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Victor JARA
fiili’de devrimci bir sanatç›yd›. Emperyaliz-

me karfl› mücadeleyi sanatsal faaliyetlerinin

oda¤›na koymufltu. CIA destekli faflist Pi-

nochet darbesinin ard›ndan tutsak edildi.

Tutsak olarak götürüldü¤ü stadyumda tür-

küleriyle direndi. 1166 EEyyllüüll 11997733’de dudakla-

r›nda direnifl türküleriyle katledildi. 

Salvador ALLENDE
1908’de fiili’nin Valparaiso kentinde do¤an

Allende'nin gençli¤i, ö¤renci hareketi içinde

mücadeleyle geçti. 1933’de Sosyalist Parti’-

nin kuruluflunda yer ald›.

1970-1973 aras› devlet baflkanl›¤› yapt›. Bafl-

kanl›k döneminde emperyalizmi ve oligarfli-

nin ç›karlar›na ayk›r› politikalar izlemesinin

karfl›l›¤›nda faflist bir darbe yap›ld›. Parla-

menterist bir mücadele çizgisinin savunucu-

su olsa da, Baflkanl›k saray›n› kuflatan ordu-

ya karfl› üç saate yak›n çat›flt› ve 1111 EEyyllüüll

11997733’’ddee silah› elinde çarp›fl›rken katledildi. 

1969 Samsun Vezirköprü do¤umlu olan

R›fat., devrim mücadelesine üniversite y›l-

lar›nda kat›ld›. Mücadele Gazetesi’nin Si-

vas temsilcili¤ini yapt›. Mücadele’de çal›-

fl›rken de, da¤larda silah çatarken de va-

tan ve halk sevgisi ile devrime dört elle

sar›ld›. 

2 Temmuz Sivas katliam› sonras›nda fa-

flistlere karfl› tepkileri örgütleyen komite

içindeydi. Ahmet Karlangaç K›r Birliklerin-

de iken, 1155 EEyyllüüll 11999944’de Hafik’in Ekinözü köyünde jandarma

taraf›ndan tutsak edilip iflkencelerden geçirilerek katledildi.

Faflistler taraf›ndan 1122 EEyyllüüll 11997799’da Kars Yeni

Mahalle’de katledildi.

1969, Yozgat fiefaatli’ye ba¤l› Halaçl› kö-

yünde do¤an Ümüfl, mücadeleye 1992’de

kat›ld›. Ankara’da, Malatya’da, Bursa’da

çeflitli görevler ald›. Ümüfl, mütevaz›l›¤›

ve emekçili¤i ile her zaman hat›rlanacak-

t›r. Emekçili¤i ve inanc› ile çok daha zor

görevlere haz›rd› Ümüfl. 1997 Mart’›nda

tutsak düfltü. Tutsakl›k onun aç›s›ndan

mücadelenin kald›¤› yerden devam etme-

siydi.

2000’de F Tipi sald›r›s›na karfl› bafllat›lan

ölüm orucu direniflinde, Ümraniye Hapishanesi 1. Ölüm Oru-

cu Ekibi’nde yerald›. Direniflin ilerleyen günlerinde tahliye

edildi. Tahliye rüflvetini oligarflinin surat›na çarparak, direni-

flini Küçükarmutlu’da sürdürdü. Direniflinin, 330. gününde

1144 EEyyllüüll 22000011’de ölümsüzleflti.

YAfiIYORLAR
11 EEylül -- 117 EEylül

ÜÜmmüüflfl
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Dersim Mazgirt’e ba¤l› Dar›kent beldesin-

de, Kürt milliyetçileri taraf›ndan 1111 EEyyllüüll

11999944’de öldürüldü. Mücadele Dergisi oku-

ru olan ‹nan, Dar›kent’te ö¤retmenlik ya-

p›yordu. Yak›nlar›n›n baflka yere tayin ol-

mas› yönündeki bask›lar›na ra¤men, Kürt

halk›na olan sevgisi nedeniyle bunu kabul

etmemiflti. 
VVeeddaatt ‹‹NNAANN

Halk›n›n mücadelesine DEV-GENÇ saflar›nda ka-

t›lan bir devrimciydi. 1122 EEyyllüüll 11997799’da Okmeyda-

n›’nda faflistlerle girdi¤i çat›flmada flehit düfltü. 

YYüükksseell KKAAfifiIIKKÇÇII

RR››ffaatt

ÖÖZZGGÜÜNNGGÖÖRR

‘Ona lay›k
olaca¤›z’

Merhaba...

Day›’m›zla olan “ayr›l›¤›m›z”›n  birinci

y›l› geride kal›rken; O’nun ö¤rettikleri

ile kavgam›zda     dimdik yürüyoruz.

Day›m›z’› her ad›m›m›zda bilincimizde

ve     yüre¤imizde, tafl›yaca¤›z.

Hep yan›bafl›m›zda olacak; Yenilgiler-

den zaferle ç›kmak için,   yolumuzu

ayd›nlat›rken; zaferde coflkumuzu

paylaflaca¤›z yine.

Ö¤retmenimiz, kavgam›z›n kurmay› Anadolu tarihinin bilge

insan›... O’na lay›k olaca¤›z.

3 A¤ustos 2009

EEddiirrnnee FF TTiippii ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr››

MMeehhmmeett SSOOYYLLUU

Merhaba

fiu anda gecenin bir vakti, sesi-
nizi duyuyorum yine. Nas›l ki sizin
sesiniz ulafl›yor bana, biliyorum ki
benim sesim de size ulafl›yor. Yü-
re¤imin at›fllar›na kar›fl›yor, sizin
yürek at›fllar›n›z. Sonra kocaman
bir yürek oluyor sol yan›mda.

Yürek... nas›l da dolu doludur
yüreklerimiz... Neleri neleri s›¤d›r-
mam›fl›z ki biz yüreklerimize.Be-
nim yüre¤imde öyle çok fley var
içinde. En baflta o büyük sevgili;
karanfil kokulular›m›z, yan›bafl›m-
da kokusu k›r çiçeklerine kar›flan-
lar›m›z, sizler, canlar›m, tüm sev-
diklerim, yar›m b›rakt›¤›m her fley,
sevgisini hissetti¤im herkes...

Ne zaman dara düflse yüre¤im,
ac›ya kesse bedenim parmaklar›-
m›n ucuna dokunuyorsunuz, göz-
leriniz de¤iyor gözlerime, bu kü-
çük hücrem kalabal›klara kar›fl›-
yor, birden çok ses ç›kar›yor. Ben
içinde kalakal›yorum. Her sese te-
bessümle cevap veriyorum. Bile-
rek de¤il, kendili¤inden! Sizler ise
gülen gözlerinizle karfl›l›yorsunuz
içimden kopan her sesi.

‹ster yan› bafl›mda olsun, ister
bir ad›m ötemde kap› önünde, is-
ter bir sokakta olun, ister herhangi

bir flehrin bir yerinde otu-

run, ister adli t›p önünde oturun
ben sizleri hissediyorum. S›cakl›-
¤›n›z, gücünüz, sesiniz, beni sar›p
sarmal›yor. Bundand›r bu illet beni
her s›k›flt›rd›¤›nda karfl›s›nda bafl›-
m› dik tutmam. Ona çelme tak-
maya haz›rlanmam bundand›r.
Sizler benimlesiniz ya, gerisi bofl!

Hele bir de k›sac›k bir yolda
gözleriniz, gözlerime tak›l›nca bir
serçe telafl›nda oluyor yüre¤im.
Evet sizlerden bahsediyorum Ada-
na’n›n s›ca¤› kadar s›cak yürekli-
lerim, Seyhan’›n yakamozlar› gibi
parlayan ›fl›l ›fl›l gözlülerim. Sevi-
yorum sizleri. Kap› önünde de¤il,
iflte tam fluramda oturuyorsunuz.

fiimdi bir de kavgam›z›n fleh-
rinde oturanlar var. Günlerdir ora-
das›n›z. Ve ben kimbilir kaç kez
uzand›m size bilir misiniz? Uzan›p
dokunuyorum size. En çok da
umutlu hallerinize. Hani o yüre¤i-
nizin sesinin gözlerinizin ferine ka-
r›flt›¤› anlardaki hallerinize.Ben
hep sizinleyim. Her seferinde ço-
¤alarak dönüyo-
rum hücre-
me. Ve her
seferinde
sizin gü-
cü-

nüzle yerle bir ediyorum hücremi.
Sar›l›yorum ellerinize s›ms›k›. Sa-
r›l›yorum bütün gücümle.

Sonra gönlümün hep hasretli
demlerinde olanlar var. Sevgisini,
yoldafll›¤›n›, dostlu¤unu sat›rlara
yükleyip her seferinde buraya ko-
flan, her seferinde umut tafl›yan
can›m›n can› yoldafllar›m; öyle öz-
ledim ki sizleri, öyle seviyorum ki
ben sizleri...

Dostlar›m›z da var tabi bu kav-
gada. Dost yürekleriniz her daim
yan›mda bunu bana hep hissettir-
diniz. Sesinizi sesime katt›n›z. Her
kavgada insan dostunu omuz ba-
fl›nda görünce duygusu çok  farkl›
oluyor biliyorsunuz. Bir dost gülü-
flü gönderiyorum sizlere; sevgi-
den, kavgadan yana... Selam ol-
sun sizlere.

Kime ne desem, ne yazsam ya-
r›m kalacak biliyorum. Hangi kö-
flesini tutsam bir baflka köfle
öksüz kalacak. ‹yisi mi burada bi-
tirmek. Ama gözlerinizin ta içine
dikiyorum gözlerimi. Sevgimin de-
rinli¤ini görün diye. Ve son olarak
tekrar ediyorum; seviyorum sizle-
ri... hem de çok!

0011..0099..22000099 

GGüülleerr ZZeerree

GGüülleerr ZZeerree’’ddeenn MMeekkttuupp VVaarr::

BBiirr ddoosstt ggüüllüüflflüü ggöönnddeerriiyyoorruumm ssiizzlleerree;;
sseevvggiiddeenn,, kkaavvggaaddaann yyaannaa......

“Geri çekilmeyece¤im!”
Allende, Baflkanl›k Saray›’nda kuflatma alt›ndayken, son defa

halk›na seslenmeye karar verdi. Saat 9:30 s›ralar›nda Magallenes

Radyosu’nda bir konuflma yapt›. Afla¤›daki sözler, iflte bu

konuflmadan al›nm›flt›r:

“Yurttafllar!

Bu konuflma size seslenmek için son f›rsat›md›r.

... Bu geliflmeler karfl›s›nda bana flunu söylemekten baflka bir

seçenek kalm›yor: Geri çekilmeyece¤im! Tarihi bir seçim yaparak

halk›ma sadakat içinde yaflam›m› feda ediyorum. Ve size flunu

söylüyorum: Binlerce hatta yüzbinlerce fiilili’nin soylu

bilinçlerine ekti¤imiz tohumlar›n büyümesi hiçbir zaman

engellenemeyecektir.

Güç onlar›n elinde. Onlar bizi bununla alafla¤› edebilirler. Ama

toplumsal de¤iflim süreçleri ne fliddet ne de katliamlarla

durdurulabilir. Tarih bizimdir. Tarih halklar taraf›ndan yaz›l›r. 

(...) Bunlar benim son sözlerimdir ve inan›yorum ki benim kendi-

mi bu yolda feda etmem bofluna olmayacak. Eminim ki en az›ndan

bu ahlak dersi, iihhaanneettii,, kkoorrkkaakkll››¤¤›› vvee ddöönneekkllii¤¤ii cceezzaallaanndd››rraaccaakk!!”
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D
ünya halklar› geçen yüzy›lda

emperyalizme karfl› destans› sa-

vafllar verdiler, büyük zaferler ka-

zand›lar. Emperyalizmin her alanda

pervas›zlaflt›¤›, sald›rganlaflt›¤› gü-

nümüzde, dünya halklar› için anti-

emperyalist savafllar kaç›n›lmazd›r

ve halklar›n kurtuluflu için zorunlu-

dur. 20. Yüzy›l›n anti-emperyalist

savafllar›n›n ço¤u, emperyalizmin

ülkeleri tank›yla, topuyla aç›kça ifl-

gal etti¤i koflullarda verildi. 20.

Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren

bu durum de¤iflti. Emperyalizm ül-

keleri iflbirlikçileri, kuklalar› arac›l›-

¤›yla iflgal etmeye bafllad› ve do¤al

olarak kurtulufl savafllar›n›n da nite-

li¤i de¤iflti. Art›k emperyalizmden

kurtulmak için, sadece emperyalist-

lerle savaflmak yetmiyordu; emper-

yalizmin iflbirlikçileriyle de savafl-

mak flartt›. Ço¤u durumda da savafl,

pratikte, iflbirlikçilere karfl› sürüyor-

du. Çünkü emperyalizm halklar›n

karfl›s›na ç›km›yordu do¤rudan. 

B
ugün, açl›¤›m›z›n, iflsizli¤imi-

zin, hayat›n her alan›nda karfl›-

m›zda olan bask› ve zulmün sorum-

lusu emperyalizmdir. Ama ondan

–emperyalizmden– hesap sormak

istedi¤inizde karfl›n›za, onun iflbir-

likçileri ç›kar; hükümet ç›kar, ordu

ç›kar; emperyalizmin hükümeti,

emperyalizmin ordusudur onlar. Ve

bu koflullarda, emperyalizme karfl›

savafl, ayn› zamanda onun iflbirlik-

çilerine karfl› savaflt›r. ‹flbirlikçileri-

ne karfl› mücadele edilmeden, em-

peryalizme karfl› ç›k›lamaz; ç›k›ld›-

¤› iddias› tutarl› olmaz. 

A
merikan emperyalizmi iflbirlik-

çi AKP sayesinde Anadolu’nun

koynuna sokuldukça sokuluyor.

Kendisine ekonomik, siyasi, askeri

anlamda yeni ya¤ma alanlar› ve üs-

ler elde ediyor. Emperyalizm veri-

lenle, bir önceki dönemde elde et-

tikleriyle asla yetinmez. Sömürüsü-

nü, ya¤ma ve talan›n› sürekli olarak

geniflletmeyi dayat›r. Bunun içindir

ki, her gelen iktidar, flaflmaz bir fle-

kilde, kendinden öncekilerden daha

iflbirlikçi, daha ya¤mac› olur. AKP

de bu kural› bozmam›fl ve emperya-

lizme ba¤›ml›l›k ve hizmette, ken-

dinden öncekileri geride b›rakm›fl-

t›r. Emperyalizm cephesinden ise,

yeni-sömürgelerindeki kukla ikti-

darlar›n bafl›nda Demirel, Özal veya

Tayyip Erdo¤an olmas›, temel ola-

rak çok fley farketmez. Kuflkusuz

düzen partileri içinde de emperya-

lizmin özel olarak tercih ettikleri

olabilir, ama emperyalizmin ülke-

mizdeki tahakkümü, flu veya bu

burjuva politikac›s›na ba¤l› olarak

bafllay›p biten bir iliflki de¤ildir;

ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri

olarak kurumsallaflm›fl, yerleflmifl,

içselleflmifl bir iliflkidir söz konusu

olan. 

O
ligarflinin tüm kesimleri, Ame-

rikan emperyalizmine biat et-

mekte hemfikirdir; aralar›nda hiçbir

fark yoktur. O yüzden ‹‹nncciirrlliikk ko-

nusunda “oligarfli içi bir çat›flma!”

yoktur, olmamaktad›r... Ülkemizde

s›n›rs›z bir ya¤ma ve peflkefl sür-

mektedir. Bu ya¤ma, talan, ekono-

mik, sosyal, kültürel ve askeri her

alandad›r. Askeri alan ço¤u kez göz-

lerden ›rakt›r. Ülkemizde kkaaçç AAmmee--

rriikkaann üüssssüü,, kkaaçç bbiinn AAmmeerriikkaann aass--

kkeerrii vvaarr,, bunlar›n cevaplar› da meç-

huldür... 

M
ahir Çayan’›n k›sa formülas-

yonla ifade etti¤i gibi, bizim

gibi ülkelerde emperyalizm ““iiççsseell--

lleeflflmmiiflfl”” bir olgu durumundad›r. Ve

bu durum, yaln›zca bizim ülkemize

özgü olmay›p, tüm yeni-sömürgeler

için geçerlidir. Baflka bir ifadeyle,

emperyalizm, özel olarak da Ameri-

kan emperyalizmi bugün onlarca ül-

kede “içselleflmifl” bir güç duru-

mundad›r. Yeni-sömürgecilik iliflki-

si, Amerika’y› onlarca ülkede, eko-

nomik, siyasi, askeri bir güç haline

getirmifltir. 

A
merika’n›n kaç ülkede, kaç üs-

sü ve kaç askeri var sorusunun

net ve kesin bir cevab›n› bulmak ço-

¤u kez mümkün de¤ildir. Fakat, bir-

birinden k›smen farkl› da olsa, tüm

rakamlar›n gösterdi¤i ayn›d›r; dün-

ya halklar›n›n karfl›s›nda, dünyan›n

her köflesine yay›lm›fl, kelimenin

tam anlam›yla bir aahhttaappoott ggiibbii dün-

yay› sarm›fl bir güç vard›r. 2007 y›-

l›na ait ABD Savunma Bakanl›¤› ra-

poruna göre ABD’nin dünyan›n 39

ülkesinde toplam 882233 aaddeett üüssssüü bu-

lunuyor. Bu rakam, belli bir büyük-

lük ve kurumlaflmaya tekabül eden

üsleri dile getiriyor. En genel an-

lamda Amerikan askeri varl›¤› ola-

rak al›nd›¤›nda ise, 113300''aa yyaakk››nn üüll--

kkeeddee Amerika’n›n askeri varl›¤› bu-

lunuyor. Bugün dünyan›n çeflitli ül-

kelerindeki Amerikan askerlerinin

say›s› ise, 440000 bbiinn civar›ndad›r. 

A
merikan emperyalizmi gerek

ekonomik, gerek askeri gücüy-

le bugün dünya genelinde onlarca

ülkeye hükmetmekte, onlar hakk›n-

da kararlar al›p, politikalar belirle-

mektedir. Kuflku yok ki, Amerikan

emperyalizminin her bölgeye, her

ülkeye yönelik politikalar üretebil-

mek için, her bölge ve ülke için

oluflturdu¤u kurumlaflmalar, bu ku-

rumlarda istihdam etti¤i askeri,

ekonomik, politik uzmanlar vard›r.

Fakat, san›ld›¤›n›n aksine, yeni-sö-

mürgeleri bunlar arac›l›¤›yla yönet-

mez Amerika. Yönetemez de. Bun-

lar en fazla yard›mc› güçlerdir.

Amerika, yeni-sömürgeleri, esas

olarak bizzat o ülkelerdeki AAmmeerrii--

kkaanncc››llaarr vas›tas›yla yönetir. Em-

peryalizmin “içselleflmifl” olmas›-

n›n bir yan› da budur. 

B
u içselleflmenin pratik karfl›l›¤›

olarak, bizim gibi yeni-sömür-

ge ülkelerde iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeellccii bbuurr--

jjuuvvaazzii,, iiflflbbiirrlliikkççii hhüükküümmeettlleerr vvee

eemmppeerryyaalliisstt kkuummaannddaa aalltt››nnaa aall››nn--

mm››flfl oorrdduu vard›r. Emperyalizm esas

olarak bunlara dayan›r. Ve tersin-

den, bu güçler de iktidarlar›n› sür-

dürmek için emperyalizme dayan›r-
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lar. Emperyalizm, iflbirlikçiler, kuk-

la yönetimler, ba¤›ml› ordular yarat-

maks›z›n yönetemez. Sadece ekono-

mik veya sadece askeri güce daya-

narak yürütemez. Bu anlamdad›r ki,

Amerikan emperyalizmi yüzbinler-

ce askerinden, tank›ndan topundan

ddaahhaa ffaazzllaa,, iflbirlikçiye ihtiyaç du-

yar. Tanklar, toplar, ayn› zamanda o

iflbirlikçileri korumak içindir. 

O
ligarflinin temsilcileri, zaman

zaman, özellikle de flovenist

politikalar›na yönelik herhangi bir

elefltiri oldu¤unda, “kimse içiflleri-

mize kar›flamaz” diye ortal›¤a dö-

külseler de, her alanda politikalar›

belirleyenin emperyalizm oldu¤u

aç›kt›r. Mesela, emekçilerin taleple-

ri karfl›s›nda “IMF’ye söz verdik,

daha fazlas›n› veremeyiz” diye ç›k-

malar› da bu ba¤›ml›l›¤›n itiraflar›n-

dan biridir. Ba¤›ml›l›¤›n itiraf edil-

mesi veya ba¤›ms›zl›k demagojile-

rinin öne ç›kmas›, bir yan›yla da

burjuva politikac›lar›n o günkü ihti-

yaçlar›yla ilgilidir. 

B
a¤›ml›l›k ise, çok eski bir ol-

gudur ve 1940’lar›n ikinci

yar›s›na uzan›r. ‹smet ‹nönü bu

döneme iliflkin flunlar› anlat›r:

"Daha ba¤›ms›z, flahsiyetli d›fl

politika izlenmesini istiyorsunuz.

Herkes ayn› fleyden bahsediyor.

Nas›l yapaca¤›m ben bunu? ...

Bir görev veriyorum. Neticesi ba-

na gelmeden Washington'a gidi-

yor... Böyledir bu ifller. Peygam-

ber edas› ile size dünyalar› vaad

ederler, imzay› att›n›z m› ertesi

günü gelmifllerdir. Ondan sonra

sökebilirsen sök...”  Ondan bu ya-

na sökememifllerdir. Ondan bu

yana, Amerikan emperyalizmi ül-

kemizi yönetmifltir. Bu bazen

aç›k, bazen dolayl› yollar ve yön-

temlerle gerçekleflir. Ve fakat is-

ter  aç›k yöntemleri kullans›nlar, is-

ter dolayl›, dayand›klar› güç ayn›-

d›r: ‹flbirlikçiler.  

E
mperyalizmin bugünkü sald›r-

ganl›¤›, ya¤mac›l›¤› ortaday-

ken, Amerikan emperyalizminin de-

mokrasi ve özgürlük getirece¤ini,

halklar›n sorunlar›n› çözece¤ini ile-

ri sürmek, halklar›n mücadelesine

verilebilecek en büyük zararlardan

biridir ve bugünün, yani gerçekte

emperyalizmin ne olup olmad›¤›n›n

herfleyiyle ortada oldu¤u bir dünya-

da, emperyalizme iliflkin yan›lg›lar

yaratarak halklar›n mücadelesine

böyle bir zarar vermek, bir yanl›fll›k

ya da hata olarak görülemez. 

Y
ak›n zamanda ükemizi ziyaret

eden ABD Baflkan›, bu ülkeyi

gerçekte kimin yönetti¤ini tart›flma

götürmez bir aç›kl›kla ortaya koy-

mufltur. S›radan IMF ve Dünya

Bankas› memurlar›n›n, bakanlar›,

bürokratlar›, karfl›lar›nda hizaya

dizdikleri bir yeni-sömürgecilik

iliflkisi içinde, Obama’n›n konumu-

nu bu kadar aç›k ve güçlü vurgula-

mas›nda flafl›lacak bir fley yoktur. 

O
bama’n›n TBMM’de yapt›¤›

konuflma, ülkemizi Amerikan-

c›lar›n yönetti¤i konusunda bir ör-

nektir. Obama’n›n Türkiye oligarfli-

sinden neleri istedi¤i konusunda bir

s›r yoktur. Emperyalizmin talimat-

lar›, kapal› kap›lar ard›ndan de¤il,

TBMM kürsüsünden yap›lan bir ko-

nuflmayla verilmifltir. Türkiye’ye

verilen “enerji koridoru” olma göre-

vi, Ermenistan’la iliflkiler, Kürt so-

rununda yap›lacaklar, Ruhban oku-

lu gibi az›nl›klara dair sorunlar ko-

nusunda ABD Devlet Baflkan› Oba-

ma, isteklerini gayet aç›k ortaya

koymufltur ve AKP’nin o günden bu

yana izledi¤i politikalar›n, ald›¤›

kararlar›n bu do¤rultuda oldu¤u

aç›kt›r. AKP, “Kürt Aç›l›m›”n› da

ayn› flekilde ABD’nin ç›karlar› ve

dayatt›¤› politikalar çerçevesinde

gündeme getirmifltir. Bizim gibi ül-

kelerde, temel hiçbir konuda, em-

peryalizmden ba¤›ms›z bir politika

düflünülemez. Kürt sorunu da bu-

nun istisnas› de¤ildir. 

B
izim gibi yeni-sömürge ülkeler-

de vatanseverli¤in, ilericili¤in

tek bir ölçüsü vard›r: EEmmppeerryyaalliizz--

mmee kkaarrflfl›› çç››kkmmaakk.. Hangi gerekçey-

le, hangi konuda olursa olsun, em-

peryalizme karfl› ç›kmamak, emper-

yalizme destek ve onay vermek,

herhangi bir emperyalist politika

karfl›s›nda sessiz kalmak, vatanse-

verli¤in, ilericilerin tavr› olamaz.

Emperyalizmle iflbirlikçileri aras›n-

da yukar›da ortaya koydu¤umuz

iliflki nedeniyle de, diyebiliriz ki,

ilericilik, demokratl›k, emperya-

lizm iflbirlikçisi iktidarlara karfl›

mücadeledir. 

E
mperyalizme, özel olarak da

Amerikan emperyalizmine

karfl› duygulara düflüncelere sa-

hip olan herkesi, anti-emperyalist

mücadelenin saflar›na kazanmak

bizim görevimizdir. Hatta, flove-

nist k›flk›rtmalarla devrimcilere,

vatanseverlere sald›rt›lan kesim-

ler içinde bile hiç kuflku yok ki,

gerçekten ulusal duygular› güçlü,

gerçekten emperyalizme karfl› bir

fleyler yapt›¤›n› sananlar vard›r.

Onlar›n yan›lg›lar›n› düzeltip, on-

lar› as›l olmalar› gereken yere ka-

zand›rmak da görevimizdir. Bu

ne gereksizdir, ne de imkans›zd›r.

Her fley, bizim anti-emperyalist

mücadele bayra¤›n› mücadelenin

her biçimiyle yükseltebilmemize

ba¤l›d›r. Bugün en temel görevleri-

mizden biri budur zaten. Devrimci

hareketin eski ve çok isabetli ve öz-

lü bir slogan›na (IMF’nin Yönetti¤i

De¤il, Ba¤›ms›z Türkiye) atfen,

sözlerimizi flöyle tamamlayal›m:

““AAmmeerriikkaa’’nn››nn YYöönneettttii¤¤ii DDee¤¤iill,,

BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee!!””
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Emperyalizmin bugünkü
sald›rganl›¤›, ya¤mac›l›-

¤› ortadayken, Amerikan  em-
peryalizminin demokrasi ve   öz-
gürlük getirece¤ini, halklar›n  so-
runlar›n› çözece¤ini ileri       sür-
mek, halklar›n mücadelesine veri-
lebilecek en büyük zararlardan bi-

ridir ve bugünün, yani gerçekte
emperyalizmin ne olup olmad›¤›n›n

herfleyiyle ortada oldu¤u bir
dünyada, emperyalizme iliflkin
yan›lg›lar yaratarak halklar›n
mücadelesine böyle bir zarar

vermek, bir yanl›fll›k ya da hata
olarak görülemez. 



Bir emperyalist üs ne-

dir? O, gizli olarak iflgal

edilmifl yeni sömürge bir

ülkede, emperyalistlerin

aç›k egemenlik alan›d›r.

Emperyalistlerin bayrakla-

r›n› aç›kça dalgaland›rd›k-

lar› yerlerdir. Her emper-

yalist üs, halklara karfl› bir

suç oda¤›d›r. Emperyalist-

lerin halklara karfl› kanl›

sald›r›lar›n› ve kontrgerilla

operasyonlar›n› düzenle-

dikleri yerlerdir. 

K›sacas›, kimse taraf›n-

dan gereklili¤i, meflrulu¤u,

do¤rulu¤u savunulamaya-

cak bir iflbirlikçiliktir em-

peryalizme üs vermek.

Emperyalistlere üs verdi¤i-

nizde, art›k emperyalistle-

rin o üssü kullanarak iflle-

yece¤i tüm suçlar›n da OR-

TA⁄ISINIZ demektir. 

T›pk›, Amerikan em-

peryalizminin Irak’› iflga-

linde, Türkiye oligarflisinin

de suç orta¤› oldu¤u gibi.

fiimdi yeni bir suç or-

takl›¤› için haz›rl›k yap›l›-

yor. Anadolu, iflbirlikçi

AKP yönetiminin ald›¤›

kararlar sonucunda, Ame-

rikan katillerine zorunlu

“ev sahipli¤i” yapacak.

Irak'tan çekilecek 110000 bbiinnii

aaflflkk››nn AAmmeerriikkaann aasskkeerrii

Aral›k ay›ndan itibaren ‹n-

cirlik Hava Üssü’ne gele-

cekler. ‹flgalci ordunun as-

kerlerinin Amerika’ya sev-

kiyat› ve Amerika’dan ye-

ni iflgalcilerin Irak’a sev-

kedilmesi, ‹ncirlik üzerin-

den sa¤lanacak. Üste 100

bin askerin konaklayaca¤›

flekilde haz›rl›klar bafllat›l-

d›. Amerika'dan tonlarca

malzeme ‹ncirlik'e tafl›n›-

yor. Üs içerisine yüzlerce

prefabrik ev kurulmas› için

çal›flmalara baflland›. Uçak

hangarlar› bak›ma al›n›yor,

pist say›s› artt›r›l›yor, yeni

terminaller yap›l›yor…

AArraall››kk aayy››nnddaa bbaaflflllaayy››pp

22001111'e kadar sürecek çekil-

mede, periyodik aral›klarla

üsse gelecek Amerikan as-

kerleri 10'ar gün konakla-

yarak, kendi ülkelerine ge-

ri dönecekler. 

7 y›l boyunca yüzbin-

lerce Irak’l›y› katleden, ifl-

kence’den geçiren, teca-

vüz eden, evlerini bomba-

layan 110000 BB‹‹NN KKAATT‹‹LL ül-

kemize geliyor. Irak’› iflgal

eden, yakan, y›kan, cehen-

neme çeviren, milyonlarca

Irak’l›ya kan kusturan bu

katiller ülkemizden gelip

geçecekler. 

Ba¤dat’›n üzerine, “nak-

len yay›n” eflli¤inde bom-

balar ya¤d›rd›lar. Irak halk›-

n›n evlerini bas›p çocuk,

kad›n demeden katliamlar

yapt›lar. Gencecik k›zlara,

kad›nlara, erkeklere tecavüz

ettiler. Ebu Gureyb’te kö-

pekleriyle, bütün sap›kl›kla-

r›yla, en afla¤›l›k iflkenceleri

yapt›lar. Öyle insanl›ktan

ç›km›fllar ki yapt›klar› ifl-

kencelerin bile yüzlerce fo-

to¤raf›n› çektiler. Sokaklar-

da do¤rudan çocuklar› he-

def alarak katlettiler. Bü-

yük bir paronoya halinde

flüphelendikleri ne varsa

kurflun ya¤muruna tuttular.

Milyonlarca insan› evin-

den ettiler, göçe zorlad›lar.

Binlerce çocu¤u anas›z,

babas›z b›rakt›lar. ÖÖllüümm

kkuussttuullaarr,, oolluukk oolluukk kkaann

aakk››tttt››llaarr.. 

Yaln›zca Irak’da de¤il,

Afganistan’da, Vietnam’da,

Latin Amerika’da, Afri-

ka’da dünyan›n dört bir ta-

raf›nda dünya halklar›na

karfl› en kanl› savafllar› yü-

rüten, darbeler tezgahlayan,

faflist diktatörlükleri des-

tekleyen Amerikan impa-

torlu¤unun askerleri geli-

yor. Ülkemizdeki faflizmin

destekcisi, kontrgerillan›n

yarat›c›s›, onlarca katlia-

m›n bafl sorumlusu Ameri-

kan askerleri ülkemizde ko-

naklayacaklar. 

AAKKPP iikkttiiddaarr››,, dünya

halklar›n›n bafl düflman›

conilere ülkemizin kap›la-

r›n› sonuna kadar açt›. ‹n-

cirlik Üssü’ndeki hummal›

çal›flma bunun için. Bir sa-

vafl merkezi, dünyan›n en

az›l› katillerini a¤›rlamak

için haz›rlan›yor. 

Emperyalizmin
Sald›r› MMerkezlerin-
den BBiri: 339. HHava
ve SSeferberlik KKanat
Komutanl›¤›

‹ncirlik, Anadolu’nun

ba¤r›nda bir sald›r› üssü-
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Anadolu’da Emperyalist Bir Sald›r› Üssü

‹ncirlik’in Kap›lar›
Ard›na Kadar Aç›l›yor

‹ncirlik 

Üssü,

Türkiye’nin
Amerika’ya

ba¤›ml›l›¤›n›n
sembolüdür. 

VE eelbette
‹ncirlik ÜÜssü’ne
ve AAmerika’ya

karfl›
mücadelede,

vatanseverli¤in,
anti eemperyalist

olman›n
ölçüsüdür.

AAmmeerriikkaa

DDeeffooll!!

BBuu VVaattaann

BBiizziimm!!

100 BB‹N KKAT‹L ülkemize geliyor!



dür. ‹ncirlik, bu topraklar üzerinde

kara bir lekedir, sökülüp at›lmak zo-

runda olan bir uu rr’dur. Bu üs, kurul-

du¤u günden beri ABD’nin emrinde

bir savafl merkezi olmufltur. 

Üssün inflaat›na, daha Türkiye

NATO'ya üye olmadan, 11995511'de

Amerikal› mühendislerle baflland›.

‹ncirlik Üssü 2233 HHaazziirraann 11995544’’te

Türkiye ve ABD aras›nda imzala-

nan AAsskkeerrii KKoollaayyll››kkllaarr AAnnttllaaflflmmaa--

ss››’n›n ard›ndan, AArraall››kk 11995544’de

Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) ve

Amerikan Hava Kuvvetleri’nin or-

tak kullan›m›na aç›ld›. ABD asker-

leri bu anlaflma sayesinde çok genifl

imtiyazlara ve ekonomik muafiyet-

lere sahip oldular. Kontrol edilme-

den ülkeye girifl ve ç›k›fl yapabilme-

lerine yasal olanak sa¤land›.

‹ncirlik Üssü, ABD’nin Ortado-

¤u, Akdeniz ve Karadeniz üzerinde

rahatça hakimiyet kurabilece¤i ve

denetim sa¤layabilece¤i merkezi bir

konumdad›r. ABD için stratejik bir

öneme sahiptir. 

Üs bir dönemler, Sovyetler Birli-

¤ine karfl› önemli bir tehdit unsuru

olarak kullan›ld›. ABD’nin bu üsse

yerlefltirdi¤i füzeler ve U2 casus

uçaklar› ile Türkiye Sovyetler Birli-

¤ine karfl› bir tehdit merkezine dö-

nüflmüfltür.

11996699’da ABD ve Türkiye aras›n-

da OOrrttaakk SSaavvuunnmmaa vvee ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii

AAnnllaaflflmmaass›› imzaland›. 

2299 MMaarrtt 11998800’de imzalanan

‘‘SSaavvuunnmmaa vvee EEkkoonnoommiikk ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii

AAnnllaaflflmmaass››’’ ile Türkiye’deki üs ve

tesislerin statüsü yeniden belirlendi

ve daha a¤›r yükümlülükler getiril-

di. Anlaflmadaki “‹‹nncciirrlliikk TTeessiissii

UUyygguullaammaa AAnnttllaaflflmmaass››”” ile, NATO

planlar› çerçevesinde ABD askerle-

rinin ve uçaklar›n›n “destek ve e¤i-

tim” için ‹ncirlik Üssü’nden yarar-

land›r›lmas› karara ba¤land›. 

‹ncirlik Üssü ‹ran, Irak, Filistin,

Afganistan, Lübnan halklar›n›n ka-

n›n›n dökülmesinde ggeerreekk lloojjiissttiikk

ggeerreekkssee ddee ddoo¤¤rruuddaann aasskkeerrii bbiirr

ssaalldd››rr›› üüssssüü oollaarraakk kkuullllaann››lldd››.. 

