›, emperyalizmin me-
kanizmalar›na karfl› dünyada hepi-
miz güçlerimizi birlefltirmeliyiz. Bu
uluslararas› güçlerimizi kara listele-

re karfl›, bütün emperyalizmin bas-
k›lar›na karfl› birlefltirmeliyiz ki bu
flekilde biz onlara cevap verelim ve
bu flekilde ortak mücadeleyi yürüte-

bilelim.

� Dünyada bir adalet
yok. Fakat adalet için bir sü-
rü ölçütler, kriterler var. Me-
sela ABD tüm dünyaya bir
hukuk uyguluyor. Bu hukuk
ona göre do¤ru olan bir hu-
kuk. Bu ABD’nin adaleti
Irak’ta 1,5 milyon Irakl› fle-
hide mal oldu.

� Bu güvenlik tedbiri al-
ma nedeniyle emperyalist
güçler çok iyi organize olu-
yorlar ve birbirleriyle çok
iyi iflbirli¤i yap›yorlar. Me-
sela ben bir örnek veriyim.
33 ttaannee ggeennçç aayynn›› aannddaa;; ÜÜrr--
ddüünn,, FFiilliissttiinn vvee ‹‹ssrraaiill’’ddee
ttuuttuukkllaann››yyoorrllaarr vvee 33’’üünnee
aayynn›› ssoorruu ssoorruulluuyyoorr.. Çok
iyi organize olmufllar, iyi bir

iflbirli¤i içindeler. 
-- Avukatta toplumun bir ferdidir.

Dolay›s›yla avukatta devrimci tu-
tuklular›n savunmas›nda yer almal›-
d›r. Her türlü çabay› göstermelidir.

� fiunu vurgulamak isterim bu
sempozyum çok önemliydi, çok
önemli bir ad›md›. Ümit ederim ki
devam eder bu ileriki y›llarda ve ay-
r›ca buna benzer faaliyetler ve et-
kinlikler de düzenlenir. 

� EEkk oollaarraakk ssiizzee mmüüvveekkkkiilliinniizz
AAhhmmaadd SSaaaaddaatt’’ hhaakkkk››nnddaa ddaa ssoorruu
ssoorrmmaakk iissttiiyyoorruuzz.. AAhhmmaadd SSaaaa--
ddaatt’’››nn ssaa¤¤ll››kk vvee mmoorraall dduurruummuu nnaa--

ss››ll?? fifiuu aann hhuukkuukkii dduurruummuu nneeddiirr??
ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü nneeyyee bbaa¤¤ll››dd››rr??

� ‹srail 2006’da Ahmad Saa-
dat’› Filistin hapishanesinden al›p
‹srail’deki bir hapishaneye götürdü.
Üç ay boyunca ‹srail gizli servisi ta-
raf›ndan sorguland›. Ondan sonra
askeri bir mahkeme önünde onu
yarg›lamaya bafllad›lar. Ahmad Saa-
dat askeri mahkemenin yetkisini
reddetti. O kendisine yap›lan bu
mahkemeyi büyük bir onur olarak
kabul etti ve Filistin mücadelesine
katk›s› olaca¤›n› kabul etti. O bu
mahkemenin yarg›çlar›n› savafl suç-
lusu olarak kabul etti. Çünkü bunlar
iflgale yard›mc› olan hakimlerdi.
Askeri yarg›c›n hiçbir sorusuna ce-
vap vermedi. 30 y›la mahkum oldu.
Böyle bir ceza yoktu. O’nunla ayn›
durumda olan baflka yarg›lananlar
3- 4 y›l ceza ald›lar. O 30 y›la mah-
kum oldu çünkü ola¤anüstü bir kifli-
lik. fiimdi o tecrit alt›nda, aile görü-
flünden de yararlanam›yor, yasak.
Çocuklar›na da O’nu ziyaret etmek
yasaklanm›fl. Efli de O’nu ziyaret
edemiyor. Bir hücrede tek bafl›na
kal›yor. Tamamen tecrit alt›nda. 

Tansiyon problemi yafl›yor,
omurga kemiklerinde problem var.
Di¤er hapishanede sa¤l›¤› kötü ol-
mas›na ra¤men 1 hafta açl›k grevi
yapt›. Bu açl›k grevi yüzünden bu
hapishaneye getirdiler. 

Moral olarak çok güçlü, müca-
deleye inanan bir insan. Mücadele
yolunun uzun oldu¤unu biliyor.
Halk› ilgilendiren hakl› bir dava
için bedel ödüyor. Esir bir ‹srail as-
keri ile O’nu takas etmek için HA-
MAS’la ‹srail aras›nda görüflmeler
sürüyor. Ama daha sonuç al›nmad›. 

O’nun bütün yapt›¤› Filistin’in
kurtuluflu için mücadele etmek. OO
bbiirr hhaallkk kkaahhrraammaann››dd››rr.. SSuuççlluu bbiirr
iinnssaann ddee¤¤iillddiirr.. ZZaatteenn bbeenn bbuunnuunn
iiççiinn oonnuunn aavvuukkaatt›› oolldduumm.. Bütün
dünya örgütlerinden Ahmad Saa-
dat’›n serbest kalmas› için ‹srail’e
bask› yapmas›n› istiyorum. 

AAvv.. HHaassssaann MMaahhmmoouudd (Filistin Halk Kurtulufl Cephesi’nin tutsak
önderlerinden Ahmad Saadat’›n Avukat›)

“‹lk ddefa bböyle ddünyan›n hher yerinden bbenzer
p roblemleri oolan hhukukçular›n kkat›ld›¤›
organizasyona kkat›ld›m.”

Halk›n Hukku Bürosu taraf›ndan 26-27
Eylül’de, Av. Fuat Erdo¤an an›s›na düzen-
lenen UUlluussllaarraarraass›› ÖÖzzggüürrllüükk MMüüccaaddeellee--
ssii vvee HHuukkuukk SSeemmppoozzyyuummuu’na kat›lan
avukatlarla Hukuk ve Sempozyum üzerine
yapt›¤›m›z röportajlar›m›za FFiilliissttiinnllii AAvv..
HHaassssaann MMaahhmmoouudd ve BBAASSKK BBööllggeessiinn--
ddeenn kkaatt››llaann AAvv.. IIrraattxxee UUrriizzaarr ile devam
ediyoruz. 

-- SSeemmppoozzyyuummuu nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirrddiinniizz??
-- BBuuggüünn ddüünnyyaaddaa hhuukkuukk vvaarr mm››?? VVaarrssaa
nnaass››ll bbiirr hhuukkuukk??
-- KKaarraa lliisstteelleerrii,, ""tteerröörr öörrggüüttüü lliisstteellee--
rrii””nnii,, tteeccrriittii,, aammbbaarrggoollaarr›› hhuukkuukkii aaçç››ddaann
nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??
- DDeevvrriimmccii,, yyuurrttsseevveerr bbiirr hhuukkuukkççuu nnaass››ll
oollmmaall››,, hhuukkuukk mmüüccaaddeelleessiinnii nnaass››ll ssüürr--
ddüürrmmeellii?? 
-- AAyyrr››ccaa eekklleemmeekk iisstteeddii¤¤iinniizz bbiirr flfleeyy vvaarr
mm››??

Ezilenlerin Avukatlar› Konufluyor
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� Böyle bir sempozyum örgütle-
menin çeflitli yollar› ve çeflitli de¤er-
lendirmeleri var. Bu sempozyum he-
pimize kendi sorunlar›nm›z›, kendi
deneyimlerimiz hem ifade etme ola-
na¤› verdi, hem de birbirimizin de-
neyimlerini duyma ö¤renme olana¤›
verdi. Onun içinde gerçekten iyi bir
f›rsatt› bu uluslararas› karfl›laflma.
‹kinci nokta buradaki konuflmalar
politik konuflmalard›. Sadece mesle-
ki konuflmalar de¤ildi. Ve biz birlik-
te mücadele karar› ald›k, bu yönden
de iyiydi. Üçüncüsü de gerçekten
çok güç bir ifl baflar›lm›flt›. 

fiöyle de¤erlendirebilirim sem-
pozyumun seviyesi çok yüksekti ve
birbirimizle nas›l ortak sorunlar›m›-
z› paylaflabiliriz onu da gösterdi.
Bir yönde gidiliyor ve ayn› yönde
dönülüyor; yani karfl›l›kl›. Avukat-
lar hareketlere yard›m ediyor, hare-
ketler avukatlara yard›m ediyor. Bu
birbirinden ayr› de¤il birbirini ta-
mamlayacak nitelikte oluyor. 

Biz sadece avukatlar›n koflullar›
iyi olsun diye mücadele etmiyoruz.
Toplumun tüm insanlar›n›n koflulla-
r› iyi olsun diye mücadele ediyoruz. 

(YYüürrüüyyüüflfl:: Devrimci avukatla-
r›n neden mücadele ettiklerini bili-
yoruz. Buna d›fltan nas›l bir destek-
te bulunabilinir? Behiç Aflç› örne¤i
vard›r. Adaleti mahkeme salonlar›n-
da bulamad›¤› yerde art›k ‘YYaappaabbii--
lleeccee¤¤iimmiizz bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy kkaallmmaadd››’’
diyerek kendi bedenini açl›¤a, ölü-
me yat›rm›flt›r. Bu da bir hukuk mü-
cadelesidir, bu da bir avukat müca-
delesidir. Bunun d›fl›nda ilerici güç-
lerin buna nas›l deste¤i, yarar›
olur?)

Biz sadece mahkemelerde hukuk
alan›nda çal›fl›yoruz ama ayn› amaç
için çal›fl›yoruz. Onlar mesela insan
haklar›n› savunarak bize yard›mc›
oluyorlar. ‹nsan haklar›n› savunuyor-
lar ve savunduklar› için bafllar›na bir
fley gelince bize geliyorlar. 

� Zaten çeflitli olaylara bakt›¤›-
n›z zaman, çeflitli olaylar› analiz et-
ti¤iniz zaman aç›kça görülüyorki
adalet yoktur. Güçlülerin, iktidarla-
r›n adaleti var. Onlar›n iyili¤i için
adalet var. Bizim görevimiz de bunu

insanlara anlatmak. Var olan bu fle-
yin asl›nda onlar için adalet olmad›-
¤›n› anlatmak. Gerçek adalet olma-
d›¤›n› çeflitli yollarla halka anlat-
mak bizim görevimiz. Bunu hepi-
miz yapmal›y›z. Sürekli egemenler
bize adaletten bahsediyorlar. Biz

anlat›lan bu adaletin adalet olmad›-
¤›n› söylemeliyiz. Ve onlara olayla-
ra bak›p bunun aç›kça görüldü¤ünü
anlatmam›z gerekir.

� Her kanun do¤ru de¤ildir, ada-
letli de¤ildir. Kald› ki kanun do¤ru
olsa bile yorumu hakl› olmayabilir.
Adalete dayanmayan kanun durum-
lar› olabilir. Bir tak›m kanunlar› ken-
di ç›karlar›na göre yorumluyorlar.
Kara listeler tam bir skandal çünkü;
içerisinde çok büyük çeliflkiler var.
Olaylar olsun, yapt›klar› süreç olsun
hiç yasal bir fley de¤il. Asl›nda bu
kara listeler onlar›n bafl›na da bela
olacak, onlara zorluklar ç›karacak. 

� Biz solcu, ilerici olan avukat-
lar bir fleylerin nas›l olmas› gerekti-
¤ini göstermeliyiz. Bunun için de
her gün bir fleyler yapmal›y›z. Her
günkü ifllerimizde bir fleyleri olmas›
gerekeni yapmak için hareket etme-
liyiz. Biz avukatlar olarak sürekli
mahkemelere gidiyoruz ve mahke-
melerin yüzüne kanunlar›n nas›l ol-
mas› gerekti¤ini söylemeliyiz. On-
dan sonra savunmal›y›zda. Bize
baflvuran insanlar düflünceleri için
yarg›lanan insanlar. 

‹nsanlar hep iki türlü düflünmeli
“Neden bu gerekli? Neden gerekli
de¤il? Neden do¤ru? Neden do¤ru
de¤il?” bunlar› da göstermeliyiz. 

(YYüürrüüyyüüflfl:: Türkiye’de y›k›mlar
söz konusu. ‹nsanlar›n yaflad›klar›

gecekondular›-
n› y›kmak isti-
yorlar ve yasal
dayanaklar› da
var. Bu konuy-
la ilgili bir pa-
nelde avukat-

lardan biri ‘‘YYaassaayy›› bbooflfl vveerriinn,, mmüü--
ccaaddeellee eeddiinn’’ demiflti. Bir avukat›n
‘Yasay› bofl verin’ demesini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Kanunlar
vard›r ama bu kanunlar›n var olma-
s› kanunlar›n do¤ru oldu¤unu gös-
termez. Bir sürü kanun sürekli de¤i-
fliyor. ‘fiu kanun iyi de¤il’ diye de-
¤ifliyor. O avukat›n dedi¤i do¤rudur.
Örnek verdi¤iniz olayda do¤ru olan
halk›n ona karfl› verdi¤i mücadele-
dir. Kanuna göre insanlar›n evlerini
y›kmalar› yanl›fl bir fleydir. O zaman
biz halk› destekleriz. Tek tek entel-
lektüellere, ayd›nlara, üniversite ho-
calar›na gidip kanunun do¤ru olma-
d›¤›n›, adil kanun olmad›¤›n› anlat›-
r›z. Mahkemelerde kanunlara göre
savunuyorsak önce bu kanunun yal-
n›fl oldu¤unu söylemeliyiz. Halk›n
evlerini y›kmaya yarayan kanun
do¤ru de¤ildir. Halk›n mücadelesi
do¤rudur. Baz› fleylerin de¤iflmesini
istiyorsak herkes kendi alan›nda de-
¤iflmesi için mücadele etmelidir.
Onun için ben soka¤a ç›k›p da bu
fley için mücadele etmeliyim, hem
de hukuki olarak mücadele etmeli-
yim.

� Herkes kendi yerinde müca-
dele etmelidir. Biz avukat olarak ka-
nunlarla ilgili mücadele etmeliyiz.
Demeliyiz ki “Bu kanun do¤ru de-
¤il”. Onlar›n bize dayatt›klar› ka-
nunlar›n do¤ru olmad›¤›n› da göste-
rerek mücadele etmeliyiz. 

AAvv.. IIrraattxxee UUrriizzaarr (Bask Bölgesinden)

Behiç AAflç› öörne¤i vvard›r. AAdaleti mmahkeme
salonlar›nda bbulamad›¤› yyerde aart›k  ‘‘YYaappaabbiilleeccee¤¤iimmiizz

bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy kkaallmmaadd››’’ diyerek kkendi bbedenini aaçl›¤a,
ölüme yyat›rm›flt›r. BBu dda bbir hukuk mmücadelesidir, bbu

da bbir avukat mmücadelesidir.
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Dünyadaki ve ülkemizdeki
Amerikan üsleriyle ilgili yaz›
dizimizin bu sonuncu bölü-
münde a¤›rl›kl› olarak ‹ncirlik
üzerinde duraca¤›z. Önceki
bölümlerde ortaya koydu¤u-
muz bilgileri de gözönünde
bulundurarak flu soruyu cevap-
layal›m: ““AABBDD aaçç››ss››nnddaann
‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü’’nnüü öönneemmllii
kk››llaann nneeddiirr??””

‹ncirlik Üssü, Amerika’n›n
SSoovvyyeettlleerr BBiirrllii¤¤ii’ne yönelik
dinleme, izleme gibi istihbari
faaliyetlerinde, ‹‹rraann,, IIrraakk,,
LLüübbnnaann,, FFiilliissttiinn baflta olmak
üzere tüm Ortado¤u halklar›na
yönelik, izleme, dinleme gibi

faaliyetlerde, askeri güçlerine lloojjiiss--
ttiikk temininde ve do¤rudan askeri

sald›r›larda, kontrgerilla operasyon-
lar›nda kullan›lm›flt›r. 

Amerika’l› yetkililerin bu bölü-
mün en bafl›nda aktard›¤›m›z sözle-
rinde ‹ncirlik Üssü’nün onlar için
nas›l bir önem tafl›d›¤› aç›kça görü-
lüyor. 

‹ncirlik Üssü’nün Yeni Bir Yüz-
y›l ‹çin Stratejiler Güçler ve Kay-
naklar isimli Amerikan Raporu’nda
““bbiirr kkaallee”” olarak de¤erlendirilmesi
bofluna de¤ildir. ABD ordusunun
internet sitesinde ‹ncirlik Üssü’nün
ooppeerraassyyoonneell ggöörreevvii oldu¤unu belir-
tiliyor. Site’de üssün görevi, ““ggüü--
nneeyy bbööllggeessii ooppeerraassyyoonnllaarr›› vvee aacciill
mmüüddaahhaalleelleerree hhaazz››rr oollmmaakk”” olarak
ifade ediliyor. 

Ayn› sitede ‹ncirlik’in di¤er baz›
“misyonlar›” da flöyle s›ralan›yor:

--EE¤¤iittiimm pprrooggrraammllaarr››nnddaa,, bbööllggee--
sseell ttaattbbiikkaattllaarrddaa,, ggeerrççeekk ooppeerraass--
yyoonnllaarraa ddeesstteekk vveerrmmeekk aammaacc››yyllaa
‹‹nncciirrlliikk ççookk iiyyii bbiirr ee¤¤iittiimm oollaannaa¤¤››
ssaa¤¤llaammaakkttaadd››rr.. 

--ÜÜssssüünn ggöörreevvlleerriinnddeenn bbiirrii ddee
ppaattllaayy››cc›› vvee ssiillaahh ddeeppoollaammaakktt››rr..

-Irak operasyonu gibi önemli
görevleri üstlenen MMeerrkkeezzii KKuuvvvveett--
lleerr KKaarraarrggaahh›› iillee iilleettiiflfliimmii ssaa¤¤llaa--
mmaakkttaadd››rr.. 

‹ncirlik’te görev yapm›fl Ameri-
kan subaylar›n›n  aç›klamalar›yla da
teyid edildi¤i gibi üs; 

“Kritik malzemeleri IIrraakk’’››nn üücc--
rraa kkööflfleelleerriinnee hhaavvaa yyoolluuyyllaa ttaaflfl››--
mmaakkttaa,, 2244 ssaaaatt ssüürreeyyllee kkaarrggoo üüssssüü
olarak hizmet vermekte, bölgenin
de¤iflik yerlerine yerleflmifl iflgalci
Amerikan ordusunun yedek parça,
t›bbi malzemeler gibi ihtiyaçlar›n›
karfl›lamakta da kullan›lmaktad›r.  

Irak’a Amerikan ihtiyac› için gi-
den tüm hava kkaarrggoo ttaaflfl››mmaacc››ll››¤¤››--
nn››nn yyüüzzddee 6600’’aa yyaakk››nn›› ‹ncirlik Üs-
sü’nden yap›l›yor. 

‹ncirlik’in kimin ihtiyaçlar› için
ve ““kkiimmiinn ddeenneettiimmiinnddee”” kullan›l-
d›¤›, oligarflinin ve ordunun sürekli
çarp›tt›¤› konulardan biridir;
AABBDD’’nniinn AAddaannaa KKoonnssoolloossuu EErriicc
GG rreeeenn, 44 AArraall››kk 22000077’de yapt›¤› bir
aç›klamada gayet aç›k söylüyordu:
““‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü,, bbiizziimm iihhttiiyyaaççllaarr››--
mm››zzaa ggöörree kkuullllaann››ll››yyoorr””. 

Green ayr›ca, ‹ncirlik’in Afga-
nistan’›n iflgalinde nas›l kullan›ld›-
¤›n› da anlat›yordu: “Son savafl dö-
neminde bildi¤iniz gibi Amerikan
askerlerinin Afganistan’daki faali-
yetleri için de bu üs (‹ncirlik) önem-
li bir lojistik destek sa¤lad›... Ayn›
zamanda,, AArraapp üüllkkeelleerriinnddeekkii ffaaaallii--
yyeettlleerrddee ddee öönneemmllii iiflfllleevv üüssttlleennddii..””

‹ncirlik Üssü’ne iliflkin tüm bu
bilgiler, ‹ncirlik’in Irak ve Afganis-
tan’›n iflgalinde Amerika’n›n emrin-
de kullan›ld›¤›n›, Türkiye’nin res-
men bir ““ssaavvaaflfl kkaarraarrggaahh››”” haline
getirildi¤ini gösteriyor. 