‹ncirlik Üssü 2233 HHaazziirraann 22000033

ddee BBaakkaannllaarr KKuurruulluu’’nnuunn ggiizzllii bbiirr

kkaarraarr›› ile ABD askeri birliklerinin

kullan›m›na iyice aç›ld›. O günden

beri de bu karar her y›l Bakanlar

Kurulu onay›yla uzat›l›yor. 

Halklara KKarfl› 
Düflmanl›k vve 
“Anti TTerör” ÜÜssü 

‹ncirlik, halklara karfl› bir düfl-

manl›k üssüdür. ABD, Ortado¤u’ya

yönelik olarak yürüttü¤ü bir çok

operasyonda ‹ncirlik’i do¤rudan

kullanm›flt›r. 

-‹lk olarak, 11995588 y›l›nda ABD

deniz piyadelerinin LLüübbnnaann'a yap-

t›klar› ç›karmada kullan›ld›. 

-11997700''llii vvee 8800''llii y›llar boyunca

bölgede gerçeklefltirilen operasyon-

lara ‹ncirlik'ten destek sa¤lad›.

-11999911’de emperyalistlerin 1.

Körfez sald›r›s›nda yo¤un biçimde

kullan›ld›.

Yaln›zca 1991 Körfez savafl› s›-

ras›nda, üsten kalkan Amerikan

uçaklar›, Irak üzerinde 1144..000000 ssaaaatt

uuççuuflfl yyaapptt››,, 33..000000 aaddeett bboommbbaa aatttt››,,

110000’’üünn üüzzeerriinnddee ffüüzzee ff››rrllaatttt››,, 44

IIrraakk uuççaa¤¤››nn›› ddüüflflüürrddüü vvee ttooppllaamm

110000 ssaalldd››rr›› ddüüzzeennlleeddii.. 42 gün süren

sald›r›da 110000 bbiinn IIrraakk’’ll›› kkaattlleeddiillddii..

-11999977’de üsdeki birlik tugay se-

viyesine yükseltildi. 11999988’de ‹ncir-

lik bir kez daha kimlik ve isim de-

¤ifltirerek "10. Tanker Üs Komutan-

l›¤›" oldu.

- IIrraakk,, 1166 AArraall››kk 11999988’’ddee ‹ncir-

lik’ten kalkan uçaklarla bombalan-

d›. 

- 22000022’de ABD'nin ““SSoonnssuuzz ÖÖzz--

ggüürrllüükk OOppeerraassyyoonnuu”” ad›n› verdi¤i

Afganistan'a yap›lan sald›r›da, ‹n-

cirlik yine ““‹‹lleerrii KKaarraakkooll”” olarak

kullan›ld›. 

- Amerikan›n “teröre karfl› sa-

vafl” ad›yla halklara karfl› savafl›n›

t›rmand›rd›¤› bu dönemde, ‹ncirlik

üssü de bu politikaya göre yeniden

flekillendirildi. Üs, 22000044 bafl›nda

""AAnnttii TTeerröörr ÜÜssssüü"" ad›n› ald›. ‹n-

cirlik’in ""AAnnttii TTeerröörr ÜÜssssüü"" yap›l-

mas› karar› AKP taraf›ndan 22000033

HHaazziirraann ay›nda al›nm›fl ve halktan

gizlenmiflti. Türkiye halk› bu karar›,

alt› ay sonra Amerikan bas›n›ndan

ö¤rendi.

-22000066'da, üzerinde patlay›c›

madde yaz›l› t›rlar üsten ç›karak

LLüübbnnaann vvee FFiilliissttiinn'e karfl› kullan›l-

mak üzere ‹srail'e gönderildi.

- TTeemmmmuuzz 22000066 y›l›nda ‹srail,
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AAnnaaddoolluu 

mmiissaaffiirrsseevveerrllii¤¤ii,, 

oonnllaarr›› kkaappssaamm››yyoorr,, 

kkaappssaammaayyaaccaakk

Bir ellerinde köpekleri, bir ellerinde

silahlar›yla iflkence yap›p di¤er taraftan

kahkahalarla gülerken gözlerinizin önüne

getirin bu katiller sürüsünü. Ve içinde

kendileriyle birlikte Ebu Garip’i bomba-

lamas› için kardefllerine yalvaran, Irak’l›

kad›nlar›n feryatlar›n› duyun kulaklar›-

n›zda. O yak›lan, günlerce bombalanan

ülkenin kendi ülkeniz oldu¤unu düflünün.

Amerikan conilerinin tüm bunlar› sizin

ülkenizde yapt›¤›n›, y›k›lan evlerin kendi

eviniz oldu¤unu, tecavüze u¤rayan, ifl-

kenceden geçirilen yüzlerce Irak’l› kad›-

n›n kendi kar›n›z, k›z›n›z oldu¤unu düflü-

nün. Sokaklarda vurulan o çocuklar ken-

di çocuklar›n›z olsayd› yüre¤inize düfle-

cek atefli içinizde hissedin. Bir halk›n ac›-

lar›n›, yaflad›¤› ›zd›rab› ve bir ülkenin ifl-

galinin nas›l bir felaket olabilece¤ini ha-

yal edin.. . 

‹flte tüm bunlar› yapan iflkenceci, sa-

p›k, tecavüzcü, ellerinden kan akan, si-

lahlar›yla yüzbinlerce insan›n can›n› alan

katiller geliyor ülkemize. Postallar›yla

bast›klar› her kar›fl topra¤›m›z› kirlete-

cekler.... 

Buna izin vermek, buna sessiz kal-

mak, kabul edilebilir mi?



Lübnan’a sald›rd›¤›nda ‹ncirlik Üs-

sü, bu kez Lübnan'da kaçan

1700'den fazla “Amerikan vatanda-

fl›na” hizmet veriyordu.

Irak vve AAfganistan 
‹flgalinin MMerkez ÜÜssü

1 Mart’ta Tezkere'nin reddi ile

‹ncirlik'ten ayr›lan F-16 filolar›,

22000044 bafl›nda AKP hükümetinin ka-

rar›yla yeniden ‹ncirlik'e döndüler.

Bu gerçek halktan gizlendi. AKP

Hükümeti’nin D›fliflleri Bakan› Ab-

dullah Gül “Askeri malzeme olma-

yacak” diyerek, “g›da ve benzeri

sevk›yata izin verildi¤i"ni duyurdu.

Her konuda oldu¤u gibi yalan söy-

leyip, yine halk› kand›rmaya çal›flt›-

lar. Emperyalizmin hiçbir insani

amac› olmayaca¤› gibi, iflgal için

verilecek hizmetin de böyle bir içe-

ri¤i olamazd› zaten.

“‹nsani amaç” ad› alt›nda Irak’a

binlerce askeri araç ve cephane sev-

kiyat› yap›ld›. “‹nsani amaçl›” z›rh-

l› Hummer Jeepleri'nin üzerine K›-

z›lhaç amblemleri yap›flt›r›ld›. ‹n-

cirlik’ten yap›lan sevkiyatlar içinde

binlerce Irakl›‘y› katleden SSttiinnggeerr

ffüüzzeelleerriinniinn de tafl›nd›¤› ortaya ç›k-

t›. 

100 BBin EEmperyalist 
Sald›r› UUçuflu

MMiillllii SSaavvuunnmmaa BBaakkaann›› VVeeccddii

GGöönnüüll,, bu y›l›n bafl›nda yapt›¤› bir

aaçç››kkllaammaaddaa,, son 7 y›lda ‹ncir-

lik’ten Irak ve Afganistan’a 110000 bbii--

nniinn üzerinde uuççuuflfl gerçeklefltirildi-

¤ini aç›klad›. Emperyalist savafl bo-

yunca ‹ncirlik’ten Irak’a ggüünnddee or-

talama 4400 uuççaakk kkaallkktt››.. 

Bakan Gönül’ün aç›klamas›na

göre, Türkiye Hava Sahas› ve ‹ncir-

lik Üssü, 2001-2008 y›llar› aras›n-

da, Amerika taraf›ndan, Afganistan

ba¤lant›l› 1133 bbiinn 550000,, Irak ba¤lant›-

l› 8844 bbiinnddeenn fazla uçufl için kulla-

n›ld›.

Afganistan ve Irak'a indirilen

kargonun yyüüzzddee 5500’’ssii,, ABD asker-

lerine lojistik destek veren kargo-

nun yyüüzzddee 7700''ii ‹ncirlik Üssü'nden

tafl›n›yor. 

‹spanyol Havaalanlar› ve Hava-

c›l›k Merkezi’nin raporunda, CI-

A’n›n ssoonn 55 yy››llddaa,, ‹ncirlik’ten

ABD’nin iflkence merkezlerine 2244

sseeffeerr yapt›¤› belirtiliyor. 

“fiu anda Amerika'n›n Irak'a gi-

den askeri kargo uçaklar›n›n yyüüzzddee

5500''ssii ‹ncirlik'ten geçiyor. Her gün

66--88 uuççaakk ‹‹nncciirrlliikk''tteenn hhaavvaallaann››yyoorr.

Bugün 11550000''üü asker olmak üzere 44

bbiinn 550000 AAmmeerriikkaall›› üüssttee ggöörreevv yyaa--

pp››yyoorr.....

‹flte Amerikanc› AKP iktidar›,

bugün itiraf ettikleri gibi ‹ncirlik’i

Amerika’ya böyle kulland›rmakta-

d›r. Amerika, özellikle Irak’›n iflgali

sürecinde ‹ncirlik’i sorgusuz sualsiz

ve ss››nn››rrss››zz kulland›. Amerika’n›n

savafl›na karfl›ym›fl gibi görünen

AKP iktidar›, ABD’nin Irak’ta,

Afganistan’da, Lübnan’da, Filis-

tin’de iflledi¤i bütün suçlara ortak

oldu. 

100 BBin YYankee’ye kkarfl› 
Anadolu’nun ssesi oolal›m:
Defol AAmerika!

‹ncirlik, yukar›da anlat›lan rolle-

rinin ötesinde ayn› zamanda Ameri-

ka’n›n en önemli “nükleer silah”

depolar›ndan ve nükleer sald›r›

merkezlerinden biridir. 

""AAvvrruuppaa''ddaakkii AAmmeerriikkaann NNüükk--

lleeeerr SSiillaahhllaarr››"" adl› rapora göre, ‹n-

cirlik Üssü’nde, 5500’’ssii AAmmeerriikkaann,,

4400’’›› TTüürrkkiiyyee uuççaakkllaarr››nnaa kkoonnuuflfl--

llaanndd››rr››llmm››flfl nükleer bombalar bu-

lunmaktad›r. Ayr›ca varl›¤› reddedi-

len 90 nükleer bafll›k daha oldu¤u

belirtilmektedir. 

Gerçekte ‹ncirlik’in tamamen

Türkiye yönetiminin denetiminde

oldu¤u söylenemez. Amerika say›-

s›z aç›k veya örtülü operasyonda,

iflgallerde oldu¤u kadar kkoonnttrrggeerriill--

llaa ooppeerraassyyoonnllaarr››nnddaa da ‹ncirlik’i

çeflitli biçimlerde kullanm›flt›r. El-

bette bunlar›n büyük ço¤unlu¤unda

oligarfliden ne izin almak ve ne de

bilgi vermek lüzumunu duymufllar-

d›r....

‹ncirlik Üssü, TTüürrkkiiyyee’’nniinn

AAmmeerriikkaa’’yyaa bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››nn››nn sseemm--

bboollüüddüürr.. Kuruldu¤u günden beri

bütün iflbirlikçi iktidarlar, bu üssün

ABD taraf›ndan istenildi¤i biçimde

kullan›lmas›na ses ç›kartmam›fllar-

d›r. ‹ncirlik ve ülkemizdeki bütün

üsler, ancak bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››mm››zz›› kkaa--

zzaannmmaakkllaa bu ülkeden sökülüp at›-

labilirler. Anadolu’nun ba¤r›na sap-

lanm›fl bu harçerleri kald›rmaya an-

cak hhaallkk iikkttiiddaarr››nn››nn ggüüccüü yyeetteerr.. 

TToopprraakkllaarr››mm››zz››nn yyüüzzbbiinnii aaflflkk››nn

YYaannkkee’’nniinn kkaannll›› ppoossttaallllaarr››yyllaa ççii¤¤--

nneennmmeessiinnee hheepp bbiirrlliikkttee kkaarrflfl›› çç››kkaa--

ll››mm!!...... 

Irak, Afganistan halklar›n›n ka-

tillerinin topraklar›m›z› kanl› pos-

tallar›yla kirletmelerine sessiz kala-

may›z. Topraklar›m›z›n iflbirlikçi

AKP iktidar› taraf›ndan yüzbini afl-

k›n Yanke’ye aç›lmas›na karfl› mü-

cadele her fleyden önce devrimcile-

rin, demokratlar›n, vatanseverlerin

esas görevidir. Sendikalardan oda-

lara, Alevi örgütlenmelerinden yöre

derneklerine, her kesimin sorunu-

dur bu. 

Yankelerin babalar›n›n çiftli¤ine

girer gibi ellerini kollar›n› sallaya-

rak ülkemize gelemeyeceklerini

göstermeliyiz. 

Topraklar›m›z› Amerikan asker-

lerine peflkes çeken vatan hainlerin-

den, iflbirlikçi iktidarlardan hesap

soral›m. Hep birlikte aannttii--eemmppeerr--

yyaalliisstt mmüüccaaddeellee bbaayyrraa¤¤››nn›› yyüükksseell--

tteelliimm.. 

‹ncirlik Üssü, halk›m›z ve Orta-

do¤u halklar› için ölüm kusan bir

savafl merkezidir. ‹ncirlik ve ülke-

mizdeki bütün üsler derhal kapat›l-

mal›d›r. 

DDüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn bbaaflfl ddüüflflmmaa--

nn›› YYaannkkeeeelleerr’’ee üüllkkeemmiizzddee yyeerr yyookk,,

DDEEFFOOLLUUNN!!
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TToopprraakkllaarr››mm››zz››

AAmmeerriikkaann aasskkeerrlleerriinnee

ppeeflflkkeess ççeekkeenn vvaattaann

hhaaiinnlleerriinnddeenn iiflflbbiirrlliikkççii

iikkttiiddaarrllaarrddaann hheessaapp

ssoorraall››mm.. HHeepp bbiirrlliikkttee

aannttii--eemmppeerryyaalliisstt

mmüüccaaddeellee bbaayyrraa¤¤››nn››

yyüükksseelltteelliimm



NATO, Türkiye’den

Afganistan’a 880055 asker da-

ha göndermesini istedi.

Kas›m’da gideceklerle bir-

likte Türkiye’nin Afganis-

tan’daki asker say›s›

11660000’e ç›kacak. TBMM-

den 1100 EEkkiimm 22000011'de ç›-

kart›lan tezkereden bu ya-

na Afganistan’a sürekli as-

ker gönderiliyor. TSK'ya

ba¤l› birlikler, 8 y›ld›r Af-

ganistan'da eemmppeerryyaalliisstt

iiflflggaalliinn ssüürrddüürr üüccüüssüü ola-

rak görev yap›yorlar. 

Oligarfli, emperyaliz-

min ç›karlar› için onlar›n

hizmetine asker veriyor.

D›fliflleri Bakan› Davuto¤-

lu, yeni gönderilecek as-

kerlerin Afganistan da

“muharip asker” olarak

görev yapmayaca¤›n›

aç›kl›yor. Afganistan’›n

“huzuru ve imar› için”

TSK, iflbirlikçi Afgan or-

dusuna e¤itim vermeye

devam edecek!.. ABD’nin,

NATO’nun Ortado¤u’daki

ç›karlar› için kendi halk›n›

katleden bir Afgan ordusu

yaratt›lar. NATO ve iflbir-

likçi Afgan ordusu birlikte

Afgan halk›n› katlediyor-

lar. Afganistan’daki asker

say›s› artt›r›l›yor. ABD,

Irak’taki askerlerin bir bö-

lümünü daha Afganistan’a

kayd›racak. Emperyalist-

ler, Afganistan’› da Irak

gibi yeni-sömürge bir ülke

haline getirene kadar iflga-

li devam ettirecekler. 

NATO ve ABD’nin sa-

d›k müttefi¤i Türkiye’nin

askeri birlikleri yyeennii kkaattllii-

aammllaarr için Afganistan’a

gidiyor. Emperyalizmin

Afganistan’da sapland›¤›

bbaattaakkll››kkttaann ç›kabilmesi

için ddaahhaa ççookk aasskkeerree iihhttii-

yyaacc›› vvaarr. Afgan halk› iflga-

le karfl› direniyor. NATO

sürekli kay›plar veriyor.

Göstermelik seçimler de

fiyaskoyla sonuçland›.

Halk›n büyük bir ço¤unlu-

¤unun oy kullanmad›¤›

Afganistan’da yine Ameri-

ka’n›n kuklas› Karza-

i seçildi. 

NATO askeri gücünü

artt›rarak, Afganistan’›

tteesslliimm aallmmaakk istiyor. ‹flte

bunun ifadesi olan emper-

yalist plan›n özeti: “Afga-

nistan'da flu anda 63 bini

ABD'li olmak üzere 103

bin yabanc› asker bulunu-

yor. Ancak bu say›n›n y›l

sonuna kadar 111100 bbiinniinn

üüzzeerriinnee ç›kar›lmas› plan-

lan›yor... NATO, 2012 y›l›-

na kadar Afgan askerleri-

nin say›s›n› 88 bin'den 225500

bbiinnee,, polislerin say›s›n› ise

82 binden 116600 bbiinnee ç›kar-

may› hedefliyor.”

Emperyalistler art›k

sözde bile olsa “halk›n›n

dini ba¤nazl›ktan kurtar›l-

mas›, ülkenin imar›, kad›n-

lar›n özgürlefltirilmesi...”

gibi konular›n sözünü et-

miyorlar. Bafllang›çta san-

ki tekellerin ç›karlar› için

de¤il de bunlar için Afga-

nistan’› iflgal etmifller gibi

çok söz ediyorlard› bunlar-

dan. 

Emperyalistler kad›n,

çocuk demeden sivil halk›

katletmekten çekinmiyor-

lar. Bu da, halk›n emper-

yalizme olan tepkisini gün

geçtikçe daha da art›r›yor. 

Yine de Rasmussen ya-

p›lanlar› yeterli bulmuyor;

“Türkiye'nin ISAF bünye-

sindeki mevcut katk›lar›n›

büyük bir takdirle karfl›l›-

yoruz, ancak müttefik ülke-

leri ddaahhaa ççoo¤¤uunnuu yyaappmmaa-

yyaa da teflvik ediyoruz.” di-

yor. Afganistan halk›n› tes-

lim alabilmek, direnifli k›r-

mak için daha çok katliam

yapmal›y›z, bunun için da-

ha çok asker vermelisiniz

diyor.

SSöözz hhaakkkk››

eemmppeerryyaalliizzmmiinn,,

aasskkeerr vveerrmmee ggöörreevvii

oolliiggaarrflfliinniinnddiirr

D›fliflleri Bakan› Davu-

to¤lu, Rasmussen’le yap-

t›¤› görüflmede “Türkiye

NATO yoluyla dahil ola-

ca¤› her türlü operasyonda

ssöözz hhaakkkk››nnaa ssaahhiipp oollmmaa-

ll››dd››rr..” diyor. Hay›r, Türki-

ye’ye düflen tek görev em-

peryalizmin uuccuuzz aasskkeerrii

olmakt›r. NATO, emper-

yalizmin kurulufludur ve

orada emperyalistlerin

hükmü geçer. Yeni sömür-

gelerin rolü, NATO’ya sa-

dece asker vermektir. Em-

peryalizm nereye asker

gönderilmesini istiyorsa

oraya asker göndermektir.

IIMMFF’’ddee yyaa ddaa NNAA-

TTOO’’ddaa bbuuggüünnee kkaaddaarr

hhaannggii kkoonnuuddaa ffiikkrr iinniizzii

ssoorrdduullaarr,, hhaannggii kkoonnuuddaa
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Türkiye’nin Afganistan’da ne ifli var? 
Emperyalistler Emrediyor, 

‹flbirlikçi AKP ve 
Genelkurmay Yerine Getiriyor

TSK,
Amerikan 

iflbirlikçisi
bir

Afganistan 

yaratmak
için ooraya 

gidiyor

ABD’nin
ucuz aaskeri
olmayal›m! 

AAmmeerriikkaa

DDeeffooll!!

BBuu VVaattaann

BBiizziimm!!



ssöözz hhaakkkk››nn››zz oolldduu ddaa bbuuggüünn ssöözz

hhaakkkk›› iissttiiyyoorrssuunnuuzz?? YYuuggoossllaavv-

yyaa’’yy›› bboommbbaallaarrkkeenn ssiizzee mmii ssoorrdduu-

llaarr mmeesseellaa?? IIrraakk’’››,, AAffggaanniissttaann’’››

iiflflggaall eeddeerrkkeenn ssoorrdduullaarr mm››??

Türkiye’nin emperyalistler kar-

fl›nda hiçbir ssöözz hhaakkkk›› yyookkttuurr.. Da-

ha dün NATO’ya kafa tutup, Ras-

mussen’in NATO sekreterli¤ine

karfl› ç›kmak isteyen Türkiye’ye

göz da¤› verip, dize getirmifllerdi.

Bunun karfl›l›¤›nda da sözde ‘NA-

TO Genel Sekreter Yard›mc›lar›n-

dan birisinin Türk olmas› sözünü

vermifllerdi. 

Ahmet Davuto¤lu, NATO Zirve-

sinde verilen sözleri hat›rlat›yor,

NATO-AB iliflkileri konusunda

“Taahhütlerin yerine getirilmesini

bekledi¤ini” söylüyor. Emperyalist-

ler verdikleri sözü tutmuyorlar ama

karfl›l›¤›nda asker istiyorlar. Türki-

ye de¤il söz hakk›na sahip olmak,

verilen sözün yerine getirilmemesi-

nin hesab›n› bile soram›yor. ‹kinci

bir tav›r almaya cüret edemiyor.

Emperyalistler kendi sözlerini tut-

mad›klar› gibi, KKuuzzeeyy AAffrriikkaa vvee

OO rrttaaddoo¤¤uu ile ilgili planlar›nda Tür-

kiye’nin daha eettkkiinn rrooll oynamas›n›

-yani daha çok asker göndermesini,

dünya halklar›n› katletmek ve yeni

iflgaller için daha çok görev almas›-

n›- istiyorlar. BBaa¤¤››mmll››ll››kk iilliiflflkkiilleerrii

böyle yürüyor. Türkiye’nin NA-

TO’nun en büyük ikinci ordusuna

sahip olmas› hiçbir fleyi de¤ifltirmi-

yor. 

AAffggaanniissttaann’’››nn iiflflggaall 

eeddiillmmeessii,, hhaallkkllaarraa kkaarrflfl›› 

ddüüflflmmaannll››kktt››rr

‹flgale ortak olmak, düflmanl›¤a

ortak olmakt›r. ‹flgale ortak olmak,

Afgan halk›n›n iflgale karfl› hakl› di-

reniflinin karfl›s›nda olmakt›r. Afga-

nistan’da yaflanan bütün katliamlar-

da, akan kanda Türkiye oligarflisi-

nin de sorumlulu¤u vard›r. ‹flgal

Amerikan tekellerinin ç›kar› içindir.

‹flbirlikçi Türkiye oligarflisi, baflka

ülkelerin iflgali ve baflka halklar›n›n

katledilmesi için kendi askerini eemm-

ppeerryyaalliizzmmiinn mmaaflflaass›› olarak kullan-

d›rmaktad›r. Afganistan’da sürdürü-

len savafltan Türkiye halklar›n›n

hiçbir ç›kar› yoktur.  

NATO, askeri ve teknolojik üs-

tünlü¤üne karfl› Afgan halk›n› tes-

lim alam›yor. Afganistan’da saplan-

d›¤› batakl›ktan ç›kam›yor. Halk›n

direnifline engel olam›yor. Emper-

yalizmin iflgallerle, katliamlarla na-

s›l bir “demokrasi” getirdi¤i Afga-

nistan’da da görülmüfltür. Türkiye

oligarflisi, Afgan halk›n›n dostu de-

¤il düflman›, emperyalistlerin suçla-

r›n›n orta¤›d›r. TSK, AAmmeerriikkaann iiflfl-

bbiirrlliikkççiissii bbiirr AAffggaanniissttaann yyaarraatt-

mmaakk için oraya gidiyor. Türkiye,

ABD’nin Ortado¤u’daki jandarmas›

olmaktan ve Afganistan’daki katli-

am ortakl›¤›ndan vazgeçmelidir.
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Rasmussen AKP’nin if-

tar yeme¤ine kat›ld›. Ye-

mekten sonra ““hhaarriikkuullaaddee bbiirr oollaayy”” diyerek memnu-

niyetini dile getiriyor. "Hazreti Muhammed'i beline

bombalar sar›lm›fl bir terörist olarak" gösteren karika-

türleri "düflünce özgürlü¤ü!" ad›na savunan, müslü-

manlar›n inançlar›na sayg› göstermeyen bir adamla ra-

mazanda ayn› sofraya oturup iftar yeme¤i yedi AKP’li-

ler. ‹flte Tayyipler’in, Güller’in, Davuto¤lu gibilerinin

“islam’›n de¤erlerini savunmas›” konusunda tutarl›l›k-

lar› da buraya kadar…

Adam ukala bir emperyalist, sizin en kutsal sayd›¤›-

n›z fleylere hakareti normal gören, müslümanlara karfl›

k›flk›rtma siyaseti izleyen biri… Hadi tav›r alsayd›n›z

ya!... Biz böyle bir ‹slam düflman›n› ülkemizde misafir

etmeyiz deseydiniz ya!... Ama diyemezsiniz... ‹‹flflbbiirrlliikk--

ççiillii¤¤iinniizz buna izin vermez. 

Özür dilemesini istediniz, dilemedi. Hiçbir talebini-

zi kabul etmedi. Siz yine de, onunla ayn› masa-

ya oturdunuz. AKP’lilerin bütün efelenmeleri

riyakarcad›r. Önce kafa tutar gibi yaparlar ar-

d›ndan da hemen çark ederler. 

Erdo¤anlar’›n, Güller’in iflbirlikçi kimlikle-

ri, “müslüman” kimliklerinden önce gelir. On-

lar için emperyalistlerin ç›karlar›, müslüman

halk›n afla¤›lanmas›ndan, hakarete u¤ramas›n-

dan daha önceliklidir. AKP gibi iflbirlikçi “‹slamc›lar”,

emperyalistlerin müslüman halklar› teslim almak için

kulland›klar› birer kukla olmaktan öteye geçemezler. 

Rasmussen, “Türkiye’de ald›¤›m ggüüççllüü ddeesstteekktteenn

ddoollaayy›› mmiinnnneettttaarr››mm” diyor. Elbette minnet duyar! Bir

“‹slam düflman›”, sözde “‹slamc›” bir parti taraf›ndan

iftar yeme¤inde bafltac› edildi, akland›. Minnet duyma-

y›p da ne yapacak!

Üstelik de kendisine bu kadar flov imkan› verilmiflken. 

Bay Rasmussen’in iftar salonuna girifli, tam da eza-

n›n okunmas›na denk getirililiyor... Lakin küçük bir ge-

cikme oluyor, Rasmussen 3 dakika geç geliyor. Ne

önemi var emperyalist efendiyi memnun etmek için Al-

lah da bekleyebilir, kul da... Nitekim bekletiyorlar.

Ezan, Bay Rasmussen için 3 dakika geç okutuluyor.

Emperyalist efendiyi memnun etmek için, namaz›n

vaktini bile de¤ifltiren istismarc›lak, neler yapmaz ki ...

‹ftar Harikulade, 
Ucuz Asker 
Daha Harikulade... 
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“Polonya'da yay›mlanan Wyborcza gazetesinin ar-

d›ndan Amerikan New York Times gazetesi de ABD'nin

Avrupa'ya kurmay› düflündü¤ü füze kalkan sistemi için

Türkiye'nin ad›n›n geçti¤ini yazd›. Gazete yeni plan

kapsam›nda … Türkiye ya da Balkanlar'a roket at›fl

rampas› ve radarlar yerlefltirilebilece¤ini belirtti.” (Sa-

bah, 30 A¤ustos 2009)

ABD bölgesel stratejik ç›karlar› gere¤i ülkemizde

yeni üsler kurmaya haz›rlan›yor. 

1954’de kurulan ‹ncirlik Üssünden sonra üsler Ana-

dolu’nun dört bir yan›na yay›ld›. Emperyalizmle ba¤›m-

l›l›k iliflkisinin sonucunda ülkemiz emperyalizmin aske-

ri üsleriyle donat›ld›. Bir ülkenin baflka bir ülkeye ken-

di topraklar›nda askeri üs vermesi, ba¤›ml›l›k iliflkisinin

en pekiflmifl halidir. Bir kere bu üsler aç›ld› m›, bir daha

kapanmas› da mümkün de¤ildir. ‹ncirlik Üssünün süre-

si sürekli olarak uzat›ld›. Amerikan askerlerine Irak ifl-

gali s›ras›nda her türlü lojistik oradan sa¤land›. Irak hal-

k› ‹ncirlik üssünden kalkan uçaklarla bombaland›. 

Bu üslerin Türkiye’nin siyasi ya da askeri ç›karlar›y-

la hiçbir ilgisi yoktur. Tamam›yla NATO’nun ABD’nin

ç›karlar›na hizmet etmektedir. Üsler, ABD’nin ç›karlar›-

na ters düflen ülkeler için birer tteehhddiitt uunnssuurruudduurr.. 

“Stratejik müttefik” Türkiye denilmesinin önemi de

burada yatmaktad›r. Türkiye,

ABD’nin Ortado¤u’daki stratejik

ç›karlar›n› korumak için topraklar›n› Amerikan emper-

yalizmine peflkefl çekmektedir. ABD, Ortado¤u, Asya,

Afrika üzerindeki askeri etki gücünü art›rmak için yeni

üslere ihtiyaç duymaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda en

iyi kullanabilece¤i ülke de Türkiye’dir. 

ABD nerede bir ülkeyi iflbirlikçilefltirmifl ard›ndan

hemen orada bir üs açm›flt›r. Dünyan›n dört bir yan›na

yay›lm›fl Amerikan üsleri, Amerikan ordusunun nefes

borular›d›r. ABD üsler sayesinde hem askeri, lojistik ih-

tiyaçlar›n› kendi ülkesine gitmeden karfl›layabilmekte,

hem de üsler bulunduklar› yerler itibar›yla baflka ülkeler

üzerinde bir tehdit oluflturmaktad›r. 

Üsler, üslere yerlefltirilen radarlar, füze rampalar›

dünya haklar›n› katletmek için inflaa ediliyorlar. 

Amerikan radarlar›n›n, füzelerinin topraklar›m›zda

ifli yoktur. Bunlar›n ““kkoorruunnmmaayyllaa”” da ilgisi yoktur.

Hepsi halklara karfl› tehdittir, gözda¤›d›r, sald›r›d›r. Ye-

ni üsler, yeni füzeler, katliamlar demektir. Yeni üslerin

aç›lmas›na izin vermeyelim. Üslerin kapat›lmas›n›n yo-

lu ba¤›ms›z bir ülke olmaktan geçiyor. Üslere karfl› mü-

cadele etmek, emperyalizme karfl› mücadele etmektir.

Mücadelemizle ba¤›ms›zl›¤›m›z› kazan›p, ülkemizdeki

bütün üsleri kapatt›ral›m. 

‹flbirlikçi AAKP, 

topraklar›m›z› eemperyalistlere 

peflkefl ççekmeye ddevam eediyor

On y›llard›r Latin Amerika

halklar›n› tehdit eden, iflgaller ger-

çeklefltiren, faflist darbeler örgütle-

yen Amerikan emperyalistleri yeni

sald›r› planlar› yapmaktad›r.

Kolombiya’da kurduklar› 77 üüss

ile bölge halklar›n› tehdit eden

Amerikan emperyalizmi, ilerici,

anti-emperyalist ülkelere de gözda-

¤› vermektedir.

Kolombiya faflist iflbirlikçi ikti-

dar›ndan 7 üs için kolayca “izin”

alan ABD, bu üslere yerleflme ge-

rekçesi olarak, “uyuflturucu kaçak-

ç›l›¤› ile mücadele”yi sayd›.

Oysa ABD dünyadaki en büyük

uyuflturucu üreticisi ve tüketicisi-

dir.

Uyuflturucuyla mücadele gerek-

çisi, bir perdedir sadece. Zira ABD

as›l olarak Kolombiya’daki dev-

rimci mücadeleyi geriletmek, dev-

rimci mücadeleye darbeler vurmak

için oradad›r.

Yine yeni aç›lan 7 üs ile birlikte

faflist, gerici iktidarlara güven ver-

mekte, iflbirlikçilerinin iktidarlar›n›

ayakta tutmak istemektedir. Küba

devriminin önderi Fidel Castro bu

konuda flunlar› söylemektedir;

“ABD’nin bu askeri üslerle

amaçlad›¤› Latin Amerika ülkeleri-

ne birkaç saat içerisinde eriflebil-

mektir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda

Brezilya Ordusu kurmay heyeti Ko-

lombiya’daki askeri üslerin aç›l-

mas›na çok üzülmüfltür. Palanque-

ro üssü Brezilya s›n›r›na çok yak›n-

d›r. Bu üslerin yan›s›ra Malvinas

Adalar› (Falkland Adalar›), Para-

guay, Peru, Honduras, Aruba, Çu-

raçao’daki üsler sayesinde ABD,

Latin Amerika’n›n her yerine an›n-

da müdahale edebilecek kapasiteye

gelmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›n-

da bölgede görevli Güney Saha

Komutanl›¤› elindeki geliflmifl uçak

gemisi ve son teknoloji ürünü si-

lahlar sayesinde istedi¤i yere bir-

kaç saat içerisinde müdahale ede-

bilecek kabiliyettedir.” (Prensa La-

tina)

Amerikan emperyalistlerinin

halklar› tehdit eden politikalar›nda

bir de¤ifliklik yoktur. 

ABD’nin Füze Kalkan› Projesi ‹çin Adaylardan Biri Türkiye

Kolombiya’daki 7 Amerikan Üssü
Latin Amerika Halklar›n› Tehdit Ediyor
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--ÖÖnnccee OOnnkkoolloogg ((KKaann--
sseerr uuzzmmaann››)) oollmmaaddaann
kkaannsseerr hhaassttaass›› GGüülleerr
ZZeerree iiççiinn ““hhaappiisshhaannee’’ddee
iinnffaazz››nnaa ddeevvaamm eeddeebbiilliirr””
ddeeddiilleerr..

-- AAddllii TT››pp ‹‹hhttiissaass
KKuurruulluunnaa GGeeççiiccii oollaarraakk
oonnkkoollgg ggeettiirrddiilleerr,, bbuu kkeezz
ddee ““eekkssiikk eevvrraakk vvaarr””
ggeerreekkççeessiiyyllee ttaahhlliiyyee
eettmmeeddiilleerr GGüülleerr ZZeerree’’yyii...... 

-- ZZeerree iiççiinn ssaanniiyyeelleerr
öönneemmlliiyykkeenn,, oonnllaarr oonnuunn
ööllüümmüünnüü zzaammaannaa
yyaayymmaayyaa,, ddiirreenniiflflii zzaayy››ff--
llaattmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorrllaarr..

--YYaann››ll››yyoorrllaarr!! GGüülleerr
ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk ddeemmeeyyee
ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz..

Adli T›p Kurumu, 27 A¤ustos

2009’da yapt›¤› Genel Kurul top-

lant›s›nda onkoloji raporlar› olma-

d›¤› gerekçesiyle Güler Zere ile il-

gili karar› erteledi. Toplant›ya ‹stan-

bul Üniversitesi'nden iki onkologun

ça¤r›lmas› Adli T›p Kurumu’nun

daha önce verdi¤i raporlar› onkolog

olmadan verdi¤ini göstermektedir.

Güler Zere hakk›nda ölüm kara-

r› veren 3. ‹htisas Kurulu raporunu

bilimsel de¤erlendirmeler yaparak

vermedi. Ya da günler süren göz-

lemler sonucu da böyle bir rapor ha-

z›rlamad›lar.

Tersine, Çukurova’n›n dayan›l-

maz s›ca¤›nda, geçirdi¤i ameliyatlara

ra¤men Güler Zere, 14 saatlik bir

yolculuktan sonra getirildi¤i Adli

T›p’ta “göz ucuyla” bak›l›p, 3-5 daki-

kal›k bir “muayene”den geçirilmiflti.

Karfl›lar›nda a¤›r kanser hastas›

olan bir tutsak vard›. Nitekim, d›-

flarda tedavisine devam edilmesi

için verilmifl raporlar vard›. Ancak

bunlar›n hiçbirinin önemi yoktu.

Kararlar› daha bafl›ndan belliydi.

Karfl›lar›nda devrimci bir tutsak de-

¤ilde, bir halk düflman›, bir sap›k ya

da halk› doland›ran bir para babas›

olsayd› kuflkusuz onlar›n gerçekten

hasta olmas›na bile gerek yoktu.

Nitekim halk düflmanlar›na böy-

le onlarca düzmece raporlar verip,

onlar› tahliye edip d›flar› gönderdi-

ler. Verdikleri sahte raporlar öyesine

aleniydi ki bunu saklama gere¤i bi-

le duymad›lar.

Halka karfl› yürütülen kontrgeril-

la operasyonlar›n› yönetenlerden

halk düflman› ‹brahim fiahin’in

“belle¤ini kaybetti¤ine” hükmetti-

ler. Bu rapor ile ‹brahim fiahin ha-

pishaneye girmekten kurtuldu.

“Belle¤ini yitirdi¤i” söylenen

‹brahim fiahin ise o dönem halk

düflmanl›¤›na devam ediyor, Ana-

dolu’nun dört bir yan›n› dolaflarak,

etraf›na katilleri, çapulcular› toplu-

yor, yeni katilamlar için haz›rl›k ya-

p›yorlard›.

Yine Adli T›p Kurumu 14 yafl›n-

daki bir k›z çocu¤una cinsel istis-

marda bulunan Vakit gazetesinin

yazar› sap›k Hüseyin Üzmez’i kur-

tarmak için her yola baflvuruyordu.

En önemlisi Adli T›p Kurumu ifl-

kenceci ve katil polislerin de hami-

siydi. ‹flkence ve katliam davalar›n-

da hep iflkenceci ve katilleri aklayan

bir rol oynad›.

‹flte Adli T›p  Kurumu bu halk

düflmanlar›n›n, tüm sap›klar›n kur-

tar›c›s›yd›. Öte yandan ölümcül

hastal›klar› olan tutsaklar ya Adli

T›p’a gönderilmiyor, gönderilse de

bu düflmanl›kla karfl›laflarak hakla-

r›nda dakikalar içinde ölüm kararla-

r› veriliyordu.

Güler Zere nezdinde devrimci,

yurtsever tutsaklara karfl› düflman-

l›klar› öylesine aç›¤a ç›kt› ki bunu

herkes gördü, izledi.

Güler Zere a¤›r

kanser hastas›yd›.

Kanser hastal›¤›

son evreye gelmifl

ve yaflam›n› ciddi

ciddi tehdit etmektey-

di. Bu durumda Adli

T›p’a ç›kt›¤›nda bir

doktorlar kurulu ta-

raf›ndan muayene

edilmesi gerekir-

di.

Bu kural ve

ifllerlik dünyan›n her yerinde böyle-

dir. Dal›nda uzman olan, uzmanl›k

dallar› farkl› olan bir doktorlar ku-

rulu Güler Zere’yi muayene etmek

zorundad›r. B›rakal›m muayene et-

meyi, kanser hastas› olmas›na ra¤-

men kurulda bir onkolog yoktu o

gün. Yani Güler Zere’yi bir onkolog

olmadan oluflturulan formalite bir

kurul ile ka¤›t üstünde muayene

edip “hapishanede ölebilir” raporu

verdiler.

Adli T›p Kurumu, devrimcilere

düflmanl›kta öylesine pervas›zd›r ki,

kendi varl›k nedenini bile ortadan

kald›rmak pahas›na onkolog olma-

dan karar aç›klam›flt›r.

Do¤al ki, Nazi kafalar› flöyle ça-

l›flt›; “Ne gerek var flimdi bir onko-

log bulup zaman kaybetmeye. On-

kolog’ta kat›lsa karar›m›z ayn›d›r. ”

Onun içindir ki, Nur Birgen’le-

rin aceleleri vard›. Güler Zere’yi bir

an önce ölüme mahkum etmek için,

doktorlar kurulunu bile tamamla-

mad›lar.

Güler Zere’yi bir onkolog kont-

rol etmeden, karar verdiler. Kuflku-

suz bunu yapanlar bir bilim adam›

de¤il, Nazi kafas›na sahip “öönnccee

ddeevvlleettiimm” diyen bilim ve halk düfl-

manlar›d›r.

“Önce doktorum” diyemiyen,

giydi¤i beyaz önlü¤e ihanet eden,

a¤›r bir kanser hastas›n›n hastal›¤›n›

yok sayarak, onu ölüme mahkum

edenler olsa olsa günümüzün Nazi

AAddllii TT››pp KKaaddrroossuunnddaa OOnnkkoolloogg YYookk

AAmmaa KKaannsseerrllii HHaassttaallaarr HHaakkkk››nnddaa ÖÖllüümm HHüükkmmüü VVeerriiyyoorrllaarr!!

AADDLL‹‹ TTIIPPTTAA BB‹‹LL‹‹MM YYOOKK,, HHUUKKUUKK YYOOKK,, AADDAALLEETT YYOOKK!!

Güler’i ‹stiyoruz!



art›klar› Mengeneler olurlar.

Güler Zere ile ilgili olarak, bili-

me göre karar vermediklerini söyle-

mifltik. Ama en az›ndan görünümü

kurtarmak için o raporlarda bir on-

kologun imzas›n›n, katk›s›n›n oldu-

¤u düflünülebilirdi... Fakat o da yok!

Nur Birgenler buna bile ihtiyaç

duymad›lar. Çünkü onlar›n Gülerle-

r’e düflmanl›klar› köklüdür. Bir kere

karfl›lar›nda merhamet dileyen, tes-

lim olmufl bir tutsak de¤il, boyun

e¤meyen bir devrimci tutsak vard›. 

DDüünn oonnkkoolloogg oollmmaaddaann ““ÖÖll--

ssüünn”” ddiiyyeennlleerr,, bbuuggüünn zzaammaannaa yyaa--

yyaarraakk ““ööllddüürrmmeeyyee”” ççaall››flfl››yyoorrllaarr..

Dün Onkoloji uzman› yokken

“hapishanede infaz›n›n devam›na”

karar verdi Adil T›p Kurumu. Güler

Zere bir hapishanenin kör bir tecrit

hücresinde a¤r›lar içinde, haftalarca

yatalak bir biçimde yaflam›n› sürdü-

rebilir ve ölebilirdi.

Güler Zere’ye reva görülen

“son” buydu! Bir hapishane hücre-

sinde tek bafl›na bir kanser hastas›-

n›n son günlerinin nas›l olaca¤›n›n

pek önemi yoktu onlar için.

Zira daha önce katlettikleri on-

larca tutsaktan biri olacakt› Güler

Zere. Daha önce yine kanser hastas›

olan bir adli tutuklunun efli ve 2 ço-

cu¤unun “hhiiçç ddee¤¤iillssee ssoonn ggüünnlleerriinnii

yyaann››mm››zzddaa ggeeççiirrssiinn”” talebini bile

reddetmiflti sa¤›r kulaklar.

Son anlar›n› efli ve 2 çocu¤u ya-

n›nda de¤il, kör bir tecrit hücresin-

de, tek bafl›na geçiren kanser hasta-

s› tutsak burada a¤r›lar ve ac›lar

içinde katledilmiflti.

‹nsana, insana dair ne varsa hep-

sine düflmand› bunlar. Nazi kafalar›

ile a¤›r hastal›klar yaflayan tutsakla-

r›n son günlerini bile cehenneme

çevirmek için adeta birbirleriyle ya-

r›fl›yorlard›. 

fiimdi ise onkoloji uzman› yok

diyerek Güler hakk›ndaki karar› er-

telediler. AAddllii TT››pp kkuurruummuu kkaarraarr››

eerrtteelleeyyeerreekk sseessssiizz iimmhhaann››nn ddeevvaa--

mm››nnaa kkaarraarr vveerrddii..

Zira Güler Zere’nin yaflam› için

her dakikan›n öneminin oldu¤u bir

durumda karar vermeyip, “eksikler

var” deyip, erteleme karar› vermek

niyetlerini de göstermifltir.

Dün, hiçbir kurala uymadan ale-

nen ölüm karar› verirken, bugün ifli

a¤›rdan alarak Güler’in ölüme bir

ad›m daha yaklaflmas›na neden ol-

maktad›rlar.

Adli T›p Kurumu’ndaki herkes

Güler Zere’nin zamana karfl› müca-

dele etti¤ini bilmektedir. Güler’in

“mahkum hücresinde” geçirdi¤i her

gün yaflam›n› biraz daha k›saltmak-

ta, iyileflme flans›n› yok etmektedir.

Her geçen gün de¤il art›k, her

geçen saat de de¤il, art›k Güler Ze-

re için dakikalar›n, saniyelerin öne-

mi var. Bu gerçek biline biline aylar

sonra ç›k›p, “eksik evrak var” de-

mek, Güler Zere’nin ölümünü za-

mana yaymakt›r.

“Eksik evrak var” deyip, karar›

belirsiz bir tarihe b›rakmak, “Güler

Zere ölsün!” demektir.

“Eksik evrak var” deyip, karar›

keyiflerinin istedi¤i bir zamanda

vermek demek, hastane hücresinde

ac›lar içinde günlerini geçiren ve

durumu a¤›rlaflan Güler Zere’nin

ölümünü aç›ktan istemektir.

Adli T›p, halen bu düflmanl›kla

ve küçük hesaplarla hareket etmek-

tedir. Bir yanda Güler Zere’nin art›k

geri dönülmez bir noktaya gelmesi-

ne neden olmakta, di¤er yanda sa-

hiplenmeyi engelleyeceklerini dü-

flünmektedirler.

Yanl›fl hesap yapt›klar› ortada.

Zira ne yaparlarsa yaps›nlar, hangi

takti¤e baflvururlarsa vursunlar, Gü-

leri zulmün elinde b›rakmayaca¤›z.

Mücadele daha da büyüyerek süre-

cektir.

En az›ndan bunu Adli T›p önün-

deki özgürlük nöbetinden de göre-

bilirler. 27 A¤ustos 2009’da karar

vermek için topland›klar›nda tüm

gün boyunca “Güler Zere’ye Öz-

gürlük” sloganlar› onlar›n toplant›

salonundan bile duyuluyordu.

fiunu hiç unutmas›nlar, Anado-

lu’nun dört bir yan›nda “Güler Ze-

re’ye Özgürlük” sloganlar›n› daha

çok duyacaklar. Güler Zere’yi zul-

mün elinden çekip alma kararl›l›¤›-

m›z her zamankinden daha fazlad›r

bugün.
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Adli T›p’›n erteleme karar›na cevap;
Bir Kez Daha Taksim’deyiz !

‹st. Adli T›p

TAYAD’l› Aileler, Adli T›p

Kurumu’nun erteleme karar› ile il-

gili olarak 27 A¤ustos 2009’da

aç›klama yapt›lar.

“Adli T›p Kurumu bir karar

aç›klamayarak Güler Zere’yi ölü-

me terk etmek istiyor” bafll›kl›

aç›klamada; 

“Kanser hastas› Güler Zere her

gün ölüme biraz daha yaklafl›rken

Adli T›p Kurumu'nun insan yafla-

m›na verdi¤i de¤er bir kez daha

tüm ç›plakl›¤›yla gözler önüne se-

rildi. Onkolog olmadan haz›rlanan

raporlar bbeellllii kkii AAddllii TT››pp''››nn,, iikkttii--

ddaarr››nn ""SSeessssiizz ‹‹mmhhaa"" ppoolliittiikkaass››--

nnaa oorrttaakk oolldduu¤¤uunnuu ggöösstteerrmmeekkttee--

ddiirr..”” denildi.

Aç›klama Güler Zere’yi zul-

mün elinden çekip almak için, her

hafta Taksim’de yap›lan yürüyüfle

ça¤r› ile bitti.

Adli T›p, karar› belirsiz bir za-

mana yayarak, Güler Zere’yi bir

“mahkum hücresi”n de katletmeye

çal›fl›yor.

Güler Zere’yi zulmün elinden

alma mücadelesini sürdürmeye

devam edece¤iz.

Adalet ‹stiyoruz!
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TAYAD’l› Aileler, Çukurova

Üniversitesi Balcal› Hastanesi önün-

de oturma eylemine bafllarken, “flu

kadar günlük oturma eylemi yapaca-

¤›z” diye bir süre belirlememifllerdi.

Fakat net olan bir süreleri de vard›.

Bu sürenin zaman ölçüsü günler,

haftalar, aylar... de¤ildi. “Güler tah-

liye edilene kadar burada oturaca-

¤›z” dediler. Oturma eyleminin za-

man ölçüsü ÖZGÜRLÜK oldu. 

Oturma eyleminin ilk günlerinde

polis sald›rarak eylemi da¤›tma giri-

fliminde bulundu. Fakat TAYAD’l›-

lar› sald›r›larla y›ld›raca¤›n› sanan-

lar çok geçmeden anlad›lar sonuç

alamayacaklar›n›. Onlar, polis cop-

lar›na, linç giriflimleri ve her türlü

sald›r›lara karfl› koyan, kar-k›fl, ya¤-

mur, so¤uk-s›cak demeden tam

1230 gün Ankara Abdi ‹pekçi Par-

k’›nda, o “el”in alt›nda direnenlerin

ö¤rencileriydi. Balcal› Hastanesi

önünde de polis sald›r›s›ndan iki sa-

at sonra yeni pankartlar›n› as›p,

oturma eylemine devam ettiler. 

Balcal› Hastanesi önünde, 10

Temmuz’da bafllayan TAYAD’l›la-

r›n oturma eylemi bu hafta içinde

ikinci ay›n› dolduruyor. 

***

‹stanbul Adli T›p Kurumu önün-

de 10 A¤ustos’ta bafllat›lan Özgür-

lük Nöbeti ise ikinci ay›na girecek. 

‹stanbul Adli T›p Kurumu’nun

27 A¤ustos’taki karar›na bak›l›rsa

AKP, oyal›yor. Zamana yayarak

Gülerler’in sesinin k›s›laca¤›n› he-

sap ediyor. Fakat yan›l›yor. Onlara

tekrar Abdi ‹pekçi Park›’ndaki dire-

nifli hat›rlatmak isteriz. 

AKP iktidar›, Adli T›p Kurumu

hangi hesaplar içinde olursa olsun,

flunu bilmeliler ki, Güler’i zulmün

eline terk etmeyece¤iz. Güler’i on-

lar›n elinden çekip alaca¤›z. Güler’i

alana kadar Balcal› Hastanesi’nin

önünden kalkmayaca¤›z. Adli T›p

Kurumu önünde Özgürlük Nöbeti

tutmaya devam edece¤iz. Ta ki, Gü-

ler özgür olana kadar. Oyalayarak,

zamana yayarak Güler’in unutula-

ca¤›n› sananlar, yan›ld›klar›n› göre-

cekler. Sessizce imha etmek istedi-

¤iniz Gülerler’in sesini ülkenin her

yerinden hayk›raca¤›z. 

Gülerler’in sesi her yerde yank›-

lanacak. Zulmünüzü duymayan kal-

mayacak. 

Balcal› Hastanesi önünde de, ‹s-

tanbul Adli T›p Kurumu önünde de

direniflimiz sürüyor. 

Güler’i anlat›yoruz, AKP’nin

zulmünü anlat›yoruz herkese.

Özgürlük Nöbeti 
Günlü¤ü’nden

2288 AA¤¤uussttooss 22000099,, ÖÖzzggüürrllüükk

NNööbbeettiinnddee 1199.. GGüünn

Adli T›p Kurumu’nun Güler Ze-

re hakk›nda, karar›n ertelenmesin-

den bir gün sonras›... 

Zulmün, adaletsizli¤in hüküm

sürdü¤ü düzende Güler, adaletin,

ahlak›n, onurun, hakl›l›¤›n, do¤ru-

lu¤un, sembolü oldu. ‹nsanl›¤›n vic-

dan› oldu Güler.

Hepimiz öfkeliyiz. Karar›n ve-

rilmemesi üzerine oturma eylemi-

mize devam ediyoruz. Yan›m›za u¤-

rayanlar sonucun ne oldu¤unu me-

rak ediyorlar. Karar›n ertelendi¤ini

ve gün boyu yaflanan geliflmeleri

anlatt›¤›m›zda lanetler ya¤d›r›yor-

lar. Bir halk›n flerrinden korkmak

laz›m. Bu halk nefret ediyor aaddaalleett--

ssiizz bb››rraakkaannllaarrddaann,, vviiccddaannss››zzllaarr--

ddaann...

SSaaaatt 1199..3300... Üç kiflilik bir aile

geldi, oturma eylemimize destek ol-

du. Ne zamand›r buradan gelip geç-

tiklerini, hep u¤ramak istediklerini

ve bugün bizi görünce yan›m›za

gelmeye karar verdiklerini söyledi-

ler. Karar›n ne oldu¤unu, Güler’in

ne durumda oldu¤unu sordular.

SSaaaatt 2211..0000...... Çevremizdeki kon-

feksiyonda çal›flanlar gelerek kara-

r›n ne oldu¤unu sordular. Karar›n

verilmeyerek ac› çektirmeye devam

ettiklerini anlatt›k.

SSaaaatt 2222..0000..... Anka Kültür Mer-

kezi’nden bir aile Avc›lar’dan ziya-

retimize gelerek bizimle gece yar›-

s›na kadar nöbet tuttular.

SSaaaatt 0044..0000...... Üç arkadafl gelerek

bizimle beraber gece bir buçuk saat

oturdular. Karar›n aç›klanmas› saa-

tinde gelemediklerini, çok merak

ettiklerini söylediler. Sonucu ö¤re-

nince çok öfkelendiler.

SSaaaatt 0055..3300..... ‹ki abla geldi yan›-

m›za. Güler için verilen karar›n so-

nucunu çok merak etmifller. Duru-

mu anlat›nca çok üzüldüler ve Adli

T›p’a sitem ettiler. IIssrraarr››mm››zz›› vvee aarr--

kkaaddaaflfl››mm››zzaa ssaahhiipp çç››kk››flfl››mm››zz›› ttaakkddiirr

eettttiikklleerriinnii vvee bbiizzee ddeesstteekk oollaaccaakkllaa--

Balcal›’da OOturma EEylemi, Adli TT›p
Önünde ‘‘Özgürlük NNöbeti’ DDevam EEdiyor

Onlar AAbdi ‹‹pekçi 
Direnifli’nin ÖÖ¤rencileridir

33,,55 yy››ll...... 4411 aayy......

117766 hhaaffttaa...... 11223300

ggüünn...... AAbbddii

‹‹ppeekkççii’’ddee bbööyyllee

yyaazz››lldd›› ttaarriihh...... 

DDiirreenneennlleerr,, yyeennii

AAbbddii ‹‹ppeekkççiilleerr

ddee yyaarraatt››rr eellbbeett!!

Güler’i ‹stiyoruz!



rr››nn›› söyleyerek gittiler. 

SSaaaatt 0066..0000.... 

Gün boyu k›sa ya da uzun aral›k-

larla u¤rayanlar, karfl› duvardaki

kocaman “Güler Zere’yi  Öldürt-

meyece¤iz” yaz›s›n› dikkatle oku-

yanlar, sonucu merakla sordular.

Çok ilgi vard› bugün. Hemen hepsi

bunun için u¤rad› yan›m›za.

SSaaaatt 1100..4455...... E¤itim-Sen’li bir

ö¤retmen karar›n ne oldu¤unu sor-

du ve Taksim’deki eyleme gidece¤i-

ni söyledi.

SSaaaatt 1111..3300...... Cenaze sahipleri

tekrar geldiler. “Güler ölmesin” di-

ye bir imza metni ka¤›d›n› imzala-

r›yla doldurdular. 

Ac›lar›n paylafl›ld›kça azald›¤›-

n›, birbirimizi ac›lar›m›zdan tan›d›-

¤›m›z› söyleyen halk›m›z ne de

do¤ru söylemifl... 

Bir arkadafl›m›z, “ac›l›d›rlar,

yanl›fl anlayabilirler” diye imza

metnini oradakilere götürmeyince,

cenaze sahiplerinden birisi, ““aacc›› ççee--

kkeenn aacc››yy›› bbiilliirr”” diyerek ka¤›d› ken-

disi al›p bizzat imza toplayanlardan

birisi haline geldi ve otuz kiflinin

imzas›n› ald›.

Yoldan arabas›yla geçen bir va-

tandafl o binlerden birisi. Yan›m›za

gelip “bugün burada herhangi bir

eylem olacak m›?” diye sordu. Tak-

sim’de eylemin devam edece¤ini

söyleyince oraya gidece¤ini söyle-

yip ayr›ld›. 

Bugünkü ziyaretçilerimiz ara-

s›nda 1996 Ölüm Orucu flehidi

Yemliha Kaya’n›n akrabas›, karfl›-

m›zdaki iflyerinde çal›flan iflçiler,

Ba¤c›lar’da ayakkab› imalat›nda

çal›flanlar vard›.

***

Balcal› Önü Günlüklerinden
2288 AA¤¤uussttooss 22000099

Merhaba Güler,

Senin için çok üzgünüz. Bir an

önce serbest b›rak›lman› ve özgür-

lü¤e kavuflman› istiyoruz.

MAHMUT

2288 AA¤¤uussttooss 22000099

60 yafllarda bir teyze 35 yaflla-

r›nda o¤luyla birlikte yan›m›za ge-

lerek bilgi istedi.Durumu anlat›nca

o¤lu stand›m›zda duran dergiyi al›p

sayfalar›n› çevirip bir yandan'da an-

nesine tercüme ediyor. 

“14y›ld›r hapismifl, hem kanser

hem hapis hem de piflman de¤ilmifl.

Bir de bayan! Helal olsun. Siz onu

tan›yor musunuz?”, “Hay›r ama ka-

fam›z da, yüre¤imiz de bir.” 

“Size de helal olsun hem birde

bu piflman olsa yapt›¤›ndan kimse

sevmez dimi onu.”

“Onu, o yapan piflman olmamas›

zaten” dedik.

“ Bir gün bir fleyler olacak deyip

dergiyi okumaya devam ettiler

11 EEyyllüüll 22000099

Sa¤›r ve dilsiz 5 kifli geldi. Yaz›-

flarak sohbet ettik. Desteklediklerini

anlatt›lar.

Sa¤›r olan Çetin bizim tam anla-

yamad›¤›m›z bir yaz›yla duygular›-

n› paylaflt› ve Güler'e desteklerini

ifade ettiler.
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Güler ZZere’nin SSa¤l›k 
Durumundan SSon 
Bilgiler
GGüülleerr hhaalleenn rraaddyyootteerraappii tteeddaavviissii
ggöörrüüyyoorr.. VVüüccuudduunnddaa bbuunnuunn yyaa--
rraatttt››¤¤›› yy››pprraannmmaa ggöörrüüllüüyyoorr.. YYaa--
nn››nnaa eenn ssoonn ggiiddeennlleerrddeenn bbiirrii
oollaann aavvuukkaatt››nn››nn iizzlleenniimmlleerriinnii
aaflflaa¤¤››ddaa aakkttaarr››yyoorruuzz::

Güler Zere ile dakikalar› say›l›

görüflmemizde; göze ilk çarpan art›k

gelen misafirlerini ayakta karfl›laya-

m›yor oluflu idi. O her zaman ziya-

retçisini ayakta karfl›lamaya ve yol-

culamaya çal›fl›rd›. Radyoterapi de-

dikleri tedavi canl› hücrelere de öy-

lesine düflmand› ki, haftalar süren te-

davi onu güçsüz düflürmüfltü. Konufl-

maya çal›flt›. Konuflamad›.. Bir gay-

ret daha... Onu susturmak zorunda

kald›m. 

A¤›z içi, yaralar ile kaplanm›fl ve

yaralar›n bir k›sm› dudaklar›na tafl-

m›fl durumda. Bu yan›k-yara durumu

onda yutkunma zorlu¤u ve ifltahs›z-

l›k yap›yor. Günde dört tane almas›

gerekli olan mamalar› art›k alam›yor.

Doktorlar› onu serumla damardan

beslemeye çal›fl›yorlar. 

Görme duyusu zay›flam›fl ve göz-

lerinden okunuyor yorgunlu¤u art›k.

Doktorlar›ndan radyoterapinin yan et-

kileri oldu¤unu ve bunlar›n zamanla

iyileflebilece¤ini ö¤reniyoruz...

Ona d›flar›y› anlat›yorum. Adli

T›p önünde sabah akflam bekleyenle-

ri. Çocuklar› kucaklar›nda onlar› zi-

yarete gelenleri.. Taksim Meydan›’n-

da o ve onun gibi hasta tutsaklar için

sloganlar›n› hayk›ran binleri anlat›-

yorum. Gülümsüyor... Bu gülümse-

yifle nas›l vekalet edeyim flimdi. “Si-

zi seviyorum” diyor ayr›l›rken. Son

gücünü de bu sese harcad›.. Bu söz,

duydu¤u ›zd›raba ra¤men ç›kan, ne

de¤erlidir bilir misin Güler....

‹ki gün sonra bitecekmifl radyote-

rapisi... Doktorlar› rapor yazacaklar

Adli T›p’a gönderilmek üzere... Adli

T›p, matematik bir hesap yapacak

sonra. Genel Kurul masa ve sandalye

demek de¤il ise nas›l, insan da kalp,

ci¤er, böbrek de¤il. Adli T›p Genel

Kurulu bu gerçe¤i anlayacak m› gö-

rece¤iz? 

BALCALI ÖNÜNDE Z‹YARET
Mazlum-Der, Adana Yazarlar Birli¤i, ‹nsani Yard›mlaflma Vakf› ve Bar›fl

Radyo'dan dört kiflilik heyet 2 A¤ustos’ta Adana'daki oturma eylemine des-

tek için ziyarette bulundu. 

Heyet ad›na bi aç›klama okuyan Mazlum-Der Adana Temsilcisi Ali Ay-

gün  “Yaflam hakk› kutsald›r, ihlalini k›n›yor, Güler Zere’ye Özgürlük dili-

yoruz...Bizler buradan TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’na, Ada-

let Bakanl›¤›’na, Cumhurbaflkanl›¤›’na ve tüm duyarl› kurum ve kuruluflla-

r›na bu durumu seyretmemeleri gerekti¤ini hat›rlat›yor ve bir an önce yaflam

hakk› ihlali olan bu duruma el koymaya ve çözmeye davet ediyoruz” deni-

lerek bunun insan olman›n gere¤i oldu¤u vurguland›. Yar›m saate yak›n sü-

ren ziyarette kurum olarak Güler Zere ile ilgili ellerinden geleni yapacakla-

r›n› ifade ederek Güler Zere’nin bir an önce tahliye olmas›n› temenni ettiler. 

Adalet ‹stiyoruz!
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En s›k düflülen iki hata, sa¤
ve sol anlay›flt›r. 

SA⁄ ANLAYIfi;

örgütlemek ad›na kitle kuy-
rukçulu¤u yapmay› savunur.

Tutars›zd›rlar.

‹cazet aray›fl› içindedirler. 

Pasifizmlerine, uzlaflmac›l›kla-
r›na bahane olarak hep K‹TLE-
LER KALDIRAMAZ, K‹TLELER-
DEN KOPARIZ mazeretlerini uy-
dururlar. 

Kitlelerden kopmamak maze-
reti ile kitleleri, kendili-
¤inden sahip oldu¤u
geri bilinç seviyesine
çekmeye çal›fl›rlar. 

Kitlelerin mücade-
lesini ekonomik-aka-
demik demokratik mü-
cadele ile s›n›rlarlar.

Kitlelerin kendili-
¤inden bilincine adeta
taparlar. 

Kitlelerin kendili¤inden bilinci
düzen s›n›rlar›n› aflamayaca¤›na
göre, devrimci mücadeleyi düzen
s›n›rlar› içine hapsetmeye çal›fl›r-
lar. 

Kitleleri devrimcilefltirmek de-
¤il, devrimi kitlelerin bilinç sevi-
yesine indirgemek isterler. Oysa
devrimcileflmenin olmad›¤› yer-
de kitle mücadelesinden bahse-
dilemez. 

Esas olan kitleleri devrimci-
lefltirmek, onlara devrimci bilinç
vermektir. Bu amac›n unutulup,
ne pahas›na olursa olsun kitle-
selleflmenin savunuldu¤u yerde
devrimden vaz geçme vard›r.

Bunlar savunduklar› gibi hiç-
bir zaman kitleleri sürükleyeme-
mifllerdir.

Kitlelerde de kendine lay›k›yla
önderlik edecek yap›lara yönel-
me e¤ilimi daima güçlüdür. ‹n-
sanlar, kendine kendi bildi¤i-gör-
dü¤ü d›fl›nda bir alternatif sun-

mayanlar› niye takip
etsin?

Burada flunu asla
unutmamal›y›z, dev-
rimciler de faaliyet-
lerini yürütürken
daima kitlelerin se-

viyelerini göz önüne al›rlar. On-
lardan fazla kopmamaya, onlar›n
bir ad›m önünde yürümeye
önem verirler. Kitlelerin anlaya-
ca¤›, benimseyece¤i bir uslupla
sorunlar› dile getirirler. 

Burada belirleyici fark fludur,
devrimciler bunu kitlelere kendi-
lerini daha iyi anlatmak ve onlar›
devrimcilefltirmek için yaparlar.
Kendilerini kitlelerin seviyesine
indirgemek için de¤il.

Bu tarz, ekonomik-akademik
demokratik mücadele vermek-

ten bile aciz bir tarzd›r. Kitleleri
harekete geçirmek, örgütlemek
diye bir sorunu adeta yoktur.
Tam aksine kitlelerin örgütlülük-
lerini da¤›t›c›, kitleleri apolitiklefl-
tirici bir tarzd›r. Tek bildikleri
aç›klamalar, raporlar, bas›n aç›k-
lamalar› vb. ile ""kkaammuuooyyuu oolluuflfl--
ttuurrmmaakk””t›r. Yaratt›¤› kamuoyunu
örgütleme diye bir derdi de hiç
yoktur. 

SSOOLL AANNLLAAYYIIfifiAA gelince,

bunlar da kitlelerin bilincinin çok

ilerisinde slogan ve taleplerle or-

taya ç›karlar. 

Kitlelerin meflruiyet aray›fl›na

gereken önemi vermezler. 

Kitlelerin ancak meflru ve

hakl› gördü¤ü fleyler u¤runa mü-

cadele edebilece¤i gerçe¤ini gö-

zard› ederler. 

Ekonomik-akademik demok-

ratik mücadeleyi küçümserler. 

Kitlelerin henüz kavramaktan

uzak oldu¤u soyut siyasi slogan-
larla onlar› harekete geçirebile-
ceklerini san›rlar. 

Kendi dar örgütlülükleriyle ve
s›n›rl› güçleriyle her fleyi yapabi-
lecekleri gibi mant›ks›z ve ak›ls›z
bir hayalin peflinde koflarlar. 

Kitlelerin seviyesine uygun bir
hedef, program ve söylemden
uzakt›rlar. Bu sol anlay›fl›n fafliz-
min hüküm sürdü¤ü ülkemizde
özel olarak ortaya ç›kan biçimi,
silahl› mücadelenin her fley ola-
rak kavranmas›d›r. Bunlar silah-
lar patlad›¤›nda kitlelerin devrim
saflar›na akaca¤›n› san›rlar.
Onun için klasik kitle çal›flmas›-
n›n önemini kavrayamazlar. 

Klasik kitle çal›flmas›yla bü-
tünleflmeyen bir silahl› mücade-

lenin hiçbir fleyi baflara-
mayaca¤› gerçe¤inden
habersizdirler.

Devrimci saflarda
az›msanmayacak oran-
da kiflide, gizli veya
aç›k bu tür düflünceler
tafl›yanlar vard›r. Bunlar
devrimci hareketin tari-
hini, politikalar›n›, kitle
çizgisini bilmemektedir-
ler. Ve bu yanl›fl anlay›fl-

lar›yla kitlelerin kazan›lmas› mü-
cadelesine zarar vermektedirler. 

Bugün gençlik içinde kitle ça-
l›flmas› yaparken liseli ve üniver-
siteli gençlik ayr› ayr› ele al›nma-
l›d›r.

Liseli gençli¤e yaklafl›m›m›z-
la, üniversiteli gençli¤e yaklafl›-
m›m›z ayn› olamaz. 

Yine gençli¤in bulundu¤u
yurtlar ve dersaneler de ayr› ayr›
ele al›nmas› gereken alanlard›r. 

Çünkü bunlar›n her birinin so-
runlar› ayr› ayr›d›r.

Liselilere yönelik ajitasyon
propagandam›zda, bunlar› dik-
kate alan, onlar›n seviyesine hi-
tap eden, sorunlar›n› iflleyen, da-
ha basit, daha anlafl›l›r bir biçim
uygulamazsak baflar›ya ulafla-
may›z.

‹kinci olarak gençlik içinde
yer alan çeflitli ak›mlara da ayr›
yaklafl›m yöntemleri bulunmal›-

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

DEV-GENÇL‹ OLMAK 
‹DD‹ALI OLMAKTIR 

BU ÜLKEN‹N TÜM GENÇL‹⁄‹ 
B‹Z‹M OLMALIDIR



Dergimiz okurlar› her hafta

sürdürdükleri tan›t›m ve sat›fl-

lar› bu hafta da sürdürdüler. 

Hatay’da, Bursa’da, Antal-

ya’da yap›lan dergi sat›fllar›nda

yüzlerce dergi halka ulaflt›r›ld›.

Sesimiz her
yerde...
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y›z. Bu ak›mlar faflizmin bilinçli olarak

yaratt›klar› veya kendili¤inden do¤mufl

olabilir. Bu önemli de¤ildir. Hiçbirini d›fl-

lamadan, onlar› örgütlemeye yönelik

program ve politikalar gelifltirilmeliyiz.

Bunlar›n içinde yer alanlar asl›nda

devrimin içinde yer almas› gereken kifli-

lerdir. Bu nedenle her fleyden önce bun-

lara öörrggüüttlleenneebbiilliirr gözüyle bakmak ge-

rekir. Sonra ayr› ayr› duyarl›l›klar› oldu-

¤u düflünülerek, bu duyarl›l›klar›na hi-

tap eden politikalar gelifltirmek gerekir. 

K›sacas›, gençlikte kitle çal›flmas›

yaparken, her fleyden önce tüm gençli-

¤in örgütlenebilece¤i, gençlik kitlesinin

genel olarak devrimin potansiyeli oldu-

¤u bilinciyle hareket etmeliyiz.

Bunun için en baflta gerekli olan fley,

kendimizi ttüümm ggeennççllii¤¤iinn tteemmssiillcciissii ola-

rak görmek, tav›r ve davran›fl›m›z›, po-

litikalar›m›z› buna göre belirlemektir.

BBiizz DDeevv--GGeennççlliiyyiizz..

BBuu iiddddiiaann››nn tteekk ssaahhiibbii bbiizziizz!! 

Biz Dev-Gençliyiz, bu iddam›z› ger-

çeklefltirmek için her bir liseliyi, her bir

üniversiteliyi tek tek ikna edebilecek

inanca ve enerjiye sahibiz. 

Biz Dev-Gençliyiz, sahip oldu¤umuz

bu inaç ve enerjiyi tarihsel birikimimiz-

den al›yoruz. 

Biz Dev-Gençliyiz, tarihimiz en bü-

yük gücümüzdür. 

‹nsanlar›m›z, bulunduklar› her okul-

da, her yurtta, her dershanede kendile-

rini o okulun, yurdun veya dershanenin

ttaammaamm››nn››nn tteemmssiillcciissii olarak görürler ve

o misyonla hareket ederlerse, orada yer

alan insanlar›n hepsini öörrggüüttlleenneebbiilliirr iinn--

ssaannllaarr olarak görürlerse, er geç onlar›

örgütlemeyi baflaracaklard›r. Yeter ki

kitlelerin gerçek temsilcileri gibi onlar›n

sorunlar›yla yan›p tutuflsunlar, onlara

yaklafl›mda hiçbir s›n›r tan›madan yara-

t›c› olsunlar.

Elbette ki bu, herkesi örgütleme ça-

bas› içinde bo¤ulup gitmeyi, kime ne

zaman, nas›l yönelece¤imize dair bir

program ç›karmamay›, en gerçekçi so-

nuç alaca¤›m›z kesimlere öncelik tan›-

mamay› gerektirmez. 