Böyle olmas› da do¤al oland›r;
çünkü Amerikan emperyalizmi bu
üssü zaten bunlar için yapm›flt›r. 

‹ncirlik’in ssuç 
dosyas›ndan bbaz› ssayfalar

Emperyalist katillerin dedi¤i gi-
bi, bir “kale” oras› gerçekten de.
Oradan ç›kan ordular, uçaklar, böl-
gede bir çok yeri yak›p y›k›p geri
“üslerine döndüler.”

‹NC‹RL‹K
ve Amerikan Üsleri

Emperyalist Sald›rganl›¤›n
Karargahlar› 

4. BBölüm

''''‹‹nncciirrlliikk DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ddee bbiirr
bbuunnaall››mm hhaalliinnddee eenn iilleerrii hhaattttaakkii
AAmmeerriikkaann uuççaakkllaarr››nn››nn kkiilliitt üüssssüü--
ddüürr..”” (ABD Kongre Araflt›rma Ser-
visi'nin, 1984 tarihli Raporu)

u
''Türkiye'deki üsler, Birleflik Dev-

letler için son derece önemlidir.
Gerçekte Ortado¤u'da (...) AAmmeerrii--
kkaa''nn››nn ddoo¤¤rruuddaann mmüüddaahhaalleessiinnii ggee--
rreekkttiirreenn bbiirr oollaayyddaa Türkiye'nin des-
te¤ini almaks›z›n ve bbuu üüsslleerrii kkuull--
llaannmmaakkss››zz››nn bunu önlemek mümkün
de¤ildir.'' (Hv. Org. George S.
BROWN(*))

u
''...Türkiye'deki ABD istihbarat

tesisleri, SSoovvyyeettlleerr BBiirrllii¤¤ii''nniinn ffüüzzee
ddeenneemmeelleerriinniinn iizzlleennmmeessiinnddee vvee bbiill--
ggii tteemmiinniinnddee eenn öönneemmllii kkaayynnaakktt››rr..
(...) Halen ddii¤¤eerr yyeerrlleerrddee [[kkuullllaanndd››--
¤¤››mm››zz]] hhiiççbbiirr iissttaassyyoonn vvee ddii¤¤eerr ssiiss--
tteemmlleerrllee TTüürrkkiiyyee''ddee kkaayyddeettttii¤¤iimmiizz
bbiillggiiyyii tteemmiinn eettmmeemmiizz mmüümmkküünn ddee--
¤¤iillddiirr.. '' '' (D›fliflleri Siyasi ‹fller Daire
Baflkan› Philip C.HAB‹P(*)

‘Ortado¤u’ya, Akdeniz’e rahatça 
müdahale edilebilecek bir kaledir.’
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- LLübnan’›n bbombalanmas›:
Amerikan ordusuna lojistik deste-
¤in d›fl›nda Ortado¤u ve Kafkas-
lar’a yönelik “ooppeerraassyyoonneell”” bir
ssaalldd››rr›› mmeerrkkeezzii olarak da kullan›-
lan üs’ten gerçeklefltirilen iillkk sald›-
r›lardan biri Lübnan’a yönelik sal-
d›r›d›r. 11995588’’ddee LLüübbnnaann'daki ilerici
güçlerin direniflini bast›rmak için
Lübnan’a sevkedilen Amerikan as-
kerlerinin sseevvkkiiyyaatt›› ‹ncirlik Üs-
sü'nden gerçeklefltirildi. ABD, Tür-
kiye’ye formaliteden de olsa hhaabbeerr
vveerrmmeeyyee,, iizziinn aallmmaayyaa bbiillee ggeerreekk
dduuyymmaadd››.. 

- U-2’lerin mmerkez üüssü oola-
rak ‹‹ncirlik: ‹ncirlik, baflta da be-

lirtti¤imiz gibi SSCB’ye karfl› bir
iissttiihhbbaarraatt vvee tteehhddiitt üüssssüü olarak
kullan›lmaktayd›. ‹ncirlik’e yerlefl-
tirilen nnüükklleeeerr silahlar, SSCB’ye
karfl› bir  tehditti. ‹ncirlik, SSCB’ye
karfl› kullan›lan UU--22 UUççaakkllaarr››nn››nn
ddaa mmeerrkkeezziiyyddii.. 

U-2 casus uçaklar›, Türkiye res-
mi makamlara ““mmeetteeoorroolloojjii uuççaa¤¤››””
olarak bildirildi. Ancak çok sonra
ortaya ç›kan bir Amerikan belgesin-
de ABD’nin, Türkiye’yi nas›l kan-
d›rd›¤› aç›k bir flekilde anlafl›ld›.
Belgede flunlar yaz›l›yd›:

“Adana’daki U-2’nin gelecek
birkaç ayda en önemli görevi sade-
ce keflif uçufllar› olacak. Bu faali-
yetler TTüürrkkiiyyee’’yyee NNAASSAA ssiivviill pprroogg--
rraamm››nn››nn son bölümü olarak aç›kla-
nacak. Türkiye’de bulunan befl adet
U-2’den... üçü asgari dört ay bo-
yunca ggiizzlliilliikk aalltt››nnddaa ççaall››flflaarraakk
Adana’da kalacakt›r…” (Zaman,
23 A¤ustos 2006)

CIA’n›n projesiyle gelifltirilen
U-2 uçaklar› ‹ncirlik Üssü’nden ha-
valanarak SSCB üzerinde defalarca
ajanl›k yapt›lar. U-2’lerin ‹ncirlik’te
oldu¤u henüz kabul edilmezken, bir
11 MMaayy››ss 11996600’ta bir U-2 uça¤›n›n
SSSSCCBB ttaarraaff››nnddaann ddüüflflüürrüüllmmeessii,,
halktan saklanan gerçeklerin aç›¤a
ç›kmas›n› sa¤lad›. U-2’nin pilotu
uçufl haritalar›yla birlikte sa¤ olarak
SSCB’nin eline geçti. 

11997700--11998800 aras›nda bölgede ger-
çeklefltirilen Amerikan operasyon-
lar›nda ‹ncirlik kullan›lmaya devam

edildi. 11999911 KKöörrffeezz SSaalldd››rr››ss›› s›ra-
s›nda ise üssün kullan›m› en üst dü-
zeye ç›kt›. Irak halk› ‹ncirlik Üs-
sü’nden kalkan uçaklarla bomba-
land›. Üs’ten kalkan Amerikan
uçaklar›, Irak üzerinde tam 1144 bbiinn
saat uçufl yapt›, 33 bbiinn adet bomba
att›, 110000’ün üzerinde füze f›rlatt› ve
toplam 110000 sald›r› düzenledi.

Sadece bu rakamlar, Türkiye’nin
‹ncirlik arac›l›¤›yla nas›l bir SSUUÇÇ
OORRTTAAKKLLII⁄⁄II içinde oldu¤unu gös-
termeye yeter san›r›z.   

‹leri kkarakol ‹‹ncirlik

1111 EEyyllüüll 22000011’de Amerika’daki
Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik
sald›r›n›n ard›ndan Amerika’n›n
emperyalizme biat etmeyen ülke ve
örgütlere karfl› ““tteerröörree kkaarrflfl›› ssaa--
vvaaflfl”” ad› alt›nda ilan etti¤i hhaallkkaa
kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl’ta ‹ncirlik Üssü de
önemli bir rol üslendi. Üs, ABD ta-
raf›ndan “ileri karakol” olarak kul-
lan›lmaya baflland›. 

AAffggaanniissttaann’’››nn bboommbbaallaannmmaayyaa
bbaaflflllaannmmaass››nnddaann öönnccee üsse yo¤un
bir askeri y›¤›nak yap›ld›. Keza
Irak’›n iflgalinden önce de Irak üze-
rindeki keflif uçufllar› ‹ncirlik’ten
yap›ld›. 

‹ncirlik 2001’de ABD için eenn
iilleerrii hhaattttaakkii üüss kkoonnuummuunnddaayydd›› ve
bu nedenle Afganistan ve Irak’a yö-
nelik sald›r›da merkezi üs olarak
kullan›ld›. AAffggaanniissttaann''aa yyaallnn››zzccaa 88
ssaaaatt uuzzaakkll››kkttaa olan üsten, iflgal s›-
ras›nda lojistik destek sa¤land›. Af-
ganistan giden kkaarrggoonnuunn yyaakkllaaflfl››kk
yyaarr››ss››,, Irak'a ggiiddeenn kkaarrggoonnuunn yyüüzz--
ddee 7700'i ‹ncirlik’ten sevk edildi. 

Irak ve Afganistan’›n iflgallerin-
de; asker sevkiyat›, uçaklar›n bak›m
ve onar›m›, askeri araç gereç ve ya-
k›t temini, yaral› askerlerin tedavisi,

Merkez Karargah’la iletiflim sa¤lan-
mas› ‹‹nncciirrlliikk üüzzeerriinnddeenn yap›ld›. 

2233 HHaazziirraann 22000033 tarihinde im-
zalanan gizli bir BBaakkaannllaarr KKuurruulluu
kkaarraarr››yyllaa,, ‹ncirlik Üssü’nün ABD
Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan, “tran-
sit geçifller için kullan›lmas›na” da
izin verildi. Bu kararname hheerr yy››ll
uuzzaatt››llmm››flfltt››rr ve bugün de geçerlidir.
AKP hükümeti, bu iflbirlikçilik ka-
rarnamesini ‹ncirlik’in ““iinnssaannii
aammaaçç””ll››((!!)) kullan›m› için ç›kard›¤›-
n› aç›klasa da Amerika, ‹ncirlik üze-
rinden bbüüttüünn ssiillaahh vvee aasskkeerrii mmaall--
zzeemmee sseevvkkiiyyaatt››nn›› sürdürdü. 

‹ncirlik, Irak’›n iflgalinde, savafl
alan› d›fl›nda olmas› nedeniyle ifl-
galciler için ggüüvveennllii bbiirr mmeerrkkeezz

olufltururken, üssün yak›n›ndaki ‹s-
kenderun liman› da, Irak’a silah ve
malzeme sevk›yat›nda kullan›ld›.
Ulafl›m aç›s›ndan uygunlu¤u, deva-
sa havaalan›na ve depolara, çok bü-
yük bir araziye sahip olmas› nede-
niyle üs, Afganistan ve Irak iflgalin-
de büyük bir rol üstlendi. 

Milli Savunma Bakan VVeeccddii
GGöönnüüll,, daha sonra yapt›¤› bir aç›k-
lamada, Türk Hava Sahas› ve ‹ncir-
lik Üssü’nün 22000011--22000088 y›llar› ara-
s›nda; Amerika taraf›ndan, Afganis-
tan rotas›nda 1133 bbiinn 550000, Irak ba¤-
lant›l› olarak da 8844 bbiinnddeenn fazla
uçufl için kullan›ld›¤›n›, ayr›ca da
ABD’ye 66 bbiinn mmüünnffeerriitt uuççuuflfl iizznnii

verildi¤ini aç›klad›. 

TTooppllaayy››nn;; sadece 7 y›lda, ABD,
110033 bbiinn 550000 kkeezz uçufl yap›yor ülke-
miz üzerinde. Sanki kendi ülkeleri!

Elbette 110033 bbiinn 550000 sadece bir
rraakkaamm de¤ildir: Katliamd›r, iflgal-
dir. Irak ve Afgan halklar› ‹ncir-
lik’den kalkan bu uçaklarla katledil-
di. Bu nedenle de ‹ncirlik Üssü’nün,
Irak ve Afganis’taki AAmmeerriikkaann iiflfl--

CIA, ssoonn 55 yy››llddaa ‹ncirlik’ten ABD-
’nin iflkence merkezlerine 2244 sseeffeerr yap-
t›. Kim iktidardayd› bu 5 y›lda?

Bugün ABD'nin dünyadaki aasskkeerrîî
ooppeerraassyyoonnllaarr››nn››nn yyüüzzddee 5500''ssii Türkiye
üzerinden gerçekleflmektedir... KKiimmiinn
iikkttiiddaarr››nnddaa uullaaflfl››lldd›› bbuu oorraannaa?? 

AKP-ABD ‹flbirli¤i
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ggaalliiddeenn vvee kkaattlleeddiilleenn hheerr iinnssaann--
ddaann,, aatt››llaann hheerr bboommbbaaddaann,, ss››kk››llaann
hheerr kkuurrflfluunnddaann ddoo¤¤rruuddaann ssoorruumm--
lluulluu¤¤uu vard›r. 

Dolay›s›yla, ‹ncirlik Üssü’nü 55
y›ld›r Amerika taraf›ndan kullan›l-
mas›na izin veren gelmifl geçmifl
bbüüttüünn iikkttiiddaarrllaarr,, ‹ncirlik Üs-
sü’nden gerçeklefltirilen sald›r›lar-
dan ve yaflanan katliamlardan bbii--
rriinnccii ddeerreecceeddeenn ssoorruummlluudduurrllaarr vvee
AABBDD’’nniinn ssuuçç oorrttaa¤¤››dd››rrllaarr.. 

Her Amerikan üüssü
bir Guantanamo’dur
veya oolmaya aadayd›r. 

‹ncirlik Üssü 2004 y›l›ndan iti-
baren "Anti Terör Üssü" ad›n› ald›.
Yani üssün art›k aç›kça, hhaallkk kkuurr--
ttuulluuflfl ssaavvaaflflllaarr››nnaa,, hhaallkkllaarr››nn aannttii--
eemmppeerryyaalliisstt ddiirreenniiflfllleerriinnee kkaarrflfl››
kkuullllaann››llmmaass››, bu adland›rmayla
resmilefltirilmifl oldu. 

‹ncirlik, böylece bölgesel ola-
rak ilerici, anti-emperyalist hare-
ketler için do¤rudan bir tehdit ha-
line getirilmifltir. ‹ncirlik’in “Te-
rör Üssü” olarak ilan edilmesi;
ABD’nin terörle mücadelesinde
bundan sonra da hiçbir yasa, hu-
kuk tan›madan, çok daha perva-
s›zca kullan›laca¤› anlam›na gel-
mektedir. Gerçekte her Amerikan
üssü bir GGuuaannttaannaammoo’’dduurr veya
olmaya adayd›r. 

‹ncirlik anti-Amerikanc› ‹slam-
c›lar›n, yurtseverlerin kaç›r›lmas›n-
da, gizli iflkencehanelere tafl›nma-
s›nda da rol oynad›. CCIIAA’’nn››nn “ifl-
kence uçaklar› seferlerinde” ‹ncir-
lik’in ad›ndan s›kça söz edildi. Aç›-
¤a ç›kan çeflitli raporlarda, CIA’n›n,
ssoonn 55 yy››llddaa ‹ncirlik’ten ABD’nin ifl-
kence merkezlerine 2244 sseeffeerr yapt›¤›
kaydediliyor. Kim iktidardayd› bu 5
y›lda?

‹ncirlik Üssü, Amerika’n›n hiç-
bir uluslaras› kural, yasa tan›madan
sürdürdü¤ü “terörle mücadele”sin-
de, Irak ve Afganistan’dan Guanta-
mano’ya uzanan bir köprü oldu. 

‹ncirlik’in gerek IIrraakk vvee AAffggaa--
nniissttaann iiflflggaalliinnddee,, ggeerreekkssee ddee CC‹‹--
AA’’nn››nn ddii¤¤eerr ooppeerraassyyoonnllaarr››nnddaa

AAmmeerriikkaa taraf›ndan bu kadar tercih
edilmesinin nedeni; ‹ncirlik’in belli
bir ““iissttiikkrraarr””››n›n olmas› ve rraahhaatt
kkuullllaann››llaabbiillmmeessiiddiirr. O nedenle de
ABD’nin bafl›n› a¤r›tmayan bir ko-
numdad›r. IIrraakk’’ttaann ççeekkeeccee¤¤ii aass--
kkeerrlleerr iiççiinn ddee bu nedenle ABD için
en uygun yer ‹ncirlik Üssü’dür. Ni-
tekim, Irak’ta bulunan 142 bin aske-
rin ‹ncirlik Üssü üzerinden çekile-
ce¤i aç›kland›. 

‹ncirlik Üssü’nün kapasite, silah

personel olarak daha da “güçlendi-

rilece¤i”  yönünde aç›klamalar var-

d›r. ABD’nin bölgesel olarak Türki-

ye biçti¤i rol jandarmal›kt›r. Üsler

ve özelliklede ‹ncirlik Üssü bu anla-

m›yla ABD’nin ihtiyaçlar› do¤rultu-

sunda daha yo¤un olarak kullan›la-

cak, bölge halklar› için ölüm kus-

maya devam edecektir. 

Türkiye, ABD’ye verdi¤i say›s›z

üsle, üslere yerlefltirilen 90 adet

nükleer füzeyle, ülkemizin, AAmmeerrii--

kkaann iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinnddee geldi¤i nokta-

y› göstermek aç›s›ndan flu gerçek

herfleyi özetlemektedir: BBuuggüünn

AABBDD''nniinn ddüünnyyaaddaakkii aasskkeerrîî ooppee--

rraassyyoonnllaarr››nn››nn yyüüzzddee 5500''ssii TTüürrkkiiyyee

üüzzeerriinnddeenn ggeerrççeekklleeflflmmeekktteeddiirr.. 

‹flte bu gerçek; Türkiye’yi ve do-

las›yla Türkiye’deki Amerikan üsle-

rini ABD aç›s›ndan bu kadar öönneemm--

llii kk››llmmaakkttaadd››rr.. ABD, kendi ülke-

sinden çok uzaklarda Amerikan ifl-

birlikçileri sayesinde ülkemiz üze-

rinden Ortado¤u halklar›na karfl›

büyük bir savafl sürdürmektedir. Bu

savaflta Türkiye’ye düflen görev

ABD’nin kkoollttuukk ddee¤¤nnee¤¤ii olmakt›r. 

Ülkemizdeki üsler, hem kendi
ülkemiz haklar›, hem de Ortado¤u,
Kafkas ve Balkan halklar›na yöne-
lik savafl›n örgütlendi¤i merkezler-
dir. Bu merkezler halklar için yal-
n›zca ddüüflflmmaannll››kk üretmektedir. 

Üsler, ssahipleriyle bbirlikte 
kovulacakt›r

Üsler, ABD’nin dünya haklar›na
karfl› yürüttü¤ü savafltaki en büyük
dayanaklar›ndan biridir. Bu dayana-
¤› Amerika’n›n elinden almak dün-
yan›n dört bir yan›nda haklar›n›n
anti-emperyalist savafl› yükseltme-
sine ba¤l›d›r. 

Türkiye halklar›n› ABD emper-
yalizmine ba¤layan eessaarreett zziinncciirrllee--
rriinnddeenn kurtaracak olan, aannttii--eemm--
ppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk hhaallkk kkuurr--

ttuulluuflfl ssaavvaaflfl››dd››rr.. Halk›n tepkisi ve
demokratik mücadelesi sonucunda
elbette bu üslerden baz›lar› kapat›-
labilir; ki halklar›n mücadele tari-
hinde böyle onurlu örnekler var-
d›r. Fakat, hepsinden ve ebediyen
kurtulmak, Amerika’n›n ülkemiz
üzerindeki egemenli¤ine son ve-
rip, halk›n iktidar›n› kurmaktan
geçer. 

Ki elbette, ulusal onurumuzu
geri kazand›¤›m›z ve ülkemizi
emperyalist üslerden ar›nd›rd›¤›-
m›z günler de gelecektir... Emper-

yalizm istedi¤i kadar devasa üslere,
ola¤anüstü teknolojik silahlara,
bombalara, yüzbinlerce askere sa-
hip olsun, haklar karfl›nda er ya da
geç yyeenniillmmeeyyee mmaahhkkuummdduurr.. Hiç
kimse askeri üslerine, askeri gücüne
bakarak Amerikan emperyalizminin
yenilmez oldu¤unu sanmas›n. Unu-
tulmamal›d›r ki; halk›n ordusu kar-
fl›s›nda hiçbir ordunun ilelebet zafer
kazanma flans› yoktur. Dünya halk-
lar›n›n Hitler’in dev ordular›n›,
Amerika’n›n ordular›n› altedip za-
ferler kazand›¤› günler yaz›lm›flt›r
tarihe ve o tarih süren bir tarihtir.
EEMMPPEERRYYAALL‹‹ZZMM YYEENN‹‹LLEECCEEKK,,
DDÜÜNNYYAA HHAAKKLLAARRII KKAAZZAANNAA--
CCAAKKTTIIRR!! 