Aksine böyle somut programlarla ha-

reket etmeli, mevcut gücümüzü en ve-

rimli flekilde de¤erlendirmeyi bilmeliyiz. 

Yürüyüfl dergisinin beflinci

y›l› nedeniyle düzenlenen sergi

‹stanbul Kartal ve Ankara da

aç›ld›.

AAnnkkaarraa:: Mamak’ta Yürüyüfl

dergisi sergileri ilçenin de¤iflik

yerlerinde parklara aç›ld›. 

3 Eylül günü, Tuzluçay›r

Mah. Feyzullah Ç›nar park›na,

aç›lan sergi akflam saatlerine

kadar aç›k kald›. Serginin aç›l-

maya bafllamas›yla parkta otu-

ran, devrimcileri tan›yanlar ser-

ginin malzemelerinin yerleflti-

rilmesine yard›m ettiler.

Sergiyle ilgili bildiriler da¤›-

t›l›p Yürüyüfl dergisinin stand›-

n›n aç›ld›¤› sergide derginin

geçmifli, bugünü ve mücadele

çizgisi halka anlat›ld›.

4 Eylül günü ise Natoyolu

Tekmezar Park›na Yürüyüfl ser-

gisi aç›ld›. Devrimcileri eskiden

beri tan›yan mahalleli sergiden

memnun kald›klar›n› söylediler.

Ve sergiyi açanlara ne yapaca-

¤›z, nas›l eskisi gibi olaca¤›z so-

rular›n› yönelttiler. Yürüyüfl

dergisine tekrar nereden ve na-

s›l ulaflacaklar›n› sordular. 

‹‹ssttaannbbuull:: Kartal Meydan›’nda,

Kartal Belediyesi taraf›ndan

düzenlenen festival alan›nda

aç›lan Yürüyüfl sergisi, Kartal

halk› taraf›ndan ilgiyle izleniyor.

23 y›ld›r gerçekleri anlat-

maya devam eden devrimci

bas›n›n önemli halkalar›ndan

biri olan Yürüyüfl dergisinin

sergisi, 3 Eylül günü verilen bir

dinletiyle aç›ld›.

Gülsuyu’da 15 gündür Nu-

rettin Sözen Park›’nda devam

eden sergi, 25 A¤ustos akflam›

yap›lan dinletiyle sona erdi.

AAddaannaa:: Üç ayd›r ‹stanbul ve

Anadolu’nun birçok ilinde aç›-

lan Yürüyüfl sergisi Adana’da

engellendi. Denizli Mahalle-

si’nin giriflinde bulunan parkta

28 A¤ustos’ta  aç›l›fl haz›rl›kla-

r›n›n yap›ld›¤› sergi yerine ge-

len  polisler  ortam› terörize

ederek, sergiyi yasad›fl›ym›fl

gibi yans›tmaya çal›flt›lar. Buna

karfl›n Yürüyüfl okurlar› pek çok

ilde bu serginin aç›ld›¤›n›;

gerekli ifllemleri yaparak da

olsa Adana’da da açacaklar›

karfl›l›¤›n› vererek parktan

ayr›ld›lar.

Yürüyüfl Sergisi
Sürüyor...

Ankara

YYüürrüüyyüüflfl DDeerrggiissii

SSaattaarrkkeenn TTuuttuukkllaannaannllaarr

TTaahhlliiyyee EEddiillddii

8 A¤ustos  ‹zmir Aktepe’de

Yürüyüfl dergisi sat›fl› yapar--

ken ‹smail Hakverdi, Ferit

Mutlu, Gökhan S›rmac› ve

Ça¤r› Çevik polisler taraf›ndan

biber gaz› kullan›larak gözalt›--

na al›nm›fl   mahkemeye ç›kar--

t›larak tutuklanm›fllard›. Ge--

rekçe olarak  “polise mukave--

met, karakol önünde icrai reza--

let”  gösterilmiflti.  K›r›klar 2

Nolu F tipi hapishanede tutulan

dört kifli 31 A¤ustos günü tah--

liye edildiler.

Bursa
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Eylül’le birlikte ilkö¤retim,
lise ve üniversitelerin kay›t dö-
nemleri bafllad›. Ülkemizde
kay›t dönemi demek yeni
okul, heyecan, yeni fleyler ö¤-
renme iste¤i de¤il, para, çeki-
len çileler, uzayan s›ralard›r. Ne
zaman rahat bir flekilde yap›ld› ki
kay›tlar. Uzun bekleyifller, asla
tamamlanamayan evrak eksik-
likleri, kavga gürültü, hiç eksik
olmad› ki okullarda. Ve elbette,
kay›t paralar›. Her sene Milli E¤i-
tim Bakan›’n›n yapt›¤› aç›klama-
lara ra¤men ›srarla al›nan para-
lar... Bir kay›t klasi¤i yani?

‹lkö¤retim ve liselere bafllaya-
cak ö¤rencilerde ayr› bir heyecan
olur. Yeni bir okul, büyümenin
iyice hissedilmesi, belki de daha
küçükler için okuma yazma ö¤-
renme merak› vard›r. Ama veli-
lerde a¤›r basan para yetifltirme,
k›s›tl› bütçeyle çocu¤unu eksiksiz
okula gönderme iste¤i ve s›k›nt›-
s›d›r. ‹flte bu s›k›nt›lar› atlatt›ktan,
okul masraflar› bittikten sonra s›-
ra kay›tlara gelir dayan›r. Kay›t-
larda karfl›lar›na “adrese dayal›
kay›t” diye bir sistem ç›kar. Bu
sistem; ancak ikamet etti¤iniz
mahalledeki okula gitmenizi zo-
runlu k›lar. Bunda ne var diye-
ceksiniz. Böylelikle yol ve servis
masraf›ndan da kurtulunur. FFaa--
kkaatt bbuunnuu yapmakta ki amaç ne
kadar “masum” gibi gözükse de
bu ö¤rencileri ve velileri tek oku-
la mahkûm etmekte ve bu da
okul müdürlerini pervas›zlaflt›r-
maktad›r. Mesela kendi mahalle-
si d›fl›nda bir bölgedeki okula
yerlefltirmek isteyen velilere zor-
luk ç›kart›l›yor. Baz›lar› hiç kay›t
yapt›ram›yor, baz›lar› ise
okulun belli ‘ihtiyaçlar›n›’
karfl›lamak kofluluyla ka-
y›t yapt›rabiliyor.

Her f›rsatta e¤itimin
paras›zl›¤›na vurgu yapan
iktidar kay›t paralar›n›n
bu kadar rahat al›nmas›
karfl›s›nda kay›ts›z kal›-
yor, sadece dönem bafl-
larken bir uyar› yapmakla

yetinen Bakanl›k, kay›t dönemi

boyunca aç›klama yapm›yor sa-

dece ihbar(!) bekliyor. Oysa y›l-

lard›r yaflanan olaylar›n çok da

farkl›s› yaflanm›yor ve velilerin

ihbarlar› da de¤erlendirilmiyor

Bakanl›k taraf›ndan. De¤erlendi-

rilse de okullar minareyi çald›kla-

r› gibi k›l›f›n› uyduruyorlar; ya

okul aile birlikleri müdürden ha-

bersiz topluyor o paralar› ya da

kâ¤›t, fotokopi paras› olarak ge-

çiyor. ‹flleminiz ne olursa olsun o

paralar› mutlaka ödüyorsunuz.

Yani e¤itimin ppaarraass››zz oldu¤una

hiç tan›k olmad›k fakat, her kay›t

dönemi velilerin biraz daha ppaarraa--

ss››zzllaaflfltt››¤¤›› çok aç›k.

‹lkokul ve ortaokullarda du-

rum buyken üniversitelerde du-

rum daha da vahim boyutlara

ulafl›yor. Harçlardan bahsetmek

dahi abes zaten, haftalard›r harç-

lara yap›lan zamlar konufluluyor.

Protestolar yap›l›yor, zamlar geri

al›ns›n talebi dile getiriliyor. Ama

gözünü para bürümüfl YÖK ve ik-

tidar, a¤›zlar›n›n suyunu silmek-

ten ve paralar› nerelerde harca-

yacaklar›n› düflünmekten ö¤ren-

cilerin taleplerine de, yaflad›klar›

sorunlara da gözlerini s›k› s›k› ka-

patm›fl durumdalar. % 500’lerden

% 8’e çekilen zamlar ve bu duru-

mu sanki bir llüüttuuffmmuuflfl gibi gös-

terme zihniyeti, kay›t dönemle-

rinde kendini daha çok hissettiri-

yor. Adeta ölümü gösterip s›tma-

ya raz› ediyorlar. A¤ustos bafl›n-

da, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan›’n›n ve YÖK’ün nüfus cüz-
dan› ve sab›ka kayd› iisstteennmmeeyyee--
ccee¤¤iinnii aç›klamas›na ra¤men ö¤-
rencilere ›srarla bu belgelerin ge-
tirilmesi zorunlu tutuluyor. Büyük
bir heves ve umutlarla gelinen
üniversite kap›s›nda ö¤renciler
bürokrasiye bo¤uluyor ve heves-
leri kursaklar›nda b›rak›l›yor!

KKaayy››tt masraflar›n›n üstüne
hhaarrççllaarr, onlar›n üstüne kkaallaaccaakk
yyeerr masraflar›, üstüne uullaaflfl››mm

harcamalar› derken, gençlerin bir
y›l boyunca ter dökerek kazan-
d›klar› üniversiteler, s›rf masrafla-
r›n› karfl›layacak imkanlar› olma-
d›¤› için ellerinden kay›p gidiyor.
S›rf paralar› olmad›¤› için gençler
hayallerinden vazgeçmek zorun-
da kal›yorlar. Okuma kampanya-
lar› düzenleyen, üniversitede
kontenjanlar aç›p yeni üniversite-
ler kurarak göz boyayan hükü-
met, kay›t paralar› ve harçlarla
verdi¤inin 55--1100 mmiisslliinnii aall››yyoorr.. Ya-
ni e¤itim kap›s›n› sonuna kadar
aç›k gibi gösteren hükümet o ka-
p›dan tam girerken ö¤rencilerin
yüzüne çarp›yor o kap›y›.

Kay›t masraflar› hukuksuzlu-
¤un ve adaletsizli¤in en aleni bi-
çimlerinden biridir. E¤er bu ülke-
nin anayasas›nda “e¤itim ücret-
sizdir” ibaresi varsa bu ülkenin
okullar›nda al›nan karne veya
kay›t paras› olarak geçen para ki
bu düpedüz rüflvettir al›namaz.
Al›n›yorsa ve bu engellenmiyorsa

bu olaylar münferit de¤il-
dir. Aksine bir devlet poli-
tikas›d›r ve her dönem ba-
fl› yap›lan “para almay›n”
ça¤r›lar› yaland›r. Yalan
de¤il diyorlarsa bu ülkenin
hiçbir okulunda kay›t pa-
ras› iflkencesi hiçbir ö¤-
renciye yaflat›lmam›fl ol-
mal›, bunu kan›tlamal›d›r-
lar. 

Kay›t paras› adaletsizlik,
hukuksuzluktur

-- GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu --

Gençli¤in
Kaleminden



AKP iktidar›n›n kuflkusuz bafla-

r›l› oldu¤u(!), övünebilece¤i iflleri

de var. Bunlar›n en bafl›nda izledik-

leri politikalarla hapishaneleri t›ka-

basa doldurmalar› geliyor.

Okul, fabrika açarak de¤il ama

açt›¤› ve a¤z›na kadar doldurdu¤u

hapishaneler ile övünebilir AKP.

““HHaappiisshhaannee kkaammppüüsslleerrii”” kurmak

da AKP’nin övünece¤i eserleri(!)

aras›ndad›r. 

Bir iktidar düflünün ki halk iflsiz-

likten k›r›l›rken, açl›k ülkede kol

gezerken hapishane yapmakla övü-

nüyor olsun.

2002’de yani AKP iktidar›n›n

hemen öncesinde 5599 bbiinn olan tutuk-

lu ve hükümlü say›s›, AKP’nin 7

y›ll›k iktidar› döneminde hep artt›.

Bu geliflmenin de¤il, yoksullaflma-

n›n ve yozlaflman›n bir ifadesiydi. 

2003 y›l›nda 6644 bbiinn, 2004 y›l›n-

da 7700 bbiinn oldu say›. Son 4 y›l için-

de tutuklu ve hükümlü say›s›n› 22

kkaatt››nnaa ç›kard› AKP iktidar›. 2007

y›l›nda Türkiye’deki 458 hapisha-

nenin mevcut kapasitesi 78 bin 318

kifliydi. 2007 y›l›nda hapishaneler-

de ise 9900 bbiinn tutuklu ve hükümlü

bulunmaktayd›.

22000099 yy››ll››nnddaa ttuuttuukklluu hhüükküümmllüü

ssaayy››ss›› 111133 bbiinn 550000 kkiiflfliiyyee uullaaflfltt››..

Oysa hapishanelerdeki mevcut

yatak kapasitesi 75 bindir. Ve bu du-

rumda 40 bin “kapasite fazlas›” var-

d›r. Demek oluyor ki, 40 bin tutuk-

lu ve hükümlünün “yatacak yata¤›”

yok. 1 kifliye 1 yatak düflmüyor. Tu-

tuklu ve hükümlüler nöbetlefle yat›-

yorlar. Hapishanede “nöbetlefle” bir

yaflam sürdürüyorlar.

Aziz Nesin mizah›na konu ola-

cak hikayeler yaflan›yor hapishane-

lerde. 

‹ktidar bir yanda ha-

pishaneleri t›ka basa

doldururken, di¤er yan-

da ise tecrit ile tutsakla-

r› ezmeye, sindirmeye

çal›fl›yor. Hapishaneler-

den kesintisiz bir flekilde tabutlar›n

ç›kt›¤› bir ülkedir buras›.

Halen de ülkemizde yaklafl›k

770000 bbiinn kkiiflflii hakk›nda “yakalama

emri” var. Bunlar›n tutuklanmas›

halinde ise bu kadar tutuklunun ve

hükümlünün kalaca¤› yer için yeni

hapishaneler yapmak zorunda kala-

caklard›r. Ama daha önemlisi, ara-

nanlar ve tutuklu hükümlülerle bir-

likte, yaklafl›k 11 MM‹‹LLYYOONN KK‹‹fifi‹‹YY‹‹

SSUUÇÇLLUU ilan etmifl bir düzen var

karfl›m›zda. 

K›sacas›, sistem çürüdükçe tu-

tuklu say›s› art›yor, art›r›l›yor ve ye-

ni hapishane ihtiyac› ortaya ç›k›yor.

AKP ise sorunun sadece hapishane

yapmak k›sm› ile ilgilidir.

Adalet Bakan› Sadullah Ergin

““yyeennii cceezzaaeevvlleerriinnii bbiittiirrmmeekk üüzzeerree--

yyiizz,, eenn kk››ssaa ssüürreeddee aaççmmaayyaa ççaall››flfl››--

yyoorruuzz”” müjdesini veriyor.. 

Türkiye’de flu an 503 hapishane

bulunmaktad›r. Her ile 6 hapishane

düflmektedir. Adalet Bakan› ise ha-

len hapishane müjdesi vermekle

meflguldür.

““TTaaflfl aattaann ççooccuukkllaarr””››nn 

mmüüjjddeessii ddee aayynn››:: 

YYeennii hhaappiisshhaannee!!

“Adalet Bakan› Sadullah Ergin,

Diyarbak›r merkezinde 300 kiflilik

çocuk ve gençlik cezaevi inflaat›na

bafllanaca¤›n›, 2014 y›l›nda da ta-

mamlanaca¤›n› bildirdi.” (Milliyet,

31 A¤ustos 2009)

Yine ayn› konuflmas›nda bakan

Diyarbak›r’da herbirinin kapasitesi

biner kiflilik olan 22 hhaappiisshhaannee ddaahhaa

yap›laca¤›n› söyledi.

“Tafl atan çocuklar” için yap›la-

cak hapishane iyi bir fleymifl gibi

bas›n bu haberi “Tafl atan çocuklara

müjde” diye verdi.

Bu ülkede egemen s›n›flar›n ço-

cuklar›m›za verdi¤i müjde yeni ha-

pishanelerdir. Tecrit ve ölüm hücre-

leridir. 

Gözalt›na al›n›rken bafllayan ifl-

kencenin hapishanelerde süreklilefl-

tirilmesidir.

12 yafl›ndaki çocuklar›n kurflun-

land›¤›, okul yüzü görmeyen binler-

ce çocu¤un hiçbir gelece¤inin ol-

mad›¤› bir ülkede yafl›yoruz.

“Çocuklara hapishane müjdesi”

veren bir iktidar olarak geçecek ül-

kemiz tarihine AKP. Burjuvalar›n,

tüccarlar›n, a¤alar›n, k›sacas›, zen-

ginlerin çocuklar›na her tür olana¤›

sa¤layan, özel okullarda okutan,

yokluk çektirmeyen AKP iktidar›

halk›n çocuklar›na yeni hapishane-

ler reva görüyorlar. 

Y›llard›r halka kan kusturanlar,

bu kez özel yasalar ç›kararak, ço-

cuklar›m›z› özel mahkemelerde yar-

g›lama yolunu açt›lar.

Halk› kurflunlayan, halk› düfl-

man olarak gören polise karfl› o kü-

çücük yürekleri ile karfl› koyan, bir

tafl atan çocuklar yafllar› kadar ha-

piste kalacaklar.

T›pk› ‹srail iflgalcilerinin Filis-

tinli çocuklara yapt›klar› gibi AKP

iktidar› da yoksul halk›n çocuklar›-

na kurflunu, zindan›, yafl› kadar tec-

rit alt›nda tutsakl›¤› reva görüyor.

Onun içindir ki, bu ülkenin Ada-

let Bakan› hiç utanmadan, hiç s›k›l-

madan “müjde” veriyor!.. Hat›rla-

naca¤› gibi, daha geçen hafta da Di-

yarbak›r Hapishanesi’nin kapat›l-

mas›ndan, okul yap›lmas›ndan sö-

zediyorlard›! Yalan, riya, istismar;

ama hepsinin ötesinde faflizm!

Hapishanelerin reva görüldü¤ü o

küçücük yürekler yar›nki kavgan›n

en önünde olacaklard›r. Unutmas›n-

lar ki, ““rrüüzzggaarr eekkeennlleerr,, ff››rrtt››nnaa bbiiççee--

cceekklleerrddiirr..””

19Say›: 12 // 6 EEylül 22009 

Hapishanelerin ‘kapasitesi’ 75 bin!
Mevcut tutuklu hükümlü say›s› 113 bin! 
Halen de ülkemizde yaklafl›k 700 bin kifli
hakk›nda ‘yakalama emri’ var. 

hapishaneleri çço¤alt›yor

AAKKPP ttuuttuukklluu ssaayy››ss››nn›› aarrtt››rr››yyoorr



-- UUyydduurrmmaa ggeerreekkççeelleerrllee eell

kkoonnuullaann ttuuttssaakk mmeekkttuuppllaarr››......

-- MMaahhkkeemmee kkaarraarr››nn›› uuyygguullaa--

mmaayy››pp,, ““yyaassaa bbiizziizz”” ddiiyyeennlleerr......

-- VVeerriillmmeeyyeenn kkiittaappllaarr

-- BBiirr ttuuttssaa¤¤››nn ssaa¤¤ll››kk bbiillggiillee--

rriinniinn bbiillee ““ddeevvlleett ggöörreevvlliilleerriinnii

hheeddeeff ggöösstteerrmmeekk”” ggeerreekkççeessiiyyllee

ssaakk››nnccaall›› bbuulluunnmmaass››......

-- KKeelleeppççeessii aaçç››llmmaayyaann,,

tteeddaavviissii eennggeelllleenneenn ttuuttssaakkllaarr......

ÜÜmmiitt ‹‹lltteerr’’iinn MMeekkttuubbuunnddaann;;

‘‘GGüülleerr ZZeerree''yyee ÖÖzzggüürrllüükk’’

iiççeerrii¤¤iinnddeenn ddoollaayy›› 

‘‘ssaakk››nnccaall››’’

“... Nurettin'e gönderdi¤in bir

mektubun ile bana gönderdi¤in iki

mektubun “sak›ncal›” bulundu¤u

için elimize geçmedi. Neden bahset-

mifl olabilirsin birebir bilemeyiz

ama sürece bak›p tahmin edebiliriz.

Muhtemel ki, "Güler Zere'ye özgür-

lük" talebi ve mücadelesiyle ilgili

mektubun. Dolay›s›yla "Güler Ze-

re'ye Özgürlük" içeri¤inden dolay›

"sak›ncal›" bulunmufl olabilir. Ya da

"Day› Biziz" içeriklidir mektubun

ve o zaman kesin "sak›ncal›" bulun-

mufltur. Bu arada, Nurettin'in Da-

y›'m›zla ilgili bir desen çal›flmas› ile

Ramadan arkadafl›m›z›n bir fliiri de

"sak›ncal›" bulundu. KÖRO⁄LU

Dergimiz eline geçti¤inde görece¤in

eksiklik iflte bunlard›r. Ayr›ca Sevgi-

li Didem Akman'›n bize gönderdi¤i

el yap›m› bir kart bile "sak›ncal›"

bulundu. Ne olabilir o kartta? San›-

r›m Day›m›za dairdir. Elbette bunla-

ra itiraz ettik, edece¤iz. Diyelim ki,

hasbelkader itiraz›m›z kabul edildi

ve mahkeme "sak›ncal›" karar›n›

kald›rd›. Olmas› gereken "sak›ncal›"

karar› kald›r›lan mektubun bize ve-

rilmesi de¤il mi? 

AAmmaa BBoolluu AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkee--

mmeessii''nniinn 22000099//883399 ssaayy››ll›› kkaarraarr››nnaa

kkoonnuu oollaann bbuu kkaappssaammddaakkii mmeekkttuu--

bbuummuuzz nniiyyee vveerriillmmiiyyoorr oo zzaammaann??

SSaann››rr››mm bbuunnuunn cevab› fludur: ""BBiizz

““ssaakk››nnccaall››""ddeeddiiyysseekk ssaakk››nnccaall››dd››rr..

MMaahhkkeemmee bbiizziimm ssaakk››nnccaall›› kkaarraarr››--

mm››zz›› kkaalldd››rrssaa bbiillee oo mmeekkttuupp vveerriill--

mmeezz"".. fiimdi bu örne¤e özel bir yo-

rum yok. Çünkü ne denli "sak›nca-

l›" bulunursa bulunsun biz "Güler'e

Özgürlük" ve "Day› Biziz" demeye

devam ediyoruz her an.” (Bolu F Ti-

pi Hapishanesi, 19 A¤ustos 2009)

AAllii OOssmmaann KKöössee’’nniinn 

MMeekkttuubbuunnddaann;;

‘‘TTuuttssaakkllaarraa AA¤¤››rr SSaa¤¤ll››kk

SSoorruunnllaarr›› YYaaflflaattaannllaarr 

SSuuççllaarr››nn›› BBiilliiyyoorr......’’

“Buralardan bahsedeyim de¤il

mi? TAYAD'l› Mehmet (Güvel)'den

mektup gelmiflti. Sa¤l›¤›mla ilgili

bilgiler edinmek için 20'den fazla

soru sormufl. Sorulardan kimileri,

mevcut rahats›zl›klar›m›n hangi ko-

flullarda olufltu¤una iliflkindi. (Yani

gözalt›larda, hapishanelerde yafla-

d›klar›m›n etkilerini de yazm›flt›m).

16 A¤ustos'ta gönderdim. Ama Di-

siplin Kurulu "sak›ncal›" bulmufl.

(18 A¤ustos 2009 Tarih ve 2009/426

No'lu Karar) Gerekçeleri de flöyle;

ssöözz kkoonnuussuu ttaaaahhhhüüttllüü mmeekkttuuppttaa

ddeevvlleett ggöörreevvlliilliilleerriinnii hheeddeeff ggöössttee--

rreenn iiffaaddeelleerr bbuulluunndduu¤¤uu,, aayyrr››ccaa öörr--

ggüüttsseell hhaabbeerrlleeflflmmeenniinn yyaapp››lldd››¤¤››

tteessppiitt eeddiillmmiiflflttiirr.. ""

‹flte gerekçe bu... Sa¤l›k sorunla-

r›na devam edelim...

Göz rahats›zl›¤› nedeni ile revi-

re-hastahaneye gidip gelen arkadafl-

lar›m›zdan biri de Murat Topçu.

Murat uzun süredir gidip-geliyor.

Ama bir türlü muayene olamad›.

Durumu ciddi de. 20 A¤ustos'ta

hastaneye (Devlet) gitti¤inde dokto-

ra derdini anlatm›fl. O arada Jandar-

mada kelepçesini açm›fl. Ve doktor

gözüne bir ilaç sürüp, "Yar›m saat

sonra muayene edece¤im" demifl.

Ama yar›m saat sonra "doktor yok"

demifller. 

Ve hapishaneye geri getirmifller.

21 A¤ustos'ta tekrar götürmüfller.

Yine ayn› doktor varm›fl. Bu sefer

kelepçesini açt›rmam›fl. Jandarma

da açmam›fl. Gerekçesi “güvenlik

zaafiyeti” imifl. Oysa küçücük yer-

de 5-6 silahl› jandarma varm›fl! Ke-

lepçeyi açmayan jandarma telefon-

da birisiyle konufluyormufl. ““((......))

BBiizz 66 aayydd››rr bbuunnllaarrllaa mmüüccaaddeellee

eeddiiyyoorruuzz.. ((......)) BBuurraaddaa bbooflfluunnaa mm››

ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl vveerriiyyoorruuzz..””.. GGöö--

rrüüllddüü¤¤üü ggiibbii hheerrkkeess nnee yyaapptt››¤¤››nn››

bbiilliiyyoorr..”” ( Edirne F Tipi Hapishane-

si, 23 A¤ustos 2009)

TTaanneerr KKoorrkkmmaazz’’››nn 

MMeekkttuubbuunnddaann;;

GGeerreekkttii¤¤iinnddee SS››kk››yyöönneettiimm

YYaassaakkllaarr›› BBiillee GGeerreekkççee
Kand›ra 1 No’lu F Tipi’nde Ta-

ner Korkmaz isimli tutsa¤a “Ekono-

mi Politik-Nikitin” isimli kitap yat›-

r›l›r. Ancak hapishane idaresi kita-

b›n 1982 y›l›ndan toplatmas› oldu¤u

gerekçesiyle kitab› vermez.

Akla hayale s›¤maz bir gerekçe-

dir. Tecrit iflte böyle bir keyfiyettir

ayn› zamanda. 2277 yy››ll önceki bir ya-

sa¤› gerekçe yaparak bir kitab› ver-

miyor hapishane idaresi.

Oysa kitap hakk›ndaki toplatma

karar› daha sonra kald›r›lm›flt›r. Yi-

ne verilmeyen kitap bu yasaktan

y›llar sonra bas›lm›flt›r. Ama bunla-

r›n hiçbirinin önemi yoktur.

Kand›ra’da yasakç›l›k öyle bir

noktadad›r ki, keyfi gerekçelerle

tutsaklara s›k s›k mektup cezalar›

verilmektedir.

Cezas› olmayan tutsaklar›n mek-

tuplar› ise “sak›ncal›” bulunarak

gönderilmemektedir. Taner Kork-

maz’›n 32 mektubu bir hafta içinde
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Tecrit’te HHerfley YYasak, HHer
fiey SSak›ncal›, HHer fifiey KKeyfi 

TTeeccrriitt’’tteenn MMeekkttuuppllaarr



sak›ncal› bulunarak gönderilmemifl-

tir.

KKeeyyffii YYaassaakk

EEllbbiissttaann EE ttiippii HHaappiisshhaanneessii’nde

tutuklu bulunan Cengizhan Pilaf’›n

görüflçüsü olan Malik Özkoca, görü-

fle gitti¤inde Cengizhan Pilaf ile gö-

rüfltürülmedi.

Gerekçe, Pilaf’›n a¤›rlaflt›r›lm›fl

müebbet hapis cezas›n›n infaz›n›n

bafllamas› idi. Cengizhan Pilaf gön-

derdi¤i faksda, daha önceden ald›¤›

müebbet hapis cezas›n›n oldu¤u ve

infaz yasas›na göre bu cezas› bitme-

den, daha sonra ald›¤› a¤›rlaflt›r›lm›fl

müebbet cezas›n›n infaz›na bafllan›l-

mamas› gerekti¤ini ve görüfl yasa¤›-

n›n keyfi oldu¤unu belirtti.
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Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapis-

hanesi’nde kanserden ölen Y›lmaz

Keskin’in ölümünü hemen yan›n-

daki hücrede yatanlar, günler sonra,

d›flar›dan, bas›ndan ö¤rendiler.

10 A¤ustos’ta 2009’da 

Y›lmaz Keskin’in a¤›r hasta ol-

du¤undan da haberleri yoktu. 3333 aayy

kald› o hapishanede Y›lmaz Kes-

kin. Günlerce a¤r›lar›ndan dolay›

uyuyamad›. Günlük ihtiyaçlar›n›

karfl›layamad›. Hastal›¤›n›n kanser

oldu¤unu ö¤rendi¤inde, haftalarca

hastahaneye götürülmedi¤inde,

bunlardan hiç kimsenin haberi yok-

tu. Yan›bafl›nda tutsaklar vard› ama

onlara da ulaflam›yordu. Keskin,

adli bir tutukluydu. Örgütsüzdü. Ve

tecrit alt›nda örgütsüzlük, K‹MSE-

S‹ZL‹KT‹. Kimsesizdi Keskin. 

Yan›bafl›ndaki tutsaklar ise Y›l-

maz Keskin’in ad›m ad›m ölüme

gitti¤inden habersizdi.

Hele hastal›¤›n›n iyice ilerledi¤i

Temmuz ay›n›n sonunda art›k yü-

rüyemez hale gelmiflti Keskin. Tüm

bu yaflad›klar›ndan, ac›lar›ndan, b›-

rakal›m hapishanedeki tutsaklar›

yan›ndaki hücrede kalan tutsaklar›n

haberi bile olmad›.

Kocaeli’de yerel bas›nda Y›lmaz

Keskin’in ölümü ile ilgili bir kaç sa-

t›rl›k haber ç›kt›. Ancak o gazeteye

abone olanlar gazetenin sat›rlar›n-

dan ö¤renebildiler bu ölümü.

‹flte tecrit böyle bir fleydi... Ayn›

hapishanede olunmas›na, yan yana

hücrelerde kal›nmas›na ra¤men

kimsenin kimseden haberi bile ol-

muyor, ac›lar›n›, sevinçlerini pay-

laflam›yordu.

Tecrit alt›nda her hücre tteekk kkiiflflii--

lliikk bbiirr hhaappiisshhaannee gibidir. O neden-

le Y›lmaz Keskin’in aylar süren

ölüm yolculu¤undan haberleri ol-

mad› tutsaklar›n.

Zaman zaman hapishanelere

iliflkin, hasta tutsaklar›n durumuna

iliflkin listeler yay›nlan›yor. Örne-

¤in kanser hastas› olmas›na ra¤men

oo lliisstteeddee YY››llmmaazz KKeesskkiinn’’iinn aadd››

yyookkttuu.. Kanser hasta-

s› oldu¤una dair hiç-

bir yerde de ad› geç-

medi.

O nedenle bilinmelidir ki a¤›r

hasta 19-20 tutsa¤›n isminin geçti-

¤i o listeler eksiktir. Bilinmeyen,

ulafl›lamayan ve ancak Y›lmaz

Keskin gibi öldü¤ünde gazetelere

1-2 cümlelik haber oldu¤unda ö¤-

renilebilen a¤›r hasta tutsaklar var-

d›r.

Aç›klanan listelerde 20 kifli var-

sa, bilin ki, a¤›r hastalar›n say›s›

onun en az iki kat›d›r... 

Eksik bilginin sorumlusu tecrit-

tir. 

Hapishanelerde tecrit alt›nda

yaflanan sa¤l›k sorunlar› ve bunun

bir katletme politikas› haline geti-

rilmesi, yüzlerce tutsa¤› hastal›kla-

ra mahkum etmifltir. 

Ve böylece hapishaneler ölüm-

lere aç›k hale getirilmifltir. fiu anda

hapishanelerde beton hücrelere gö-

mülü a¤›r hastal›klar yaflayan on-

larca Y›lmaz Keskin vard›r. Ve iflte

bu nedenle, hhaassttaa ttuuttssaakkllaarraa ssaa--

hhiipp çç››kkmmaa mmüüccaaddeelleessii,, tteeccrriittee

kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeyyllee BB‹‹RRLLEEfifiMMEEKK

ZZOORRUUNNDDAADDIIRR.. Aksi halde, ek-

sik bir mücadele olarak kal›r. 

YYaann››nn››zzddaakkii hhüüccrreeddee öölleenniinn

hhaabbeerriinnii,, ggüünnlleerr,, hhaaffttaallaarr

ssoonnrraa,, dd››flflaarr››ddaann ggeelleenn bbiirr

mmeekkttuuppttaann,, yyaa ddaa ggaazzeettee--

ddeenn öö¤¤rreenniirrssiinniizz!!

Tecrit ‹‹flte BBöyle BBir fieydir

TAYAD’l›   
fiahin Güzel’i 
Kaybettik 

TAYAD’l› fiahin Güzel, kanser hastal›¤›

sonucunda 29 A¤ustos günü aram›zdan ayr›l-

d›. TAYAD’l› Aileler, fiahin Güzel’in vefat›

dolay›s›yla yapt›klar› aç›klamada flunlar› be-

lirttiler:

Y›llard›r TAYAD’l› olan, hapishanelerdeki

evlatlar›m›za sahip ç›kma mücadelemizde hep yan›m›zda olan, emekçi,

mütevaz› fiahin Amcam›z› kaybettik. 19 Aral›k Operasyonu’ndan önce ve

sonra bedeller ödemesine ra¤men hapishane kap›s›n› terk etmeyenlerden-

di. Hemen her eylemde tutsaklar›n sesi oldu. Gözalt›na al›nd›, iflkence

gördü. Ama hiç y›lmad›. Hep tutsaklar›n sesi olmaya devam etti. Onunla

gurur duyuyoruz. An›s›n› mücadelemizde yaflataca¤›z. Hepimizin, tüm

halk›m›z›n, tutsaklar›m›z›n bafl› sa¤olsun.
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“Hastanede doktorlar Ergene-

kon san›¤›y›z diye kkeelleeppççeelleerriimmiizzii

aaççtt››rrmmaaddaann mmuuaayyeennee eeddiiyyoorrllaarr.. Ya-

n›m›zda gaspç›lar bulunuyor. Onla-

r›n kelepçesi ç›k›yor, bizimkisi aç›l-

m›yor. ” (Hürriyet, 28 A¤ustos

2009)

Ergenekon san›klar›ndan EEmmiinn

GGüürrsseess kelepçeli muayeneden flika-

yetini böyle anlat›yor... Oysa, Gür-

ses’in flimdi karfl› karfl›ya kald›¤› bu

uygulama ülkemizde çok eski bir

uygulamad›r. Ve bu uygulaman›n

dayat›ld›¤› kesimlerin bafl›nda da

devrimciler gelir. 

Devrimciler y›llard›r kelepçeli

muayene dayatmas›na karfl› müca-

dele ediyorlar. Devrimcilere bunlar

yap›l›rken, düzen cephesinden tepki

gösterilmiyordu. Ergenekoncular da

bu anlay›fl›n temsilcileriydiler. Ama

flimdi kendileri de ayn› bask›larla

karfl›lafl›nca flikayet ediyorlar!... 

‹flte düzen böyle bir zziinnddaanncc››ll››kk

anlay›fl›na, böyle bir “sa¤l›k” politi-

kas›na sahip. Ya kelepçeli muayene

olursunuz ya da tedavi olamazs›n›z!

sürünürsünüz, ölürsünüz. Hastal›k-

lar tutsaklar üzerinde bir bask› arac›

olarak kullan›l›yor. 

Ergenekoncular F Tipleri’ni sa-

vunuyor hatta F Tipleri’nin reklam›-

n› yap›p, “5 y›ld›zl› otel” olarak ta-

n›t›yorlard›. Tecritle devrimcilerin

teslim al›nmas›na, katledilmesine

itirazlar› yoktu. Kendi kazd›klar›

kuyuya düfltüler bir bak›ma... Bir

gün o F tiplerine düflebileceklerini

hiç düflünmediler. Bugün kendileri

de tecrit politikalar›n›n ma¤duru(!).

fiimdi feveran ediyorlar. 