- bbitti --

(*) Aktaran, Sezai Orkunt, “Türkiye-
ABD Askeri ‹liflkileri”, syf. 268, 272) 
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20 Eylül 2009 tarihinde 3. Kon-
gresini yapan Anadolu Federasyonu
yeni yönetimini seçerek, hedeflerini
belirledi. Anadolu Federasyonu
Baflkan› Latife Ad›güzel'e Kon-
gre’ye iliflkin de¤erlendirmesini,
Federasyonun hedeflerini ve prog-
ram›n› sorduk.

**

YYüürrüüyyüüflfl:: Anadolu Federasyonu
3. Kongresini yapt›. Kongreniz nas›l
geçti? 

LLaattiiffee AAdd››ggüüzzeell: Bize derginiz-
de yer verdi¤iniz için öncelikle
Anadolu Federasyonu ad›na teflek-
kür ederim. 

3. Kongremiz oldukça coflkulu
geçti. Kongremize Almanya’dan
Sol Parti, MLPD (Almanya Mark-
sist Leninist Partisi) ve Rothe Hil-
fe’den (K›z›l Yard›m) davetliler ka-
t›ld›. Yine Avrupa’n›n çeflitli flehir-
lerinden 80 civar›nda federasyonu-
muzun delegesi ve 200 civar›nda iz-
leyici kongremize kat›ld›. Gelen de-
legeler flehirlerini temsilen tebli¤le-
rini sundular. 

Bu tebli¤ler; 

-Aile ve çocuk e¤itimi 

-Kad›n sorunu 

-Gençlik 

-Irkç›l›k ve iflsizlik üzerineydi. 

Ayr›ca çal›flmalar›m›z›n olumlu
ve eksik yanlar› de¤erlendirildi. Çe-
flitli dernekleri temsilen konuflan
arkadafllar›m›z, kendi bölgelerin-
deki sorunlar› dile getirdiler. Çö-
züm yollar›n› ve faaliyetlerini anlat-
t›lar. 

Federasyonumuza yönelen tüm
bask›lara, genel olarak demokratik
mücadelenin önüne ç›kar›lan
engellemelere ra¤men mücadelemi-
zi devam ettirmenin coflkusunu ya-
kalad›k. Sadece Anadolu Federas-
yonu’nun, göçmenlerin sorunlar›yla
do¤rudan ilgilendi¤ini ve aktif mü-
cadele etti¤ini, sorunlar›n esas›na
indi¤ini, mücadelemizi yükseltmek
gerekti¤ini, her bölge kendi konu-
sunu ifllerken vurgulad›. 

*

YYüürrüüyyüüflfl:: fiu anda Almanya'da
ve tüm Avrupa'da yaflayan Türki-
ye'lilerin sorunlar›n›n en önemlileri
sizce hangileridir? 

AAdd››ggüüzzeell:: En önemli sorunlar
››rrkkçç››ll››kk vvee yyaabbaanncc›› ddüüflflmmaannll››¤¤››,, iiflfl--
ssiizzlliikk,, uuyyuuflflttuurruuccuu vvee yyoozzllaaflflmmaa,,
dd››flflllaannmmaa,, yyaabbaanncc››llaarr yyaassaass››nn››nn
ddaayyaatt››llmmaass››,, aannttii--tteerröörr yyaassaallaarr››
112299 aa,,bb,,cc.... mmaaddddeelleerriiyyllee iinnssaannllaa--
rr››nn öözzggüürrllüükklleerriinniinn kk››ss››ttllaannmmaass››,,
kkrriimmiinnaalliizzee eeddiillmmeessiiddiirr.. 

Bundan 50 y›l önce davul zur-
nayla getirilen insanla-
r›m›za en a¤›r ve en
pis ifllerini yapt›rd›lar.
Bugün bizim insanlar›-
m›z baflta olmak üzere
tüm yabanc› say›lan
insanlar, ikinci s›n›f
insan muamelesi görü-
yor. Yabanc›lar d›flla-
n›yor, iflsiz, evsiz b›ra-
k›l›yor. ‹flsizli¤in fatu-
ras› yabanc›lara ç›kar›-
larak hedef tahtas› ha-
line getirilmek isteni-

yor. 

Yabanc› düflmanl›¤› bilinçli ola-
rak körüklenerek, Nazilerin yaban-
c›lara sald›r›lar› meflrulaflt›r›l›yor.
‹lerici ve demokratlara karfl› anti
demokratik sald›r›lar t›rmand›r›l›r-
ken, Nazilerin faaliyetlerine izin ve-
riliyor. Bugün eski Demokratik Al-
manya’n›n baz› yerleflim yerlerinde
neredeyse yabanc›lar›n sokakta gez-
melerine izin verilmiyor. ‹flte bu
noktada Anadolu Federasyonu’na
önemli görevler düflüyor. Halk›m›-
z›n sorunlar›na sahip ç›kmak, bu so-
runlar›na sahip ç›kma bilincini ge-
lifltirerek, mücadele etmek ve örgüt-
lenmeyi sa¤lamak. 

*

YYüürrüüyyüüflfl:: Anadolu Federasyo-
nu'nun önümüzdeki dönemde önce-
lik verece¤i sorunlar hangileri ola-
cak? Bu sorunlar do¤rultusunda
gerçeklefltirmeyi düflündü¤ünüz
kampanyalar var m› gündeminizde? 

AAdd››ggüüzzeell:: Öncelikle ›rkç›l›¤a
karfl› çeflitli kampanyalar yürütmeyi
düflünüyoruz. 

Irkç›lara karfl› gerek yabanc›la-
r›n gerekse de Alman halk›n›n daya-
n›flmas›n› sa¤lamak için çaba sarf
edece¤iz. Irkç›l›k bugün Avrupa’da
yaflayan halklar için çok büyük teh-
like teflkil etmektedir. Ve ›rkç›l›k
Avrupa devletlerinin himayesinde
geliflmektedir. Avrupa’da yaflayan
insanlar›m›z ne yaz›k ki bu büyük
tehlikenin henüz fark›nda de¤il. 

Adeta “bana dokunmayan y›lan
bin yaflas›n” anlay›fl› söz konusu.
Bu gidiflat› de¤ifltirmek durumunda-
y›z. Aksi takdirde yar›n bunun fatu-
ras› çok a¤›r ödenmek durumunda
kal›nacakt›r. Bunun ciddi örnekleri,
yabanc›lara yönelik sokakta yap›lan
sald›r›lar, ev, iflyeri yakmalar ger-
çekleflmektedir. Öyle ki bu mahke-
me salonunda hâkim ve polislerin

Anadolu FFederasyonu BBaflkan›  LLatife AAd›güzel;

Federasyonumuz Türkiyeli tüm göçmenlerin 
sorunlar›n› çözebilecekleri, kendilerini ifade 
edebilecekleri bir kurumdur 

LLaattiiffee AAdd››ggüüzzeell,, 11996666
DDeerrssiimm ddoo¤¤uummlluu.. 2277
yy››lldd››rr AAllmmaannyyaa’’ddaa......
BBuu ssüürreecciinn hheemmeenn
hheeppssiinnddee ddeemmookkrraattiikk
kkiittllee öörrggüüttlleerriinnddee
hhaallkk››mm››zz››nn
mmüüccaaddeelleessiinnddee yyeerraalldd››..
EEvvllii vvee iikkii ççooccuukk
aannnneessii.. MMeessllee¤¤ii
eekkoonnoommiisstt.. 
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gözleri önünde ölümle sonuç-
lanan sald›r›lara kadar vard›-
r›lm›flt›r... 

‹flsizlik Almanya için ciddi
bir sorun haline gelmifltir.
Bundan en çok etkilenen de
biz yabanc›lar oluyoruz. Ki ifl-
sizli¤in faturas›n› biz yabanc›-
lara yüklüyorlar. Y›llarca bu-
raya emek veren yabanc›lar›
iflsiz olduklar›ndan dolay› sen
ifle yaram›yorsun ülkene dö-
nebilirsin anlay›fl› ile Almanya’da
oturma haklar› ellerinden al›nmak
isteniyor. Böylece ülkelerine geri
göndermek için ellerinde bir baha-
neleri olmufl oluyor. Bu konuda da
düpedüz çifte standart uygulan›yor.
‹flsizli¤e karfl› mücadele etmek, ya-
banc›lar›n haklar›n› savunmak, sa-
hip ç›kmak göreviyle de karfl› karfl›-
yay›z. Ciddi bir sorun haline gelen
iflsizlik ve bunu sonucu oluflan yok-
sulluk somut bir gerçeklik haline
gelmifltir. Buna sessiz kalamay›z.
Bununla ilgili de çeflitli kampanya-
lar›m›z olacakt›r. 

Bir di¤er önemli sorun ise Avru-
pa’da yaflayan gençlerimiz, çocuk-
lar›m›zd›r. 

Gençlerimiz yozlaflt›r›lmaya,
uyuflturucu bata¤›na bat›r›lmaya ça-
l›fl›lmaktad›r. Onlar› kriminalize
ederek, birer suç makinesi haline
getirilmek istenmektedir. Buna kar-
fl› duraca¤›z. 

Gençli¤imize sahip ç›kaca¤›z.
Gençlik bizim gelece¤imizse e¤er,
gençli¤imizin sorunlar›na sahip ç›k-
mak, onlar› yoz, çürümüfl kültürden
uzaklaflt›rmak zorunday›z. 

Kad›n ve aile sorunu ve buna
benzer irili ufakl› birçok sorun bi-
zim program›m›z dahilindedir. Tüm
bu sorunlarla mücadele etmek, hal-
k›m›z› sorunlar› temelinde örgütle-
mek göreviyle karfl› karfl›yay›z. 

Almanya’n›n özelikle yurtd›fl›n-
daki politikalar›n› örgütsel olarak
elefltiriyoruz, buna karfl› da kitlesel
çal›flmalar›m›z olacakt›r. 

Anadolu Federasyonu olarak
ezilen halklara karfl› yap›lan sald›r›-
lara karfl›y›z. Bu anlamda Alman-

ya’n›n AAffggaanniissttaann’’ddaakkii aasskkeerrii

vvaarrll››¤¤››nnaa ddaa karfl› ç›k›yoruz. Di¤er

sald›rgan ülkelerin yan› s›ra Alman

askerlerinin de Afgan halk›n›n kan›-

n› ak›tmas›n› istemiyoruz. 

Ayr›ca Amerika’n›n bir an önce

Irak’tan çekilmesini istiyoruz. Irak

halk› kendisine dayat›lan bu savaflta

büyük kay›plar vermifltir. Irak, Irak

halk›n›nd›r, ABD ve di¤er iflgalciler

Irak’› bir an önce terk etmelidir. 

Yoksullara dayat›lan bu savafllar

derhal sona erdirilmelidir. Bizler

Anadolu Federasyonu olarak bu

haydut savafllara karfl› oldu¤umuzu

bir kez daha belirtiyoruz. 

Bu tür iflgallere karfl› da sessiz

kalmayaca¤›z, bundan sonra da bu

konuda kampanyalar›m›z olacakt›r. 

*

YYüürrüüyyüüflfl:: Federasyonunuzun

yöneticileri, üyeleri olan NNuurrhhaann

EErrddeemm,, CCeennggiizz OObbaann ve AAhhmmeett

‹‹ssttaannbbuulllluu hala tutuklu. Genel Ku-

rul'da onlar› fahri üye ve yöneticile-

riniz olarak seçtiniz. Alman emper-

yalizminin terör demagojilerine bir

cevap vermifl oldunuz. Onlar neden

tutukland›lar, Almanya devletinin

demokratik faaliyetler karfl›s›ndaki

bu tutumunu nas›l de¤erlendiriyor-

sunuz? 

AAdd››ggüüzzeell:: 11 Eylül
2001’den sonra, baflta ABD
olmak üzere tüm dünyada
egemen devletlerce gelifltiri-
len terör politikalar› sonucu
oluflturulan Anti-Terör yasala-
r› giderek daha da geniflletile-
rek sürdürülmektedir. 

Almanya’da da var olan
madde 112299 aa’ya, madde 112299 bb
eklendi ve bu maddeye daya-

n›larak ilerici, demokrat kurum ve
kurulufllara karfl› pervas›z anti-de-
mokratik sald›r›lar daha da art›r›ld›.
Özellikle yabanc›lara ait demokra-
tik kurumlar üzerinde bask›lar artt›-
r›ld›. Dernek, ev, iflyeri bask›nlar›,
keyfi gözalt› ve tutuklamalara h›z
verildi. Bunun bir sonucu olarak
derneklerimiz, birçok üyemizin evi
bas›l›p keyfi bir flekilde pervas›zca
arand›, eflyalar›na el kondu. Fede-
rasyonumuzun eski yöneticileri de
129b maddesine dayan›larak tutuk-
land›lar. Bizler bu anti-demokratik
uygulamalara karfl› sessiz kalmad›k.
Çeflitli protesto eylemleri gerçeklefl-
tirdik. Halen Avrupa’n›n çeflitli fle-
hirlerinde bilgilendirme standlar›
aç›yoruz, bildiriler da¤›t›yoruz. De-
mokratik bir ülke oldu¤unu söyle-
yen Almanya’n›n bu anti-demokra-
tik tutumunu protesto ediyor, tutuk-
lu arkadafllar›m›z›n bir an önce ser-
best b›rak›lmas›n› istiyoruz. 

*

YYüürrüüyyüüflfl:: Bunlar›n d›fl›nda fe-
derasyonunuzla, mücadelenizle il-
gili eklemek istedi¤iniz bir fley var
m›? 

AAdd››ggüüzzeell:: Federasyonumuz
Türkiyeli tüm göçmenlerin kendi
sorunlar›n› çözmek isteyecekleri,
kendilerini ifade edebilecekleri bir
kurumdur. Onlar›n var olan sorunla-
r›n› çözecek, somut çözümler ürete-
cek, çocu¤undan yafll›s›na kadar
kendilerini bulabilecekleri yerler
haline getirmeye çal›flaca¤›z. Tüm
arkadafllar›m›z kurumumuzun do¤al
üyeleridir ve yürütece¤imiz çal›fl-
malarda onlar› yan›m›zda görmek
istiyoruz ve bu konularda daha du-
yarl› olmaya davet ediyoruz. 

““AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuunnaa
öönneemmllii ggöörreevvlleerr ddüüflflüüyyoorr..
HHaallkk››mm››zz››nn ssoorruunnllaarr››nnaa

ssaahhiipp çç››kkmmaakk,, bbuu
ssoorruunnllaarr››nnaa ssaahhiipp çç››kkmmaa

bbiilliinncciinnii ggeelliiflflttiirreerreekk,,
mmüüccaaddeellee eettmmeekk vvee

öörrggüüttlleennmmeeyyii ssaa¤¤llaammaakk..””
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D›fliflleri Bakan› AAhhmmeett DDaavvuu--
ttoo¤¤lluu, 2 Ekim günü Brüksel’deki
Avrupa Politikalar Merkezi’nde,
kürsüde konuflma yap›yordu; Muh-
temeldir ki Türkiye’nin demokra-
tikleflmede ne kadar büyük mesafe-
ler katetti¤ine dair masallar anlat›-
yordu. Ve muhtemelen bunun d›fl›n-
da da emperyalizme ne kadar çok
hizmet ettiklerini ve hizmet etmeye
ne kadar haz›r olduklar››n anlat›yor-
du. Ama bir anda “demokratikleflme
“masallar›n›” ortas›ndan kesen bir
geliflme oldu. 

BBeellççiikkaa ÖÖzzggüürrllüükk KKoommiittee--
ssii’nden iki kifli, ellerinde “Güler Ze-
re’ye Özgürlük” yaz›l› dövizlerle
bakan›n karfl›s›na ç›kt›lar. 

Belçika’daki DHKP-C davas›n-
dan da yarg›lanmakta olan Bahar
Kimyongör ile Deniz Demirkap›,
ellerindeki dövizlerle sadece
AKP’den bir talepte bulunmuyor,
AKP’nin katliamc›l›¤›n› ortaya ko-
yuyorlard›. AKP’nin gün gün iflledi-
¤i planl›, kas›tl› bir cinayetti döviz-
lerin anlatt›¤›. K›sacas›, Davuto¤-
lu’nun kürsüden anlatt›¤› masal, or-
tas›ndan kesilmiflti... 

Katliamc› AKP hükümetinin
Bakan› iflte o noktada büyük bir pifl-
kinlikle, ““GGüülleerr ZZeerree ssiizziinn ddee¤¤iill,, bbii--
zziimm ççooccuu¤¤uummuuzz,, ööllmmeeyyeecceekk”” dedi
ve ekledi: “Türkiye'de bizim için bü-
tün çocuklar bizim çocuklar›m›zd›r.
Hü kümetimizin, ddeevvlleettiimmiizziinn ddee ppoo--
lliittiikkaass›› budur… Güler Zere olay›na
da di¤er meselelere de hep ayn› hhaass--
ssaassiiyyeett içinde yaklafl›yoruz… biz
vatandafllar›m›z›n her birine hele he-
le ççooccuukkllaarr››mm››zzaa ssaahhiipp çç››kkaarr››zz, ssaa--
hhiipp çç››kkaaccaa¤¤››mm››zz›› ddaa ggöösstteerreeccee¤¤iizz.” 

*

Katliamc›l›¤›n› nnas›l öörtece-
¤ini bbilememenin aaczi iiçindeki
bir bakand› kkürsüdeki... Peki

orada, geliflmeleri bilen biri kalk›p
Davuto¤lu’na flunu sorsayd›: Siz ço-
cuklar›n›za böyle mi sahip ç›k›yor-
sunuz? 

Ne cevap verecekti Davuto¤lu?

Davuto¤lu’nun devleti ve hükü-
meti neler yapmam›flt› ki Güler’e!..
Hala da yap›yor, alenen ve ad›m
ad›m katlediyor. Ve Davuto¤lu halâ
“Güler bizim de çocu¤umuz” diyor. 

Kendi çocuklar›n›, kendi yavru-
lar›n› katleden, do¤ada sadece baz›
hayvan türleri vard›r, ama hayvan-
lar›n bile büyük ço¤unlu¤u, “çocuk-
lar›na” iktidar›n yapt›¤›n› yapmaz. 

E¤er Davuto¤lu ve hükümeti,
Zere’yi, Zereler’i çocuklar› olarak
görüyor ve buna ra¤men, hasta tut-
saklara karfl› bu politikay› izliyorsa,
onlar, hayvanlar dünyas›ndaki vah-
flilikten bile daha büyük bir vahfletin
temsilcisidirler. B›rak›n insan sev-
gisini, her hayvan›n sahip oldu¤u
““aannnneelliikk bbaabbaall››kk iiççggüüddüüssüünnee”” bile
sahip de¤iller demektir!..

*

Davuto¤lu’nun hükümetinin,
politikas› “çocuklar›na sahip ç›kma
de¤il, kkaattlleettmmeeddiirr,, sseessssiizz iimmhhaadd››rr.. 

Bu ülkenin hapishanelerini ço-
cuklarla doldurdular. Bu hapishane-
lerden y›llard›r tabutlar ç›k›yor. Y›l-
lard›r o hapishanelerde nice katli-
amlar yapt›lar. Tecrit hücrelerinde
onlarca insan›n ölümüne neden ol-
dular. “Çocuklar›m›z”m›fl!

AKP’nin “çocuklar›na” yapt›k-
lar› iflte bunlard›r. 

Bu nas›l bir ““hhaassssaassiiyyeett”” ki Gü-
ler Zere’yi aylard›r yasal hakk› ol-
mas›na ra¤men tahliye etmiyorlar!

AKP’nin kadrolar› taraf›ndan
yönetilen Adli T›p, Güler’in yüzüne
bak›p iki dakikada ölüm karar›n›
verdi. Güler’in hastal›¤›n›n ilerle-
mesinin sorumlusu Davuto¤lu’nun

hükümetidir. 

Aylarca hastaneye ç›kmas›n› en-
gellediniz. Aylarca sevk için, mu-
ayene için s›ralar bekledi. “Zere bi-
zim çocu¤umuz” diyen iktidar, has-
tanenin “mahkum ko¤uflunu” bile
ona çok görecek kadar düflmand›r
““ççooccuu¤¤uunnaa””.. 

*

Al›flm›fllar demagojiye. 

Ne söylerlerse herkesin inanaca-
¤›n› zannediyorlar. 

Nas›l sahip ç›kacaklar›n› göste-
receklermifl! Bütün Türkiye sizin
tutsaklara nas›l sahip ç›kt›¤›n›z› bi-
liyor. 2000-2009 aras›nda 330066 ttuutt--
ssaakk kkaattlleeddiillddii hapishanelerde. 

Sessiz imhay› sürdürüyordu
AKP. Güler’i de bu son bekliyordu.
Ama oyunu bozuldu, her yerde kat-
liamc›l›¤› yüzünü hayk›r›lmaya bafl-
land›. Afifller, bildiriler, pankartlar,
binlerce kiflilik yürüyüfller, özgür-
lük nöbetleri AKP katliamc›l›¤›n›
Türkiye ve dünya halklar›na anlat›-
yordu. 

Nas›l sahip ç›kacaklar›n› göste-
receklermifl! 2277 AA¤¤uussttooss’dan beri
Adli T›p’›n karar vermesi bekleni-
yor. Hadi göstersenize o hassasiye-
tinizi! Neyi bekliyorsunuz? A¤›r
kanser hastas› bir tutsa¤› bekletmek
alenen ve taammüden CC‹‹NNAAYYEETT--
TT‹‹RR.. 

Güler Zere BB‹‹ZZ‹‹MM ÇÇOOCCUU⁄⁄UU
MMUUZZdduurr!! Halk›n çocu¤udur.
Devrimcilerin, vatanseverlerin ileri-
cilerin, demokratlar›n yoldafl›d›r.
BBiizz ssaahhiipp çç››kkmmaassaakk,, ssiizz oonnuu kkaattllee--
ddeecceekkttiinniizz.. Davuto¤lu’nun kürsü-
den gizlemeye çal›flt›¤› buydu. 

Güler’i katledemeyeceksiniz.
Nereye giderseniz gidin, iki elimiz
yakan›zdad›r. Güler’in özgürlü¤ünü
kazanaca¤›z… 
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‹‹llkk GGüünnkküü KKaarraarrll››ll››¤¤››mm››zzllaa
ÖÖzzggüürrllüükk ‹‹ssttiiyyoorruuzz!!

AKP iktidar›, “Güler Zere’ye Öz-
gürlük” talebimizi bo¤maya, gün-
demden düflürmeye çal›fl›yor. Oya-
layarak, zamana yayarak sahiplen-
meyi engellemek istiyor. Denilebi-
lir ki, Güler Zere ve hasta tutsaklar
ile ilgili bu sahiplenme, Güler Zere
nezdinde bu talebe binlerin sahip
ç›kmas› iktidar› teflhir etmifl ve ger-
çek yüzünü herkese göstermifltir.

AKP bu sahiplenmeden rahats›z-
d›r. Adli T›p Kurumu bu sahiplen-
meden rahats›zd›r. Güler Zere’yi bir
hastane hücresinde “tek bafl›na” sa-
hipsiz katletme planlar› bozulmufl-
tur. Tecritin Türkiye hapishanelerin-
de yaratt›¤› tablo aç›¤a ç›km›flt›r. 

Adli T›p Kurumu ve Balcal›’daki
özgürlük nöbetimizde günleri, hafta-
lar› aflt›k. fiimdi aylar› afl›yoruz...Bal-
cal›’daki 94 gün, Adli t›p önündeki 62
gün bizim kararl›l›¤›m›z ve Güler’i
zulmün elinden çekip alma konusun-
daki ›srar›m›z›n ifadesidir.

Bu kararl›l›¤›m›z› ilk günkü gibi
sürdürüyoruz. Güler için özgürlük
istemeye devam ediyoruz. Bunun
için Adli T›p Kurumu önünde, Bal-
cal› hastahanesinde oturmaya de-
vam ediyoruz.

Hem de ilk günkü, kararl›l›¤›m›-

z› , iste¤imizi, heyecan›m›z› yi-
tirmeden devam edece¤iz özgür-
lük nöbetine.

Tam 62 gündür Adli t›p önün-
deyiz. 62 gündür Mengene art›k-
lar›na “Güler’i zulmün elinden, o
kanl› ellerinizden çekip alaca¤›z”
diyoruz.

Balcal›’da BBir Mengele
Art›¤›!

Güler havas›z, güneflin girme-

di¤i, gece-gündüz 16 ›fl›k alt›nda

ve a¤r›lar içinde yaflam›n› sürdü-

rürken  hastal›¤›n ilerlemesi ile de

daha çok yata¤a ba¤l› hale gelmek-

tedir.

Güler hasta yata¤›nda iken bir

Mengele art›¤› hücreye gelir. Gelen

Adli T›p doktorlar›ndan bir onko-

log’dur. Güler’in son durumuna ve

evraklar›na bakacakt›r.

Hasta yata¤›nda ki Güler’e dö-
nüp " onca cana nas›l k›yd›n, hapis-
haneye girmeseydin yüzlerce insan›
öldürecektin "diyerek, doktor de¤il

bir Mengele art›¤› oldu¤unu göster-
mifltir.

Güler’i iflte bu Mengele art›kla-
r›n› yaratan düzen öldürmek istiyor.

BBaallccaall››’’yyaa DDeesstteekklleerr!!....

Balcal›’daki oturma eylemine

destekler sürüyor. Hastaneye de¤i-
flik illerden ve Adana’dan gelen
hasta yak›nlar›n›n u¤rak yeri olmufl-
tur art›k nöbet yeri. Güler’ in kendi-
leri için mücadele ederken tutsak
düflen bir devrimci oldu¤unu biliyor
bir çok hasta yak›n›.

Köylerine, ilçelerine, flehirleri-
ne dönerken Güler’i ve onun direni-
flini de götürmektedirler. Bireycili-
¤in, bencilli¤in egemen k›l›nmaya
çal›fl›ld›¤› bir Dünya’da Güler’in
direnifli, Güler’in sahiplenilmesi,
Balcal›’daki direnifl herkes aç›s›n-
dan ö¤reticidir.

Güler’e destek için 1 Ekim
2009’da Adana CHP kad›n kolla-
r›ndan 12 kiflilik bir heyet destek zi-
yaretinde bulundu.

Adli T›p Önü:
Özgürlük Nöbeti
Günlü¤ü’nden...

Kalabal›¤›z, ziyaretçimiz çok. Bi-
nali Aktafl ad›nda bir ozan ziyaretçi-
miz var. “Dosta Do¤ru” adl› fliir kita-
b›n› Güler  Zere için imzalad›...

‹ki kifli Güler Zere’yi merak et-
tikleri için geldiler. 2 sene önce bu-
rada oturuyorlarm›fl. Çevredeki bir
çok esnaf› tan›yorlarm›fl. Biri ö¤-
renciydi, di¤eri de belediyede çal›-
fl›yordu.                                

Bir emekli ö¤retmen geldi.
TKP’li oldu¤unu söyledi. Bal›ke-
sir’de oturuyormufl. Destekledi¤ini
ifade etti. 

Kapal› bir bayan imza toplay›p

toplamad›¤›m›z› sordu. “Bu ülkede
Ergenekoncular serbest b›rak›l›yor.
Bu insan ölüme terkediliyor” diye
tepkisini göstererek imza att›. Arka-
s›ndan bir arkadafl daha imza att›. 

‹ki orta yafll› kad›n geldi. ‹ki gün-
dür bizi gördüklerini, ne yapt›¤›m›-
z› sordular, imza vermekte bafllan-
g›çta zorlansalar da verdiler.

GGüülleerr ‹‹ççiinn ÖÖzzggüürrllüükk NNööbbeettiinnddeeyyiizz!!               
BBaallccaall››’’ddaa 9944.. GGüünn...... AAddllii TT››pp ÖÖnnüünnddee 6622.. GGüünn

istanbul adli t›p 

adana balcal› hastanesi



Sessiz kalarak, herhangi bir
aç›klama yapmayarak, karfl›s›na ç›-
k›p adaleti hat›rlatanlara karfl› de-
magoji yaparak yalan söyleyen
AKP ve Adli T›p Kurumu’na karfl›
Güler Zere’nin durumu  gündemde
tutulmaya  devam ediyor.

9 Ekim günü de Güler ve hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için
biraraya gelen yüzlerce kifli  yine
Güler Zere’ye Özgürlük talebini di-
le getirdi. AKP’nin riyakarca aç›k-
lamas›n›n aksine Güler’i as›l sahip-
lenenler yine Taksim’deydi 9 Ekim
günü.

Taksim Tramvay Dura¤›’nda bi-
raraya gelen ve  pankartlar›n› aça-
rak yürüyen Güler Zere Eylem Bir-
li¤i bileflenleri  ‹stiklal Caddesinde
bir saate yak›n yürüyüfl  yapt›. Yü-
rüyüfl esnas›nda  yabanc› turistlere
Güler’in kim oldu¤unu, niçin eylem
yap›ld›¤›n› soranlara  AKP’nin ve
Adli T›p Kurumu’nun katliamc› ve

intikamc› yüzü anlat›ld› ve Güler’in
sa¤l›k durumu hakk›nda bilgi veril-
di. Yürüyüflün belli bir aflamas›nda
her hafta oldu¤u gibi yine oturma
eylemi yap›ld› yine hasta tutsaklar›n
isimleri say›larak onlar için özgür-
lük talep edildi ve tüm hasta tutsak-
lar için Çav Bella söylendi.

“Merhamet De¤il, Adalet ‹stiyo-

ruz”  diyerek ve çeflitli sloganlarla

Galatasaray Lisesi’nin önüne kadar

gelen  yüzlerce kifli yol boyunca

hem esnaf taraf›ndan hem de o s›ra-

da yürüyenlerce alk›flland›. 

Galatasaray Lisesi önünde Ça¤-

dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbul

fiube’den Av. Ali fiafak’›n okudu¤u

aç›klamada; siyasal iktidar›n yürüt-

tü¤ü politikan›n ahlaks›zca oldu¤u

belirtildi. “Kamuoyunun duyarl›l›¤›

nedeniyle Güler hakk›nda ölüm ka-

rar› veremeyenler bugün, Güler’i

zaman silah› ile katletmek istiyor-

lar” denilen aç›klama sonras›nda

eylem sloganlarla bitirildi. 

““GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk””
SSllooggaannllaarr›› GGüüllssuuyyuu’’ddaa

Aylard›r meydanlarda hayk›r›lan
Güler Zere'ye özgürlük sloganlar›
bu defa ‹stanbul Gülsuyu sokakla-
r›nda yank›land›. Halk Cephesi’nin
yapt›¤› eylemde; Gülsuyu Son Du-
rak'tan Heykel Meydan›'na kadar
meflalelerle yüründü. Heykel Dura-

¤›’nda yap›lan aç›klamada; AKP ik-
tidar›n›n Güler Zere'yi katletmesine
seyirci kal›nmayaca¤› ve halk›n ev-
latlar›na reva görülen iflkenceli ölü-
mün kabul edilmeyece¤i vurgulan-
d›.  

100 kiflini kat›ld›¤› eyleme ESP,
PART‹ZAN, PDD de destek verdi.

DDMMHH GGüülleerr ‹‹ççiinn AAççll››kk
GG rreevviinnddee

Ankara’da Devrimci Memur Ha-
reketi (DMH) Güler Zere’ye özgür-
lük için 3 günlük açl›k grevine bafl-
lad›. 9 Ekim günü Yüksel Cadde-
si’nde açl›k grevine bafllayan
DMH’l›lar burada bas›na bir aç›kla-
ma yapt›lar. 

Meryem Özsö¤üt’ün yapt›¤›
aç›klamada; “Kamu emekçileri ola-
rak Güler'in öldürülmesine izin ver-
meyece¤iz, sessiz kalmayaca¤›z”
denildi. 

KESK Genel Sekreteri Emirali
fiimflek, TTB Genel Sekreteri Erifl
Bilalo¤lu, Yazar Temel Demirer,
TAYAD Genel Sekreteri Mehmet
Güvel ve sanatç› Mehmet Özer de söz
alarak desteklediklerini belirttiler.

BBüürrookkrraassii ‹‹flflkkeenncceessii
SSüürrüüyyoorr

Mersin’de TAYAD’l› Ailer’in
yaklafl›k 3 ayd›r devam eden Güler
Zere ve hasta tutsaklar için yapt›k-
lar› eylem bu hafta 6 Ekim günü ya-
p›ld›. Tafl Bina önünde yap›lan ey-
lemde; TAYAD’l› Aileler ad›na Ha-
san Biber bir aç›klama yapt›. 

Biber; “Art›k bürokrasi iflkence-
sine son verilmelidir, söz konusu
olan bir insan›n can›d›r” dedi. Ey-
lemde; “Güler Zere’ye Özgürlük,
Merhamet De¤il Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar› at›ld›.

KKaannsseerr HHaassttaass›› GGüülleerr ZZeerree
SSeerrbbeesstt BB››rraakk››llss››nn!!

‹zmir’de 2 Ekim günü Halk
Cepheliler Güler Zere’nin serbest
b›rak›lmas› için bir eylem yapt›lar.
Kemeralt›’nda yap›lan eylemde Gü-
ler Zere’nin resimleri ve Güler Zere
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TTAAKKSS‹‹MM

‹‹SSTTAANNBBUULL
GGÜÜLLSSUUYYUU



ye Özgürlük tiflörtlerini giyen Halk
Cepheliler “IMF önünde diz çöken
iflbirlikçilere Güler Zere ve Hasta
tutsaklar› öldürtmeyece¤iz” dediler.
Eylemde; AKP’nin ve Adli T›p’›n
kendi yasalar›na uymalar› istenerek,
Güler Zere serbest b›rak›lana kadar
bu mücadelenin sürdürülece¤i vur-
guland›. 

BBuurrssaa PPoolliissii’’nniinn GGüülleerr
ZZeerree’’yyee TTaahhaammmmüüllssüüzzllüü¤¤üü
SSüürr üüyyoorr......

Bursa’da, 2 Ekim günü, Güler
Zere’ye Özgürlük Platformu, K›z›-
lay Kan Merkezi’nden Orhangazi
Park›’na kadar  yürüyüfl yapmak is-
tedi. Bir önceki eylemde “Art›k bu-
radan yürüyemezsiniz” diyen Bursa
polisi “bu eylemler art›k çok s›klafl-
t›”  diyerek yürüyüfle izin vermedi.
Çevik Kuvvet polislerinin kurdu¤u
barikata yürüyen platform üyeleri,
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “‹nsan-
l›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek” slo-
ganlar› att›lar. 

Yolun aç›lmas›n›n ard›ndan K›-
z›lay Kan Merkezi önünde bir bas›n
aç›klamas› yap›ld› ve  Orhangazi
Park›’na kadar yüründü. Orhangazi
Park›’nda da yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan oturma eylemine geçildi.
40 kiflinin kat›ld›¤› eylemde  “Güler

Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

GGüülleerr ZZeerree HHüüccrree HHüüccrree
ÖÖllmmeeyyee DDeevvaamm EEddiiyyoorr

Antalya’da Halk Cephesi, DHF,
Sosyalist Parti ve ÖDP’nin de için-
de bulundu¤u demokratik kitle ör-
gütleri Güler Zere için alandayd›. 3
Ekim günü K›fllahan Meydan› giri-
flinde yap›lan eylemde Adli T›p’›n
karar› aç›klamak için daha neyi
bekledi¤i soruldu. Eylemde  “Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n, Hasta Tut-
saklar Serbest B›rak›ls›n, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›
at›ld›.

“Bu ülkenin devrimcileri, de-
mokratlar›, yurtseverleri olarak ifl-
birlikçilerin ellerine çocuklar›m›z›
b›rakmayaca¤›z” denilen eylemde;
Adli T›p’›n bir an önce karar›n›
aç›klamas› ve Güler Zere’nin ser-
best b›rak›lmas› istendi. 

AAddaannaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn
OO rrttaakk EEyylleemm

Adana’da ‹nönü Park›’nda her
hafta yap›lan Güler Zere’ye Özgür-
lük eylemleri 2 Ekim günü yap›lan
eylemle devam etti. DHF, ‹HD,
HALK CEPHES‹, BDSP, ESP,
ALINTER‹ VE ÇHKM üyelerinin
kat›ld›¤› eylemde; Güler Zere’nin
tutuklulu¤unun devam etmesinin
insanl›k suçu oldu¤u söylendi ve
Güler Zere’ye sahip ç›k›lmas› için
ça¤r›da bulunuldu.

CCHHPP ‹‹ll KKaadd››nn KKoollllaarr››
BBaallccaall››''ddaa

Adana'da Balcal› Hastanesi'nde-
ki TAYAD'l› Ailelerin bafllatm›fl ol-
du¤u oturma eyleminin 85'inci gü-
nünde Adana CHP ‹l Kad›n Kollar›
12 kiflilik bir heyet ile destek amaç-
l› ziyaret etti.

1 Ekim günü gelen heyet, Güler
hakk›nda bilgi ald›. Ard›ndan kad›n
kollar› üyeleri ad›na CHP ‹l Kad›n
Kollar› Baflkan› Göksu Günay Bay-
kal sözlü bas›n aç›klamas›nda bu-
lundu.

“Bir insan›n hastal›¤›ndan dolay›

cezaevinde yaflam›n› yitirmesine
göz yummak insanl›k suçu olur” di-
yen Baykal, aç›klaman›n ard›rdan
Güler Zere'ye sonuna kadar destek
olduklar›n› ve her Cuma yap›lan
‹nönü Park›ndaki oturma eylemine
bireysel olarak kat›ld›klar›n› ifade
etti. Yaklafl›k bir saat eyleme destek
veren heyet, bir dahaki sefere Güler
Zere'nin serbest kalmas›n› kutlamak
amac› ile ayr›ld›.

GGüülleerr ZZeerree’’yyii
ÖÖllddüürrttmmeeyyeeccee¤¤iizz

Hatay’da Güler Zere için TA-
YAD’l›lar alandayd›. 5 Ekim günü
Ulus Alan›’nda (köprübafl›) “Kanser
Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük”
yazan bir pankart açan  TAYAD’l›-
lar ad›na bir aç›klama yapan Seval
Arac›; “Güler Zere gün geçtikçe
ölüme biraz daha yaklafl›rken yetki-
lilerden bir ses ç›km›yor” dedi. Ara-
c›; Güler Zere ve di¤er hasta tutsak-
lar›n ölümünden AKP iktidar›n›n
sorumlu olaca¤›n› söyledi.

TTeeccrriitt ÖÖllddüürrüü rr DDaayyaann››flflmmaa
YYaaflflaatt››rr

Eskiflehir'de 2 Ekim günü “Güler
Zere'ye Özgürlük” talebiyle yürü-
yüflü yap›ld›. Sa¤l›k Müdürlü¤ü'nün
önünden bafllayan yürüyüfl, Ha-
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mamyolu’nda son buldu.

Yürüyüflün ard›ndan yap›lar aç›kla-
mada; “Günlerdir, haftalard›r, aylard›r
hayk›r›yoruz. Tecrit kald›r›ls›n! Tüm
hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n! Türki-
ye hapishanelerinde ölümler art›k son
bulsun!” denildi. 

AVRUPA’DA GÜLER
‹Ç‹N EYLEMLER

BBeellççiikkaa''ddaa GGüülleerr ‹‹ççiinn
YYaazz››llaammaa

30 Eylül akflam›, Türkiye Ziraat
Bankas› Brüksel fiubesinin duvar›nda
Frans›zca "Güler Zere’ye Özgürlük"
slogan› yaz›ld›.

BBrrüükksseell’’ddee GGüülleerr ZZeerree
EEyylleemmii 88.. HHaaffttaass››nnddaa

Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de, Gü-
ler Zere'ye Özgürlük Komitesi üyeleri
Avrupa Komisyonu Konsey binas›
önünde K›z›l Yard›m (Secours Rouge)
Belçika seksiyonu ile ortak bir gösteri
düzenlediler.

Brüksel'in Schuman meydan›nda her
Cuma oldu¤u gibi, 2 Ekimde de yap›lan
eylem, kanser hastas› devrimci tutsak
Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› için,
Brüksel'deki Avrupa'l› kurumlar›n önün-
de yap›lan 8. eylem oldu.

Bu hafta ayr›ca K›z›l Yard›m örgütü,
ayl›k olarak ç›kartt›¤› bröflürün Ekim
ay› say›s›n›, Güler Zere konusuna ay›rd›. 

VViiyyaannaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree
PPrrootteessttoossuu

Kanser hastas› devrimci tutsak Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas› için sürdü-
rülen kampanya çerçevesinde Avustur-
ya’n›n baflkenti Viyana’da 30 Eylül gü-
nü bir protesto gösterisi düzenlendi. 

Güler Zere’ye özgürlük komitesinin
7.sini düzenledi¤i protesto Viyana’n›n
en kalabal›k al›flverifl caddelerinden Ma-
riahilferstrase üzerinde yap›ld›. 

Almanca "Acil ça¤r›, Güler Zere ser-
best b›rak›lmal›d›r" yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde; Güler’in resminin ol-
du¤u tiflörtler giyen komite üyeleri al-
manca haz›rlanan 400 adet bildiri da¤›t-
t›lar.
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Güler Zere iile
imtihan oolmak

Y›ld›z Ramazano¤lu

Gülümseyen, kendinden e-
min ama tevazu içindeki bu
genç kad›n›n hayatta ve ayakta
kalmas›, kimilerini rahats›z edi-
yor belli ki. Çünkü cezan›n kifli-
nin özgürlü¤ünün elinden al›n-
mas›yla bitmemesi gerekti¤ine,
insanlar›n ölümüne sindirilmesi-
nin ve a¤›r ac›lara u¤rat›lmas›-
n›n flart oldu¤una inananlar var.
(...)

Asl›nda insanlar› bu hastal›k-
lara sürükleyen ortam›n tecrit
koflullar› oldu¤unu herkes bili-
yor. (...)

Hükmedilen sürede özgür-
lükten yoksun b›rak›lmaktan
ibaret olan bir cezay›, kötü mu-
amelede bulunup, elem ve ac›-
n›n art›r›lmas› yönünde ço¤alt-
mak insanl›k d›fl› ve hukuka ay-
k›r› bir durum. Bu, tutukluya fi-
ziki bir zarar verme ya da iflken-
ceyle olmaz sadece; bir tutuklu-
yu göz göre göre tedavi imkân-
lar›ndan mahrum b›rakmak, has-
talananlara kay›ts›z ve yetersiz
davranmak en büyük fliddet.
Belli ki bütün bu umursamazl›k-
lar Güler Zere’yi sa¤l›k tablosu
aç›s›ndan geri dönülemez nokta-
ya getirmifl. (...)

Bu konuda baban›n içimizi
parçalayan beyanlar› bile yeter-
liyken, say›s›z raporun da göz
ard› edilmesi adalete dair umut-
lar›m›z› azalt›yor. Befl ayr› ra-
porda “hapishanede kal›rsa ö-
lür” denilmesine ra¤men bir tür-
lü ihtimam ve sevgi gerektiren
tedavi ortam›na kavuflamamas›
kabul edilemez. (...)

Birçok insan ki buna ddiinnddaarr--
llaarr da dahil, devletle varl›¤›n›
öyle özdefllefltirmifl ki, olaylara

t›pk› devlet gibi bakt›¤›ndan, ki-

flilere karfl› ifllenen suçlar›n dev-

let taraf›ndan affedilmesini hiç

yad›rgamaz, bundan rahats›z ol-

mazlar ama “devlete karfl› iflle-

nen suçlar” diye tan›mlanan fiil-

leri iflledikleri düflünülen insan-

lara karfl› vicdanlar› tam bir kör-

lük içindedir. (...)

Bizim aram›zda da Cumhur-

baflkan› af yetkisini kullan›p

ölümcül hasta olan Güler Ze-

re”nin evinde tedavisine imkân

sa¤lad›¤› takdirde, gürültüyle

karfl›layacak insanlar var maale-

sef. (...)

Güler Zere ve bu vesileyle

onun konumunda olan bütün

mahkumlar için en az›ndan ce-

zan›n ertelenmesi mücadelesin-

de yerimizi almak zorunday›z.

Sonuçta herkes kendine yak›flan›

yapar. (...)

(Zaman, 7 Ekim 2009)

Bas›ndan

GÜLER ZERE
Bir foto¤raf

Bir kad›n

Gülümser bir dal gibi

Zerre k›m›ldamaz vicdanlar

‹syan›n

Gözyafl› f›rt›nas›nda

Güler

En tutsak dünyan›n

En özgür kad›n›

Utan›r insanl›k

Güler

Zere

Eren Çelebi

1 Ekim 2009, Birgün
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HHaassttaanneeddee ‹‹flflkkeennccee,, HHaassttaa
TTuuttssaakkllaarr TTeeddaavvii EEddiillmmiiyyoorr

Hasta tutsaklar›n tedavileri çeflit-
li gerekçelerle engellenmeye devam
ediliyor. Ya doktor olmuyor ya da
hasta tutsaklar, hastanelere sevk
edilmiyor.

Yine neredeyse bütün hapisha-
nelerde haftalarca beklemeden son-
ra hastaneye götürülen tutsaklar›n
kelepçesinin aç›lmamas›, tedavileri-
nin engellenmesi bafll›ca yaflanan
sorunlar aras›nda geliyor.

HHaassttaanneeddee ‹‹flflkkeennccee!!....

AAllii OOssmmaann KKöössee’’nniinn

mmeekkttuubbuunnuuddaann;;

“Hastaneye muayene için giden
arkadafllar›m›z yine kelepçeleri
aç›lmad›¤› için muayene olamadan
geldiler. 

7 Eylül'de göz için Murat Topçu
sevk edilmiflti Devlet Hastanesi'ne.
Koridorda beklerken köfleye s›k›fl-
t›rm›fllar. Gerekçe de "güvenlik".
Murat'ta bu duruma itiraz etmifl.
Daha sonra Murat'› afla¤›ya hücreye
(hastanenin tutuklu tedavi hücrele-
ri) indirdiklerinde sevk komutan›
"yukar›da laf söylüyordun hadi flim-
di konufl" vb. demifl... "Öldürürüm"
vb. tehditleriyle de yetinmemifller. 

YYuummrruukk aattmm››flfl,, tteekkmmee,, ttookkaatt
ssaalldd››rr››pp iiflflkkeennccee yyaappmm››flflllaarr MMuu--
rraatt''aa.. VVee yyaapptt››kkllaarr›› iiflflkkeennccee ssoonnuu--
ccuu MMuurraatt''›› ""aacciill"" sseerrvviissee ggiiddeecceekk
hhaallee ggeettiirrmmiiflfllleerr.. GGöözzüünnddee,, kkoollllaa--
rr››nnddaa vvee ppeekkççookk yyeerriinnddee mmoorrlluukk--
llaarr oolluuflflmmuuflfl.. Acil servisteki dokto-
ra iflkence izlerini kaydettirmifl. ‹fl-
kence için suç duyurusunda bulun-
mufl Murat. Biz de dilekçeler yaz-
d›k. Yar›n verece¤iz dilekçeleri.

10 Eylül'de de Sezgin'i boynun-
daki a¤r›lar için Devlet Hastanesi'ne
götürmüfllerdi. Kelepçelerini açma-

m›fllar. Muayene olamadan geldi.
Anlafl›lan ameliyat da dahil her fley-
de kelepçeleri açmayacaklar. Edirne
Devlet Hastanesi’nin ......(karalan-
m›fl)

10 Eylül'de fiahin'in duruflmas›
vard›. Seli gerekçe gösterip, durufl-
maya (‹stanbul ACM'ye) götürme-
mifller. Oysa yollar aç›kt›.” (13 Ey-
lül 2009, Edirne F Tipi Hapishanesi)

HHaassttaa TTuuttssaakkllaarr ‹‹ççiinn AAççll››kk
GG rreevvii

Maltepe Çocuk ve Gençlik Ha-
pishanesi’ndeki tutsaklar hasta tut-
saklar›n tedavilerinin engellenmesi,
hastaneye götürülmemeleri karfl›-
s›nda açl›k grevine bafllad›lar. 

Tutsaklar, aileleri arac›l›¤›yla
yapt›klar› aç›klamada; ciddi sa¤l›k
sorunlar› yaflayan tutsaklar›n dahi
sevk taleplerinin karfl›lanmad›¤›n›
belirterek arkadafllar›n›n tedavileri
yap›lana kadar açl›k grevini sürdü-
receklerini söylediler.

““DDiiflfl DDookkttoorruu BBuu HHaaffttaa ddaa
YYookk!!””

Ermenek Hapishanesi’nde en
çok telaffuz edilen cümlelerden bi-
risi de nadir bulunan difl doktoru ile
ilgilidir.

Difl sorunu yaflayan tutsaklar, difl
doktoru düzenli gelmedi¤i için gün-
lerce difl a¤r›lar› yafl›yor, a¤r› kesici
ile sorunu çözmeye çal›fl›yorlar.

Emrah Yayla yaflad›¤› bu sorunu
flöyle dile getiriyordu;

“Difl tedavisi konusunda... En
son geçen hafta ç›kt›m revire... Has-
taneye sevk istedim. Antibiyotik te-
davisi fliflli¤i iyilefltiremedi. (1 ayd›r
antibiyotik kullan›yorum) "Difl dok-
toru bu hafta yok"denilerek sevkim
yap›lmad›. Ne zaman gelece¤i de
meçhul. Bu hafta bayram haftas› ol-

maz... fians›m›z (!) varsa gelecek
hafta olur herhalde...”

SSiinnccaann HHaappiisshhaanneessii’’nnddee
YYaassaakkllaarr,, BBaasskk››llaarr SSüürrüüyyoorr

Sincan F Tipi Hapishanesinde
son günlerde tecriti a¤›rlaflt›ran, ya-
sak ve bask›lar geniflletilerek sürdü-
rülüyor.

C Blokta tecriti a¤›rlaflt›ran uy-
gulamalar, tutsaklar›n sevk istekle-
rinin reddedilmesi, yay›n yasaklar›
n›n sürdürülmesi, tutsaklar› yafllar›-
na, verilen hükme göre birbirinden
ay›rma ve tecrit etme uygulamalar›
yaflanan sald›r›lar›n bafll›calar›d›r.

Yine tutuklular›n çal›flt›r›lmas›
ve çal›flma dayatmas›, hasta tutsak-
lar›n tedavilerinin engellenmesi de
yaflanan sorunlar aras›ndad›r. Tüm
bu yasak ve sald›r›larla tecrit sald›-
r›s› sürüyor.

Tecritten
Haberler

E¤itim-Sen Hapishanedeki
Çocuklar ‹çin Eylem Yapt› 

5 Ekim günü "Dünya Çocuk
Günü"nün "Dünya Ö¤retmenler
Günü" ile ayn› tarihe denk gelmesi
dolay›s›yla E¤itim-Sen ‹stanbul
fiubeleri Maltepe Hapishanesi
önünde bir eylem yaparak hapisha-
nede tutulan çocuklar›n durumuna
dikkat çekti.

Eylemde E¤itim-Sen ‹stanbul 8
No'lu fiube Baflkan› Hatun ‹ldemir,
‹stanbul E¤itim-Sen Dönem Yürüt-
mesi ad›na bir bas›n aç›klamas›
yapt›. ‹ldemir, paral› e¤itim uygu-
lamalar› nedeniyle birçok çocu¤un
e¤itimini yar›m b›rakmak zorunda
kald›¤›n› ve özellikle k›z çocukla-
r›n bu durumdan çok etkilendi¤ini
söyledi. Aç›klamada; “sokak göste-
rilerinde çocuklar›n da yer almas›
karfl›s›nda siyasi iktidar temsilcile-
rinin ve kamu güvenli¤ini sa¤la-
maktan sorumlu yetkililerin soru-
nun kökenini kavray›p çözüm üret-
mek yerine çocuklar› cezaevine
at›l›yor” denildi. “Biz, Ö¤rencileri-
mizi; Hapishanelere Kapat›ls›nlar
Savafllarda Öldürülsünler Diye
E¤itmiyoruz” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylem at›lan sloganlarla sona erdi.



“Yeter ki Hakk›m›z›
Arayal›m”

Halk Cephesi’nin bafllatm›fl ol-

du¤u “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampan-

yas› çal›flmas› çerçevesinde ‹stan-

bul Gülsuyu’da Maltepe Belediye-

si’ne verilmek üzere;  “Otobüs Se-

ferleri Arttr›ls›n, Bozuk Kald›r›m-

lar, Yollar Yap›ls›n, Orman Piknik

Alan› Haline Getirilsin” talepleriy-

le imza kampanyas› bafllat›ld›. 

Kampanyay› duyurmak için da-

¤›t›lan bildirilerde; bu mahallede ya-

flayan bizler her sabah bal›k istifi gi-

bi otobüslere binmekten b›kt›k usan-

d›k. Bu mahallenin bozuk yollar›n-

da, bozuk kald›r›mlar›nda hepimiz

az ter dökmüyoruz. Son durakta bu-
lunan ormanl›k alan›n ailecek gidi-
len, piknik yap›labilen bir alan hali-
ne gelmesi için haftalarca gezerek
içki içilmemesi için u¤raflt›k. Bu so-
runlar›n çözümü zor de¤il. Birlikte
hareket eder ve kararl› bir flekilde
hakk›m›z› ararsak mutlaka sorunla-
r›m›za çözüm buluruz. Yeter ki hak-
k›m›z› arayal›m” denildi.

3 Ekim günü Trakya Kültür
Merkezi çal›flanlar›  Tekirda¤ Sa-
ray Bahçeköy’de selden zarar gö-
ren evleri ziyaret etti. Köy koru-
cusunun getirdikleri malzemeleri
muhtardan ald›¤› talimatla  geri
göndermeye çal›flmas› üzerine
TKM çal›flanlar› evleri birer birer
ziyaret ederek toplad›klar› yar-
d›mlar› ulaflt›rd›lar.

Selden sonra durumda fazla
bir de¤ifliklik olmad›¤›n› belirten TKM çal›flanlar›; ev-
lerin geçen 20 günden beri içme sular›n›n yap›lmad›¤›-
n› içme suyunun bidonlarla d›flar›dan sa¤land›¤›n› söy-
lediler. Kültür Merkezi çal›flanlar› hasar tespitinde 120
bin TL hasar ç›km›fl bir eve 500 TL “yard›m” yap›ld›¤›-
n› da eklediler.

Malatya’da 5. Elma Kültür
fienliklerinde Halk Cephesi Stand›
Aç›ld› 

Malatya’n›n Do¤anflehir ilçesin-
de 5. Elma ve Kültür fienlikleri dü-
zenlendi. Malatya Haklar Derne-
¤i’de stant açarak festivale kat›ld›.

Stand›n aç›lmas›yla polis hemen
gelip kimlik kontrolü ve kitaplar›n
içeri¤ine bakmak istedi. Kitap al-
mak isteyen gençleri tedirgin edip
uzaklaflt›rmaya çal›flmalar›na ra¤men gençler uzaklafl-
may›p aksine daha da ço¤al›nca polisler uzaklaflmak
zorunda kald›lar. CHP genel baflkan› Deniz Baykal’›n
da konuflmac› olarak kat›ld›¤› festivalde “Faflist Bay-
kal” pankart› açan bir genç devlet büyüklerine hakaret
suçundan gözalt›na al›nd›. 

Özellikle gençlerin ilgi gösterdi¤i stantta kitaplar
ve tutsak ürünleri büyük ilgi gördü. Güler Zere’nin
resmini görüp durumunu soranlar; düzenin adaletine
ve AKP ye tepki gösterdiler.

Festivalde ayr›ca Yürüyüfl Dergisi tan›t›m› ve sat›-
fl› yap›ld›.

“Yozlaflmaya ve  Çürümeye ‹zin
Vermeyelim”

‹stanbul Ba¤c›lar’da faaliyet yürüten Karanfiller
Kültür Merkezi yozlaflma ve yozlaflman›n sonuçlar›yla
ilgili  yaz›l› bir aç›klama yay›nlayarak “Yozlaflmaya
ve Çürümeye ‹zin Vermeyelim” dedi. 

“Yozlaflma insan›n kendine yabanc›laflmas›d›r. Ah-
laki ve vicdan› olarak çürümedir” denilen aç›klamada;
yozlaflman›n sonuçlar› olarak yaflad›klar› mahallelerde
çetelerin artmas›, uyuflturucu kullan›m yafl›n›n 12’ye
kadar düflmesi, fuhufl’un artmas› gösterildi.

Bunlar›n polis ve jandarman›n gözü önünde
olmas›na ra¤men engellenmedi¤i belirtilen aç›kla-
man›n sonunda; birlikte mücadele ça¤r›s› yap›larak;
“Ne yap›labilir ki, elimizden ne gelir?  diye düflündü-
¤ümüzde çözüm için ilk ad›m› atm›fl oluruz” denildi.

Gerçeklerin Sesiyle Güzeltepe’de
Hayk›r›ld›

Enginler ve Ferhatlar yine ‹stanbul sokaklar›ndayd›. 

4 Ekim günü, ‹stanbul Güzeltepe’de, “Ferhat’› Vu--
ranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r!” yaz›--
l› pankart açan Halk Cepheliler, bir eylem yaparak,
adalet taleplerini hayk›rd›lar.

Eylemde Engin ve Ferhat’›n resimlerini de ellerinde
tutan Halk Cepheliler ad›na yap›lan aç›klamada; “Sö--
mürünün ve zulmün dayat›ld›¤›, iflsizlik, açl›k ve yok--

sullu¤un koynunda yaflamak, dep--
remde ve selde ölmek, bir avuç zen--
ginin daha fazla kâr etmesi için kan--
ser olmak zorunda b›rak›ld›¤›m›z,
ekonomisini IMF’nin, hükümetlerini
ve askerini Amerika’n›n yönetti¤i bir
ülkede yafl›yoruz” denildi.

Eylemin ard›ndan yap›lan dergi
sat›fl›nda 42 dergi halka ulaflt›r›ld›.

142.000 ABD Askerine 10 Günde
Elektrik Su Alt Yap›s› Ulaflt›ran Devlet,
Kendi Selzedelerine 20 Gündür Su
Ulaflt›ram›yor
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Duisburg'da Halk fiöleni
Almanya'da, Duisburg Anadolu E¤itim Kültür

Merkezi'nin düzenledi¤i Halk fiöleni 4 Ekim günü
Rheinhausen Cem Dü¤ün Salonun'da 500 kifliyle
yap›ld›.

Dortmund Kültür Merkezi Müzik Toplulu¤u,
ve Mikail Arslan’n› sahneye ç›kt›¤› flölende
Anadolu Federasyonuyu tan›t›ld›.  Üç Grup Yorum
üyesinin kat›labildi¤i flölende ; di¤er Yorum üyeli-
rinin konsololuk taraf›ndan vize verilmeyerek en-
gellendi¤i söylendi. "Türküler Susmaz Halaylar
Sürer" sloganlar› ile Grup Yorum, üyelerinin eksik
bulunmas›na ra¤men, bir buçuk saat türküleri ve
marfllar›n› seslendirdi.

Faruk Ereren Davas› Sürüyor
‹ki y›ldan bu yana Almanya'da tecrit koflullar›n-

da tutuklu bulunan Türkiyeli devrimci Faruk Ere-
ren'in davas›na devam edildi. Mahkemede aleyhin-
de somut delilin bulunmayan Faruk Ereren'in 129b
maddesinden yarg›lanmas›na karar verildi.

Savc›n›n konuflmas›n›n ard›ndan söz alan, Fa-
ruk Ereren'in avukat›, mahkeme heyetine "Alman-
ya'da bu kadar tuhaf bir mahkeme olmam›flt›r”
dedi. Mahkeme 28 Ekim ‘e ertelendi.

‹flten Ç›kar›lan Sa¤l›k ‹flçileri
Direniflte

Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde iflten ç›-
kart›lan tafleron sa¤l›k iflçilerinin 5 Ekim’de bafllatt›klar› di-
renifl sürüyor. ‹flçiler, 6-7 Ekim günleri hastanenin Baflhe-
kimlik binas› önünde eylem yapt›. ‹flten ç›kar›lmalar›n dur-
durulmas›n› talep eden iflçiler, tüm bask›lara ra¤men müca-
delelerine Dev Sa¤l›k-‹fl’te devam edeceklerini söylediler.
“Sendika hakt›r, engellenemez, Yaflas›n örgütlü mücadele-
miz” sloganlar› at›lan eyleme hastanede çal›flan iflçiler de
destek verdi.

Polis Daya¤› Komal›k Etti
Avc›lar'da parkta flarap içti¤i ve uyar›lara uymad›¤› ge-

rekçesiyle, Ayd›n Üniversitesi ö¤rencisi 21 yafl›ndaki Gü-
ney Tuna, polis taraf›ndan dövülerek komal›k edildi.