9 y›ld›r devrimcileri tecritle tes-

lim almaya çal›fl›yorlar. Devrimci

tutsaklar üzerindeki bask›lar F Tip-

leri’yle bafllamad› elbette. F Tiple-

ri’nden önce de devrimci tutsaklara

kelepçeli muayene dayatmas› vard›.

Her türlü bask› uygulan›yordu. 

Kelepçeli muayene de bunlardan

yaln›zca biri. Kelepçeli muayene

dayatmas› insanl›k d›fl› bir uygula-

mad›r. Hiçbir doktorun böyle bir

muayene biçimini kabul etmemesi

gerekir. Ama bu yayg›n bir uygula-

mad›r. Hasta olan tutsaklar y›llarca

bu dayatmay› kabul etmedi¤i için

tedavi olamamaktad›r. F Tipleri’nde

olan birinin hukuki, insani hiçbir

“hakk›” yoktur. Ancak oligarflinin

tecrit politikalar›na bbooyyuunn ee¤¤eerrssee

bu “haklar”dan yararlanabilir. E¤-

mezse oligarflinin yaratt›¤› hastal›k-

lar bir süre sonra tutsaklar› teslim

almaya ve yavafl yavafl öldürmeye

bafllar. O zaman sessiz imha silah›

devreye girer. Kelepçeli muayene

dayatmas›, ölüme do¤ru gidilen

yolda at›lm›fl ilk ad›md›r. ‹flte hapis-

hanelerin bu sa¤l›k politikas› yü-

zünden onlarca tutsak ölümün efli¤i-

ne geldi, onlarca tutsak böyle katle-

dildi. 

Ergenekoncular›n savunduklar›

F Tipleri’nin kelepçeleri flimdi ken-

di kollar›nda. Tecrit böyledir, her

fleyi bir dayatma, boyun e¤dirme

arac› haline getirirler. 

Yar›n F Tipleri’nden ç›kt›klar›n-

da, muhtemeldir ki, yaflad›klar›n›,

kelepçeli muayeneleri unutup dev-

rimcilere karfl› tecrit ve imha politi-

kalar›n› savunmaya devam edecek-

lerdir... O halde Gürses’e ve onun

konumundakilere söyleyece¤imiz

flu bir çift sözdür:

Ya F tiplerini savunarak yanl›fl

yapt¤›n›za dair halka özelefltiri ve-

rin ya da hiç s›zlanmay›n, flikayet

etmeyin!

O kelepçeler y›llard›r var ve bafl 
savunucusu da sizdiniz!

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i,

Grup Yorum konseri nedeniyle tu-

tuklananlar›n 28 A¤ustos’ta görülen

mahkemelerinde tahliye karar›n›n

ç›kmamas›n› protesto etti. 

Samsun’da Süleymaniye Geçi-

di’nde 31 A¤ustos günü yap›lan ba-

s›n aç›klamas›nda, “Grup Yorum

Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuk-

lananlar Serbest B›rak›l-

s›n!” yaz›l› pankart aç›ld›.

Dernek ad›na aç›kla-

may› okuyan Utku Aykar,

demokratik aç›l›m yalanla-

r›yla göz boyayan AKP hükümeti-

nin, Amerikan emperyalizminin ç›-

karlar›na hizmet etmekten baflka bir

fley yapmad›¤›n›, bu ülkede emper-

yalizme karfl› mücadele verenlerin,

ba¤›ms›zl›k ve demokrasi faaliyeti

yürütenlerin ise keyfi olarak tutuk-

land›¤›n› söyledi. 

Utku Aykar, Samsun’da Grup

Yorum konseri öncesi “büyük ope-

rasyon” havas› yarat›larak yap›lan

bask›nlarda tutuklanan 5 kiflinin,

aylar sonra ç›kar›ld›klar› ilk mahke-

mede yaflad›klar› hukuksuzlu¤u an-

latarak, verilen kararla bu keyfili¤in

devam etti¤ini belirtti. Aç›klamada

Erzurum Hapishanesi’nde olan 6 ki-

fliyle, Samsun’da tutuklanarak flu

anda Sincan Hapishanesi’nde tutu-

lan 5 kiflinin derhal serbest b›rak›l-

malar› istendi.

Eylem adalet talebinin hayk›r›l-

d›¤› sloganlarla sona erdi.

Bir kez daha hayk›r›yoruz:
KONSER DÜZENLEMEK SUÇ DE⁄‹LD‹R!



Sa¤l›k alan›nda halk›n hakla-
r›n› gasbeden, halk›n sa¤l›k hiz-
metlerinden yararlanmas›n› da-
ha da imkans›z hale getiren bir
çok düzenleme yap›l›yor pefl pe-
fle. Bunlar›n bir ço¤u ne do¤ru
dürüst tart›fl›l›yor, ne halka anla-
t›l›yor; tersine ço¤unlukla halk-
tan gizli sakl› gerçeklefltiriliyor.
Son yap›lan baz› düzenlemelerle
ilgili ‹stanbul Tabip Odas› Genel
Sekreteri Hüseyin Demirdizen’le
görüfltük. 

���� “Kamu Hastaneleri Birlikleri

Yasas›” ç›kt›¤›nda neler getirecek?

uu DDeemmiirrddiizzeenn:: Yasa tasar›s›,

kkaammuu hhaassttaanneelleerriinnii iiflfllleettmmeeyyee ddöö--

nnüüflflttüürrmmeekktteeddiirr.. Farkl› büyüklük-

lerde 10 hastane bir birlik alt›nda

toplanmakta ve A-E aras›nda s›n›f-

lanmaktad›r. E s›n›f›nda bulunan,

yani zarar eden hastahane Sa¤l›k

Bakanl›¤›’na devredilmektedir. 

Kâr eden hastaneler, iflletmede

kalmakta ve birlik yönetim kurulu

taraf›ndan kkâârrll››ll››kk eessaass››nnaa ggöörree yö-

netilmesi öngörülmektedir. 

ÇÇaall››flflaannllaarr ssöözzlleeflflmmeellii oollaarraakk

iissttiihhddaamm eeddiillmmeekkttee,, mmaaaaflflllaarr›› ddaa

ddaahhiill ttüümm ggeelliirrlleerrii ddöönneerr sseerrmmaayyee

ggeelliirrlleerriinnee bbaa¤¤llaannmmaakkttaadd››rr.. ‹fllet-

me gelir ve kâr elde edemezse üc-

retler düfler ya da ödenemez.

����Hastanelerin birlefltirilmesi,

kapat›lmas›, arazilerinin sat›lmas›,

ne kadar yayg›n bir uygulama duru-

munda? 

uu DDeemmiirrddiizzeenn:: Hastane birlefl-

tirmeleri ve  kapatmalar›, SSK has-

tahanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na

devredilmesi sonras› uygulanmak-

tad›r. Örne¤in ‹stanbul'da Heybelia-

da Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi ve

Beykoz Çocuk Gö¤üs Hastal›klar›

Hastanesi ggeelliirrlleerrii vvee ppeerrffoorrmmaannss--

llaarr›› ddüüflflüükk oolldduu¤¤uu gerekçeleri ile

Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar›

Hastanesi’ne tafl›narak kapat›lm›fl-

t›r. 

Bu hastanelerin seçilmesi  sahip

olduklar› arazilerinin rant de¤eri ile

ilgili görülmektedir. 

KKaammuu hhaassttaanneelleerrii ttaassllaakk yyaassaa--

ss››,, iiççiinnddee ttiiccaarreett ooddaass›› tteemmssiillcciilleerrii--

nniinn ddee bbuulluunndduu¤¤uu 77 kkiiflfliilliikk yyöönnee--

ttiimm kkuurruulluunnaa bbiirrlliikk üüzzeerriinnee kkaayy››tt--

ll›› mmaallllaarr››,, bbiinnaallaarr››  kkiirraallaayyaabbiillmmee

vvee ssaattmmaa yyeettkkiissii vveerrmmeekktteeddiirr.. 

���� ‹laç katk› paylar›na sosyal

güvenlik kurumunun yapt›¤› katk›

düflürüldü, bu uygulama hakk›nda

bilgi verir misiniz?

uu DDeemmiirrddiizzeenn:: 1 Temmuzda

yay›nlanan tebli¤ ile al›nan eflde¤er

ilaç ve t›bb› malzemeler için, en

ucuz ilac›n fiyat›n›n % 20 fazlas›n›

ödeyen kurum, bunu %% 1155’’ee ddüü--

flflüürrddüü.. 

Böylece hhaassttaallaarr››mm››zz››nn cceebbiinn--

ddeenn % 5 ddaahhaa ffaazzllaa ppaarraa çç››kkmmaayyaa

bbaaflflllaadd››.. 

Ayn› genelge ile kat›l›m paylar›

da emekli ve çal›flanlar için s›ras›y-

la % 10’dan % 15’e, % 20’den %

30'a yükseltilirken uzun süreli ilaç

kullan›m› ile ilgili kurallarda yap›-

lan de¤ifliklikle de örne¤in koleste-

rol düflürücü ilaçlar›n rapor kapsa-

m›na al›nmas› zorlaflt›r›lm›flt›r. SSoo--

nnuuççttaa bbiirr ttaarraaffttaann hhiizzmmeett kkaappssaa--

mm›› ddaarraalltt››llmmaakkttaa,, ddii¤¤eerr ttaarraaffttaann

kkaattkk›› vvee kkaatt››ll››mm ppaayyllaarr›› aarrtt››rr››ll--

mmaakkttaa vvee hhiizzmmeettee uullaaflfl››mm eennggeell--

lleennmmeekkttee yyaa ddaa ppaammuukk eelllleerr cceebbee

ddeenniillmmeekktteeddiirr.. 

‹flçiler, memurlar, emekliler ve

genifl yoksul, iflsiz, toplum kesimi

için anlam›; eeflfliittssiizzllii¤¤iinn ddeerriinnlleeflfl--

mmeessii,, yyookkssuulllluu¤¤uunn,, hhaassttaall››kkllaarr››nn

ddaahhaa ddaa aarrttmmaass››,, hhaassttaall››kk tteeddaavvii

ssüürreeççlleerriinniinn zzoorrllaaflflmmaass›› nneeddeenniiyyllee

ssaakkaattll››kk vvee ööllüümmlleerriinn aarrttmmaass›› ddee--

mmeekkttiirr.. 

���� Bütçeden sosyal güvenlik

kurumuna aktar›lacak kaynaklar›n

s›n›rland›r›lmas› konusunda nas›l

bir haz›rl›k var?

uu DDeemmiirrddiizzeenn:: IMF reçeteleri-

nin ve görüflmelerinin temel konu-

lar›ndan birisi y›llard›r sosyal gü-

venlik sisteminin verdi¤i iddia edi-

len ““aaçç››kkllaarr””d›r. 

Bütçeden sosyal güvenlik kuru-

muna yap›lan kaynak aktar›m› azal-

t›lm›flt›r. 

Yerel seçim öncesi aç›lan mus-

luklar birer birer k›s›l›rken son 4 ay-

da sa¤l›k iflletmelerine SGK (Sosyal

Güvenlik Kurumu) ödemeler % 40

oran›nda azalt›lm›fl, 45 gün olan

ödeme planlar› 90 güne ç›kar›lm›fl

ve baz› kurumlara ödemeler kesil-

mifltir. 

���� AKP’nin sa¤l›k politikas›n›

nas›l özetleyebiliriz? 

uuDDeemmiirrddiizzeenn:: AKP 7 y›ld›r uy-

gulad›¤› sa¤l›kta dönüflüm program›

ile sa¤l›k hizmetlerini önemli ölçü-

de piyasalaflt›rm›fl, ticarilefltirmifltir.

““SSaa¤¤ll››kk ttüükkeettiimmii”” teflvik edilmifltir.

2003-2009 y›llar› aras›nda sa¤l›k

harcamas› yaklafl›k 9 milyar dolar-
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‹TO Genel Sekreteri Demirdizen AKP’nin sa¤l›kta
yeni düzenlemelerinin anlam›n› özetledi:

‘Yoksullar için sakatl›k ve ölümlerin artmas›’
uu Hastaneler ggruplar hhalinde

biraraya ggetirilecek vve
iflletmeye ddönüfltürülecek

uu Kâr eeden hhastaneler kkala-
cak, ““para kkazanmayanlar”
bakanl›¤a ddevredilecek

uu Hastaneler bbir flflirket ggibi
yönetilecek, aarazileri,
binalar›  ssat›labilecek

uu Sigortal›lar aart›k iilaç üücret-
lerinde ddaha ççok ““katk›
pay›” öödeyecek!



dan 35 milyar dolara ç›kar›lm›fl ve

bu yolla ilaç ve t›bbi teknoloji flir-

ketlerine 2009 y›l› rakamlar› ile y›l-

da yaklafl›k 20 milyar dolar kaynak

aktar›lm›flt›r.  

Yap›lan yasal düzenlemeler bu-

nun içindir. ‹flsizlik fonuna el konul-

mas›, katk› ve kat›l›m paylar›n›n

artt›r›lmas›, ücretlerin düflürülmesi,

çal›flma sürelerinin uzat›lmas› ve

hizmet kapsam›n›n daralt›larak kap-

sam d›fl› hizmet paketinin giderek

büyümesi vb. 

����Hak gasplar› karfl›s›nda, ta-

bip odalar›, sa¤l›k emekçileri, sen-

dikalar ne yapmal›? 

uu DDeemmiirrddiizzeenn:: Emekçilerin

1800’lü ve 1900'lü y›llarda elde et-

tikleri baflta sosyal güvenlik, sa¤l›k

hakk› olmak üzere pek çok ekono-

mik, demokratik ve sosyal haklar›

gasb edilmifl, geri al›nm›flt›r. 

Çözüm bu haklar›n geri al›nmas›

ve gelifltirilmesi için tüm emekçile-

rin yoksullar›n ve iflsizlerin ortak

mücadelesinden geçmektedir.

"HHeerrkkeessee ssaa¤¤ll››kk vvee ggüüvveennllii ggeellee--

cceekk iiççiinn bbiirrlleeflfliikk mmüüccaaddeellee"" cüm-

lesi içinde varolan sosyal, ekono-

mik, demokratik ve siyasi talepler

bir programa dönüfltürülerek müca-

dele süreklili¤inin gere¤i yerine ge-

tirilmelidir. 
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AArrtt››kk HHaassttaanneelleerr ddee OOtteelllleerr GGiibbii YY››lldd››zzll››!!

Diyelim hastas›n›z; öyle her hastaneye gidemezsiniz. En iyi flurada teda-

vi olurum diye düflünseniz de o ölçüyle hareket edemezsiniz. 

Art›k hastaneler de oteller gibi y›ld›zlan›p kategorilere ayr›lacak. Belki

“hastaneyle otel ayn› fley mi?” diyeceksiniz fakat, AKP iktidar› hastaneleri

de oteller gibi alenen birer ticari kurulufl haline getiriyor.

Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, Türkiye genelindeki, ttüümm öözzeell hhaassttaanneelleerrii

bbeellllii kkrriitteerrlleerree ggöörree iinncceelleeyyiipp,, ootteelllleerrddeekkii yy››lldd››zz ssiisstteemmii ggiibbii 11’’ddeenn 55’’ee

kkaaddaarr 55 aayyrr›› kkaatteeggoorriiyyee aayy››rraaccaakkllaarr››nn›› aaçç››kkllaadd››..

Önce özel hastanelerde bafllayacak ““ppaarraann kkaaddaarr ssaa¤¤ll››kk hhiizzmmeettii”” anla-

y›fl›, giderek tüm kamu hastanelerinde de uygulanacak.

Recep Akda¤, paras› çok olana her tür lüks hizmetin verildi¤i oteller gi-

bi, y›ld›zl› hastanelerin de fiyatlar›n›n olaca¤›n› belirtip, fiyat tarifesini de

aç›kl›yordu. Buna göre; “.....55’’iinnccii ggrruuppttaakkiilleerrddee((yani-5 y›ld›zl› olanlarda-

bn)) tteeddaavvii ggöörreennlleerrddeenn yyüüzzddee 7700,, bbiirriinnccii ggrruupp hhaassttaanneelleerrddee tteeddaavvii ggöö--

rreennlleerrddeenn yyüüzzddee 3300 kkaattkk›› ppaayy›› aall››nnaaccaakk..”” (28 A¤ustos 2009, Sabah)

AKP iktidar›n›n sa¤l›k politikas›, sa¤l›k alan›n›n tamamen ttiiccaarriilleeflflttiirriill--

mmeessiiddiirr. Sa¤l›k hizmetleri bir hak olmaktan ç›kar›lm›fl, parayla al›n›p sat›-

lan, ticarilefltirilen bir alan olmufltur. Tedavide katk› pay›, ilaçta katk› pay›

diye diye, bu gidiflle her türlü sa¤l›k hizmeti, tamamen paral› hale gelecek. 

Sa¤l›k Bakan›’n›n “tasarruf yap›lacak” alanlar içinde ““ssaa¤¤ll››kk hhaarrccaa--

mmaallaarr››nn››”” saymas›, mant›klar›n› da ele vermektedir.

Düflünün, “55 yy››lldd››zzll››”” hastanelerde tüm sa¤l›k hizmetleri eksiksiz verile-

cek, para kazanmak ad›na hastanelerde t›pk› 5 y›ld›zl› otellerdeki gibi “kral

daireleri” bile olacakt›r.

Zenginler 5 y›ld›zl› hastanelerde, özel odalarda, özel doktorlar ile tedavi

edilecektir.

Peki paras› olmayan milyonlarca emekçi, y›ld›zlanacak bu hastanelerde

nas›l tedavi olacak?

Onlar 5 y›ld›zl›, 4 y›ld›zl› hastahanelerin kap›s›n›n önünden bile geçeme-

yecektir.

Bunun ad›, “ppaarraann yyookkssaa ööll” dür. “PPaarraann yyookkssaa ssüürrüünn”dür. Sa¤l›¤›n

paral› hale getirilmesi, lüks oteller gibi düflünülüp ticarilefltirilmesi binlerce

çocu¤un tedavi edilemeden ölmesi demektir.

Sa¤l›¤›n paral› olmas› binlerce yafll›n›n ölmesi, sakat kalmas› demektir.

Yeni ölümler, yeni sakatl›klar ve sa¤l›ks›z bir toplum demektir.

Bütçe aç›k veriyor diye sa¤l›ktan tasarruf yapmak, binlerce insan›n ölü-

müne imza atmakt›r. Sa¤lam olmayanlar›n ölmesini istemektir; t›pk› Nazi-

ler gibi.

AKP’nin sa¤l›ktaki bu politikalar›yla fiziken güçsüzleri, hasta ve sakat-

lar›, çürükleri ölüme mahkum etmesinin, Nazilerin ““zzaayy››ffllaarr›› aayy››kkllaammaa””

politikas›ndan özünde hiç fark› yoktur.

‹nsana de¤er vermeyen, yoksullar› insan olarak görmeyen bu sistem on-

lar›n “ifle yaramayacak” olanlar›n›n yaflamas›n› da gereksiz görmektedir. O

nedenle milyonlarca insan› sa¤l›k hakk›ndan ve ihtiyac›ndan mahrum b›rak-

maktad›r. 

Milyonlarca insana “umurumuzda bile de¤ilsiniz” diyen AKP iktidar›

sa¤l›k alan›nda da yeni zenginler yaratma peflindedir. 

Hem yyoksul hhem hhastaysan ööl!

Bak›rköy Mazhar Osman Ruh ve

Sinir Hastal›klar› Hastanesi'nde ka-

lan  hastalar›n  bir k›sm› kendi ira-

deleri d›fl›nda baflka yerlere gönde-

rildi. 

Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›

(SES) Bak›rköy fiubesi sa¤l›k

emekçileri, hastalar›n  gönderilme-

sini 20 A¤ustos günü baflhekimlik

önünde protesto ettiler. 

SES ad›na aç›klama yapan   Eb-

ru Erbulan; gönderilen hastalar›n ne

durumda olduklar›ndan ve sa¤l›kla-

r›ndan endifleli olduklar›n›

belirterek “Hastalar›m›z› kâr h›rs›na

kurban ettirmeyece¤iz” dedi.

“Gönderilen hastalar›m›z›n
sa¤l›¤›ndan endifleliyiz”



1970’lerin ortalar›nday›z. Dev-

Genç tarihinde dolaflmaya devam

ediyoruz. O y›llar› kimimiz hat›rlar,

kimimiz yeni ö¤renirken, bu ad›n,

Dev-Genç ad›n›n nas›l zorlu bir

kavgan›n ürünü oldu¤unu görüyo-

ruz. Bir örgütlenmenin, bir ad›n 4400

yy››ll nas›l yaflayabildi¤ini, isim ola-

rak yaflaman›n da ötesinde, bir ör-

gütlenmenin 40 y›l nas›l kkeessiinnttiissiizz

olarak örgütsel varl›¤›n› sürdürebil-

di¤ini görüyoruz bu tarihte. 

***

Faflizmin sald›r›lar›n›n artt›¤› ve

gençli¤in merkezi bir örgütlenmeye

daha çok ihtiyaç duydu¤u bu y›llar-

da oportünizmin, revizyonizmin

grupçulu¤u nedeniyle gençlik fafliz-

me karfl› mücadelede böyle bir ör-

gütlenmeden yoksun kald›. Sorun

sadece örgütlenme düzeyindeki bu

parçalanm›fll›k da de¤ildi. Faflizme

karfl› mücadelede de çarp›k anlay›fl-

lar ortaya ç›km›flt›.

Buna ra¤men 1976’n›n yaz ayla-

r›nda kurulan ‹YÖD, ‹stanbul genç-

li¤inin örgütlenmesi ve faflizme kar-

fl› mücadelesinde bir boflluk do¤ma-

s›na izin vermedi. ‹YÖD sayesinde

‹stanbul’daki bütün okullarda iirraaddii

bir mücadele örgütlendi. 

DD
ev-Genç ‹‹smini KKullan-

maya KKorkanlar... El-

bette sürece dair tart›flmalar, ayr›fl-

malar, örgütlenmeler sadece gençlik

alan›nda cereyan etmiyordu. Süre-

cin daha tam görülüp anlafl›labilme-

si aç›s›ndan bu noktada da birkaç

not düflelim. Cepheciler kendilerini

KKuurrttuulluuflfl GGrruubbuu olarak ifade et-

meye bafllad›lar bu dönemde. Ma-

hir’in ortaya koydu¤u devrimci

stratejinin sa¤ ve sol yorumlar› te-

melinde yeni gruplaflmalar›n ortaya

ç›kmas›yla birlikte ideolojik müca-

delenin önemi de artm›flt›. ‹deolojik

mücadeleyi güçlü bir biçimde yürü-

tebilmek için en önemli ihtiyaçlar-

dan biri de bir dergiydi. Tüm ülke

çap›ndaki Cephe potansiyelini to-

parlamak, Parti-Cephe çizgisinin

ele al›n›fl›ndaki sapmalara karfl› ide-

olojik mücadeleyi gelifltirmek, Cep-

heciler aras›nda ideolojik birli¤i

sa¤lamak için, Ankara ve ‹stan-

bul’daki Cephe savunucular›n›n or-

tak karar›yla 11997755 AArraall››kk ay›nda

DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk ddeerrggiissii ç›kar›l-

maya bbaaflflllaanndd››.. 

Bunun ard›ndan da ülke çap›nda

geennççlliikk öörrggüüttlleennmmeelleerriinniinn mmeerrkkee--

zziilleeflflttiirriillmmeessii hedefleniyordu. 

Devrimci Gençlik dergisinin

ç›kmas›, Dev-Gençliler aras›nda

coflku ve heyecanla karfl›land›. Hat-

ta, Cepheciler, bir çok yerde bu ismi

kullanmaya bafllad›lar. Ama ilginç-

tir, Ankara’daki pasifist ve tasfiyeci

hizip, Dev-Genç isminin kullan›l-

mas›n› da eerrkkeenn((!!)) buluyor ve bu

ismin kullan›lmas›na karfl› ç›k›yor-

du. Dev-Genç ismine iflte o tart›flma

içinde de Cepheciler’in önderlik et-

ti¤i ‹stanbul gençli¤i sahip ç›km›fl

ve 12 Mart öncesinden yarat›lan bu

onurlu, flanl› isim, bu sahiplenmey-

le birlikte buradan tüm Türkiye ge-

neline yay›lm›flt›r.

Dev-Genç dergisi, Ankara’daki

sa¤c› pasifist kafa yap›s›n›n yans›-

mas› olarak, daha ilk say›s›ndan iti-

baren anti-faflist mücadele ve Kürt

sorunu konular›nda çarp›k bir anla-

y›fl› savunarak ç›kmaya bafllad›. Bu

da ‹stanbul’daki Cephecilerle Anka-

ra’daki “Cepheciler” aras›ndaki ay-

r›m› derinlefltirdi. 

GG
ençli¤in MMerkezi ÖÖr-

gütlenmesi DDGDF...

Dev-Gençliler ‹stanbul d›fl›nda,

Ankara’da, Erzurum’da da örgütle-

nip derneklerini kurmufllard›. Keza

bunun d›fl›nda da birçok flehirde

Dev-Gençliler örgütlenmekteydiler.

Merkezi örgütlenme daha büyük ve

kaç›n›lmaz bir ihtiyaç haline gel-

miflti. ‹flte bu paralelde, ‹stanbul ve

Ankara’daki Cephecilerin ortak ka-

rar›yla merkezi bir gençlik örgüt-

lenmesi kuruldu. 11997766 KKaass››mm ay›n-

da AAYYÖÖDD (Ankara Yüksek Ö¤re-

nim Derne¤i), EEYYÖÖDD (Erzurum-

Yüksek Ö¤renim Derne¤i) ve

‹‹YYÖÖDD (‹stanbul Yüksek Ö¤renim

Derne¤i) taraf›ndan DDeevvrriimmccii

GGeennççlliikk DDeerrnneekklleerrii FFeeddeerraassyyoonnuu

((DDGGDDFF)) kuruldu. Yönetim Kuru-

lu’nu oluflturan 10 kifliden 5’i ‹stan-

bul’dan, 5’i Ankara’dan seçilmiflti.

‹stanbul’daki Cepheci grubun bek-

lentisi, bu merkezileflmeyle birlikte,

hem gençli¤in anti-faflist mücadele-

sinin güçlendirilmesi, hem ideolojik

netli¤in sa¤lanmas›yd›, fakat ne

pratikte merkezilik ne de ideolojide

netlik sa¤lanamad›.

11997766--7777 y›llar› anti-faflist müca-

delenin en üst düzeye yükseldi¤i

y›llar oldu. Bu süreçte AAnnkkaarraa’’ddaa

faflizme karfl› mücadele, ssaa¤¤ bbiirr aann--

llaayy››flfl ortaya ç›karken, ‹stanbul Dev-

Genç, yürüttü¤ü mmiilliittaann anti-faflist

mücadelesiyle öne ç›kt›.

FF
aflist ‹‹flgaller Dev

Genç’in ÖÖncülü¤ünde

K›r›ld›... Demirel, Türkefl ve Erba-

kan’n›n oluflturdu¤u Milliyetçi Cep-

he (MC) hükümetinin kurulmas›yla
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birlikte devletin bütün kurumlar›nda

yukar›dan afla¤›ya faflist bir kadro-

laflmaya gidildi. Mahalleler, fabrika-

lar, okullar faflistler taraf›ndan iflgal

edilerek, terör estirildi. Faflistlerin

iflsiz, lümpen gençlik baflta olmak

üzere gençli¤in çeflitli kesimlerini

aldatarak oluflturdu¤u Ülkü Ocakla-

r›, polisle iflbirli¤i halinde okullarda,

yurtlarda sald›r›ya geçti. Her gün

birkaç devrimcinin katledildi¤i bir

ortamda ccaann ggüüvveennllii¤¤iinniinn ssaa¤¤llaann--

mmaass›› bütün halk kesimlerinin temel

taleplerinden biri haline geldi. Ya fa-

flist terör karfl›s›nda bbooyyuunn ee¤¤iilleecceekk

ya da bu sald›r›lar› durdurmak için

mmiilliittaannccaa bbiirr mmüüccaaddeellee verilecekti.

Bu soruya verilen cevap, sol içinde

yeni ayr›flmalar›n da yaflanmas›na

neden oldu. Oportünizm “provakas-

yona gelmifl oluruz” anlay›fl›yla fa-

flizme karfl› militan bir mücadelenin

uza¤›nda kald›. 

1976-77 döneminde faflistler

tüm okullarda sald›rmaya bafllad›-

lar. Üç okulda pefl pefle 77 ddeevvrriimmccii

öö¤¤rreennccii katledildi. Bunun üzerine

Dev-Genç ““FFaaflfliisstt ‹‹flflggaalllleerrii KK››rraa--

ll››mm”” kampanyas› bafllatt›: Cepheci-

ler etkin olduklar› okullar›n faflistler

taraf›ndan ele geçirilmesine karfl›

mücadele ettiler. Bununla da yetin-

meyerek faflist iflgal alt›ndaki okul-

larda da faflist iflgalleri k›rmak için

mücadele verdiler. Dev-Gençliler

yeri geldi okullarda ve yurtlarda 1100--

1155 kkiiflfliiyyllee ddee olsa faflist iflgalleri

k›rmak için cüretli ve zorlu kavga-

lara girdiler. 

Her iflgalin k›r›lmas› bafll› bafl›na

sab›rl›, kararl›, militan ve cüretli bir

çal›flman›n ürünüydü. O okullarda,

okul d›fl›nda sab›rla örgütlenme ça-

l›flmas› yap›l›yor, okulun ilerici ö¤-

renci kitlesine de¤iflik yollarla ula-

fl›l›yor, ad›m ad›m örgütlenme ge-

lifltirilerek iflgaller de ad›m ad›m k›-

r›yordu. Yani öyle hemen faflistlere

karfl› bir sald›r› yapal›m, okulu kur-

taral›m denilerek sürdürülmüyordu

bu mücadele; zaten öyle sonuç da

al›namazd›. 

Pek çok okuldaki faflist iflgaller

Dev-Genç’in militan mücadelesiyle

k›r›ld›. Dev-Genç’in uzun bir süre

sürdürdü¤ü ““FFaaflfliisstt ‹‹flflggaalllleerrii KK››rraa--

ll››mm”” kampanyas›, faflistlerin iflgal-

leri yayg›nlaflt›rmas›n›n da önünü

kesti. Oportünist, revizyonist grup-

lar›n genellikle bu mücadelenin

uza¤›nda kalmas›na ra¤men, kam-

panyayla demokratik mevzilerin fa-

flistlere terkedilmesi engellendi. Fa-

flist iflgallere karfl› difle difl kavga

verilen bu süreç, ayn› zamanda fa-

flist teröre karfl› mücadele vermeyen

oportünizm ve revizyonizmin de

kitlelerin gözünde teflhir olmas›n›

beraberinde getirdi. 

Faflist teröre karfl› yürütülen ka-

rarl› mücadele sonucunda, faflist ifl-

gal nedeniyle okullar›ndan ayr›l›p

memleketlerine giden birçok ö¤ren-

ci yeniden okullar›na dönebildi.

Dev-Genç faflizme karfl› militan

mücadele anlay›fl›yla yyeennii bbiirr mmüü--

ccaaddeellee ggeelleennee¤¤iinniinn yarat›lmas›n›n

öncüsü oldu. Bu kararl›l›¤› sayesin-

de kitlelerin güvenini kazan›rken,

gençlik mücadelesinin önnddeerr ggüüccüü

haline geldi. 

KK
itleselleflen, ÖÖncülü¤ü

Pekiflen DDev-Genç, TTa-

rihe ‹‹zler B›rak›yor... Devrimci

Gençlik, anti-faflist mücadeleyi ge-

lifltirirken ‹stanbul’daki üniversite-

lerin ço¤unda birim dernekleri ku-

rarak bunlar arac›l›¤›yla akademik-

demokratik mücadelenin yükseltil-

mesine de öncülük yapt›. Gerek an-

ti-faflist, gerekse de akademik-de-

mokratik mücadele, gençli¤in belli

ölçülerde bilinçlenmesini, politik-

leflmesini de sa¤l›yordu. 

Dev-Genç bu mücadeledeki tar-

t›fl›lmaz öncülü¤ü ve sab›rl›, emek-

çi örgütlenme çal›flmas›yla, gençlik

kitlesi için bir çekim merkezi ol-

mufltu elbette; güçlenme, kitlesel-

leflme, cenaze törenlerinden di¤er

mitinglere kadar kendini her biçim-

de gösteriyordu. Mesela, 11 MMaayy››ss

11997777’’ddee 5500 bbiinn kkiiflfliilliikk bbiirr kkoorrtteejjllee

yürüyordu Taksim alan›na. D‹SK’in

engellemelerine ra¤men alana giren

Dev-Genç korteji, Taksim an›t›n›n

çevresine yerleflmifl ve aann››ttaa aasstt››¤¤››

DDeevv--GGeennçç ppaannkkaarrtt››,, 11 May›slar’›n

tarihi resimlerinden biri olarak mi-

ras kalm›flt›r. Katliam s›ras›nda da

alanda kalan ve örgütlü davranan

tek güç olarak haf›zalara kaz›nd›

Dev-Gençliler. 

Gençli¤e yönelik sivil ve resmi

devlet terörü sürerken, Dev-Genç bu

sald›r›lar›n hiçbirini karfl›l›ks›z b›-

rakmad›. 2255 OOccaakk 11997777'de Cerrah-

pafla ö¤rencisi olan Hüseyin Yabuz

ve Baki Ünlü'nün, Site Yurdundan

ç›karken katledilmesi üzerine CCeerr--

rraahhppaaflflaa TT››pp FFaakküülltteessii’’nniinn ‹stan-

bul’un her yerinden gelen binlerce

ö¤rencinin kat›l›m›yla ‹‹flflggaall eeddiillmmee--

ssii örne¤inde oldu¤u gibi, sald›r›lara

mmiilliittaann vvee kkiittlleesseell cevaplar verildi.

Keza, 1166 MMaarrtt 11997788 ‹‹ssttaannbbuull

ÜÜnniivveerrssiitteessii kkaattlliiaamm››,, MMaarraaflfl,, ÇÇoo--

rruumm,, SSiivvaass,, MMaallaattyyaa,, EEllaazz››¤¤’da fa-

flistler taraf›ndan gerçeklefltirilen

katliamlara karfl› da çeflitli eylemler

örgütlendi, Dev-Genç’in bunlara

iliflkin eylemleri, katliamlara veri-

len en güçlü cevaplar oldu. 

Eylemlerin daha çok ‹YÖD ara-

c›l›¤›yla örgütlendi¤i bu dönemin

önemli yanlar›ndan biri de Mahir-

ler’i sahiplenmenin hem ideolojik,

politik düzeyde netleflmesi, hem an-

malar›n art›k daha sistemli hale gel-

mesidir. 11997777’’nniinn 3300 MMaarrtt aannmmaallaa--

rr››,, birkaç aç›dan önceki y›llardan

ayr›l›yordu. Birincisi, alabildi¤ine

yayg›nd› bu kez anma ve eylemler;

Yürüyüfller mitingler d›fl›nda ‹stan-

bul'un her yerinde afifllemeler, pulla-
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malar ve duvar yaz›lamalar› ya-

p›lm›flt›. Ayr›ca hemen tüm yurt-

larda ve okullarda forumlar dü-

zenlendi. Ayr›ca 1977 y›l›n›n 30

Mart anmalar›n› ay›rdedici k›lan

bir yan› da anmalar›n, forumlar›n

yap›ld›¤› üç yurda o gece faflistler

taraf›ndan sald›r› düzenlenmifl ol-

mas›yd›. Silahl› sald›r›lara silahla

cevap verildi; üç yurtta çat›flma-

lar sabaha kadar sürdü. 

DDev-Genç’ten SSol ‹‹çi

Çat›flmaya TTav›r... Bu

dönem ayn› zamanda solda

olumsuz bir gelene¤in uç verdi-

¤i, sol içi çat›flman›n da yaflanmaya

bafllad›¤› bir dönemdir. Anti-faflist

mücadelede yer almayan sol, birbi-

rine karfl› ««MMaaooccuu bboozzkkuurrtt,, ssoossyyaall

ffaaflfliisstt,, ssoossyyaall eemmppeerryyaalliisstt»» tezle-

riyle sald›rmaya bafllam›flt›r. Dev-

Genç bu tezleri ideolojik olarak

mahkum ederken, pratik olarak da

sol içi çat›flman›n d›fl›nda kalm›fl, bu

tür tav›rlar›n anti-faflist mücadeleyi

engelledi¤ini söylemifltir. 