Polis karakola götürdü¤ü ö¤renciyi kara-
kolda da dövmeye devam etti.

Serbest b›rak›ld›ktan sonra ailesi taraf›n-
dan hastaneye götürülen Tuna'n›n, karakol-
dayken götürüldü¤ü hastanenin raporlar›nda
yer almamas›na ra¤men;  sol diz kapa¤› ile
sa¤ fibula kemi¤inin k›r›k oldu¤u ve beyin
kanamas› geçirdi¤i ortaya ç›kt›. 

Gençlik Federasyonu  ö¤retim
y›l›n›n bafllamas›yla birlikte mil-
yonlarca ö¤renciyi ilgilendiren bir
kampanya bafllatt›.

AKP iktidar›n›n e¤itimi giderek

paral› hale getirmeye çal›flt›¤›, e¤iti-

min neredeyse
her aflamas›nda
ö¤rencilerin kar-
fl›s›na paran›n ç›-
kar›ld›¤›, paras›
olmayan›n “oku-
mas›n” diyerek,
okul d›fl›nda b›ra-
k›ld›¤› bir za-
manda bu kam-
panya milyonlar-
ca ö¤renci ve ai-
lesinin talebidir
ayn› zamanda.

Onun içindir

ki, Ankara Genç-

lik Derne¤i Meclis önünde yapt›¤›

aç›klamada flunlar› söylüyordu;

“Nereden bakarsan›z bak›n bu

tabloda e¤itimle ilgili bir fley bula-

mazs›n›z. ‹nsanlar›n alabildi¤ine

sömürüldü¤ü bir ticarethaneden

fark› kalmam›flt›r okullar›n. E¤iti-

min sorunlar› hem ö¤renciler hem

de aileler aç›s›ndan çekilmez bir

vaziyet alm›flt›r. E¤itim yoksul halk

için alt›ndan kalk›lamayacak bir

yük haline getirilmifltir. ”

‹flte bu nedenle “Paras›z E¤itim”
savunulmakta, istenmektedir...

Bu kampanya çerçevesinde
Gençlik Federasyonu okullarda
kampanyay› duyurmak amac›yla

çeflitli eylemler yapt›. 

‹‹ssttaannbbuull GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii::
““PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ssttiiyyoorruuzz
AAllaaccaa¤¤››zz””

Gençlik Federasyonu’nun kam-
panyas› çerçevesinde Paras›z E¤i-
tim talebini duyurmak amac›yla ‹s-

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”Say›:
16

11 
Ekim 
2009
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tanbul’da üniversitelerde ve liseler-
de afifllemeler yap›ld›.

Kampanyan›n bafllamas› ile bir-
likte hemen hergün; ‹stanbul Üni-
versitesi Beyaz›t, ‹stanbul Üniversi-
tesi Avc›lar Kampüsü, Marmara
Üniversitesi ve Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi’nde afifllemeler yap›ld›.

Afifllemeler okul içlerine ve okul
d›fl›na olacak biçimde yap›larak, pa-
ras›z e¤itim talebi tüm ö¤rencilere
duyurulmaya çal›fl›ld›.

Sonraki günlerde ise hemen her-
gün her üniversitede 25-30 civar›n-
da ozalit halinde ço¤alt›lm›fl afifller
yap›larak  as›ld›. 

Kimi günler bu say› daha fazla
oldu. Fotokopi ile ço¤alt›l›p okulla-
ra, tüm fakültelere yayg›nlaflt›r›ld›.
‹stanbul Üniversitesi’nde afifller sa-
bah as›l›p akflam toplan›yordu. 

‹TÜ ve Bo¤aziçi Üniversitele-

ri’ne ise geçti¤imiz bir hafta boyun-
ca afifller yap›ld›. Marmara Üniver-
sitesi’nde pul fleklinde de yap›larak,
paras›z e¤itim talebi pullarla da ifa-
de edildi.

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz” Kam-
panyas›n›n afifl ve pullamalar›n›n
yan›s›ra, 1100 EEkkiimm DDeevv--GGeennçç ggeeccee--
ssii için bast›r›lan afifller de as›l›yor
bir taraftan. 

Dev-Genç gecesi ile ilgili olarak
üniversiteler ve liseler d›fl›nda, ayr›-
ca; Sar›yer Dereiçi, Derbent, Tarab-
yaüstü, Kartal Petrol-ifl ve Kartal
Merkez ile Yedikule, Gürsel Mahal-
lesi ve Avc›lar’a da afifller as›ld›.

LLiisseelleerrddee ddee
kkaammppaannyyaa iillee
iillggiillii aaffiiflfllleemmeelleerr
yyaapp››lldd››......

Bu çerçevede,
fiiflli Lisesi’ne 5,
fiiflli Endüstri Mes-
lek Lisesi’ne 9, Ah-
met Buhan Lisesi’-
ne 5, fiair Abay Ku-
nanbay Lisesi’ne 5,
Gazi Ticaret Lise-
si’ne 5, Küçüköy
Endüstri Meslek
Lisesi’ne 5, Refan Tümer Lisesi’ne
5, Kaptanpafla Lisesi’ne 5, Ertu¤rul-
gazi Lisesi’ne 7, Ka¤›thane Lise-
si’ne 5, Bahçelievler Lisesi’ne 5,
Yaflar Dedeman Lisesi’ne 5, Hay-
darpafla Lisesi’ne 5, fieyh fiamil
Lisesi’ne 5 afifl as›ld›.

‹‹ssttaannbbuull LLiisseellii GGeennççlliikk::
““PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ssttiiyyoorruuzz
AAllaaccaa¤¤››zz”” 

Gençlik Federasyonu’nun bafl-
latt›¤› "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z" kampanyas› ile ilgili ola-
rak Liseli Gençlik de çeflitli liseler-
de çal›flmalara bafllad›. 

Kampanyay› liselerde ö¤renci-
lere tan›tmak amac›yla, 29-30 Eylül
ve 1 Ekim günleri; 

‹stanbul'un Füsun Yönder, Ba¤-
lar, Yenibosna, Etiler, Behçet Ke-
mal Ça¤lar, Kâ¤›thane, Ertu¤rulga-
zi, Yakac›k, Haydarpafla, Kad›köy
Liselerine "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z" yaz›l› afifller as›ld›.

AAnnkkaarraa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii;;
““PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ssttiiyyoorruuzz
AAllaaccaa¤¤››zz””

Ankara Gençlik Derne¤i, 1
Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi
önünde “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz”
talebi ile eylem yapt›.

TBMM'nin aç›l›fl günü yap›lan
eylemde bas›n aç›klamas›n› Gençlik
Derne¤i ad›na Leyla Mete okudu. 

Aç›klamada; “Paral› e¤itim, e¤i-
tim hakk›n›n gasp›d›r, yoksullar›n
okumas›n›n önünde engeldir, ada-

letsizliktir. Bu yüzden paral› e¤itime
karfl› mücadele ediyoruz. Biz ö¤ren-
ciler olarak bu hakl› talebimizi dile
getirmeye devam edecek, paras›z,
bilimsel, demokratik üniversite ve
lise hedefimizden vazgeçmeyece¤iz
ve sonuç alana kadar mücadele et-
meye devam edece¤iz.” denilerek,
Paras›z e¤itim talebi dile getirildi.

Eylemde; “Ö¤renciyiz hakl›y›z
kazanaca¤›z!”, “Halk için bilim
halk için e¤itim!”, “Müflteri de¤il
ö¤renciyiz!”, “E¤itimde soyguna
son!” sloganlar› at›ld›. 

EEsskkiiflfleehhiirr AAnnaaddoolluu
ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee RReehhbbeerrlliikk
MMaassaass›› AAçç››lldd››

Eskiflehir Gençlik Derne¤i, 1
Ekim tarihinde Anadolu Ünivesite-
si'nde “Seher fiahin Rehberlik Ve
Dayan›flma masas›” açt›.

Yürüyüfl ve Tav›r dergilerinin
yan›s›ra derne¤in tan›t›m›n›n yap›l-
d›¤› broflürler de da¤›t›ld›.

Seher fiahin'i anlatan, k›sa bilgi-
lerin oldu¤u afifle ilgi yo¤undu. Mü-
zik yay›n› eflli¤inde süren tan›t›m 2
saat sürdü. 
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Ülkemizde e¤itim ö¤retim 6-
7. yafllar›nda bafllar. Oldukça ka-
r›fl›k ve meflakkatli bir yol izler.
ilk okul, orta okul, lise, üniversite
derken bofla harcan›lan eme¤in
ve paran›n haddi hesab› yoktur.

Okula bafllayan ö¤rencilerin
bir sürü hedefi vard›r. Ad›m ad›m
liseye do¤ru ç›kt›kça hedefler bi-
raz daha netleflmeye bafllar. Fa-
kat hayat›n gerçekli¤iyle hedefle-
rimiz her zaman örtüflmez. Lise
son s›n›fa do¤ru hedeflerimiz net-
lecece¤i yerde daha da bulan›k-
lafl›r. Bir üniversiteye gireyim de
hangi bölüm olursa olsun nokta-
s›na gelir. 

Bir flekilde üniversiteyi kazan-
d›ktan sonra ise çok daha yeni
sorunlarla karfl›lafl›l›r.

Üniversite okumaya flehir d›-
fl›ndan gelen ö¤rencilerin ise çok
daha fazla s›k›nt›lar› vard›r. Bar›n-
ma, yeme, içme, okul masraflar›
derken say›s›z sorunla bafl bafla
kal›r ö¤renci. Bunlar›n en can ya-
k›c›lar›ndan birisi de BARINMA
SORUNUDUR. Ö¤rencilerin bu
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için dev-
lete ait Kredi ve Yurtlar Kurumu
(KYK) vard›r. Fakat gel gör ki,
KYK birincisi, ö¤rencilerin bu ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamaktan çok
uzakt›r. 

‹kincisi; bu yurtlar ö¤renciler
için büyük bir çile haline gelmifl-
tir. Ve bar›nma sorunu di¤er so-
runlar› da arkas›na alarak ö¤ren-
cileri büyük ç›kmazlara sokmak-
tad›r.

KYK yurtlar›ndan biraz bahse-
decek olursak durumun ciddiye-
tini daha iyi anlayabiliriz.
KYK’n›n yurt baflvurular›ndan
sonra aç›klad›¤› bir asil liste bir
de yedek liste vard›r. Yedek liste-
ye kalan ö¤renciler asil liste ç›ka-
na kadar kendilerine kalacak
baflka bir yer bulmak zorundad›r-
lar. Ya da KYK’n›n yurtlar›nda mi-
safir ö¤renci olarak normalde
ödedikleri miktar›n iki kat›n› öde-
yerek kalabilirler. Devlete ait olan
bir kuruma bu ülkenin ö¤rencile-
ri neden para ödüyorlar? Ö¤ren-
cilerin bunu sorma hakk› yoktur. 

‹stanbul genelinde ise yurtlar
daha vahim durumdad›r. Deprem
güçlendirilmesi yap›l›yor diye ö¤-
rencileri o yurttan bu yurda tafl›n-
mak zorunda b›rak›yorlar. Örne-
¤in; geçti¤imiz yaz, tadilat›na
bafllanm›fl olmas› gereken Ata-
türk Ö¤renci Yurdu’nda okullar
aç›ld› hala tadilat sürüyor. 

Ve 1000’i aflk›n ö¤rencinin
kald›¤› Atatürk Ö¤renci Yurdun-
da sadece biri erkek biri k›z ol-
mak üzere iki blok aç›k. Ve say›-
lar› 1000’i aflan ö¤renciler bura-
larda periflan olmaktad›rlar. Kori-
dorlara, kütüphanelere, dinlenme
odalar›na döflekler at›l›yor ve ö¤-
rencilere buralarda kalmalar›
söyleniyor. Dufl zaten yok. Ö¤-
renciler bu duruma karfl› ç›ksalar
bile yurt görevlileri taraf›ndan
azarlan›yor ya da yurttan at›l-
makla tehdit ediliyorlar. Atatürk
Ö¤renci Yurdunda yaflanan bu
durum bas›na da yans›m›fl du-
rumda. Fakat de¤iflen bir fley
yok. Ö¤renciler hala yerlerde
yatmakta ve ö¤renciye ait k›yafet
dolaplar› hala s›n›rl›. Ve biz birlik
olmazsak bu durum genel olarak
böyle devam edecek. ‹stanbul’da

ayn› flekilde tadilatta olan bir di-
¤er yurt, Vezneciler K›z Ö¤renci
Yurdu. Yurdun ö¤rencileri ‹stan-
bul’un çeflitli semtlerinde bulu-
nan yurtlara da¤›t›lm›fl durumda-
lar.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun

yurtlar› mevcut kapasitenin çok

alt›nda. Ö¤renci say›s› oldukça

fazla olmas›na ra¤men yatak sa-

y›s› bir o kadar az. Ayr›ca tüm bu

hizmetler karfl›l›¤› devlet ö¤renci-

den 3 ayda bir 252 TL almakta.

Kimi yurtlarda bu miktar daha da

artmakta. ‹lk bak›flta kimisi için

252 TL gayet uygun bir miktar-

m›fl gibi gelebilir. Ancak devlete

ait olan bir kuruma ö¤renci ne-

den para versin. 

E¤er biz üniversite ö¤rencile-

ri olarak yaflanan tüm bu adalet-

sizliklere karfl› sesimizi ç›karmaz-

sak bu sorunlar bu flekilde sürüp

gidecektir. Sistemin kendisi zaten

çürümüfltür. Anti-demokratik,

anti-bilimsel e¤itim uygulamas›-

n›n yurtlarda yaflad›¤›m›z sorun-

lardan dolay› daha net görebiliriz. 

KYK personelinin bask›c›, ya-

sakç› ve diktatörce yönetimi ise

durumun farkl› bir boyutudur.

Bizler üniversite ö¤rencileri

olarak bize biçilen bu de¤ersizli-

¤in her zaman karfl›s›nday›z.

Yurtlardaki sorunlar sistemden

ayr› sistemin çarp›kl›¤›ndan ba-

¤›ms›z de¤ildir. Yaflam›n her ala-

n›nda karfl›laflt›¤›m›z çarp›kl›¤›,

bozuklu¤u, yozlu¤u yurtlarda da

yafl›yoruz. Bize dayat›lan uygula-

malara ne olursa olsun karfl› ç›k-

mal›, birlik olmal› ve mücadele

etmeliyiz. Böylece sorunlar›m›z›

da en aza idiriririz, sorunlar›n

kayna¤› olan bu çürümüfl düzeni

de y›kabiliriz. Demokratik, bilim-

sel, ba¤›ms›z üniversiteleri ancak

mücadeleyle kazanabiliriz!...

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii

YURTLAR VE 
Ö⁄RENC‹LERE VER‹LEN DE⁄ER

GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU
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Tayyip Erdo¤an AKP Kongre-
si’nde ““bbiirrlleeflflttiirriicciillii¤¤ee”” soyundu;
ttaarriihhiimmiizzee ssaahhiipp çç››kktt››¤¤››nn›› iddia et-
ti. Tayyip Erdo¤an ve egemenler,
bunu “en son yapabilecek olan” da-
hi de¤illerdir. Onlar, bunu yapamaz-
lar, bunun ancak demagojisini yapa-
bilirler. 

AKP, ssöömmüürrüünnüünn ppaarrttiissiiddiirr.
Halk›n açl›¤›n›n, yoksullu¤unun, ifl-
sizli¤inin sorumlusudur. AKP,
AAmmeerriikkaanncc››ll››¤¤››yyllaa iktidara tafl›n-
m›fl, iktidar› döneminde de ABD’ye
her türlü deste¤i vermifl, her konuda
destek alm›fl, Amerikan›n ç›karlar›
için kendi halk›na zzuullüümm uygulam›fl
bir partidir. 

Siz zulmedensiniz. Siz sömüren-
siniz. Bunun öözzeelleeflflttiirriissiinnii verebilir
misiniz? Bundan vazgeçebilir misi-
niz? Yok! Öyleyse tüm sözleriniz
temelsizdir. 

“Bütünlefltirici, birlefltirici, kay
naflt›r›c› bir siyaset istiyoruz.” ,
“Kimseyi Sünni oldu¤u için de¤il,
kimseyi Alevi oldu¤u için de¤il,
Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Tatar, Ab-
haza, Arap, Roman, Musevi, Rum,
Ermeni oldu¤u için de¤il, herkesi
insan oldu¤u için sevdik.” diyor Er-
do¤an!...

Bu sözler, AKP’nin ideolojisiyle
ba¤daflmayan, yyaallaannddaann öteye geç-
meyen söylemlerdir. AKP’nin geç
mifli ve bugünü, bu sözlerin tekzibi
gibidir. AKP birlefltirici, kaynaflt›r›-
c› de¤il, bizzat halklar› dini kimlik-

lerine göre ay›ran, üümmmmeettççii gele-
nekten gelen bir partidir. Y›llarca
Aleviler’e düflmanl›k beslediler,
spekülasyonlar ürettiler. Marafl’ta,
Sivas’ta Aleviler’e, ilerici, devrim-
ci, demokratlara yaflanan sald›r›lar›
içinde yerald›lar, bu katliamlar›n fa-
illerini korudular. 

Kürt halk›n›n ulusal kimli¤ini,
dilini y›llarca inkar ettiler. Az›nl›k-
lara “kafir” gözüyle bakt›lar. Hrant
Dink, hristiyan rahipler AKP’nin
iktidar›nda katledildi. fiovenizmi
körüklüyorlar. Y›llarca yaln›zca
Türk-sunni, gerici ve faflist olan›
kendilerinden sayd›lar. Anadoluki
di¤er halklar› inkar ettiler. AKP,
Anadolu haklar›n›n birli¤ini, kar
deflli¤ini de¤il, haklar aras›nda düfl
manl›¤› örgütleyen bir partidir. 

Ne diyor Erdo¤an: “Biz birlikte
Türkiye’yiz”, “Hoflçakal›n ‹ki Gö-
züm” diyen Ahmet Kaya'ya vefa
göstermeyen Türkiye'nin flark›lar›
eksik kal›r”, “Naz›m Hikmet'siz bir
Türkiye eksik say›l›r”…

Kald› ki “Birlik, bütünlük” ad›-
nada, gericilerle, faflistlerle, ilerici-
ler, devrimciler ayn› kategoriye ko-
nulamaz. Necip Faz›l’la Naz›m
Hikmet'i, halk›n de¤erleri ile gerici-
ler, faflistler ayn› kefeye konulama-
yaca¤› gibi ilerici, yurtsever sanat-
ç›lar› linç ettirenler, onlar› sürgüne
gönderenler onlara sahip ç›kamaz.
AKP gericili¤i, esas olarak Naz›m-
lar’›, Ahmet Kayalar’› öne sürerek,

SSaaiidd--ii NNuurrssii gibi gericileri, Necip
Faz›l gibi ffaaflfliissttlleerrii mmeeflflrruullaaflfltt››rr--
mmaayyaa çal›fl›yor. 

Bu ülkede ilerici, devrimci sanat
ç›lar›, ayd›nlar› seslerini kesmek
için iflkencelerden geçirdiler, tutsak
ettiler, katlettiler. Naz›m’a y›llarca
düflmanl›k güdenler bugün Naz›m’a
sahip ç›kamaz. Y›lmaz Güney’in
sürgününü onaylayanlar, Ahmet
Kaya’n›n Kürt ve ilerici kimli¤in-
den dolay› sürgüne gönderen politi-
kalar› savunanlar ve bu politikalar›
bugün halen devam ettirenler halk›n
sanatç›lar›na sahip ç›kamazlar. Hal-
k›n sanatç›lar›yla, faflizmin, gericili-
¤in sembolü haline gelmifl isimleri
yan yana getirerek, gericili¤i, faflist-
li¤i meflrulaflt›ramazlar. 

Tayyip Erdo¤an demagoji yapa-
rak tarihimize el at›yor. Bu tarihteki
gericilere, zulmedenlere, sahip
ç›kanlar, halka sald›ranlar, zulüm
uygulayanlar, halk›n tarihine sahip
ç›kamazlar. Anadolu halklar›n›n ta-
rihi zalimin zulmüne karfl› ddiirreennllee--
rriinn ttaarriihhiiddiirr.. 