Faflizm karfl›s›nda birlik olunma-

s›, tek cepheden mücadele yürütül-

mesi gerekti¤i bir dönemde, solun

kendi ideolojisine güvensizli¤i ve

çarp›k devrimcilik anlay›fl› sonucun-

da sol içi düflmanl›klar, çat›flmalar

yaflanm›flt›r. Dev-Genç anti-emper-

yalist, anti-faflist mücadelenin, aka-

demik-demokratik mücadelenin ge-

lifltirilmesinde ilkleri yarat›rken, mi-

litan bir devrimcilik anlay›fl› geliflti-

rirken sol içi çat›flmaya da tav›r ala-

rak, soldan kendisine yönelen sald›-

r›lara ra¤men bu çat›flman›n d›fl›nda

kalarak, bu noktada bir baflka gele-

ne¤in yarat›c›s› oluyordu. Dev-Genç

sol içi çat›flmay› mahkum eden gele-

ne¤in de yarat›c›s› olmufltur. 

Dev-Genç sol içinde yaflanan so-

runlarda iikknnaa yöntemini ve iiddeeoolloo--

jjiikk mmüüccaaddeelleeyyii tercih etmifl, baflka

ülkelerin Komünist Partileri’nin

“flubesi” fleklinde gelifltirilen anla-

y›fl› reddederek, her ülke devrimci

mücadelesinin kendi koflullar›na

uygun bir flekilde sürdürülmesi ge-

rekti¤ini savunmufltur. Faflizme kar-

fl› mücadelede bir tek kurflun s›kma-

y›p, devrimcilere sald›ran anlay›flla-

r›n karfl›s›nda olmufltur. 

1977 Nisan ay›nda ‹stanbul Si-

yasal Yüksek Okulu’nda faflist sal-

d›r›lara karfl› nöbet tutan ö¤rencisi

Dev-Genç’li KKeemmaall KKaarraaccaa,, KSD

taraf›ndan pusu kurularak katledil-

di. KSD, Dev-Genç’in geliflimini

mücadele içinde engelleyemeyece-

¤ini anlay›nca sald›r›lardan medet

ummufltu. Böylece Dev-Genç’i, sol

içi çat›flma ortam›n›n içine çekerek

zay›flatm›fl, prestij kayb›na u¤rama-

s›n› sa¤lam›fl olacakt›. Ancak Dev-

Genç, Kurtulufl’un bekledi¤i tarzda

karfl›l›k vermedi. Sol içi çat›flma ba-

takl›¤›na düflmedi. 

‹stanbul çap›nda yürütülen teflhir

kampanyas› ile bu cinayet kitleler

ve sol nezdinde mahkum edildi. Bir

çok insan bu teflhir sonucunda Kur-

tulufl’la iliflkisini keserken, bir ay

sonra Kurtulufl’un ‹stanbul’daki

varl›¤› yok denecek hale geldi. 

Dev-Genç sol içi fliddete ald›¤›

devrimci tav›r ve sorunu çözme

yöntemiyle Türkiye solunda dev-

rimci bir gelene¤in daha yarat›lma-

s›na öncülük etmifltir. Bu anlay›fl,

Devrimci Hareketin Marksist-

Leninist anlay›fl›n›n ve do¤ru

devrimci politikalar›n›n sonu-

cunda y›llar içinde bir Cephe

kültürü haline gelerek gelenek-

sellefltirilmifltir. 

DDev-Gençliler ‹flçiler-
le... Dev-Genç’i gençli-

¤in de ötesinde, Türkiye halklar›

nezdinde böylesine sayg›n, unu-

tulmaz yapan nedenlerden biri

de hemen bütün tarihi boyunca,

halk›n di¤er kesimlerinin dire-

niflleriyle iç içe olmas›d›r. Bu

konuda öyle çok örnek var-

d›r ki..

Dev-Genç bir çok yerde

fabrikalardaki iiflflççii ddiirreenniiflflllee--

rriinnee destek verirken, kimi

yerlerde de do¤rudan iflçi s›-

n›f› içinde örgütlendirme, bi-

linçlendirme çal›flmas› yü-

rütmüfltür. Ki bu çal›flmalar

devrimci hareketin daha son-

radan gelifltirece¤i iflçi örgüt-

lenmesinin de ilk ad›mlar›n›

oluflturmufltur. Dev-Genç’in grevle-

re deste¤i de kitlesel destek ver-

mekten, grev çad›rlar›n› faflist sald›-

r›lara karfl› korumaya, iflçiler içinde

siyasal çal›flma yürütmekten maddi

dayan›flmay› örgütlemeye kadar çok

yönlü bir destektir. 

70’lerin sonlar›ndan baz› örnek-

leri aktar›rsak, flunlar öne ç›kar.

11997766 PPrrooffiilloo iiflflggaallii,, Dev-Genç’lile-

rin yo¤un kat›l›m› ve deste¤iyle

gerçekleflmifl direnifllerden biridir.

11997788 MMEESSSS grevi, yine Dev-Genç-

lilerin fiili kat›l›m›n›n önemli oldu-

¤u bir grevdir. 1977-78’de PPaannccaarr

MMoottoorr direniflinde aktif rol oynad›.

11997766--7777--7788’’ddee BBeerreeçç,, DDeemmiirrddöö--

kküümm,, MMaann,, SSuunngguurrllaarr,, fifiaahhiinn,, MMoo--

ttoorr,, TTeekk--SSaann,, MMiinnttaakkss,, TTeekkeell CCii--

bbaallii,, SShheerraattoonn,, ‹‹nntteerrccoonnttiinneennttaall,,

EEttaapp,, ‹‹EETTTT fabrika ve iflyerlerin-

deki grev ve direnifllerde de vard›

Dev-Gençliler. Asl›nda flöyle söyle-

mek daha do¤ru olacakt›r; ‹stan-

bul’da o dönemde Dev-Gençlilerin

gitmedi¤i, ulaflmad›¤› hemen hiçbir

büyük iflçi direnifli yoktur...

- sürecek- 
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16 Mart Katliam› Protestosu
Dev-Genç cenazeleri kald›rd›ktan son-

ra okuldaki polisleri kovarak, Merkez bi-

nay› 22000000 kkiiflfliiyyllee iiflflggaal etti. Liseliler, or-

taokul ö¤rencileri, iflçiler, memurlar halk-

tan binlerce insan iflgale kat›ld›. Ertesi gün

Dev-Genç öncülü¤ünde, binlerce kiflinin

kat›ld›¤› büyük yürüyüfllerden biri düzen-

lendi. 16 Mart katliam›ndan sonra okulda-

ki faflist iflgale son verildi.

Marafl Katliam› Protestosu



AKP iktidar›n›n bafl›ndan bu

yana, Hak-‹fl ve Memur-Sen'in

üye say›s›, yyüüzzddee 880000 oran›nda

artt›. Kuflku yok ki, s›k görülebi-

lecek normal bir art›fl de¤ildir. Bu

art›fl, gerici AKP iktidar›n›n bask›-

s›, yönlendirmesi, tehdit ve rüflvet-

leriyle gerçekleflen bir art›flt›r. Bu

art›fl, ayn› zamanda “sendikac›l›¤›”

öldüren bir art›flt›r. Çünkü bu gerici

sendikalar›n güçlenmesi, hakim ha-

le gelmesi demek, sendikal müca-

delenin rafa kald›r›lmas› demektir.

Memurlarla ilgili olarak halen sür-

mekte olan “toplu görüflmeler” bu-

nun en somut kan›t›d›r. 

Kuflku yok ki, bunlar› tespit et-

mek, önemli ama yeterli de¤ildir.

D‹SK, Türk-‹fl ve KESK de bu du-

ruma karfl› çeflitli vesilelerle tepki-

lerini dile getiriyorlar. KKEESSKK Genel

Baflkan› Sami Evren, geçen hafta

yapt›¤› bir aç›klamada bu durumu

flöyle de¤erlendiriyordu: 

“Devlet otoritesi yasalarla bir-

likte iflçiler üzerine bask› kurdu. ‹‹kk--

ttiiddaarraa bbiiaatt eden bir anlay›fl ortaya

ç›kt›. Sonuçta da eemmeekk hhaarreekkeettii bboo--

¤¤uullmmaa nnookkttaass››nnaa ggeellddii… Türki-

ye’de sendikal› çal›flanlar›n say›s›

toplam çal›flanlar›n yyüüzzddee 55’’lliikk k›s-

m›n› oluflturuyor. Bu flartlar alt›nda

hak alma mücadelesi ççookk zzaayy››ffllaa--

mm››flfltt››rr… Geçmiflte iflçiler, mücadele

eden sendikalara yönelirdi. Kim ifl-

çinin hakk›n› koruyorsa iflçiler o

sendikaya üye olurdu. Bugün bu

mücadele zemini ortadan kald›r›l-

d›.” (Cumhuriyet, 27 A¤ustos 2009)

Bu sözler bir çok aç›dan tart›fl›l-

mal›d›r. Ancak buna geçmeden

DD‹‹SSKK Genel Baflkan› Süleyman Çe-

lebi’nin bu konudaki sözlerini de ak-

taral›m: “‹flçileri bask› alt›na almak

isteyen sendikalara karfl› Sendikalar

Yasas›’n›n de¤ifltirilmesi gerekiyor.

‹flçilere, özgürce sendika hakk› ta-

n›nmal› ve iflçilerin bu sendikalara

üye olmalar› sa¤lanmal›d›r.” (Cum-

huriyet, 27 A¤ustos 2009)

K u -

ruldu¤u günden bu yana, fa-

flist iktidarlar›n deste¤ini alm›fl olan

Türk-‹fl bile, bugünkü durumdan fli-

kayetçi. TTüürrkk--‹‹flfl Genel Mali Sekre-

teri Ergün Atalay diyor ki: “Özellik-

le belediye iflkolunda örgütlü sendi-

kalar›m›za yönelik bu hukuk d›fl›

bask›lar iflçilerimizi baz› iktidar

partisi milletvekilleri ve belediye

bürokratlar› arac›l›¤›yla tehdit ede-

cek boyutlara vard›.” Türk-‹fl de fli-

kayetçi; çünkü flimdi mevcut iktida-

r›n tercihi kendileri de¤il. DDüünn,, o

hukuk d›fl› bask›lar, devrimci ilerici

sendikalara yöneldi¤inde hiç flika-

yetçi de¤illerdi. Türk-‹fl aç›s›ndan

bunu not düflerek devam edelim. 

TTeekk nneeddeenn 

iikkttiiddaarr››nn bbaasskk››ss›› ddee¤¤iill

Sendikalar›n bo¤ulmas›nda, em-

peryalizm ve iflbirlikçi iktidarlar›n

bask›s›, zulmü, örgütsüzlefltirme-

sendikas›zlaflt›rma politikalar›, kufl-

ku yok ki en temel nedenlerden bi-

ridir. Ama bu sürecin egemenler

aç›s›ndan adeta ssoorruunnssuuzz sürmesi,

sorunun bir di¤er boyutunu gösterir.

O da bu bo¤ulmada sendikalar›n

politikalar›n›n, sendikal anlay›fllar›-

n›n da rolü oldu¤udur. Bunlar›n

do¤ru bir biçimde tahlil edilmesi

son derece

önemli ve ge-

rek l i , çünkü ,

sendikalar nas›l

ve hangi ne-

denle bo¤ul-

duysa, o ne-

denler, bo-

¤ u l m a k t a n

kurtulman›n yollar›n› da

gösterir... 

Sami Evren’in aç›klamas›nda

“Hak arama mücadelesi zay›flad›,

iktidara biat eden bir anlay›fl ortaya

ç›kt›” deniliyor. Böyle bir anlay›fl

nas›l bu kadar geliflme zemini bula-

bildi? Di¤er sendikalar bu durum

karfl›s›nda ne yapt›lar? Böyle bir so-

nucu engellemek için nas›l bir mü-

cadele anlay›fl›na, programa sahip

oldular? ‹ktidar›n sald›r›lar› karfl›-

s›nda emekçilerin haklar›n› koru-

mak için neler yapt›lar? Üyelerini

kaybetmemek için nas›l bir kitle ça-

l›flmas› yürüttüler? Üyelerini, neden

s›n›f bilinciyle e¤itemediler?.. Gö-

rüldü¤ü gibi sorular birbirini izli-

yor. Bugün Hak-‹fl’e, Memur-Sen’e

elefltiri getiren, durumdan flikayetçi

olan sendikalar, öncelikle kendi

sendikac›l›k anlay›fllar›n› sorgula-

mak, önlerine yeni bir mücadele ve

örgütlenme program› koymak zo-

rundad›rlar. 

As›l sorun, ilerici sendikalar›n

çekim merkezi olmalar›n› sa¤layan

özelliklerini kaybetmifl olmalar›d›r.

Bugün ortaya ç›kan tablo KESK’in,

D‹SK’in izledi¤i uuzzllaaflflmmaacc››,, iiccaazzeett--

ççii,, rreeffoorrmmiisstt politikalardan ba¤›m-

s›z de¤ildir. Devrimci sendikac›l›k

anlay›fl›ndan uzaklafl›ld›kça, dev-

rimci sendikac›lar tasfiye edildikçe,

sendikalar›n üye say›lar› da düfl-

müfl, iktidarlar›n bask›, tehdit ve

rüflvetlerinin etkili olabilece¤i bir

ortam do¤mufltur.  

‹ktidar›n bask›lar›n›n karfl›s›nda

direnemeyen, emekçilerin haklar›n›

kararl› bir flekilde savunamayan, il-

kelerinden ödün veren bir sendika-

c›l›k emekçilere güven veremez.

Evren “geçmiflte iflçiler mücadele

eden sendikalara yönelirlerdi” di-

Sendikac›l›k nnas›l bbo¤uldu, 
nas›l kkurtulur?

Bugün oortaya çç›kan ttablo

ilerici ssendikalar›n iizledi¤i

uzlaflmac›, iicazetçi, rreformist

politikalardan bba¤›ms›z

de¤ildir. DDevrimci ssendikac›-

l›k aanlay›fl›ndan uuzaklafl›l-

d›kça... iiktidarlar›n bbask›,

tehdit vve rrüflvetlerinin eetkili

olabilece¤i bbir ortam

do¤mufltur.  
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yor. SSoorruunn ddaa bbuurraaddaa. Bugün

KESK, D‹SK ya da Türk-‹fl elefltiri-

len sendikalardan farkl› olarak ne

yap›yor? Hak gasplar›, bask›lar kar-

fl›s›nda kararl›, tutarl› bir mücadele

örgütleyebiliyorlar m›? Emekçilerin

aleyhine bir sürü yasa ç›kart›ld›, ifl-

ten at›lmalar, sendikas›zlaflt›rmalar

hat safhada yaflan›yor. Gerek iflçile-

rin toplu sözleflmelerinin, gerekse

de memurlarda toplu görüflmelerin

nas›l yap›ld›¤›, iktidarla nas›l uzla-

fl›ld›¤› ortada. Ve gerçek flu ki hiçbir

sendika bu uzlaflma ve icazetin çer-

çevesi d›fl›na ç›km›yor. 

Mesela, sendikalar, neden en te-

mel silahlar›n›, grev hakk›n› kulla-

nam›yorlar? Güçlerini birlefltirip,

iktidar›n sald›r›lar› karfl›s›nda ggeenneell

ggrreevv silah›na baflvuram›yorlar?

BBoo¤¤uullmmaakkttaann kkuurrttuullmmaann››nn

yyoolluu,, ddeevvrriimmccii 

sseennddiikkaacc››ll››kkttaann ggeeççeerr

Kuflkusuz grev veya genel grev,

hadi yapal›m demekle olacak fleyler

de¤ildir. Bugünkü durumlar›nda

“greve ç›k›yoruz” deseler de, bu

grevin ne kadar etkili olabilece¤i

meçhuldür. Buna denk düflen bir ör-

gütlenme, buna denk düflen bir iç

e¤itim, buna denk düflen uzun vade-

li, sab›rl› kararl›, bedelleri göze alan

bir mücadele anlay›fl› yoktur ve

bunlar olmad›¤› için de grev gibi te-

mel mücadele yöntemlerini kullana-

bilmekten uzakt›rlar.  

Oligarflinin sald›r›lar› karfl›s›nda

ne D‹SK’in, ne KESK’in “Hakk›-

m›z› söke söke al›r›z” tarz›nda bir

mücadele çizgisinin oldu¤u söyle-

nemez. Sald›r›lar karfl›s›nda sürekli

geri ad›m at›lm›fl, memurlar aç›s›n-

dan sahte sendika yasas›na karfl›

grevli-toplu sözleflmeli sendika

hakk› savunulamam›fl, iflçiler, köle-

lefltirme yasalar›na karfl› direnifl ör-

gütleyememifltir... Sonuçta uzun

y›llard›r süregelen bu icazetçi, uz-

laflmac›, pasif prati¤in sonucunda,

sendikalar›n iktidar üzerinde hiçbir

zzoorrllaayy››cc››ll››¤¤›› kkaallmmaamm››flfltt››rr..

Çelebi gibi, ““ffaabbrriikkaamm››,, iiflfliimmii

sseevviiyyoorruumm””,, ““ddeevvlleettee kküüssüüllmmeezz....

bbuu ddeevvlleett bbiizziimm....”” diyebilecek kadar

s›n›fsal bak›fl aç›s›ndan uzaklafl›l›r-

sa, elbette AKP’ye bu zemin üzerin-

den kendi güdümlü sendikalar›n›

yaratma ve gelifltirme f›rsat› veril-

mifl olur. Sendikalar›n görevi,

emekçilerin ss››nn››ff ddüüflflmmaannllaarr››nnaa

karfl› s›n›f mücadelesi vermektir.

Öncelikle düzeniçi sendikac›l›k an-

lay›fl›ndan, Avrupa Birlikçi bak›fl

aç›s›ndan uzaklafl›larak s›n›f ve kit-

le sendikac›l›¤›na dönülmelidir.

Tersi durumda, böyle bir sendikac›-

l›¤›n bo¤ulmas›ndan do¤al bir fley

yoktur. 

AKP’nin ekonomik politikalar›-

na, hak gasplar›na, bask›lar›na karfl›

örgütlenme yap›lacak güçlü bir ze-

min vard›r. Ancak emekçilere ggüüvvee--

nneenn ve ggüüvveenn vveerreenn, militan bir

sendikac›l›k anlay›fl› ve devrimci

bir ruh yoktur. Sendikalar y›llard›r

kitle çal›flmas› yapm›yorlar. E¤itmi-

yorlar. Kitle çal›flmas› yapmak yal-

n›zca üye say›s›n› ka¤›t üzerinde ar-

t›rmak da de¤ildir. Kitlelere emek

vermektir, öörrggüüttlleemmeekkttiirr.. Emekçi-

leri e¤itip ss››nn››ff bbiilliinncciiyyllee ddoonnaatt--

mmaakktt››rr.. Kitleleri örgütlemek karar-

l›, ttuuttaarrll›› bbiirr mmüüccaaddeellee pprrooggrraamm››--

nnaa sahip olmak, emekçilerin söz ve

karar hakk›n›, pratikte kullanabil-

mesini sa¤lamakt›r.

Sendikalar› bo¤ulmadan kurta-

racak olan ss››nn››ff vvee kkiittllee sseennddiikkaacc››--

ll››¤¤›› ve militan bir örgütlenme ve

mücadele program›d›r. Bedel öde-

meyi göze alan bir sendikac›l›k tar-

z›d›r. ‹lerici sendikalar›n bo¤ulup

mücadele arenas›ndan tasfiye edil-

mesinin karfl›s›na iflte bu anlay›flla,

böyle bir pratikle dikilmeliyiz. 
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Gerici Sendikac›l›¤›n Toplu Görüflme
Oyunu Sürüyor:

‘Uzlaflmazl›k’ De¤il, TTAM

UZLAfiMA Var!
Di¤er cephede ise, Kamu-Sen ve Memur-Sen

toplu görüflmeleri sürdürüyorlar. AKP hükümeti-

nin verdi¤i zam oran› yyüüzzddee 22..55... Bu görüflmeler

sözde ““uuzzllaaflflmmaazzll››kkllaa”” sonuçland›. fiimdi devre-

ye “Uzlaflt›rma Kurulu” girecek. Son karar› veren

yine Bakanlar Kurulu olacak. Ortada ne bir hak

arama, ne de grev ve toplu sözleflme hakk›n›n ka-

zan›lmas›na yönelik bir mücadele var. “UUzzllaaflfl--

mmaazzll››kk” de¤il asl›nda devletle tam bir uuzzllaaflflmmaa

vvaarr.. Bu sendikalar›n emekçilere verebilece¤i hiç-

bir fley olamaz. 

AKP’yle masaya oturanlar, eemmeekkççiilleerriinn tteemm--

ssiillcciissii de¤iller. Onlar olsa olsa, eemmeekkççiilleerriinn

ddüüflflmmaann››dd››rrllaarr.. Oynad›klar› oyun da zaten bunu

gösteriyor. 

AKP iktidar›, “Kürt Aç›l›-

m›”ndaki emperyalistlerin ro-

lünü gizleyebilmek çok çeflit-

li kesimleri kendisine ortak

etmeye çal›fl›yor. Bunun için

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’›

görevlendirmifl kap› kap› do-

laflt›r›yor.  Beflir Atalay 18

A¤ustos’ta da D‹SK’i ziyaret

etti. Süleyman Çelebi görüfl-

meden sonra yapt›¤› aç›kla-

mada flunlar› söylüyordu:

““DDeevvlleettee kküüssüüllmmeezz.. DDeevvlleett

bbiizziimm ddeevvlleettiimmiizz..”” Öyle mi?

Kap›na gelen devlet, seni

1 May›s’ta coplayan devletin

‹çiflleri Bakan›’d›r. Bu devlet

nas›l senin devletin olur?

Faflist bir devlete, oligar-

flik diktatörlü¤ün devletine

““bbiizziimm ddeevvlleettii--

mmiizz”” derken,

D‹SK’in flehit-

lerini getirin gö-

zünüzün önüne.

O “sizin devle-

tinizin” katletti-

¤i onbinlerce

insan›m›z› hat›rlay›n. 

D‹SK ayn› günlerde

“AKP Fondan Elini Çek” bil-

dirisiyle AKP’nin ‹flsizlik Si-

gorta Fonu’nu “amaç d›fl›”

kullan›m›n› elefltiriyor. 

Peki, iflsizlik fonunun kul-

lan›m› için bir AKP’li bakan

D‹SK’in kap›s›n› çal›yor mu?

Haklar› böyle alenen gas-

bedilirken, Çelebi, “bizim

devletimiz” diyebilecek mi?

Hay›r! Devlet faflizmin devletidir!
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30 A¤ustos Zafer Bayram›’n›n

87. y›ldönümüne oligarfli, çok

“özel” bir önem atfetti. Burjuva

medyada da bu bayram, ““iillkklleerriinn

bbaayyrraamm››”” diye yans›t›ld›. 

Bu ‘ilkler’in neler oldu¤una ba-

kal›m: Geçen haftaki say›m›zda

yazm›flt›k, ilk defa bu sene TSK’n›n

tüm birliklerindeki sancaklar bu

bayram için bir araya getirildi. Bafl-

ka bir “ilk”, gösterilerde kullan›lan

askerin say›s› idi. Geçit töreninde

yeralan askerlerin say›s› iikkii kkaatt››nnaa

ç›kart›lm›flt›. 88888811 asker yürüdü bu

y›l törenlerde. Bunun d›fl›nda tören-

lerde yer alan tanklar›n, toplar›n,

uçaklar›n, helikopterlerin say›s› da

artt›r›lm›flt›... 

Genelkurmay Baflkan› ‹lker Bafl-

bu¤ ve beraberindeki komutanlar›n,

illkk ddeeffaa trübünlerin önüne kadar gi-

derek vatandafllarla sohbet etmeleri

bile, bu bayram›n “ilk”leri aras›nda

say›ld›. Bir ordu halka ancak bu ka-

dar yabanc›laflabilir. Tribünlerdeki

vatandafl›n yan›na gidip onlar› se-

lamlamak, üç-befl kifliyle sohbet et-

mek tarihe geçecek ilklerden birisi

oluyor. 

Peki, TSK’n›n çok özel önem at-

fetti¤i Zafer Bayram›’n›n 87. y›ldö-

nümünü, geçen y›llara göre daha

önemli k›lan ne gibi bir özelli¤i var-

d›? Generaller bu “güç gösterisine”,

bu “halkla kaynaflma flovla-

r›”na neden ihtiyaç duydu-

lar? Veya soruyu flöyle de

sorabiliriz: Kimeydi bu

“güç gösterisi”?

Burjuva bas›nda da,

TSK’n›n 30 A¤ustos’taki

gösterileri “TSK, adeta ggöövv--

ddee ggöösstteerriissii yapt›” diye de¤erlendi-

rildi. Evet, 30 A¤ustos’un 87. y›l›n›

önceki y›llardan ay›ran özel bir ne-

den yoktu fakat TSK’n›n “gövde

gösterisi”ne ihtiyac› vard›. 30 A¤us-

tos’un 87. y›l dönümüne yükledikle-

ri özel misyon buydu. TSK, amac›na

uygun olarak slogan›n› da buldu:

““GGüüççllüü oorrdduu,, ggüüççllüü

TTüürrkkiiyyee””

Ordunun, emperyalistlerle olan

iflbirlikçili¤i, uflakl›¤› ne kadar de-

rinleflirse, milliyetçi, flovenist pro-

pagandaya, güç gösterilerine de o

kadar ihtiyaç duyuyor. Ayn› flekilde

demokratik taleplerin, devrimci

mücadelenin flu veya bu biçimde

güçlendi¤i her ortamda, ordu ben-

zeri güç gösterilerine ihtiyaç duyar.

Sancak gösterileriyle, “güçlü ordu,

güçlü Türkiye” yalan›yla, floven,

milliyetçi kesimlere güven vermeye

çal›fl›rken, baflta Kürt halk› olmak

üzere halk›n tüm kesimlerine göz-

da¤› veriyor. 

GGüüççllüü oorrdduu,, ggüüççllüü 

TTüürrkkiiyyee mmiiddiirr??

Oligarflinin sözcüleri y›llard›r

NATO’nun ikinci büyük ordusuna

sahip olmakla övünür. Dört bir ya-

n›m›z›n düflmanlarla çevrili oldu¤u-

nu söyleyerek bütçeden en büyük

pay› sürekli silahlanmaya yat›r›rlar.

TSK’n›n NNAATTOO’’nnuunn iikkiinnccii bbüüyyüükk

oorrdduussuu oldu¤u do¤rudur. Fakat bu,

“güçlü Türkiye” anlam›na m› gelir?

Bugünkü TSK, meflrulu¤unu ve

gücünü emperyalizme karfl› ulusal

kurtulufl savafl›

vermekten alan

cumhuriyet in

kurulufl y›llar›n-

daki ordu de¤il-

dir. 

1945’lerden

itibaren emper-

yalizmin yeni

sömürgesi haline getirilen ülkemiz-

de, Amerika ve di¤er eemmppeerryyaalliisstt--

lleerriinn jjaannddaarrmmaall››¤¤››nn›› yapan bir or-

dudur. Emperyalizmin ülkemizdeki

ggiizzllii iiflflggaalliinniinn arac›d›r. Binlerce fle-

hit vererek kovdu¤umuz emperya-

listler, ekonomik-askeri anlaflmalar-

la ülkemizi yeniden sömürgeleri ha-

line getirirken, ekonomik ve politik

olarak iiflflbbiirrlliikkççii bbuurrjjuuvvaazziiyyee,, as-

keri olarak da oorrdduuyyaa dayanm›fllar-

d›r. Ordunun emperyalizme ba¤›m-

l›l›¤› pekifltirildikçe, ordu bizzat

emperyalistler taraf›ndan daha çok

silahland›r›larak güçlendirilmifltir.

Dolay›s›yla “Güçlü ordu”, emper-

yalizmin gizli iflgalinin güçlendiril-

mesinden baflka bir anlama gelmez. 

Ordu, ayn› zamanda 1945’lerden

beri, yukar›dan afla¤›ya infla edilen

faflizmin temel kurumsal dayana¤›-

d›r. Ve bu anlamda da “Güçlü ordu”,

faflizmin güçlenmesidir. 

Ordunun tarihsel rolü ve konu-

mu bilindi¤inde, güçlü ordunun

“Güçlü Türkiye” anlam›na gelme-

yece¤i de kendili¤inden ortaya ç›-

kar. TSK’n›n slogan›nda sözü edi-

len güç, HHAALLKKAA KKAARRfifiII bir güç-

tür. Güçlü ordu, halk›n Türkiye-

si’nin de¤il, oligarflinin Türkiye-

si’nin güçlenmesidir. 

OOrrdduu,, uulluussaall ssaavvuunnmmaa 

oorrdduussuu ddee¤¤iillddiirr

Türkiye’de ordunun böyle bir

misyonu yoktur. Ordu, emperyalist-

lerle yap›lan ikili anlaflmalarla ta-

mamen Amerika’n›n hizmetine gir-

mifltir. 

“GÜÇLÜ ORDU”
Emperyalizme Daha Fazla Ba¤›ml›l›k
Faflizmin Daha Büyük Zulmüdür!

TSK, emper-
yalizmin

ülkemizdeki
gizli iiflgalinin aarac›d›r. 
TSK, faflizmin ttemel 

kurumsal ddayana¤›d›r.
O hhalde, aaç›kt›r kki, güçlü
ordu, ggüçlü eemperyalist
iflgal, ggüçlü ffaflizmdir!



Amerika’n›n ucuz asker

gücüdür oligarflinin ordusu.

Kore’de, Amerika ad›na sa-

vaflm›flt›r. Amerika ad›na öldürül-

müfltür gençlerimiz. Oligarflinin or-

dusu, Somali’ye, Kosova’ya, Afga-

nistan’a “milli ç›karlar” için de¤il,

eemmppeerryyaalliissttlleerriinn çç››kkaarrllaarr›› için git-

mifltir. Bu ordu, emperyalizme öyle

ba¤›ml›d›r ki, emperyalizmin izni

ve onay› d›fl›nda, ne bir silaha sahip

olabilir, ne s›n›r d›fl›na tek bir ad›m

atabilir... Bunu K›br›s’ta denemifl ve

boyunun ölçüsü alm›flt›r. 

Bu ordu, 1945’lerden bu yana,

“ulusal savunma” ad›na tek bir kur-

flun atmam›fl, tek bir askeri harekat

yapmam›flt›r. Att›¤› her kurflun, em-

peryalizmin ve oligarflinin ihtiyaç-

lar› do¤rultusunda at›lm›fl, her hare-

kat›, tatbikat›, ayn› amaca yönelik

olmufltur.  

OOrrdduu,, hhaallkkaa kkaarrflfl›› 

öörrggüüttlleennmmiiflfl bbiirr

iiçç ssaavvaaflfl oorrdduussuudduurr
Ordunun gücü halka karfl› darbe-

ler yapmakt›r, iflkenceler yapmakt›r,

köyleri yak›p y›kmakt›r... 12 Mart

1971’de, 12 Eylül 1980’de darbe

yaparak iflkencelerle, infazlarla,

idamlarla yüzlerce halk evlad›n›

katletmifltir. Yüzbinlerce kifliyi ifl-

kencelerden geçirmifl, hapishanele-

re doldurmufltur. 

Darbe yapmak elbette bir ““ggüüçç””

gerektirir. Ve bu anlamda da

TSK’da o “güç” vard›r. Ama bu

güç, gerçekten TSK’n›n kendi gücü

müdür? Bu güç, Türkiye’nin gücü

müdür? 12 Eylül faflist darbesi ger-

çeklefltirildi¤inde Amerikal›lar›n

““bbiizziimm ççooccuukkllaarr bbaaflflaarrdd››”” demesi,

bu sorular›n da cevab›n› veriyor.

Burada, TSK’ya ve Türkiye’ye ait

bir güç yoktur; bbuu ggüüçç eemmppeerryyaalliizz--

mmiinn ggüüccüüddüürr vvee bbuunnuunn ddoo¤¤aall ssoo--

nnuuccuu oollaarraakk ddaa bbuu ggüüçç ssaaddeeccee eemm--

ppeerryyaalliizzmmiinn çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn kkuullllaann››--

ll››rr.. 

Ordu emperyalizmin ordusudur

ve ordunun yönetiminde de emper-

yalizmin, oligarflinin ç›karlar›n› sa-

vunacak generaller bulunur. Bak-

may›n siz aras›ra at›p tuttuklar›na.

Konumlar›n›, oraya nas›l geldikleri-

ni ve orada nas›l kalabileceklerini

iyi bilirler. AABBDD’’nniinn ““bbiizziimm ççoo--

ccuukkllaarr››””d›r onlar. 

30 A¤ustos töreninde tribünlere

bir de ““OOrrdduummuuzz,, TTüürrkk bbiirrllii¤¤iinniinn,,

TTüürrkk kkuuddrreett vvee kkaabbiilliiyyeettiinniinn,, TTüürrkk

vvaattaannsseevveerrllii¤¤iinniinn ççeelliikklleeflflmmiiflfl bbiirr

iiffaaddeessiiddiirr”” yaz›l› pankart as›lm›flt›. 

‹flbirlikçilik, vatana ihanet derin-

lefltikçe bu tür sözlere daha çok ihti-

yaç duyuyorlar. 

Satmad›klar›, “milli” diyebile-

cekleri tek bir fley kalmam›fl, ABD,

ülkemizi kendi askeri üssü haline

getirmifl, istedi¤i gibi at koflturuyor,

‹ncirlik üssünde yüzbin askerin sev-

kiyat›n› yapmak için yeni düzenle-

meler yap›yor, ve öte yandan iflbir-

likçi faflist ordunun generalleri “va-

tanseverlik”ten bahsediyor. TSK,

“Güçlü ordu” pankartlar› eflli¤inde

ççookk ssaannccaakkll››,, ççookk aasskkeerrllii törenler,

bayrak yürüyüflleri yap›yor. Bafl›n›-

za çuval geçirildi¤inde yapsayd›n›z

ya yürüyüflü. Stadyuma 8881 askeri

ç›kartmak kolay!

fiimdi 30 A¤ustos’ta halka karfl›

bu flovu yapan generallere sormak

herkesin hakk›d›r: Halka karfl› aslan

kesilirken kafan›za çuval geçirildi-

¤inde neden sesinizi ç›kartamad›-

n›z? Neden o, “kudretli” gücünüzü

o zaman gösteremediniz? Nerde si-

zin vatanseverli¤iniz? “Bu ülke bi-

zim, ülkemizi terkedin” diyebiliyor

musunuz ‹ncirlik üssündekilere?

Amerikal›lar’›n denetimi d›fl›nda

‹ncirlik üssünün içinde dolaflabilir

misiniz?.. 

Gerçek vatanseverler, Devrimci-

ler, Amerika üslerine karfl› ç›karken

siz devrimcilere sald›r›yorsunuz, ifl-

kence yap›p katlediyorsunuz. Bu-

nun için halktan de¤il ama Ameri-

kan yönetiminden, NATO kararga-

h›ndan “aferin” ald›¤›n›z kesindir. 

OOlliiggaarrflfliinniinn oorrdduussuu,,

ggüüccüünnüü,, ss››rrtt››nn›› ddaayyaadd››¤¤›› 

AAmmeerriikkaa’’ddaann aall››rr

Oligarflinin ordusu, en güçlü si-

lahlarla da donat›lsa, bu güç, ancak

Amerika’n›n çizdi¤i s›n›rlar çerçe-

vesinde kullan›labilir. Amerika’yla

ç›karlar› örtüflmedi¤inde elindeki

silahlar›n da hiçbir hükmü yoktur.

Amerikan ç›karlar›na ters düflecek

hiçbir ba¤›ms›z politika uygulaya-

maz. Hatta Amerika’n›n onay› ol-

madan darbe bile yapamaz. Ameri-

ka izin vermedi¤inde k›fllalardan d›-

flar›ya ad›m›n› bile atamaz. 

Onun için “Güçlü ordu, güçlü

Türkiye” de¤ildir. Güçlü ordu, halk

için daha çok bask›, daha çok zu-

lüm, daha çok katliam demektir.

Emperyalizm ad›na iflgalin, sömü-

rünün güçlendirilmesi demektir. Ve

bu nedenle bu ordu bizim ordumuz

de¤ildir, halk›n ordusu de¤ildir. O,

sahibinin, emperyalizmin ve oligar-

flinin ordusudur. 
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DDaarrbbee yyaappmmaakk
eellbbeettttee bbiirr

‘‘ggüüçç’’ ggeerreekkttii--
rriirr.. VVee TTSSKK’’ddaa

da oo ‘‘güç’ vvard›r? AAma bbu
ggüüçç,, ggeerrççeekktteenn TTSSKK’’nn››nn

kkeennddii ggüüccüü mmüüddüürr?? BBuu ggüüçç,,
TTüürrkkiiyyee’’nniinn ggüüccüü mmüüddüürr??

1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ddaarrbbeessii ggeerr--
ççeekklleeflflttiirriillddii¤¤iinnddee AAmmeerriikkaall››--

llaarr››nn ‘‘bbiizziimm ççooccuukkllaarr
bbaaflflaarrdd››’’ ddeemmeessii,, bbuu ssoorruullaa--

rr››nn ddaa cceevvaabb››nn›› vveerriiyyoorr..

Yamanlar Özgürlükler Derne¤i

19 A¤ustos’ta ‹zmir Yamanlar pazar

yerinde “Uyuflturucuya ve Yozlafl--

maya Hay›r Konseri” düzenlediler. 

Konser öncesi dernek çal›flanlar›

mahallede evleri, kahveleri ve esna--

f› dolaflarak konsere davet etti. 

Dernek Baflkan› Selda Bulut’un

aç›l›fl konuflmas›n› yapmas›n›n ar--

d›ndan Bingöl Karl›oval›lar Derne--

¤i bünyesindeki halk oyunu ekibi

sahneye ç›kt›. Baran Tuncel’in ve

Afl›k Turabi’nin türkülerini seslen--

dirmesinin ard›ndan Güler Zere’nin

durumundan sözedilerek her hafta

Kemeralt›’nda gerçeklefltirilen ey--

leme destek ça¤r›s› yap›ld›. 

350 kiflinin izleyici oldu¤u kon--

serde Grup Yelin’in türküleriyle ha--

laylar çekildi.

UYUfiTURUCUYA 
YOZLAfiMAYA HAYIR!
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Asker cenazeleri kald›r›l›yor.

Gözlerinde kara gözlük, suratlar

as›k, boy boy diziliyor devlet erka-

n›. Komutan›ndan parlamenterine,

bürokrat›na hepsi hamasi nutuklar

at›yorlar kürsüde. “fiehitlerimizin

kan› yerde kalmayacak” diyorlar. 

Lakin, ölen askerlerin kan›n› dö-

ken kim?

Bu tören, yalan üzerine kurulu

bir tören. Her cenazede siyasal aç›-

dan birçok yalan söylüyorlar. O as-

kerlerin ölüm nedenini, siyasal ola-

rak yalanlarla anlat›yorlar. 

Ama bu defaki yalanlar› daha

farkl›. Bu kez, ölümlerin fiziki ne-

deni konusunda da düpedüz yalan

söylüyorlar. 

Yalan onlar›n s›n›fsal karakteri-

dir. Kara gözlüklerinin arkas›ndan

timsah gözyafllar› damlatarak o ka-

dar da kolay söylüyorlar ki. Bu va-

tan için canlar›n› de¤il, t›rnaklar›n›

bile vermezler. Onlar›n tuzu kuru,

ölen, can› feda edilen halk›n çocuk-

lar›. Onlar sadece ölen askerler üze-

rinden nutuk at›yorlar... Yalan dolu

nutuklar. 

ÖÖnnccee kkaattlleett,, ssoonnrraa kkaahhrraammaann

iillaann eett,, aarrkkaass››nnddaann nnuuttuukk aatt...... 17

A¤ustos'ta Elaz›¤ Karakoçan Koç-

yi¤itler Karakolu'nda 4 asker öldü.

Askerlerin ölümü, halka “kkaazzaa”” di-

ye aç›kland›. 

O askerlerin cenaze törenlerinde

yine hamasi nutuklar at›ld›. Timsah

gözyafllar› döküldü. Ölen erlerin ai-

leleri yalanlarla teselli edildi. Oy-

sa... 

Birkaç gün sonra aç›¤a ç›kt› ki,

dört eri katleden ordunun kendisiy-

di. Halka hesap vermekten korkup,

kaç›p yalana s›¤›nm›fllard›. 

Yalanlar› aç›¤a ç›kt›,

Koçyi¤itler Karakolu’nda bir er

nöbette uyudu diye komutan›, cceezzaa

olarak askerin eline pimi çekilmifl

bir bomba tutuflturdu. Bomba bir

süre sonra yorulan askerin elinde

patlad› ve dört er böyle öldü. Ama

Genelkurmay, yalan söylemeye o

kadar al›flm›fl ki, hiç çekinmeden,

bir gün aç›¤a ç›kar diye düflünme-

den “kaza” diye aç›klama yapt›lar. 

Asl›nda Genelkurmay öyle dü-

flünmekte de hakl›yd›. Çünkü onlar-

ca y›ld›r kimbilir buna benzer ne

kadar çok yalan söylemifllerdi ve is-

tisnalar d›fl›nda, pek aç›¤a ç›kma-

m›flt›. 

Kimbilir kaç›nc› yalanlar›yd›

bunlar. Kaç, halk evlad›n› katlettiler

de, “kaza” deyip, “terör” deyip ha-

masi nutuklarla katlettiklerini “kah-

raman” ilan ettiler. 

Yalan onlar›n s›n›fsal karekteri-

dir. Yalanlarla yönetiyorlar halk›.

Ordu, K›br›s iflgali s›ras›nda kkeennddii

ggeemmiissiinnii bbaatt››rrdd››.. Bu olay, ancak 16

y›l sonra ö¤renildi. 

J‹TEM var m› yok mu, halka y›l-

larca yalan söylediler bu konuda

onca fleye ra¤men hala yalan söyle-

meye devam ediyorlar.

Elaz›¤’daki dört erin katledilme-

si tart›fl›l›rken Genelkurmay’›n bir

baflka yalan› daha aç›¤a ç›kt›.

27 May›s 2009’da Hakkâri'nin

Çukurca ilçesi k›rsal alan›nda bir

askeri arac›n geçifli s›ras›nda 6 as-

ker ölmüfl, 8 asker de yaralanm›flt›.

Olay, halka, “PKK’nin döfledi¤i

uzaktan kumandal› may›n›n patla-

mas› sonucu” diye aç›klanm›flt›.

Bu da yaland›. 

Baz› sitelerde yay›nlanan bir ko-

nuflma kayd›, 6 askeri öldüren ma-

y›n›n ordunun kendisi taraf›ndan

döflenen bir may›n oldu¤unu ortaya

koyuyor:

ÇÇuukkuurrccaa TTuuggaayy KKoommuuttaann››

TTuu¤¤ggeenneerraall ZZ..EE..: Komutan›m

uzaktan kumandal› de¤il. Maalesef

HHaakkkkaarrii TTüümmeenn KKoommuuttaann›› GG..

KK:: De¤il mi?

ZZ.. EE:: De¤il komutan›m. BBiizzzzaatt

kkeennddiimm yyeerrlleeflflttiirrddiimm.. Rütbelileri tek

tek ça¤›rd›m gösterdim. Bütün bö-

lük komutanlar› birbirine devretsin

dedim. Ama komutan›m...

Ama bir nöbet de¤ifliminde bu

devir yap›lmam›flt› ve askerler, dö-

flenmifl may›nlar›n üzerine sürül-

müfltü. 

Ortada bir suç vard›. 

Ordu taraf›ndan ifllenmifl bir suç. 

Örtbas etmek için hemen resmen

yalana sar›ld› ordu. Terör... “PKK

may›n›” denildi mi nas›l olsa akan

sular dururdu.

‹flte öyle yapt›lar. PKK deyip

ç›kt›lar iflin içinden. 6 genci öldüren

olaydaki ihmali, suçluyu, sorumlu-

yu ne soruflturdular, ne cezaland›r-

d›lar. 

Nas›l olsa asker boldu ellerinde!

Bilinmeli ki, aktard›¤›m›z iki ör-

nek “istisna” de¤ildir. Yönetenler,

yalanla yönetiyor. Gerçekleri ama

her konuda, ekonomide, orduda, si-

yasette, emperyalizmle iliflkilerde

gerçekleri  halktan gizliyorlar. 

Baflka türlü yapamazlar, baflka

türlü yönetemezler. Haks›z ve gay-

ri-meflru bir yönetimin, sömürücü

bir yönetimin flu veya bu flekilde ya-

lan söylemesi zorunludur. Her fley-

den önce sömürüyü ve burjuva dik-

tatörlü¤ünü gizlemek için daha iflin

bafl›ndan yalana bafllarlar. Sonras›

gelir.  

Oligarflinin yönetim anlay›fl›nda

hukukun önünde hesap vermek

yoktur. Halka hesap vermek yok-

tur... Bu gerçeklerin aç›¤a ç›kma-

s›yla Genelkurmay Baflkan›’na soru

soruluyor, k›z›p cevap vermiyor.

Gerçekleri aç›klamak zor geliyor,

kendilerine hesap sorulmas› daha da

zor geliyor... 

Ama hesap vermekten, daha tam

olarak söylersek, halka hesap ver-

mekten kaçamayacaklar. Ve flunu da

eklemeliyiz ki; halk›n hesap sorma-

s›, AKP’nin hesap sormas›na, oli-

garfli içi dövüfle de benzemez... 

YYaallaannllaa YYöönneettiiyyoorrllaarr
YYaallaann OOnnllaarr››nn SS››nn››ffssaall KKaarraakktteerriiddiirr!!



AKP’nin “Kürt Aç›l›m›” için

birçok kesim “Kürt sorununun

çözümünde tarihi bir dönüm

noktas›” oldu¤unu söylü-

yor. Bu kesimlerden birisi

de ayd›nlar. Özellikle de

kendilerini “sol”da gö-

ren, hatta “duruma gö-

re” sosyalist gören ay-

d›nlar. 

Bunlardan baz›lar›,

içine düfltükleri batakl›¤a

baflkalar›n› da çekmek

için sola, sosyalistlere,

AKP’yi desteklemenin

solculuk oldu¤unu kan›t-

lamaya kalk›fl›yor. Mese-

la Oral Çal›fllar, AKP’nin

“Kürt Aç›l›m›”n› destek-

lemeyi “Solun Kürt me-

selesiyle imtihan›” olarak adland›r›-

yor. Çal›fllar’a göre sol AKP’nin

“Kürt Aç›l›m›”n› desteklemezse

“imtihan”› geçemeyecek. Ve de-

vamla çarp›t›yor:

“Kürtlerin yan›nda, onlar›n de-

mokrasi talepleriyle birleflmeyen

bir sol olamaz.” (Radikal, 18 A¤us-

tos 2009)

Kürt halk›n› taleplerinin yan›nda

olmakla, AKP’nin Kürt aç›l›m›n›n

yan›nda olmay› özdefllefltirerek, ale-

ni bir çarp›tma yap›yor Çal›fllar. 

Bir zaman sosyalist geçinip son-

ra burjuvazi ad›na kalem oynatma-

ya bafllayan bir küçük-burjuva ay-

d›n, emperyalizmin-oligarflinin po-

litikalar›na yedeklenmeyi demok-

ratl›k diye pazarl›yor bize. Bu ülke-

nin devrimcileri y›llard›r Kürt hal-

k›n›n özgürlü¤ü, demokratik talep-

leri için büyük bedeller ödediler ve

ödemeye devam ediyorlar. AKP’nin

a¤z›ndan konuflarak demokratl›k ol-

maz. 
Bir baflka -eski sosyalist- ayd›n

Zülfü Livaneli, Vatan’daki yaz›s›n-

da AKP’nin “Kürt aç›l›m›”na iliflkin

flöyle yazd›: “AKP’nin karfl› ç›kt›¤›-

m›z ve ç›kmaya devam edece¤imiz

bir çok temel politikas› var ama bu

durum, her söyledi¤ine gözü kapal›

itiraz etmeyi gerektirir mi?” (16

A¤ustos 2009)

Zülfü Livaneli “eski” bir sosya-

list olarak, sosyalistlerin ulusal soru-

nun çözümü hakk›nda nas›l düflün-

düklerini bilmiyor olamaz. Eminiz

bu konuda bir çok kitap da okumufl-

tur. Dahas›, Livaneli, egemen s›n›f

ve ezilen s›n›flar üzerine de okumufl,

hatta yazm›flt›r. 

Fakat Livaneli, buna ra¤men yu-

kar›daki soruyu sorabiliyor. Elbette,

esas olarak soru da sormuyor, solu

ve halk› AKP politikalar›na yedek-

lenmeye ça¤›r›yor. 

AKP’nin “Kürt Aç›l›m›”n›n

Amerikan emperyalizminin bir po-

litikas›, emperyalistlerin Ortado¤u

plan›n›n bir parças› oldu¤unu söyle-

yenlere, oligarflik yönetimin sözcü-

lerinin üslubuyla flu cevab› veriyor

Livaneli: “Bu konuda kkoommpplleekkssee

kap›lmaya gerek duymayacak kadar

bbüüyyüükk bbiirr üüllkkeeyyiizz” diyor. Daha da

ileri giderek ekliyor: “Baz› yyaabbaanncc››

ddeevvlleettlleerriinn -yani emperyalistlerin-

ssööyylleeddiikklleerrii yyaa ddaa ssööyylleemmeeddiikklleerrii

bizi sorunlar›m›z› çözmekten al›-

koymamal›.”

Bu “aç›l›m”, gerici AKP’nin de

olsa, halklar›n bafl düflman› emper-

yalizmin plan› olsa da, desteklen-

melidir diyor k›sacas›. 

Burjuva bas›n›n “köfle”lerine

yerleflmifl ak›ll› solcu tayfas›ndan

tutun da, düzen içi statükolar› içinde

“sosyalist” olma iddias›n› sürdür-

meye çal›flan çeflitli kesimlere ka-

dar, hiç de küçümsenmeyecek bir

ayd›n kesim, Çal›fllar’›n, Livane-

li’nin yukar›da aktard›¤›m›z tavr›na

benzer bir tav›r içindedirler. 

Bu tav›r çok çeflitli aç›lardan de-

¤erlendirilebilir ama, “faflist –veya

gerici– AKP iktidar›n›n politikas› da

desteklenebilir” diye bir düflünce

savunuldu¤unda,  veya “bir ABD

plan› da olsa ““kkooflfluullssuuzz ddeesstteekklleenn--

mmeellii”” denildi¤i noktada, en baflta

tart›fl›lmas› gereken baflka bir fley-

dir: Bu noktada “ayd›n”›n ayd›nl›¤›,

“solcu”nun solculu¤u tart›fl›l›r hale

gelmifltir. 

Emperyalizmin ne oldu¤unu ye-

niden tart›flacak de¤iliz. Kürt soru-

nunun çözümünde emperyalizm-

den, oligarfliden çözüm bekleyen

herkes kendine sormal›d›r: Dünya-

n›n neresinde emperyalistler ezilen

halklar›n, uluslar›n yarar›na tek bir

fley yapm›flt›r? Tek bir örnek göste-

rin, gösterebilirseniz!

AAyydd››nn aallddaattmmaayyaa,, 
ooyyaallaammaayyaa oorrttaakk oollaammaazz

Oral Çal›fllar yukar›da sözünü

etti¤imiz yaz›dan iki gün önce de,

“AK Parti, Türkiye’nin demokratik-

leflme serüveninde as›l olarak

oolluummlluu bbiirr iiflfllleevv yerine getirdi, ggee--

ttiirrmmeeyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorr..”” diye yaz›-

yordu. (Radikal,16 A¤ustos 2009) 

Bu sat›rlar ülkemiz gerçekli¤iyle

ne kadar örtüflüyor? Gözünü ülke

gerçe¤ine kapatan bir ayd›n›n “ikti-

dara yanaflma” çabas›ndan baflka

birfley yoktur yukar›daki sat›rlarda. 

Çal›fllar, 7 y›ld›r kendi yazd›¤›

yaz›lar›na bile baksa gerçe¤in hiç

de yazd›¤› gibi olmad›¤›n› görecek-

tir. AKP’nin demokratl›¤› AAmmeerrii--

kkaann ddeemmookkrraattll››¤¤››nnddaann farkl› de-

¤ildir. Kendisi gibi düflünmeyen en

ufak bir muhalefete, tek bir sese da-

hi tahammülü olmayan bir iktidar

için yukar›daki sat›rlar› yazmak,

aayydd››nn ss››ffaatt››nn›› vvee ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu

rraaffaa kkaalldd››rr››pp,, eeggeemmeennlleerriinn yyaann››nn--

ddaa ssaaff ttuuttmmaakktt››rr.. 

Bir karikatür sergisi açt›klar›

için 15 ayd›r tutuklu olan ö¤renciler

var. Konser düzenledi¤i için tutuk-

lananlar var. ‹flkencede katledilen

Enginler, sokak ortas›nda vurulan

Ferhatlar, hapishanelerde katledilen

yüzlerce insan, gün gün katledilen

a¤›r hasta tutsaklar var... Hapisha-

neler dolup tafl›yor. 8 Mart, 1 May›s

terörleri unutuldu mu?.. ‹flçilerin,

memurlar›n   hakl› meflru eylemleri-

ne coplu, panzerli, gazl› sald›r›lar
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ABD OPERASYONUDUR



unutuldu mu?.. 

Ayd›nlar böyle bir iktidar›, “de-

mokratikleflme” ad›na savunamaz.

“Kürt aç›l›m›” m› diyorlar? Son befl

ay içinde tutuklanan DTP’lilerin sa-

y›s› 500’ü buldu. “Kad›n da olsa

çocukta olsa” diyerek 8-10 yafl›n-

daki Kürt çocuklar›n katliam emrini

veren  Tayyip Erdo¤an’d›r ve o ço-

cuklar›n Diyarbak›r sokaklar›na

akan kanlar› kurumam›flt›r. Hapis-

hanelere tafl atan çocuklar› dolduran

da AKP de¤il midir? Ya da¤larda

katletmeye devam eden?.. 

Ayd›n, aldatmalara, oyalamalara

karfl› halk› uyar›r, bilinçlendirir! Fa-

flist devlete, gerici iktidarlara ye-

deklenmek, bir ayd›n›n tavr› ola-

maz. Ayd›n, halk› emperyalizmin,

oligarflinin politikalar›na yedekle-

yemez. 

DDeemmookkrraassiiyyii,, ddeemmookkrraassiiyyii yyookk

eeddeennlleerrddeenn bbeekklleeyyeenn bir “ayd›n” o

s›fat›n çok uza¤›ndad›r. Bizzat ffaa--

flfliizzmmiinn uuyygguullaayy››cc››llaarr››nn››nn üüllkkeeyyii

ddeemmookkrraattiikklleeflflttiirrddii¤¤iinnddeenn bahset-

mek, art›k ayd›n›n sorumlulu¤unu

yerine getirmemesi bir yana, hhaallkk››

kkaanndd››rrmmaa,, aallddaattmmaa gibi, ayd›n›n

tam tersi bir rolü üstlenmeye baflla-

d›¤›n› gösterir. 

AAyydd››nn ggeerriicciillii¤¤ee 
bbeell bbaa¤¤llaayyaammaazz 

“Bir umut dalgas› kabar›yor..

Güzel günler yaflan›yor... 

Cumhurbaflkan› Gül’den baflla-

yarak devletin tepesindeki uyum da

dikkati çekiyor. Tarihi bir f›rsatt›r

bu.” (Milliyet, 16 A¤ustos 2009) 

Bunu da bir gazeteci, Hasan Ce-

mal yaz›yor. Halka sahte umut pom-

pal›yor. Hasan Cemal’in bahsetti¤i

gibi ne kabaran bir umut dalgas› var,

ne de bir f›rsat... Ama Kürt halk›n›n

umudunu karartmak için oligarflinin

tüm kesimlerinin uyum içinde oldu-

¤u do¤rudur. Hasan Cemal gibileri

de farkl› bir cepheden buna ortak ol-

maktad›r. 

Ülkemiz ayd›nlar›n›n önemli bir

bölümü, halktan kopmufltur. Halk›n

sorunlar›, yaflad›klar› yoktur onlar

için. G›dalar›n› burjuvaziden al-

maktad›r. Kürt Sorunu’nun çözümü

hakk›nda sa¤a sola ak›l verirken,

verdikleri ak›l emperyalistlerin ak-

l›ndan baflkas› de¤il. 

Livaneli,“hep birlikte çekti¤imiz

ac›lara son verilmesi”nden bahsedi-

yor. “HHeepp bbiirrlliikkttee” çekilen bir ac›

yok. Ac› çeken Kürt halk›d›r. Halk›-

m›z çekti onca ac›y› ve çekmeye de-

vam ediyor. 

Ayd›n, ss››nn››ffssaall bbaakk››flfl aaçç››ss››nnddaann

kkooppaarraakk Kürt sorununu do¤ru de-

¤erlendiremez. S›n›fsal bak›fl aç›-

s›ndan uzaklaflan, emperyalizmin

ve oligarflinin ne oldu¤u unutan ay-

d›nlar, bu nedenle Kürt sorununun

çözümünde, oligarflinin d›fl›nda bir

çözüm düflünemiyorlar. Hemen oli-

garflinin politikalar›na yedeklenive-

riyorlar. 

Soruna s›n›fsal baksalar, emper-

yalizmin neyi yap›p neyi yapama-

yaca¤›n› bilirler. 

Bak›n flu sat›rlar da Livaneli’ye

ait. ““AAdd››mm ggiibbii bbiilliiyyoorruumm kkii TTüürrkkii--

yyee,, KKüürrtt vvee KK››bbrr››ss ssoorruunnuunnuu ççöözzeerr--

ssee hhaavvaallaann››rr,, uuççaarr,, ddüünnyyaann››nn eenn

zzeennggiinn,, eenn mmuuttlluu üüllkkeelleerriinnddeenn bbiirrii--

ssii oolluurr.. OO zzaammaann bbuu üüllkkeeyyii kkiimmssee

ttuuttaammaazz..”” (Vatan, 22 A¤ustos,

2009)

HHaayy››rr yyaannll››flfl bbiilliiyyoorrssuunnuuzz..

Yukar›daki cümle ““nneerreessiinnii ddüü--

zzeelltteelliimm”” denilecek türdendir. BBii--

rriinncciissii,, Kürt sorununun kayna¤› çö-

züm için bel ba¤lad›¤›n›z emperya-

lizm ve oligarfliden baflkas› de¤ildir.

Kürt sorununu yaratanlar, Kürt so-

rununu çözemezler. ‹‹kkiinncciissii,, s›n›f-

lar gerçe¤ini reddediyor Livaneli,

tamamen burjuvazinin beyniyle dü-

flünüyor. Türkiye’nin bir yeni-sö-

mürge oldu¤unu unutuyor. Üçüncü-

sü, dedi¤i gibi, “dünyan›n en zengin

ülkeleri” aras›nda yer alsa da Türki-

ye, halk›n durumunda de¤iflen bir-

fley olmayacakt›r. 

Çözümü halk›n mücadelesinde,

devrimde de¤il de burjuvazide ara-

d›¤› için bugüne kadar defalarca ha-

yal k›r›kl›¤›na u¤rayan, defalarca

yan›lan Zülfü Livaneli, Oral Çal›fl-

lar, Hasan Cemal gibi ayd›nlar, bu-

gün “umut” pompalad›klar› sat›rla-

r›n benzerlerini daha önce de ddeeffaa--

llaarrccaa yazm›fllard›r. Ama defalarca

da umutlar›n›n bofla ç›kt›¤›n› yaza-

rak, kendi kendilerini tekzip etmifl-

lerdir. 

Fakat ders alm›yorlar. Çünkü

ders almak, düzen d›fl›na ç›kmay›,

en az›ndan egemen s›n›f iktidar›yla

karfl› karfl›ya gelmeyi gerektiriyor.

Bu yüzden ayd›nlar›n önemli bir

k›sm›, tutarl›, istikrarl› bir demokrat

bile olamamaktad›r. Demokratik

mücadelede istikrarl› bir çizgi tuttu-

ramamaktad›rlar. Birgün demokra-

tik bir talebi dile getirirken ertesi

gün pekala iktidar cephesinden bir

görüflü savunabilmektedirler.

16 A¤ustos’ta halk›, AKP’nin

Kürt aç›l›m›n› desteklemeye ça¤›-

ran Livaneli, bir hafta sonra kayg›

duymaya bafll›yor; “Erdo¤an, Ra-

mazan’›n ilk günü, karfl›tlar› için

‘ispat etmeyenler namussuzdur’

cümlesini kulland›. Ülkedeki bar›fl

havas› böyle mi oluflturulacak?

Do¤rusu çok kkaayygg›› vveerriiccii vvee uummuutt

kk››rr››cc›› bbiirr dduurruumm..”  (Vatan, 22 A¤us-

tos 2009)

Bujuvazinin penceresinden ba-

kan ayd›n›n kaç›n›lmaz sonudur bu

tür yan›lg›lar. Çabuk umutlan›l›r,

çabuk umut k›r›l›r. 

Can Dündar, “‹ki Beflir Atalay

var: Biri, Kürt aç›l›m› için kap› kap›

geziyor. Türkiye’nin ezeli yaras›na

deva ar›yor. (...) Di¤er Beflir Atalay,

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nde 15

bin genç k›z›n sicillerini araflt›ran po-

lislerin sicil amiri... ‹kinci Beflir Ata-

lay, bu çabas›yla, birincinin inand›r›-

c›l›¤›n› baltal›yor.” diye yazm›flt›.

(Milliyet, 24 A¤ustos 2009) 

Can Dündarlar’›n yan›ld›¤› nok-

ta burada; ‹ki ayr› Beflir Atalay yok.

‹kisi de ayn› kifli asl›nda. Biri de-

mokrasicilik oyununu sürdürüyor

biri faflizmi... Ve ülkemizde bu ikisi

genellikle bir arada olur. Faflizmi,

emperyalizmi, demokrasicilik oyu-

nunu anlamayan ayd›n, AKP’nin

Kürt aç›l›m›n› anlayamaz ve do¤ru

tutum belirleyemez. 
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Ayd›n, aldatmalara,
oyalamalara karfl› halk›

uyar›r, bilinçlendirir! Faflist
devlete, gerici iktidarlara
yedeklenmek, bir ayd›n›n

tavr› olamaz. 



Genelkurmay “Kürt aç›l›m›” tar-

t›flmalar›na paralel geçen hafta bir

afifl haz›rlam›fl: Üzerinde flöyle yaz›-

yor: “TTüürrkkççee yyaazz››yyoorruumm,, ookkuuyyoo--

rruumm vvee ddüüflflüünnüüyyoorruumm...... GGüüzzeell

TTüürrkkççeemmiizzii KKoorruuyyaall››mm””

1930’lardaki ““VVaattaannddaaflfl TTüürrkk--

ççee KKoonnuuflfl”” kampanyalar›n›n slo-

ganlar›n› hat›rlat›yor de¤il mi? O

kampanya asl›nda hiç sona ermifl

de¤ildir. Genelkurmay Baflkan› ‹l-

ker Baflbu¤'un 30 A¤ustos aç›kla-

mas›nda: "Türkiye devletinin, DDiillii

TTüürrkkççee''ddiirr" vurgusuna özel önem

vermesi, ertesi gün (31 A¤ustos)

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’›n da

bas›n toplant›s›nda ““RReessmmii ddiilliimmiizz

vvee ee¤¤iittiimm ddiilliimmiizz TTüürrkkççeeddiirr”” diye

özel olarak belirtmesi, “Türkçe ko-

nufl” dayatmas›n›n güncel ifadeleri-

dir. 

Bu afifller, sözler, oligarflinin

“Kürt aç›l›m›”ndan, Kürtçe e¤itim-

den söz ederken bile, asimilasyon-

dan vazgeçmedi¤ini göstermekte-

dir. ““TTeekk mmiilllleett,, tteekk ddiill”” dayatma-

s›, flfloovveenniisstt politikan›n sürdü¤ünün

aç›k itiraf›d›r. Bir yanda Kürt kimli-

¤ini tan›d›klar›n› söylerken di¤er ta-

raftan da bu tür kampanyalarla flo-

venizmi körüklüyorlar. Bu ülkede

Kürtçe yay›n yapan bir devlet tele-

vizyonu bile açt›lar ama halen iinn--

kkaarr politikas› en üst düzey de sür-

dürülüyor. Kürt ulusal mücadelesi

sonucunda Kürt kimli¤ini tan›mak

zorunda kalan oligarfli, her f›rsatta

iinnkkaarr--aassiimmiillaassyyoonn politikas›ndan

vazgeçmedi¤ini hat›rlatmaktan da

geri kalm›yor. 

Kürt halk›n›n kimli¤ini inkar

eden, dilini yasaklayan ›rkç›, faflist

politikada özünde bir de¤ifliklik

yoktur. Oligarfli asimilasyon politi-

kas›n›, bu topraklardaki farkl› milli-

yetlerden tüm halklara karfl› uygula-

m›flt›r. Bu politika 8800 yy››ll›› aflk›n bir

süredir yürürlüktedir. TTüürrkklleeflflttiirrmmee

politikas› sonucunda Türk ulusu d›-

fl›ndaki di¤er ulus ve ulusal az›nl›k-

lar, tam bir zorbal›k ve terör eflli¤in-

de yürütülen asimilasyon politikala-

r›yla Türklefltirilirken, Türkçe d›fl›n-

daki bütün diller yasaklanm›fl, yok

say›lm›flt›r. Zihniyet de¤iflmemifltir.

Oligarfli aç›l›m, Kürtçe TV manev-

ralar› yaparken de asimilasyonu

hem ››rrkk--ddiill anlam›nda, hem düzene

tabi k›lma anlam›nda sürdürme he-

sab› içindedir. 

‘Bütün dillerin atas› Türkçe’
Anadolu’daki Türk olmayan

halklar›n “Tek millet, tek dil” dayat-

mas›yla asimile edilmelerinin tarihi,

ayn› zamanda kanl› bir tarihtir. Ke-

malistler, iktidar› devrald›ktan son-

ra “çok uluslu” ülke gerçe¤ini red-

dederek, di¤er haklara karfl› TTüürrkk--

lleeflflttiirrmmee politikas›n› uygulamaya

bafllad›lar. Bu politika do¤rultusun-

da 11992277’de gayrimüslim ve Türk ol-

mayan müslüman az›nl›klara yöne-

lik ““VVaattaannddaaflfl,, TTüürrkkççee KKoonnuuflfl!!””

kampanyas› bafllat›ld›. Türk Ocak-

lar›’ndan Talebe Cemiyetleri'ne ka-

dar bir çok kesim, bu kampanya için

seferber edildi. Kampanyan›n as›l

mimar› ve teflvikçisi devletti. 

1928’de de devam eden bu kam-

panyada Kürtler, Araplar, Boflnak-

lar, Çerkezler, Ermeniler, Rumlar ve

Yahudiler, vapurlarda kendi dilleri-

ni konuflmaktan menedildiler. Türk-

çe'yi az bilenler bile, “umumi yer-

lerde” Türkçe konuflmaya zorland›-

lar. Tiyatro, sinema, lokanta, otel gi-

bi yerlere, vapurlara ve tramvaylara

Türkçe konuflulmas›n› “tavsiye

eden” afifller, pankartlar as›ld›. So-

kaklarda Türkçe konuflmayan in-

sanlar dövüldü. 

Bu flovenist kampanyan›n arka-

s›ndaki Kemalist iktidar, Türklefltir-

me politikalar›n› hakl› ç›-

karmak için de tarihi, bili-

mi çarp›tarak, teoriler ge-

lifltiriyordu. Bu uydurma

teorilere “bilimsel” bir

hava vermek için Eylül

1932'deki Birinci TTüürrkk

DDiill KKuurruullttaayy›› topland›.

Dil Kurultaylar›, 1934'te,

1936'da devam ettirildi. ""TTüürrkk TTaa--

rriihhii TTeezzii,, TTüürrkk DDiill TTeezzii"" gibi ra-

porlarla, onlarca ulusun asl›nda

“Türk kökenli” oldu¤u kan›tlanma-

ya(!) çal›fl›ld›. “Anadolu'nun dört

bin y›ll›k Türk yurdu ve Türkçe'nin

bütün dillerin anas› oldu¤u” görü-

flü, resmi görüfl olarak kabul edildi. 

Bu uydurma tarihi içeren GGüünneeflfl

DDiill TTeeoorriissii’’yle, Türk dilinin tafl ve

maden devrinden beri büyük bir

kültür dili oldu¤u, Türkçe’nin nere-

deyse bütün dillerin anas› oldu¤u

savunuldu. Bu teorinin bir uzant›s›

olarak, Anadolu'da yaflayan Kürtle-

rin de "asl›nda Türk olup sonradan

Kürtleflti¤i", Kürtçe'nin de asl›nda

"Türkçe'nin bir lehçesi oldu¤u" id-

dia edilmeye baflland›. Di¤er halk-

lar›n Türklefltirilmesi, devletin en

önemli hedeflerinden biri haline

geldi. Kürtçe ve di¤er diller yasak-

land›. E¤itim dili yap›lan Türkçe,

di¤er halklar›n Türklefltirilmesinin

ve dillerinin unutturulmas›n›n en

önemli arac› haline getirildi. 

27 May›s 1960 ihtilalinden son-

ra az›nl›klar› hedef alan bir kam-

panya daha bafllat›ld›; slogan ayn›y-

d›: ““VVaattaannddaaflfl TTüürrkkççee kkoonnuuflfl!!”” 

12 Eylül’de ise, Do¤udaki devlet

dairelerinin kap›s›na ““TTüürrkkççee’’ddeenn

bbaaflflkkaa bbiirr ddiill kkoonnuuflflmmaakk kkeessiinnlliikkllee

yyaassaakktt››rr”” duyurular› as›ld›. 82

Anayas›’na ““TTüürrkk vvaattaannddaaflflllaarr››nnaa

bbaaflflkkaa bbiirr ddiill aannaaddiill oollaarraakk öö¤¤rreettii--

lleemmeezz”” maddesi eklendi. 

Bugün, devletin resmi dilinin

Türkçe oldu¤una dair hat›rlatmalar,

““GGüüzzeell TTüürrkkççeemmiizzii KKoorruuyyaall››mm””

afiflleri, devletin resmi politikas›nda

hiçbir de¤iflimin olmad›¤›n› gösteri-

yor. Böyle oldu¤u içindir ki, “de-

mokratik aç›l›m” derken de tüm yo-

¤unlu¤uyla asimilasyonu devam et-

tiriyorlar. 
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A¤ustos’un bafl›yd›. Kürt milli-

yetçi bas›nda “Görüflmeler resmen

bafll›yor.” manfletleri okunuyordu. 

Tayyip Erdo¤an uzun süredir

boykot etti¤i DTP’yle görüflmüfltü.  

Bir süredir sözü edilen ”f›rsat”

iflte nihayet gerçe¤e dönüflüyordu.

Erdo¤an’la görüflen DTP Eflbaflkan-

lar›ndan Ahmet Türk, “Bizim gör-

mek istedi¤imiz tablo... Herkesin

sevgiyle kucaklaflt›¤› bir süreç için

olumlu geliflmeler... Umutlu ve mut-

luyuz....” diye aç›klamalar yap›yor-

du. 

Burjuva bas›n, küçük-burjuva

ayd›nlar, ortada somut hiçbir fley ol-

mamas›na karfl›n, “Kürt sorunu çö-

züldü, çözülüyor” havas›ndayd›lar.

Ayr› günlerde Abdullah Öcalan da

bu sürecin farkl› ve yeni bir süreç

oldu¤u tesbitini yap›yordu: “Öca-

lan: “Yeni bir süreç bafllad›. Bu ye-

ni, farkl› bir dönem. Mustafa Ke-

mal’in cumhuriyeti kurmas› kadar

önemlidir bu süreç. Demokratik bir

toplum infla edilecek bu dönemde.”

Sonra, sanki herfley ters yüz ol-

maya bafllad›. Bize kal›rsa, ters yüz

olan bir fley yoktu ama o büyük

beklentilere girenlerin, “mutluyuz”

diyenlerin bile reddedemeyece¤i,

yads›yamayaca¤› bir “terslik” vard›. 

Önce “Kürt aç›l›m›” diye sunul-

mufltu giriflimin ad›. Sonra “demok-

ratik aç›l›m”a çevrildi. Kürt kelime-

sini telaffuz edemeyenler, Kürt so-

rununu çözecekti!