AKP halka düflmanl›¤›yla
Anadolu halklar›n›n gözünde teflhir
olmufl bir partidir. Tayyip yalanlar›
ve demagojileri ile halk düflman›
yüzünü gizleyemez. 
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Say›:
16

11 
Ekim 

2009

Kim BBirlefltirebilir Halklar›? 
Kim TTarihimize SSahip ÇÇ›kabilir?

Bu ssuni yyanyana 
getirmelerle ggericili¤i,

faflistli¤i mmeflrulaflt›ramazlar.

Mescid-i Aksa’da
Siyonist Kuflatma

Filistin topraklar›n› y›llard›r ifl-
gal alt›nda tutan ‹srail, Filistin hal-
k›n›n de¤erlerine, inançlar›na sal-
d›rmaya devam ediyor. Mescid-i
Aksa’y› kuflatma alt›na alan ‹srail
askerleri, Filistinliler’in Mescid-i
Aksa’ya girmesini engellemekte,
Filistinliler’i tutuklamaktad›r. 

3-9 Ekim günlerinde Yahudiler

Sukot bayram›’n› kutluyorlar. Bu
nedenle Kudüs’teki a¤lama duvar›-
na binlerce Yahudi geliyor. Bayram
dolay›s›yla baz› Yahudi gruplar›n
“Bir milyon kifliyle Mescid-i Ak-
sa’y› basma” ça¤r›lar› üzerine Fi-
listin halk› da Mescid-i Aksa’da
nöbet tutmaya bafllam›flt›.

‹srail polisi burada nöbet tutan
Filistinliler’e sald›rd› ve buray› zor-
la boflaltarak, kuflatma alt›na ald›. 

‹srail devleti Mescid-i Aksa ku-
flatmas› ile Filistin halk›na buray›

yasaklayarak, Mescid-i Aksa’y› or-
tadan kald›rman›n koflullar›n› ya-
ratmaya çal›fl›yor.

Filistin halk› de¤erlerinin,
inançlar›n›n ve topra¤›n›n kirleti-
mesine, gasp edilmesine izin ver-
meyecektir. Mescid- i Aksa Filistin
topra¤›d›r, Filistin’dir. Filistin hal-
k›, Mescid-i Aksa’daki kuflatmay›
kabul etmeyerek, kuflatmay› k›r-
mak için Mescid-i Aksa’ya tutuk-
lanmak pahas›na gelmeye devam
etmektedir. 
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AKP’nin “Kürt aç›l›m›”yla ilgili
yaz›lar›m›z›, AAKKPP’’nniinn KKüürrtt aaçç››ll››mm››,,
AABBDD OOppeerraassyyoonnuudduurr..”” üst bafll›-
¤›yla yaz›yoruz. 

Benzer bir tesbiti, 1999’da Öca-
lan’›n tutsak edilmesinden sonraki
geliflmeler için yapt›k. O dönemde,
Öcalan’›n tutsak edilmesi etraf›nda
geliflen tart›flmalar› da ““AABBDD OOppee--
rraassyyoonnuu SSüürrüüyyoorr”” bafll›¤› alt›nda
ele ald›k. 

Gerek o gün, gerekse de bugün-
kü tesbitimiz, bir tahmin de¤ildi.
Ülkemizin yap›s›n›, yönetimin nite-
li¤ini ve daha önemlisi emperyaliz-
mi do¤ru tahlil etmenin sonucudur.
AKP’nin Kürt aç›l›m› için de ayn›
tesbitte bulunurken ç›k›fl noktam›z
bunlard›r. 

Her iki operasyonun niteli¤ini
do¤ru tesbit etmekte, bizim aç›m›z-
dan, Marksist-Leninist bak›fl aç›s›n-
dan bir ola¤anüstülük yoktur; as›l
üzerinde durulmas› gereken bunun
görülememesidir. 

AKP’nin Kürt aç›l›m›na, baflta
Kürt milliyetçili¤i olmak üzere bir
çok reformist siyasi hareket, genifl
bir ayd›n kesimi, özel bir misyon
yüklediler. ““BBuu ddeeffaa kkeessiinn ççöözzüüllee--
cceekk”” havas›na girip, bunu kan›tla-
mak üzere teoriler yapt›lar. Bu nok-
tada AKP ve Genelkurmay aras›nda
zorlamalarla temel bir çeliflki ara-
maya kalkt›lar. 

Biz ise bu aç›l›m›n önünün de
sonunun da ttaassffiiyyee amaçl› oldu¤u-
nu söyledik ve bunu görmek için yi-
ne çok beklemek gerekmedi¤ini de
vurgulad›k.

AKP’nin Kürt aç›l›m›n›n iç yü-
zü, tahminlerin de ötesinde çabuk
görüldü. “Kürt aç›l›m›”, “demokra-
tik aç›l›m”a, demokratik aç›l›m da
“milli birlik projesi”ne dönüflürken,
ve “terörle mücadele”, “aç›l›m”›n
adeta oda¤›na yerleflirken, karfl›-
m›zda gördü¤ümüz, oligarflik dikta-
törlü¤ün onlarca y›ld›r izledi¤i poli-

tika ve yöntemlerden farkl› bir fley
de¤ildi. 

11999999’’ddaa vvee BBuuggüünnkküü 
AAçç››ll››mm’’ddaa AABBDD’’nniinn RRoollüü

4 Ekim günü Cemil Bay›k’›n
dikkat çekici bir tespiti yay›nland›,
Öcalan’›n tutsak edildi¤i süreçle il-
gili flöyle diyordu Bay›k:

“Uluslararas› komployu geliflti-
renler, 17 Eylül 1998'de WWaasshhiinngg--
ttoonn''ddaa bir antlaflma yapt›lar. ...
Uluslararas› komplo bu antlaflmay-
la kararlaflt›r›ld› ve bafllat›ld›. Ant-
laflman›n hedefi Önder Apo'yu ve
PKK'yi Kürdistan'da tamamen etki-
siz hale getirmekti. ... Önder
Apo'nun Suriye'den ç›kar›larak im-
has› esas al›nd›. Suriye üzerinde
bask› ve tehdit gelifltirildi. BBuunnuu
AABBDD oorrggaanniizzee eettttii vvee bbuu ssoonnuuçç vveerr--
ddii..” (4 Ekim 2009, gundem-online)

Bay›k ayn› yerde bugüne dair de
flunlar› söylüyor:

“ABD ve AB art›k Kürt inkar ve
imha siyasetinin meflrulu¤unun kal-
mad›¤›n› görerek, çç››kkaarrllaarr›› aaçç››ss››nn--
ddaann Kürt sorununun çözümünü iste-
mektedirler. ... ABD ve AB'nin yeni
Kürt politikas› gelifltirmesi için da-
yatmalar›, bu geliflmeleri ortaya ç›-
karm›flt›r.” 

KCK Yürütme Konseyi Baflkan›
Murat Karay›lan da geliflmelerdeki
Amerikan rolüne flöyle dikkat çeki-
yor: “Türkiye tezkere karar›n› tek
bafl›na alamazd›. Baflbakan Ameri-
ka’ya gitti, orada onay ald›. Ameri-

ka dönüflünde bu konuda daha kesin
konufltu. Çünkü tezkere bir savafl
ilan› anlam›na geliyor.” 

Böyle olmas› son derece normal-
dir. Türkiye gibi, emperyalizme ta-
mamen ba¤›ml› ve tamamen iflbir-
likçi bir iktidar taraf›ndan yönetilen
bir ülkede, Kürt sorunu gibi sistem
aç›s›ndan en önemli konulardan bi-
rinde veya Kuzey Irak’a operasyon
gibi, do¤rudan Amerika’n›n iznine
tabi olan bir konuda, iktidar›n Ame-
rika’dan ba¤›ms›z atamayaca¤› ke-
sindir. 

Sorun, yukar›da belirtti¤imiz gi-
bi, bunun neden daha önce görül-
medi¤i veya görüldüyse hangi fay-
dac› politikalarla görmezden gelin-
di¤idir? 

Bugün, Öcalan’›n tutsak edilme-
sinin veya AKP’nin Kürt aç›l›m›-
n›n, Kuzey Irak’a sald›r›s›n›n bir
ABD Operasyonu oldu¤unu tespit
etmek ne ifade eder? 

Bu tespitten devrimci, ilerici bir
dinamizm de ç›kabilir, bir tutars›z-
l›k ve uçurum da. 

Bu tespitin, Kürt milliyetçi hare-
ketini ulusal mücadeleyi anti-em-
peryalist bir muhtevayla sürdürme-
ye yöneltmesi olumlulu¤un, bu tes-
bite ra¤men ABD’den ve Ameri-
kanc› AKP’den “çözüm” beklentile-
rinin sürdürülmesi ise, düzen içi
çizgiye yönelimin ifadesi olur. 

TTuuttaarrll››ll››¤¤›› ssaa¤¤llaammaakk,, 
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt ççiizzggiiddee 
mmüüccaaddeelleeddiirr

Kürt milliyetçi hareketi taraf›n-
dan defalarca “çözüm paketleri”,
“talep listeleri”, “yol haritalar›”
aç›kland›, “ateflkes”ler ilan edildi.
Bunlar›n baz›lar› hariç, ço¤u “bar›fl,
çözüm” beklentilerinin ayyuka ç›k-
t›¤› dönemlere tekabül etmektedir.
Bu önerilerin hepsinin ortak özelli-
¤i; emperyalizmden, oligarflinin

AKP’nin Kürt Aç›l›m›
ABD OPERASYONUDUR

Amerikan Operasyonu, Politikas›zl›k ve

Karars›zl›kta Kendine Zemin Buluyor

Bu ggeliflmelerin ““ABD
Operasyonu” ooldu¤unu   ttespit

etmek, AABD’ye kkarfl›
mücadeleyle bbütünleflmedi¤in-

de, bbu ttespiti yyapanlar›n
teorisiyle pprati¤i aaras›nda
tutars›zl›k vve ggiderek bbir

uçurum ooluflur. 



farkl› temsilcilerine kadar pek çok
kesimin çözüm gücü olarak görül-
mesi ve buna karfl›l›k önerilerin pra-
tikte hiçbir karfl›l›k bulmamas›d›r. 

Çözüm olarak önerilenler, ço¤u
kez sonraki sürecin çözümsüzlü¤ü-
nün tafllar›n› döflemifltir. 

Cemil Bay›k, Öcalan’›n tutsak
edilmesinin bir ABD operasyonu
oldu¤unu belirtirken 1998’de ABD
ile iflbirlikçilerin yapt›¤› bir anlafl-
madan söz eder. Oysa bu tarihten
sadece iki y›l önce Öcalan ABD’ye
aç›k bir ça¤r› yapmaktayd›:

“- Yani siz diyorsunuz ki silahl›
savafltan vazgeçmemizin flart›, AAmmee--
rriikkaa,, AAvvrruuppaa ülkeleriyle birlikte Kürt
sorununa iliflkin kuzey Kürdistan’da
bar›fl›n tesisi için bir siyasi çözüm
plan› getirsin kabul edelim. Öcalan:
Tabi e¤er böyle planlar› var ise, yü-
rütmek istiyorsa biz buna haz›r›z.
fifiaarrttss››zz bbuu ppllaann›› tteeyyiidd eeddeerriizz,, bizden
istenileni yapaca¤›z.” (Özgür Halk,
15 fiubat 1996, s.19) 

Öcalan, ondan daha da önce flöy-
le demiflti: “... Gerçekte AABBDD’ye
ba¤lanma, ‹‹nnggiilliizzlleerr’’ee ba¤lanma bir
iilleerrii aadd››mmdd››rr… Türkiye’ye ba¤lan-
ma, ‹ran’a ba¤lanma daha geridir...
BBMM’ye dolay›s›yla ABD’ye ba¤lan-
ma belli oranlarda ilerici bir ba¤-
lanmad›r. Yani despot ve kötü bir ko-
cadan daha demokrat bir kocaya
ba¤lanmakt›r.” (Rafet Ball›, Kürt
Dosyas›, Öcalan’la Görüflme, s. 246)

Yukar›dakine benzer yaz›lar,
aç›klamalar bir hayli çoktur. Kürt
milliyetçi hareketi iflte bu noktada,
Amerikan emperyalizmi karfl›s›nda

tutarl› bir tav›r alamam›flt›r. 

Özellikle emperyalizme veya
onun çeflitli kurumlar›na s›k s›k  ya-
p›lan ““ççöözzüünn”” ça¤r›lar›, emperya-
lizme karfl›, politikas›zl›k ve karar-
s›zl›kt›r. Bugünkü noktaya da bu
politikas›zl›k ve karars›zl›k getir-
mifltir. 

Politikas›zl›¤›n, karars›zl›¤›n,
faydac›l›¤›n sürmesi ise do¤ru tav-
r›n önünde engel olmaya devam et-
mektedir. Amerika’n›n “aç›l›m”
ad›na dayatt›¤› katliamc›l›¤a ra¤-
men, Amerika’dan veya Amerikan
iflbirlikçisi iktidarlardan  çözüm
beklemeye devam etmek, emperya-
lizmli dünya düzenine boyun e¤-
mektir. 

Emperyalizm ve Amerikanc›
AKP asl›nda hemen hiçbir fleyi
saklam›yor. Son olarak geçen hafta
6 Ekim’de tezkerenin uzat›lmas›
için TBMM’de yap›lan konuflma-
larda DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› AAhhmmeett DDaa--
vvuuttoo¤¤lluu, aynen flöyle söylüyordu.
““ÖÖnnüümmüüzzddeekkii ddöönneemmddee PPKKKK’’nniinn
ttaammaammeenn ttaassffiiyyeessiinnii hheeddeefflleeyyeenn
aaçç››ll››mmllaarr›› kkaarraarrll››ll››kkllaa uuyygguullaayyaaccaa--
¤¤››zz””..

TTaassffiiyyee.. Bafltan beri anahtar ke-

lime buydu. Bir kaç hak k›r›nt›s›n›n
ortaya at›lmas›yla görülmek isten-
mese de, gerçek oydu. 

Aç›l›m’›n bir ABD Operasyonu
oldu¤unun bir baflka ifadesi ise, Da-
vuto¤lu’nun flu sözleriydi: “Irak’›n
iç huzuru ve istikrar›, Türkiye’nin iç
huzuru ve istikrar›yla iç içe geçmifl
bulunmaktad›r. ”

Sözün aç›kças›, oligarflinin poli-
tikalar›n›n Irak’ta Amerikan politi-
kalar›n›n baflar›s›na hizmet etti¤idir. 

Gelinen noktada nas›l büyük bir
savrulma yafland›¤›n›n tart›flmas›
yap›lmak zorundad›r. Amerika
Irak’a özgürlük getirdi tespitleri,
bugün Kürt milliyetçi hareketini bir
“ABD operasyonu”yla karfl› karfl›ya
kalmaktan koruyamam›flt›r. 

AB’ye, NATO’ya, BM’ye, Ame-
rika’ya, k›sacas› emperyalist cephe-
ye yap›lan bütün “gelin çözün” ça¤-
r›lar›, tart›fl›lmak zorundad›r. 

Kürt milliyetçili¤i aç›s›ndan so-
run fludur; bunlar›n bir “ABD Ope-
rasyonu” oldu¤u tesbit edilmesine
ra¤men, bu planlara aç›kça ve kök-
ten karfl› ç›kmamak ve onun flu ve-
ya bu biçimde parças› olmak, ilerici
bir tutum de¤ildir. 

Önerilmeyen tek çözüm; Türki-
ye halklar›n›n birlikte mücadelesi
ve anti-emperyalist, anti-oligarflik
devrimdir. E¤er ba¤›ms›zl›k isteni-
yorsa, e¤er halk›n kurtuluflu hedef-
leniyorsa, önerilmesi gereken de
budur oysa. Tüm milliyetçi hareket-
lerin görmesi gereken, emperyaliz-
me karfl› olunmadan ulusal sorunun
çözülemeyece¤idir.
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Binlerce kad›n
Ceylan için
yürüdü

Lice'de havan topu at›lmas› sonucu
yaflam›n› yitiren Ceylan Önkol için Di-
yarbak›r'da binlerce kiflinin kat›l›m›yla
yürüyüfl düzenledi. Yürüyüflün ard›n-
dan aç›klama yapan DTP Üyesi Sema
Koç, Ceylan Önkol'un hedef gözetile-
rek öldürüldü¤ü kanaatinde olduklar›n›
söyledi.

DTP Ba¤lar ‹lçe binas› önünde bir

araya gelen binlerce kad›n, Kofluyolu

Park›'na kadar yürüyüfl düzenledi.

Demokratik kitle örgütlerinin de ka-

t›ld›¤› yürüyüflte s›k s›k 'Katiller belli

hesap sorulsun' sloganlar› at›ld›. Yü-

rüyüflün ard›ndan, Kofluyolu Yaflam

Hakk› An›t› önünde yap›lan aç›kla-

mada bir taraftan açl›mdan bahsedi-

lirken di¤er bir taraftan da operas-

yonlar›n ve infazlar›n halen devam

etti¤i, bu infazlar›n AKP'nin gerçek

yüzünü ortaya koydu¤u belirtildi.

Politikas›zl›¤›n, karars›zl›¤›n,
faydac›l›¤›n sürmesi ise do¤ru

tavr›n önünde engel olmaya
devam etmektedir. Amerika’n›n

“aç›l›m” ad›na dayatt›¤› katliam-
c›l›¤a ra¤men, Amerika’dan veya

Amerikan iflbirlikçisi iktidarlardan
çözüm beklemeye devam etmek,
emperyalizmli dünya düzenine

boyun e¤mektir. 
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Eskiflehir Emniyet Müdürü
Hanefi Avc›, eroin çetesiyle ifl-
birli¤i yapmaktan tutuklanan
Emniyet Genel Müdür Yard›m-
c›s› Emin Arslan’a kefil oldu.

“‹yi çocuktur, yapmaz” dedi
özetle. Peki kefil oldu¤u Emin
Arslan kimdi? 

Arslan, y›llarca uyuflturucu
kaçakç›lar› ile birlikte çal›flan,
onlar› koruyan, kollayan, yönlendi-
ren ve koruma alt›na alarak tonlarca
uyuflturucu satmas›n› sa¤layan, bir
sürü pis ifle bulaflan, o¤lunu bile bu
ifllerde kullanan bir halk düflman›-
d›r. 

Nitekim koruma alt›na ald›¤›
Habip Kanat isimli eroincinin ‹stan-
bul’un ortas›nda uuyyuuflflttuurruuccuu iimmaall
eettttii¤¤ii labaratuvarlar›n›n oldu¤u or-
taya ç›kt›. Oralarda tonlarca uyufltu-
rucu imal edip, y›llarca satt›lar.

Laboratuvarlar›n, da¤›t›m›n gü-
venli¤ini alanlar Emin Arslanlar’d›.
Herkes bilir ki, uyuflturucu sat›c›la-
r›, eroinciler, fuhufl tacirleri, mafya-
c›lar polisle iflbirli¤i yapmadan, po-
lise para ak›tmadan bu ülkede yafla-
yamaz. Nitekim bu iflbirli¤inin veya
iç çat›flman›n say›s›z örne¤ine tan›k
olduk.

Mafyac›lar›n, çetecilerin, eroin-
cilerin arkas›nda mutlaka polis var-
d›r. Polis onlar› korur, ifllerini rahat-
ça yapmalar› için kolayl›klar sa¤lar.
Yeri gelir onlara silah, pasaport,
sahte araç plakas›, kimlik verir, ko-
runma z›rh› sa¤lar.

‹flte eroinci, çeteci Emin Arslan
da tüm polis flefleri gibi y›llard›r bu
ifli yaparken, bir ç›kar çat›flmas› so-
nucu deflifre edilip tutukland›.

Yard›m›na ilk koflan, bir baflka
polis müdürü, bir kontra flefi oldu:

“Ben onu 2244 yy››lldd››rr tan›yorum.
Onun namuslu ve düzgün adam ol-
du¤unu biliyorum, ben ona kefilim
ve asla yanl›fl bir fley yapmaz, göre-
vini kötüye kullanmaz, rüflvet ye-
mez....” (Akflam, 3 Ekim 2009) 

Bu kadar kesin sahipleniyordu
Kontrgerillac›. Sahiplenen Hanefi
Avc›’yd›.

Avc›’n›n Emin Arslan’› anlatt›¤›
sat›rlar›n›n içinde tek bir do¤ru var
m›? Tek kelimeyle Avc› yalan söy-
lemekte, halk› aldatmakad›r. Mah-
kemeye bask› yaparak Arslan’› ç›-
karmaya ve yalanlar› ile de onu ak-
lamaya çal›flmaktad›r. Ve kimbilir
ne hesaplar› vard›r?

Düne kadar AKP’nin her operas-
yonunu alk›fllayan, Ergenekon’un
istedi¤i türde aç›klamalar yapan
Hanefi Avc›’n›n AKP operasyonuna

karfl› ç›kmas› için önemli nedenleri
olmal›!!!

O nedenlerin “dostluk”
olmad›¤› kesindir; o nedenlerin
içinde ya mesleki hesaplar, ya bol
para vard›r. 

Polis flefleri için yalan, flantaj,
bask›, komplo s›radan fleylerdir.

“Bozac›n›n flahidi, fl›rac›”d›r
derler. Bu örnekte tam bunun gibi-

dir. Eroinci, eronciye, halk düflman›
halk düflman›na , bir katil katile ke-
fil olur. Hanefi Avc›’da kendi gibi
birine kefil olmufltur.

Bu devletin yönetme gelene¤i-
dir. H›rs›zlar, eroinciler, katiller,
halk› soyanlar birbirine kefil olur-
lar. fiemdinli’de katliam yapmaya
giden kontrgerillac›lardan astsubay
Ali Kaya için dönemin Genelkur-
may Baflkan› Yaflar Büyükkan›t’ta
kefil olmufl ve ““ttaann››rr››mm AAllii iiyyii ççoo--
ccuukkttuurr”” demifltir. Tan›r›m dedi¤i o
“iyi çocuk” y›llarca halk›n kan›n›
dökmüfltür.

fiimdi de Hanifi Avc›, eroinci
için ““ttaann››rr››mm,, rrüüflflvveett aallmmaazz”” diyor.
““‹‹yyii ççooccuukkttuurr”” da diyecek. Türkçe-
si Arslan her tür pisli¤e bulaflm›fl bi-
ridir ve Avc› bunu kapatmaya çal›fl›-
yor.

Burda kim kimin kefilidir?

Tablo fludur; uuyyuuflflttuurruuccuu kkaa--
ççaakkçç››ss››,, ssaatt››cc››ss››,, ççeetteeccii,, mmaaffyyaacc››,,
kkaattiill,, ppoolliiss...... hepsi iç içedir ve Ha-
nefi Avc›’da kefildir. Hanefi Avc› da
tüm polis fleflerinin oldu¤u gibi ay-
n› çark›n içindedir. Onun ad› da her
tür pis iflin içine girip ç›km›flt›r. 

Hanefi Avc›’ya sormak laz›m;
sen neyin tan›¤›s›n? Senin güvenir-
li¤in ne kadard›r? Halk, Emin Ars-
lanlar’a, sana niye güvensin?

K›sacas›, Avc› kendi gibi bildi¤i
Arslan’a kefil olmufltur, Kendi gibi
bildi¤i Arslan ise her tafl›n alt›ndan
ç›kmaktad›r. Zira çarkta böyle dön-
mektedir. O çark›n bir difllisi de ke-
fil olan Avc›’d›r...

Uyuflturucu sat›c›lar› ve mafya, polisle iflbirli¤i yapmadan yaflayamaz!

– Mafya varsa, iflbirlikçisi polisler de vard›r–  

Bozac›n›n
flahidi flfl›rac›;

EEmmiinn AArrssllaann’’››nn ttaann››¤¤››
HHaanneeffii AAvvcc››!!
Avc›, AArslan’a kkefilmifl,
peki AAvc›’ya kkim kkefil?

Görev yyapt›¤› yyerlerde,
y›llarca iiflkencelerin, 
infazlar›n, ““bin ooperasyo-
nun” mmüdürü ooldu. 

Uyuflturucu kkaçakç›s›, 
sat›c›s›, ççetecisi, mmafyac›s›,
katili, bbütün ppolis oonun
yönetimi aalt›ndayd›. 

Fuhuflun, kkumar›n,
uyuflturucunun kkirli vve
kanl› ççarklar›, rresmi
himaye oolmadan ddöner mi
hiç?



Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Do-
kuz Eylül Üniversitesi'nin aç›l›fl tö-
reninde flöyle konufltu: ''Gençler,
bak›n›z her üniversiteyi bitiren veya
tüm halk ifl sahibi olur diye bir kai-
de yok. Dünyan›n hiçbir yerinde,
ABD baflta olmak üzere halk›n›n tü-
müne ifl sa¤lam›flt›r diye bir gerçek
yok.” 

Tayyip Erdo¤an her zamanki ar-
s›zl›¤›yla konufluyor. Halk›n iflsizli-
¤i, açl›¤›, yoksullu¤u umurunda de-
¤il. ‹flsizlik mi deniyor; suçlu halk
olur. Tayyip Erdo¤an’a göre giri-
flimci olmak laz›m. Sel bas›p onlar-
ca kifli mi öldü; AKP’nin hiçbir so-
rumlulu¤u yoktur; “taktir-i ilahi”
deyip geçifltirirler. Suçlu ölen halk
olur.  AKP, yap›lmas› gereken her-
fleyi yapm›flt›r. Onlarca kiflinin öl-
mesi mi, açl›k m›? Yoksulluk mu?
AKP’ye göre bunlar “ABD baflta
olmak üzere dünyan›n her yerinde
olan fleyledir...

Tayyip Erdo¤an, “Dünyan›n hiç-
bir yerinde” diye genellefltirse de
esas›nda bir gerçe¤i k›smen ifade
ediyor. Bu gerçek; halk› aç, iflsiz,
yoksul b›rakan bu sistemin ta kendi-
sidir.

Y›llard›r nas›l kand›rd›lar halk›?
“Ülkemizi kalk›nd›r›rsak iflsizlik,
yoksulluk azal›r” . “Vergilerinizi dü-
zenli öderseniz, ülkemiz kalk›n›r”
demediler mi? Dediler. Hep daha
çok çal›fl›p, daha çok ‘fedakarl›k’
yapmam›z› istediler. Peki ne oldu?
Aç›klanan rakamlara göre ülke
ekonomik olarak büyüdü. Türki-
ye’nin dünyan›n say›l› büyük eko-
nomilerinden birine sahip oldu¤uy-
la övünüyorlar.  Dünyan›n en zen-
gin 500 tekelinin aras›nda iflbirlikçi
tekellerin say›lar›n›n da her y›l artt›-
¤› aç›klan›yor. Peki buna karfl›l›k

halk›n durumunda nas›l bir de¤iflik-
lik var?

Mesela Devlet ‹statistik Enstitü-
tüsü (D‹E)’nin verilerine göre Tür-
kiye ekonomisinin  büyüme oran›
dünya rekoru k›rd›. Fakat bu halk›n
yaflam›na refah olarak de¤il, tam
tersine iflsizlik olarak yans›d›. Yine
D‹E’nin verilerine göre Aral›k 2004
ile fiubat 2005 döneminde iflsizlik
oran› 11.5’e yükselerek önceki y›l-
lara göre rekor k›rd› ve  200 bin ki-
fli iflsiz kald›. 

Ekonomi büyüyor ama iflsizlik,
yoksulluk azalmay›p art›yor. Üni-
versite mezunlar› bile ifl bulamaz
durumda. Yüksekokul mezunlar›n›n
yüzde 10.8’i iflsiz. Uzun süre iflsiz
kal›nca “ne ifl olursa yapar›m” diye
ifl ar›yor. Çok say›da üniversite me-
zunu kendi branfl›n›n d›fl›nda geçici
ifllerde çal›fl›yor.

Eskiden “ekmek aslan›n a¤z›n-
da” diye halk›m›z›n bir deyimi var-
d›, son y›llarda bu deyim “midesin-
de” diye de¤iflti. Halk, günlük haya-
t›n içinde yaflad›klar›yla bu düzeni
en özlü biçimiyle tan›ml›yor.

Ülke “kalk›n›rsa iflsizli¤in, yok-
sullu¤un azalaca¤›” koca bir yalan-
d›r. Açl›¤› da yoksullu¤u da iflsizli¤i
de yaratan bu düzenin kendisidir.
Düzen iflsizlikten beslenmektedir.

‹flsizlik onlar için ancak kendi
mallar›, canlar› için  tehdit olufltur-
maya bafllam›flsa gündemleri olur.
Onu da iflsizli¤e çözüm  üretmek
için de¤il, “güvenlik tedbirleri”ni
art›rmak içindir. 

‹‹flflssiizzlliikk,, kkaappiittaalliissttlleerr iiççiinn
““uuccuuzz eemmeekk””ttiirr

Marx, kapitalizmin bu yan›n›
flöyle ifade ediyor: “Büyük sana-

yinin bütün hareket flekli, emek-
çi nüfusun bir k›sm›n›, sürekli
olarak, iflsiz ya da yar› iflsiz in-
sanlar haline getirmeye dayan›-
yor. (...)Kapitalist üretim,  rahat-
ça at oynatabilmesi için bu do¤al
s›n›rlar›n d›fl›nda yedek bir sana-
yi ordusunun bulunmas›n› is-
ter.”(Kapital, Cilt 1, Syf. 603-
604) 

Marx’›n bahsetti¤i ordu, iflsiz-

ler ordusudur. 

‹flsizler ordusu, emek sömürüsü-
nün katmerleflmesi demektir. 

Patronlar, üç kurufla çal›flt›rmak
isterler iflçiyi. “Sen çal›flmazsan ka-
p›da senin istedi¤in ücretin yar›s›na
çal›flacak yüzlerce boflta gezen iflçi
var” diye tehdit ederler. “‹fline gelir-
se” derler...  ‹flçilerin zam talepleri-
nin karfl›s›na iflsizlik ç›kart›l›r. Pat-
ronlar›n ifline gelen en ucuza çal›fl-
t›rmakt›r. 

Kapitalist sistem onun için iflsiz-
li¤i hiçbir zaman çözmez, çözemez
de. Bu kapitalist sistemin özüne ay-
k›r›d›r. 

Fakat Tayyip’in söyledi¤i gibi
iflsizli¤in “Dünyan›n hiçbir yerinde
çözülmeyece¤ini” iddia etmek de
yaland›r. ‹flsizlik kapitalist sistemin
ürünüdür. Sorun kapitalizmin soru-
nudur. Sosyalist sistemde iflsizlik
diye bir sorun yoktur. Geçmiflte tüm
eksikliklerine ra¤men sosyalist ül-
kelerde halk›n iflsizlik diye bir soru-
nu olmam›flt›r. Çünkü sosyalizmde
üretim, kapitalist sistemde oldu¤u
gibi tekellerin kar› için de¤il, halk›n
kendi ihtiyaçlar› içindir. Kapita-
lizmde “tüm halk ifl sahibi olur diye
bir kaide yok” kural› geçerliyken,
sosyalizmde çal›flabilecek durumda
olan herkes için devlet ifl bulmak
yükümlülü¤ünü tafl›r. 
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Kapitalizm dder ki:

“Tüm halk ifl sahibi olur diye bir kaide yok”... 
Sosyalizm dder ki:

“Herkes çal›flma hakk›na sahiptir”...
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EEkkoonnoommii PPoolliittiikkaallaarr›› AArraaflfltt››rr--
mmaa VVaakkff›› (TEPAV), UUNNIICCEEFF ve
DDüünnyyaa BBaannkkaass››’n›n 2 bin 100 ai-
leyle görüflerek yapt›¤› TTüürrkkiiyyee
RReeffaahh ‹‹zzlleemmee AAnnkkeettii’ne göre fle-
hirlerde yaflayan yoksul ailelerin
krizden oldukça olumsuz etkilendi-
¤ini aç›klad›. 

“Ailelerin yaklafl›k dörtte üçü
Ekim 2008 ile Haziran 2009 aras›n-
da gelirlerinin düfltü¤ünü bildirdi…
Anketin en çarp›c› sonucu, pek çok
ailenin kriz nedeniyle ççooccuukkllaarr››nn››nn
gg››ddaa ttüükkeettiimmlleerriinnii kk››sstt››¤¤››nn›› bildir-
mesi oldu. Kent merkezlerinde ya-
flayan en yoksul yüzde 20’lik dilim-
deki ailelerin dörtte üçü g›da tüke-
timlerini, ayn› gruptaki ailelerin yyaa--
rr››yyaa yyaakk››nn›› ddaa ççooccuukkllaarr››nn››nn gg››ddaa
ttüükkeettiimmlleerriinnii aazzaalltttt››kkllaarr››nn›› söyle-
di.” (Milliyet, 30 Eylül 2009)

Anket ailelerin gelirlerinin düfl-
tü¤ünü, ucuz g›da bulmaya çal›flt›k-
lar›n›, tüketimin azald›¤›n›, ama en
çarp›c› olan› ise ailelerin ççooccuukkllaarr››--
nn››nn bboo¤¤aazz››nnddaann kkeessmmeekk zzoorruunnddaa
kkaalldd››¤¤››nn›› gösteriyor. Daha da çarp›-
c› olan› ise, bu durumda olanlar›n
yaln›zca 2 bin 100 aileyle s›n›rl›
kalmad›¤›, milyonlarca ailenin bu-
gün ayn› durum da oldu¤udur.

Geçen y›l AAnnkkaarraa TTiiccaarreett OOddaa--
ss››'n›n yapt›¤› Açl›k ve Yoksulluk
Araflt›rmas›'na göre, Türkiye nüfu-
sunun yüzde 7744..11''iinniinn yyookkssuulllluukk
ss››nn››rr››nn››nn, 1155..44''üünnüünn iissee aaççll››kk ss››nn››--
rr››nn››nn alt›nda yaflad›¤› aç›klanm›flt›.
Yani 5522 MM‹‹LLYYOONN insan yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor. 52 milyon
insan açl›k, yoksulluk ve iflsizlikle
bafl edebilmek için bo¤az›ndan k›-
s›yor. Bu anketi Türkiye geneliyle
k›yaslayacak olursak, en yoksulla-
r›n dörtte üçü yedi¤inden, yar›s› da
ççooccuu¤¤uunnuunn yyeeddii¤¤iinnddeenn ttaassssaarrrruuffaa
ggiiddiiyyoorr. Var›n kim aç kim tok, kaç
çocuk aç bir flekilde büyüyor bu ül-
kede siz hesaplay›n!...

AAççll››kk vvee yyookkssuulllluukk ddaahhaa bbaaflflkkaa
nnaass››ll aannllaatt››llaabbiilliirr kkii?? Bir annenin,
baban›n saç›n›n bir tek teline bile

zarar gelmesini istemedi¤i, gözün-
den bile sak›nd›¤› çocuklar›n›n ye-
di¤inden k›smas›, çocu¤unun aç
kald›¤›n›, yetersiz beslendi¤ini bile-
rek gece yata¤a girmesi nas›l bir
duygudur? Ya çocu¤unun can›n›n
çekti¤i birfleyi alamamas›? Etin, sü-
tün, peynirin, zeytinin ve daha pek-
çok fleyin art›k lüks hale gelmesi?
Bir ailenin pazardaki en ucuz, çöpe
at›lacak yiyecekleri sat›n almas›?
Ya onu da bulamay›p çöpten ek-
mek, yiyecek toplamas›?... 

Bu ülkeyi yönetenlerin hiçbirisi,
bu duygular›n zerresini bile anlaya-
mazlar. Onlar›n çocuklar› en iyi ya-
flam koflullar›na sahip, en iyi okul-
larda okuyor, yurtd›fl›nda yafl›yor.
Açlar, yoksullar ve zenginler ara-
s›ndaki uuççuurruumm gün geçtikçe ddee--
rriinnlleeflfliiyyoorr.. Onlar, krizden ç›k›yoruz
yalan›yla halk› kand›racaklar›n›
zannediyorlar. Halk belki ekono-
miden fazla anlayamayabilir ama
açl›¤›yla bu ülkenin krizden ç›kma-
d›¤›n› çok iyi anl›yor. Cebine giren
paradan, açl›¤›ndan, yoksullu¤un-
dan durumunun her geçen gün daha
da kötüye gitti¤ini biliyor. 

TTüürrkk--‹‹flfl, 4 kiflilik bir ailenin aç-
l›k s›n›r›n›n bir önceki aya göre
yyüüzzddee 11,,3322 oorraann››nnddaa aarrttaarraakk
774499,,8811 TTLL'ye yükseldi¤ini aç›klad›.
Açl›k aydan aya daha da artarak bir
ç›¤ gibi büyüyor. Yap›lan bütün an-
ketler, araflt›rmalar açl›¤›n, yoksul-
lu¤un, iflsizli¤in giderek t›rmand›¤›-
n› her geçen gün aaççllaarr oorrdduussuunnaa

yeni insanlar›n eklendi¤ini gösteri-
yor. 

Bu ülkede ÇÇOOCCUUKKLLAARR AAÇÇ..
Çocuklar yaflayabilmeleri ve büyü-
yebilmeleri için yeterli derecede
beslenemiyor. Canlar›n›n çekti¤i
hiçbir fleyi alam›yor, yiyemiyor. Ço-

cuklar›n yeterli beslenememesi ayn›
zamanda sa¤l›kl› bir flekilde büyü-
yememesi, sürekli hastal›klarla bu-
run burun yaflamas› demek. Çocuk
ölümlerinin artmas› demek!... 

Açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun,
çocuklar›m›z›n bo¤az›ndan kesme-
mizin sorumlusu AAKKPP’’nniinn eekkoonnoo--
mmiikk vvee ssiiyyaassii ppoolliittiikkaallaarr››dd››rr.. Ülke-
mizi emperyalistlere muhtaç hale
getirdiler. IIMMFF’nin, DDüünnyyaa BBaannkkaa--
ss››’n›n programlar› ve yap›lan stand-
by anlaflmalar› ile her geçen gün aç-
l›¤›m›z›, yoksullu¤umuzu büyütü-
yorlar. 

AKP’nin yoksullu¤a, açl›¤a, ifl-
sizli¤e karfl› hiçbir çözümü yada
ekonomik program› yoktur, olamaz-
da. Çünkü AKP halk›n de¤il, tteekkeell--
lleerriinn ppaarrttiissiiddiirr.. Halktan yana bir
ekonomi politikas› izleyemez. Ka-
pitalizm halk›n açl›k, yoksulluk, ifl-
sizlik sorununu çözemez. Dünyada-
ki açl›¤›nda, yoksullu¤unda sorum-
lusu kkaappiittaalliizzmmddiirr.. Kapitalizm var
oldu¤u sürece halk›n refah içinde
bir yaflama sahip olabilmesi, insan-
ca yaflayabilmesi mümkün de¤ildir. 

Ailelerin çocuklar›n›n bo¤az›n-
dan kesmemesi için bu ülkedeki
emek sömürüsünün kalkmas› gere-
kir. Emek sömürüsünü ortadan kal-
d›racak olan SSOOSSYYAALL‹‹ZZMMDD‹‹RR..
Sorunlar ancak halk›n iktidarda ol-
du¤u, halktan yana bir sistem de çö-
zülebilir. AKP’nin çocuklar›m›z› bi-
le açl›¤a sürüklerken yapt›¤› tek
fley, ss››nn››ff ççeelliiflflkkiilleerriinnii kkeesskkiinnlleeflflttiirr--
mmeekkttiirr.. 

S›n›f çeliflkileri kkeesskkiinn bbiirr bb››--
ççaakk ggiibbiiddiirr.. Gün gelir o çeliflkiyi
yaratanlar›n bo¤az›na dayan›verir.
Gün olur devran döner, açl›¤a mah-
kum edilen o ççooccuukkllaarr ddaa bbiirr ggüünn
bbüüyyüürr ve bu sömürü düzeninin kar-
fl›s›na dikiliverir. ‹flte o zaman kkoorr--
kkuunn bbiizzddeenn!! Korkun milyonlar›n
ööffkkeessiinnddeenn,, iissyyaann››nnddaann, aç geçen
gecelerin-günlerin kkiinniinnddeenn!!... 

MMaazzlluummuunn aahh››nn›› aallaannllaarr,, bbiilliinn--
kkii kkaallmmaazz aahh››mm››zz yyeerrddee!!...... 

Çocu¤unun bbo¤az›ndan kk›smak zzorunda kkalan 
ANNE NNE YYAPMALI?...

‹SYAN EETMES‹N DDE
NE YYAPSIN? ‹‹SYAN
ETMEYEL‹M DDE NNE
YAPALIM?