Demokratik aç›l›m da muhte-

meldir ki, “afl›r› demokrasi taleple-

rine” neden oldu¤u için, o isim de

de¤ifltirildi. ‹çiflleri Bakan› Beflir

Atalay, 31 A¤ustos’taki bas›n top-

lant›s›nda AKP iktidar›n›n “süreç”le

ilgili belirledi¤i yeni ad› kulland›:

““MMiillllii BBiirrlliikk PPrroojjeessii””

Bu isimlendirme, oligarflinin ve

özel olarak da AKP’nin Kürt soru-

nunda halâ ““iinnkkaarr”” çizgisinde dur-

du¤unun veciz bir ifadesidir. 

DDeevvlleettiinn ggeenniiflfl mmuuttaabbaakkaatt››::

Hat›rlanaca¤› gibi, Abdullah

Gül, “önümüzde büyük bir f›rsat

var!” aç›klamas›n› yaparken, ekle-

miflti: “Devlette ilk defa bu kadar

genifl mutabakat var.”

O mutabakat, hala sürüyor. Ama

beklentilerden tamamen farkl› bir

mutabakat bu. 

Bir çok kesimin AKP iktidar›n-

dan “Kürt sorunu”nda somut ad›m-

lar ve takvim bekledi¤i s›rada, ikti-

dar ““tteerröörrllee mmüüccaaddeellee”” söylemiyle

ç›kt› halk›n karfl›s›na. 

‹flte 30 A¤ustos’un hemen önce-

si ve sonras›nda halka karfl› somut

olarak ortaya konulan o mutabakat:

Hava Kuvvetleri Komutan› Orge

neral HHaassaann AAkkssaayy: “Hava Kuv

vetleri olarak bu mücadeledeki ba-

flar›l› hava operasyonlar›m›z eski-

den oldu¤u gibi kararl›l›kla, ssoonn ttee--

rröörriisstt oorrttaaddaann kkaalldd››rr››ll››nnccaayyaa kadar

sürdürülecektir. ” (Hürriyet, 26

A¤ustos 2009)

Cumhurbaflkan› AAbbdduullllaahh GGüüll:

“30 A¤ustos Zafer Bayram›'n› kut-

lad›¤›m›z bu büyük günde, tteerröörrllee

mmüüccaaddeelleenniinn en güçlü flekilde sür-

dürülece¤ini bir kez daha vurgula-

mak isterim.” (Cihan Haber Ajans›

30 A¤ustos 2009)

Baflbakan TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann: “…

milli birlik projesi kapsam›nda ddee--

mmookkrraattiikk aaçç››ll››mm››nn...... eenn öönneemmllii yyaann››

oollaann tteerröörr ssoorruunnuuyyllaa mücadele ka-

rarl›l›kla devam ediyor, devam ede-

cek” (‹HA, 30 A¤ustos 2009)

Genelkurmay Baflkan› Orgeneral

‹‹llkkeerr BBaa¤¤bbuu¤¤: "Bizim TSK olarak

birinci önceli¤imiz tteerröörrllee mmüüccaaddee--

llee.. Amac›m›z, hedeflerimiz, bu te-

rörle mücadeleyi daha k›sa sürede

bitirebilmek.” (1 Eylül 2009, Anka)

Baflbu¤’dan, Erdo¤an’a, Gül’e

kadar hepsi “terörle mücadele”de

mutabakat halindedirler. “Aç›l›m”

sözleri ortada dolafl›rken, “terörle

mücadele” için yeni kurumlar olufl

turuluyor. ABD, Irak ve Türkiye

aras›nda “terörle mücadele konu-

sunda üçlü mekanizma” kuruluyor. 

Oligarflinin bütün temsilcileri

“terörle mücadelenin kararl›l›kla,

son terörist yok edilene kadar de-

vam edece¤ini” tekrarl›yorlar gün-

lerdir. Bu sadece, belli bir kesimi

“yat›flt›rmak” gibi bir amaçla ifade

edilemez. Bu, oligarfli aç›s›ndan as-

lolan bir politikan›n ifadesidir.

Emperyalizm ve oligarfli aç›s›n-

dan bir mücadeleyi, bir hareketi fi-

ziki olarak yoketmekle, siyasi ola-

rak yoketmek aras›nda o kadar bü-

yük fark yoktur. FFiizziikkii vveeyyaa ssiiyyaassii,,

hheerr kkooflfluullddaa yyookkeettmmee aammaacc›› oollii--

ggaarrflflii iiççiinn vvaazzggeeççiillmmeezzddiirr.. Kürt so-

rununun “çözümünden” anlad›klar›;

Kürt halk›n›n ulusal talepli mücade-

lesinin bitirilmesi, Kürt milliyetçi

hareketinin tasfiyesidir. Bu anlamda

da, bütün çözüm planlar›, ça¤r›lar›

önce “silahlar›n susmas›, gerillan›n

teslim olmas›” üzerine flekillendiril-

mifltir. CHP’den, MHP’ye kadar bü-

tün burjuva partileri de önce “terör”

bitirilir, silahlar›yla teslim olurlar

onda sonra bölge halk› için “aç›l›m-

lar” yap›labilir diyorlar. Aylard›r

düzen cephesinden, reformizm cep-

hesinden söylenen ve dayat›lan bu-

dur. 

Bugün Kürt kimli¤i, dili tan›nma

noktas›na gelinmiflse, Özal’dan,

Demirel’e, Erdo¤an’a, generallere

kadar düzenin temsilcileri Kürt

kimli¤ini tan›d›klar›n› aç›klamak

zorunda kalm›fllarsa, bunu onlara

yapt›ran Kürt halk›n›n silahl› müca-
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delesidir. Ancak oligarfli, “Kürt re-

alitesini” tan›sa da aassiimmiillaassyyoonn--iimm--

hhaa politikas›ndan vazgeçmemifltir.

Kürt kimli¤ini, dilini tan›rken de

amaç Kürt halk›n›n mücadelesini

bo¤mak, kendi iiflflbbiirrlliikkççii KKüürrddüünnüü

yaratmakt›r. 

Emperyalizm ve iflbirlikçi oli-

garfliler, sisteme, mevcut statülere

flu veya bu temelde direnen bütün

güçleri fiziki ve siyasi olarak tecrit

etmek ve kuflatma alt›nda, gerekti-

¤inde de aç›k emperyalist teröre

baflvurarak imha etmeye çal›fl›yor-

lar. Burjuvazinin 1990 bafllar›ndan

bu yana allay›p pullad›¤› bbaarr››flfl,,

aatteeflflkkeess,, ddiiyyaalloogg süreçleri de esas

olarak ayn› amaca yöneliktir. BBüü--

ttüünn eemmppeerryyaalliisstt ççöözzüümmlleerrddee,, silah

b›rakt›r›larak gerillan›n tam tasfiye-

si amaçlanm›flt›r. Bunun iissttiissnnaass››

yyookkttuurr.. Bu anlamda da düzen cep-

hesinden koro halinde söylenen tek

çözüm; ssiillaahhllaarr››nn bb››rraakktt››rr››llmmaass››,,

ggeerriillllaa tteesslliimm oollaannaa kkaaddaarr ddaa ““ttee--

rröörrllee mmüüccaaddeelleenniinn”” ddeevvaamm eettttiirriill--

mmeessiiddiirr.. 

TTaassffiiyyeeyyii ggiizzlleeyyeenn 

mmaanneevvrraallaarr vvee ddeemmaaggoojjiilleerr

30 A¤ustos törenlerinde Diyar-

bak›r’da askerler ““PPiimm ççeekk bboommbbaa

aatt”” slogan›yla yürüyorlard›. 

Ayn› gün Diyarbak›r’da yap›lan

bir toplant›da Aysel Tu¤luk “Tarihi

bir süreçten geçiyoruz. Çok umutlu

ve çok kayg›l›y›z.” diyordu. 

Birkaç hafta içinde “Mutluyuz

umutluyuz”dan “hem umutlu hem

kayg›l›y›z”  noktas›na gelinmifltir.

Belki yar›n geriye sadece kkaayygg›› ka-

lacak... 

Solun reformist kesimlerinde de

büyük beklentiler oluflmufltu bu sü-

rece dair: Mesela, Evrensel gazete-

si’nin bundan bir ay önceki, 30

Temmuz tarihli manfleti böyle bir

beklentiyi ifade ediyordu: ““DDaa¤¤ ffaa--

rree ddoo¤¤uurrmmaass››nn””

Ve ilginçtir ki; bu manfletten bir

ay sonra, Beflir Atalay’›n 31 A¤us-

tos’taki bas›n toplant›s›n›n ard›ndan

Ahmet Türk, ““DDaa¤¤ ffaarree bbiillee ddoo¤¤uurr--

mmaadd››”” diyordu. Evrensel’in manfleti

ve Türk’ün yorumu gösteriyor ki,

sorun, olmayan bir “da¤”› var san-

maktan kaynaklan›yor.

Yaz›m›z›n en bafl›nda sözetmifl-

tik; A¤ustos bafl›nda “görüflmeler

resmen bafll›yor” bafll›¤›n› atan

Kürt milliyetçi bas›n, tam bir ay

sonra, flu bafll›¤› atm›flt›:

““AAçç››ll››mm ddee¤¤iill aallddaattmmaa”” (1 Ey-

lül 2009, Yeni Özgür Politika) 

Do¤ruydu, aç›l›m de¤il aldat-

mayd›. Fakat bunu görmek için

böyle bir sürecin geçmesi, yaflan-

mas› gerekmiyordu. Devrimciler,

daha Abdullah Gül’ün a¤z›ndan

“f›rsat” sözleri döküldü¤ünde, son-

ra Tayyip Erdo¤an’la Ahmet

Türk’ün sonunda “mutluyuz, umut-

luyuz” aç›klamalar›n› yapt›klar› gö-

rüflmeler s›ras›nda, devrimciler hep

uyard›lar; “aç›l›m de¤il, aldatmaca”

oldu¤unu söylediler. 

Burada as›l önemli soru, bunun

neden bafltan görülmedi¤idir. Mese-

la Ahmet Türk geçen hafta da flöyle

demiflti: “Bu aç›l›m henüz bir pro-

jeye dönüflmedi. K›sa, orta ve uzun

vadede nelerin yap›laca¤› konusun-

da henüz bir çal›flma yap›lmad› ve-

ya böyle bir tart›flma topluma yan-

s›mad›.” (26 A¤ustos 2009)

Peki bu kadar belirsizlik içinde

neden mutluyuz, umutluyuz dedi-

niz, as›l bu sorgulanmak durumun-

dad›r. 

Kürt milliyetçi hareket, emper-

yalizm ve oligarfli cephesinden bir

çok geliflmeyi bugüne kadar “bar›fl

sürecine aç›l›m” olarak de¤erlendir-

mifl, çeflitli manevralar›, hatta s›ra-

dan demeçleri, ABD’nin, AB’nin,

TÜS‹AD’›n, hatta MHP’nin sorunu

çözme misyonunu üstlenece¤i flek-

linde de¤erlendirmifltir. Buna ba¤l›

olarak da s›k s›k dünyadaki “bar›fl”

örnekleri gündeme getirilmifltir.

“Herkes teröristiyle bar›flt›, bir Tür-

kiye kald›” içeri¤indeki bu yakla-

fl›m kendine kâh ‹rlanda’dan, kâh El

Salvador’dan, kâh Uruguay’dan ör-

nekler yaratmaya çal›flm›flt›r. 

Ama bu ve benzeri örneklerin

hepsi, yukar›da da vurguland›¤› gi-

bi, de¤iflmez biçimde iki sonucu

içerir: BBiirr,, halk›n silahl› gücünün

tasfiyesi, iikkii,, bu ülkelerdeki söz ko-

nusu siyasi hareketlerin amaç ve he-

deflerinden VAZGEÇMES‹. 

Bu ikisi olmadan hiçbir yerde o

sözü edilen “bar›fl” gerçekleflme-

mifltir. Aç›kt›r ki, bu ülkelerin he-

men hepsinde bar›fla efllik eden,

TESL‹M‹YET ve TASF‹YE’dir. 

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, 31

A¤ustos’ta “aç›l›m”la ilgili yapt›¤›

yeni bas›n toplant›s›nda, yine bir

fley anlatmam›fl, yine bir fley aç›kla-

mam›flt›r, ama sorulara cevap verir-

ken yukar›da belirttiklerimizi de ka-

n›tlar flekilde flu noktalar› ortaya

koymufl oldu:

"Bu süreçle ilgili ayr› bir Anaya-

sa de¤iflikli¤i gündemimizde yok.

Biz af diye bir kavram zikretme-

dik, etmiyoruz. Ama bu iflin bafl› ssii--

llaahhllaarr››nn bb››rraakk››llmmaass›› vvee ttaassffiiyyee.. Bu-

nun için de çok çal›flmak gereki-

yor.”

“Aç›l›m”›n özünü ortaya koyu-

yor bu sözler. AKP ve Genelkurma-

y›n “Kürt aç›l›m›” diye bafllatt›klar›,

“süreç” olarak tan›mlad›klar› bu sü-

reçte sonuçta nereye varmak iste-

dikleri, bu toplant›da aç›kça ortaya

konulmufltur: TASF‹YE. Kelime,

gayet aç›k, net bir flekilde telaffuz

edilmifltir. Hiç flüpheye yer yoktur. 

Dolay›s›yla “Kürt aç›l›m›”yla il-

gili de¤erlendirme yapan, tav›r, po-

litika belirleyen herkes, bu kelimeyi

yok sayamaz. Burada tart›fl›lan ne

“akan kan›n durmas›”, ne “analar›n

gözyafllar›n›n dindirilmesi”, ne

“Kürt halk›n›n ulusal taleplerinin

karfl›lanmas›” de¤ildir. Bütün bun-

lar, tasfiye operasyonunu meflru ve

mümkün k›lacak demagoji ve ma-

nevralardan ibarettir.  
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BBuurrjjuuvvaazziinniinn 11999900
bbaaflflllaarr››nnddaann bbuu yyaannaa aallllaayy››pp

ppuullllaadd››¤¤›› bbaarr››flfl,, aatteeflflkkeess,,
ddiiyyaalloogg ssüürreeççlleerrii ddee eessaass

oollaarraakk aayynn›› aammaaccaa yyöönneelliikkttiirr..
...... bbuu üüllkkeelleerriinn hheemmeenn

hheeppssiinnddee bbaarr››flflaa eeflfllliikk eeddeenn,,
TTEESSLL‹‹MM‹‹YYEETT vvee TTAASSFF‹‹YYEE’’ddiirr.. 
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AKP iktidar›n›n “Kürt aç›l›m›”

karfl›s›ndaki tav›r, sol içinde de dev-

rimcilikle reformizm, düzen içi çö-

zümlerle devrimci politika aras›ndaki

ayr›m› bir kez daha ortaya ç›kar›yor.

Herkes, en genel anlamda mücadele-

ye bak›fl aç›s› çerçevesinde bu konu-

daki yaklafl›m›n› belirlerken, ÖDP,

Kürt aç›l›m› karfl›s›ndaki tavr›yla, dü-

zeniçileflmede, sisteme do¤ru bir

ad›m daha att›¤›n› ilan etmifl oldu. 

Ayr›nt›lar›n› yaz›m›z›n ileriki bö-

lümlerinde görece¤iz, ama ÖDP’nin

tavr›n›n özü, emperyalizmin progra-

m›na ve çözümüne destek vermek

olarak özetlenebilir. Bu politika, ÖDP

Genel Baflkan› Alper Tafl’›n aç›kla-

mas›nda ve ÖDP-DY’nin teorisyeni

O¤uzhan Müftüo¤lu’nun konuya ilifl-

kin yaz›s›nda aç›kça savunuldu ve te-

orilefltirildi.  

Alper Tafl, flöyle diyor:

"Kürt aç›l›m›, t›pk› Ergenekon'da

oldu¤u gibi eemmppeerryyaalliisstt üüllkkeelleerr ara-

s›ndaki dengelerden kaynaklan›yor.

AAnnccaakk,, bbuunnaa rraa¤¤mmeenn,, aakkaann kkaann››nn

dduurrdduurruullmmaass›› aadd››nnaa ssüürreeccii ddeesstteekkllii--

yyoorruuzz..” (Birgün, 22 A¤ustos 2009)

ÖDP Genel Baflkan›, bu “aç›-

l›m”›n bir emperyalist operasyon ol-

du¤undan emindir, tekrar tekrar vur-

guluyor hatta bunu: “Aç›l›m her ne

kadar iç siyaset ifliymifl gibi görünse

de asl›nda dd››flfl ssiiyyaasseettllee ddee direkt ba¤-

lant›l›. AArrtt››kk aakkaann kkaann dduurrssuunn,, aannaa--

llaarr aa¤¤llaammaass››nn.. BBiizz ÖÖDDPP oollaarraakk iiflfliinn

bbuu ttaarraaff››yyllaa iillggiilleenniiyyoorruuzz.”  (Birgün,

22 A¤ustos 2009)

‹flin teorisini ise her zamanki gibi

Müftüo¤lu yap›yor: 

Müftüo¤lu, bunun bir ABD ope-

rasyonu oldu¤unda net: ““‹‹flfliinn mmuuttffaa--

¤¤››nnddaa bbüüyyüükk ööllççüüddee AABBDD’’nniinn bbuulluunn--

dduu¤¤uunnddaann hhiiçç kkiimmsseenniinn bbiirr flflüüpphheessii

yyookk........”” 

Buna ra¤men Müftüo¤lu, mevcut

durumun Kürt sorununun çözümü

için uygun koflullar yaratt›¤›n› söylü-

yor: ““OOrrttaaddaa bbiirr ‘‘ff››rrssaatt’’ oolldduu¤¤uu

aaçç››kk..””

Müftüo¤lu, ““‹‹flfliinn aarrkkaa ppllaann››nnddaa

AABBDD’’nniinn hheeggeemmoonniikk çç››kkaarrllaarr››nn››nn

bbuulluunndduu¤¤uunnuu”” da tesbit ediyor. Ve

fakat sonra da yine flunu söylüyor:

“ABD’nin y›llard›r yapt›¤› gibi her

iki halk›n ba¤r›nda derin yaralar aça-

rak sürüp gelen bu savafl›n sona erme-

sini engelleyecek politikalardan vaz-

geçmifl olmas› bile, bu sorunu gerçek-

ten çözmek isteyenler için öönneemmllii bbiirr

ff››rrssaatttt››rr..”” (O¤uzhan Müftüo¤lu, Bir-

gün, 21 A¤ustos 2009)

Amerikan Çözümüne Destek, 
‘Akan Kan’ Söylemiyle 
Meflrulaflt›r›lamaz! 

Yukardaki de¤erlendirmeler ÖDP

reformizminin Kürt sorununa bak›fl

aç›s›n›n nas›l bir temel üzerine otur-

du¤unu göstermektedir. “Kürt aç›l›-

m›”n›n emperyalist bir operasyon ol-

du¤u görülüyor ama buna ra¤men

“akan kan› durdurmak ad›na” bu çö-

züm destekleniyor.

ABD’nin eski politikalar›ndan

vazgeçmifl olup olmad›¤› tart›flmas›

bir yana, flu DEVR‹MC‹LER AÇI-

SINDAN ÇOK NETT‹R:

Kendisine ilericiyim, devrimci-

yim, sosyalistim diyen hiçbir kifli ve

hiçbir örgüt, eemmppeerryyaalliisstt bbiirr ççöözzüü--

mmüü ssaavvuunnaammaazz,, ddeesstteekklleeyyeemmeezz.. 

Kendisine ilerici, devrimci, sosya-

list diyen bir örgüt, e¤er emperyalist

bir politikay›, plan› destekliyorsa,

orada o deste¤in, o çözümün do¤rulu-

¤u yanl›fll›¤›ndan önce, o örgütün ile-

ricili¤i, devrimcili¤i sorgulanmak du-

rumundad›r. 

ÖDP de iflte flimdi o noktadad›r. 

Esas tart›flma budur. 

Biz, gözü kapal› olarak diyebiliriz

ki, ““eemmppeerryyaalliizzmmiinn hheerrhhaannggii bbiirr

ççöözzüümm ppllaann››nnddaa,, KKüürrtt hhaallkk›› iiççiinn bbiirr

ççöözzüümm yyookkttuurr..””

Bunu söyleyebilmek için, o plan›n

kendisini görmemiz gerekmez. Ayn›

fleyi, oligarflik diktatörlük ad›na ülke-

mizi yöneten AKP için de söyleriz,

ordu için de. 

Fakat bu devrimci zeminden, bu

s›n›fsal bak›fl aç›s›ndan kaym›fl olan-

lar, art›k bütün bu olgular› ancak bir

kaos içinde görmeye bafllarlar. Em-

peryalizm halklar›n sorunlar›n› çözer,

faflizm demokrasi getirir, iflgalle öz-

gürlük sa¤lan›r, tekelci burjuvalar ile-

rici olur vs. vs!!!

Müftüo¤lu da böyle bak›yor. 

Emperyalist bir operasyonu des-

teklemeyi hakl› ç›karmak için, önce

AABBDD’’yyii AAKKLLAAMMAAYYAA girifliyor. Ön-

ce diyor ki:

“Bugüne kadar ABD’nin bölge

politiklar›n›n esas› daima bölgedeki

halklar aras›ndaki uyuflmazl›klar›n

bir çeflit ‘pat’ durumunda sürümce-

mede kalmas› yönünde olmufltur.”

��ÖDP’de UUras’›n ttasfiyesiyle ‘‘devrimcilik ddönemi’ ssona eerdi... 

��ÖDP-DY reformizmi, aasl›na ggeri ddönüp, ddaha dda ggeriye yyöneldi... 

�� Emperyalizme ‘‘Havet’ten ‘‘Evet’ ddeme nnoktas›na ggelindi...

��ÖDP’nin KKürt ppolitikas›: ‘Akan kkan›n ddurmas› aad›na’ eemperyalizm ddesteklenebilir!

ÖDP’nin ‘Emperyalizme Uyum’ ‹lan›!

AKP’nin Kürt Aç›l›m›
ABD OPERASYONUDUR

ABD’ye, AKP’ye, Orduya iliflkin
peflpefle yap›lan bu olumlamalar,

emperyalist dünya düzeniyle,
oligarflik düzenle uzlaflma politikala-
r›d›r. Sömürücü egemen s›n›flar›n 21.
yüzy›lda halâ ilerici, halktan   yana
politikalar izleyebileceklerini iddia

etmektir ki; bu, s›n›fsal bak›fl
aç›s›yla ba¤lar› kopar›p atmakt›r.. 



Ama bugün ABD bu politikas›n›

de¤ifltirmifl (Yaflas›n Obama!!). fiimdi

ABD, halklar aras›ndaki sorunlar›n

çözümünden yanaym›fl. Kan›t m›? O

da var Müftüo¤lu’nda:

“... provokasyonlar›n son dönem-

lerde en az›ndan flimdiye kadar zuhur

etmemifl olmas›, sebebi ne olursa ol-

sun, ABD politikalar›ndaki bu aç›dan

ççöözzüümmddeenn yyaannaa mmeeyyddaannaa ggeelleenn ddee¤¤ii--

flfliimmiinn bir belirtisi de say›labilir.”

Müftüo¤lu özetle diyor ki, bak›n

““mmuuttffaa¤¤››nnddaa AABBDD’’nniinn oolldduu¤¤uu”” ve

“AABBDD’’nniinn hheeggeemmoonniikk çç››kkaarrllaarr››nn››nn

bbeelliirrlleeddii¤¤ii”” bir emperyalist operas-

yonu destekliyoruz ama art›k ABD de

“eskisi gibi de¤il”. Art›k “çözümden”

yana. Art›k “provokasyonlara baflvur-

muyor.”

Yani, ddeemmookkrraattiikk eemmppeerryyaalliizzmm.. 

ÖDP’nin teorisyeni, asl›nda yeni

hiçbir fley söylemiyor. En veciz flekil-

de OOssmmaann ÖÖccaallaann’›n dile getirdi¤i

“demokratik emperyalizm” pespaye

teorisini tekrarl›yor. Keza, Müftüo¤-

lu’nun süsleye püsleye yukar›da söy-

ledi¤i sözler, ABD’nin Irak’› iflgalin-

den bu yana, Kürt milliyetçi hareket

taraf›ndan onlarca defa dile getirildi. 

Böyle bir ““kkooppyyaa”” olmas› kaç›n›l-

maz elbette; çünkü her iki kesim de

emperyalizme verdikleri deste¤i izah

etmeye çal›fl›yorlar. 

Hangi gerekçeyle olursa olsun,

emperyalizmi desteklemek, tart›fl›la-

maz ve kabul edilemez; böyle bir po-

litika, devrimcilik, sosyalistlik içinde

görülemez. 

Ama bir an için “akan kan› durdur-

ma” gerekçesini tart›flmaya “de¤er”

görsek bile, bu gerekçe de tteemmeellssiizz vvee

mmeessnneettssiizzddiirr.. “Akan kan›” bu emper-

yalist proje de durdurmayacakt›r. Biz-

zat bu ““kkaann›› aakk››ttaannllaarr””,, halklara kat-

liamlar yaflatanlar, “akan kan›” durdu-

ramazlar. 20. yüzy›l›n tüm tarihini ha-

t›rlay›n. Veya yak›n tarihin Irak’›na,

Afganistan’›na, Filistin’ine bak›n. Ve-

ya kendi ülkemize bak›n. Halklar›n

“kan›n› ak›tan” sadece ve sadece em-

peryalistler ve onlar›n iflbirlikçileridir.

E¤er “akan kan› durdurma” yolu

olarak teslim olma ve uzlaflma görü-

lüyorsa, bu da yanl›flt›r. Birileri teslim

oldu, uzlaflt› diye halklar›n ulusal ve

sosyal kurtulufl özlemleri bitmez; sa-

vafl devam eder, kan yine akar... Ana-

lara gözyafl› döktüren, onlara evlat

ac›s› yaflatan, faflizmdir, flovenizmdir,

emperyalizmdir, iflbirlikçi iktidarlar-

d›r. “Akan kan›n durmas›”, “Anala-

r›n a¤lamamas›” AAmmeerriikkaann ççöözzüü--

mmüünnüü ddeesstteekklleeyyeerreekk gerçekleflmez.

Müftüo¤lu’nun ‘bar›flç›’ 
ordusu, hangi tercihi 
gösteriyor?

Kuflku yok ki, düzen içi politika

yapmakla, devrimci politikan›n tarz›,

ölçüleri, üslubu, yöntemi farkl› farkl›-

d›r. Düzen içi politikada, günü birlik

tespitler ve savrulmalar “normal”dir.

Dün dedi¤inin ertesi gün yalanlanma-

s› veya yanl›fl ç›kmas› burjuva politi-

kac›s› için sorun de¤ildir. Müftüo¤lu

için herhalde sorun olmal›d›r. Mesela,

AKP ve ordu hakk›nda afla¤›daki sa-

t›rlar› nas›l bir “tahlil” yanl›fl›yla yaz-

m›flt›r? Bir tahlil yanl›fl› yoksa, bir po-

litika tarz› tercihi mi söz konusudur? 

Söyledi¤i fluydu Müftüo¤lu’nun:

“Hükümetin nedenleri ne olursa

olsun -en az›ndan flimdilik- oolldduukkççaa

kkaarraarrll›› ggöörrüünnddüü¤¤üü ‘‘ddeemmookkrraattiikk aaçç››--

ll››mm’’ ssüürreeccii,, baflta Kürt halk› olmak

üzere, toplumun genifl kesimlerinde

‘çözüm ve bar›fl’ için büyük bir umut

yaratm›fl durumda.” (Birgün, 21

A¤ustos 2009)

AKP ve ABD’nin “aç›l›m›”n›n

kimlerde nas›l bir umut yaratt›¤› bir

yana, ÖDP’de büyük umut yaratt›¤›

kesindir. Devam edelim. AKP’yi ül-

kemizi ddeemmookkrraattiikklleeflflttiirreenn bir parti

olarak tespit eden Müftüo¤lu, Ordu

için de ayn› fleyleri düflünüyor:

“... ordu ile hükümet aras›nda bu

konuda ilk defa bir görüfl birli¤inin

meydana gelmifl olmas›ndan da söz

ediliyor. Bu, art›k oorrdduunnuunn ddaa aasskkeerrii

ççöözzüümm dd››flfl››nnddaa bbaarr››flflttaann vvee ççöözzüümmddeenn

yyaannaa bbiirr ee¤¤iilliimmii bbeenniimmsseemmiiflfl oollmmaass››

mmaannaass››nnaa ggeelliiyyoorr ki, bu durum da

her yönden umut verici bir geliflme-

dir. ” (age)

Ülkemizi çok yak›ndan tan›mayan

biri, ordunun bir iki demecine bak›p

böyle bir tespit yapsa, bunu normal

karfl›layabilirsiniz. Ama yukar›daki

tespiti yapan, ‘70’lerden bu yana ül-

kemiz siyasetinin içinde olan biridir.

O halde bunu basit bir siyasal yan›lg›,

bir tahlil hatas› olarak görmek müm-

kün de¤ildir. 

ABD’ye, AKP’ye, Orduya iliflkin

peflpefle yap›lan bu oolluummllaammaallaarr,

emperyalist dünya düzeniyle, oligar-

flik düzenle uzlaflma politikalar›d›r.

Mevcut sistemi, meflru görmenin ifa-

desidir. Dahas›, sömürücü egemen s›-

n›flar›n 21. yüzy›lda halâ ilerici, halk-

tan yana politikalar izleyebilecekleri-

ni iddia etmektir ki; bu, ss››nn››ffssaall bbaakk››flfl

aaçç››ss››yyllaa bbaa¤¤llaarr›› kkooppaarr››pp aattmmaakktt››rr......

O¤uzhan Müftüo¤lu, 21 A¤ustos

tarihli yaz›s›nda, bir de flöyle  bafll›k

kullanm›fl: ““11999922’’ddeekkii öönneerriilleerriimmiizz

bbuuggüünn ddiilllleerrddee..””

Anlafl›l›yor ki, bundan kendilerine

bir övünç pay› ç›kar›yor. Ama önce flu

aç›kl›¤a kavuflturulmal›, o zamanki

DY’nin  önerileri, bugün kkiimmlleerriinn

ddiilliinnddee?? 

Devrimcilerin, Marksist-Leninist-

lerin de¤il; burjuvazinin, küçük-bur-

juvazinin, reformizmin dilinde. 

Çünkü zaten, o zamanki önerileri

de, ancak bu kesimlerin s›n›fsal ve

politik tercihlerine paraleldir. Aç›kça

ddüüzzeenniiççiiddiirr.. AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii parale-

lindedir. Düzenin kkaabbuull eeddiilleebbiilliirrlliikk

s›n›rlar›ndad›r. TT››ppkk››,, 22000066’’ddaa

ÖÖDDPP’’nniinn iilleerrii ssüürrddüü¤¤üü “Birarada

Yaflam› Savunal›m” politikas› gibi.

Burjuva politikalar çerçevesinde ne

zaman neler revaçtaysa, ÖDP de bun-

lar› gözetmifltir. ‹flte, Müftüo¤lu’nun

övündü¤ü 1992’deki önerinin düzeni-

çili¤i daha o “çözüm paketi”nin flu

maddesinde görülmektedir: “ ‹‹llkk iiflfl,,

mmeevvccuutt ssaavvaaflflaa ssoonn vveerriillmmeessii((ddiirr))......””

Sonra devam ediyor:

“ KKüürrtt ssoorruunnuunnddaa ddaayyaatt››llaann aasskkee--

rrii ççöözzüümm yyoolluunnaa kkaarrflfl›› ddeemmookkrraattiikk

bbiirr ççöözzüümm ssiiyyaasseettiinnii …… ››ssrraarrllaa ssaa--

vvuunnmmaakk ((ggeerreekkiirr))… 

“ BBaarr››flflçç››--ddeemmookkrraattiikk bbiirr ssiiyyaassii

ççöözzüümm yyoolluunnuunn ggeelliiflflttiirriillmmeessii[[nnee]]

karfl› önyarg›l› bir flekilde yaklafl›l-

mamal›...”

Burjuvalar, küçük-burjuvalar bu

“çözümü”, niye dillerine almas›nlar?

Ama bizce Müftüo¤lu, bundan bir

övünç ç›karaca¤›na kendilerine dö-

nüp flu soruyu sormal›: Bizim öneri-

miz nnaass››ll bbiirr öönneerrii kkii,, ABD’den
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Biz, gözü kapal› olarak diyebili-
riz ki, “emperyalizmin herhangi
bir çözüm plan›nda, Kürt halk›

için bir çözüm yoktur.” 
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Kürt milliyetçilerine, AB’den bilcüm-

le küçük-burjuvalara kadar herkesin

dilinde olabiliyor? 

ÖDP’de ‘geçici devrimcilik 
dönemi’nin sonu!

Hat›rlanaca¤› gibi, ÖDP içinde

Ufuk Uras grubuyla, Müftüo¤lu gru-

bu aras›nda aç›k bir iktidar savafl› sür-

dü¤ü dönemde, özellikle Müftüo¤lu

kesiminde yeralanlar›n dili, alabildi-

¤ine militan, ihtilalci bir dile dönüfl-

müfl, y›llard›r hat›rlamad›klar› flehit-

leri hat›rlamaya bafllam›fllar, y›llard›r

dillerine pek almad›klar› emperya-

lizmden, faflizmden ve devrimcilikten

sözeder olmufllard›. 

Bu tart›flmalara dair yazd›¤›m›z

her yaz›da, bunun geçici bir durum ol-

du¤unu, sadece kendi iç çat›flmalar›n-

da güç kazanmak için baflvurulan bir

yol oldu¤unu belirtmifltik. fiimdi, or-

taya konulan flu politikalar, o “geçici”

dönemin bitti¤ini –ve elbette bizim

ÖDP-DY’ye iliflkin bu öngörümüzün

de yerine oturdu¤unu– gösteriyor.

Müftüo¤lu ve beraberindekiler, bu

“devrimcilik” döneminde, daha önce

Ufuk Uras’la birlikte savunduklar›

AB’ye uyum destekçili¤ini bile, san-

ki onun teorisini kendileri yapmam›fl

gibi elefltirmeye kalkm›fllard›. AB ko-

nusundaki “havet” politikas›n› sadece

Uras kesimine aitmifl gibi göstermeye

çal›flanlar, arflivlerin kendilerini ya-

lanlad›¤›n› piflkince görmezden geldi-

ler. Mesela, AB’ye uyum sürecinin

bir anlamda ““yyuukkaarr››ddaann ddeemmookkrraa--

ttiikk ddeevvrriimm”” oldu¤u teorisini yapan

Müftüo¤lu’nun grubundakilerdi. 

Ama herfleye ra¤men, o günlerde

Avrupa emperyalizmi karfl›s›ndaki ta-

v›r ““hhaavveett”” biçimindeydi. Yani görü-

nürde “ne hay›r”, “ne evet” diyorlar-

d›. “Utangaç” bir emperyalizm des-

tekçili¤i vard›. fiimdi art›k hhaavveett’ten

eevveett’e gelinmifltir.

Hem de ““tteerreeddddüüttssüüzz”” evet. 

Ona göre, devrimci siyaset,

“Kürtlerin dillerini kültürlerini öz-

gürce yaflay›p gelifltirebilecekleri, her

geliflme, ne kadar eksik olursa olsun,

kkiimm taraf›ndan yap›l›rsa yap›ls›n, ...

tteerreeddddüüttssüüzzccee destekler.”

Kim yaparsa yaps›n; bu teori de

Barzaniler’den al›nma. Onlar da ken-

di haklar› için Amerika’yla iflbirli¤ini

böyle teorilefltirmifllerdi. 

Müftüo¤lu döne döne tekrarl›yor:

“‹flin arka plan›nda ABD’nin hege-

monik ç›karlar›n›n bulunmas› ... izle-

necek sosyalist politika aç›-s›ndan bir

tteerreeddddüütt unsuru oluflturamaz.”

Tekrarl›yor Müftüo¤lu, ki bir te-

reddüt olmas›n: “d›flardan kotar›l›p

gündeme getirilmifl olmas›nda flafl›la-

cak bir fley olmad›¤› gibi bu durumun

izlenecek siyaset aç›s›ndan herhangi

bir tteerreeddddüütt unsuru oluflturamayaca-

¤› da aç›k olmal›d›r. ”

San›r›z kimsenin bir tereddütü

kalmam›flt›r: AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaa--

lliizzmmiinniinn ppoolliittiikkaallaarr››nnaa aaçç››kkççaa eevveett

ddeenniillmmeekktteeddiirr.. Yar›n bir kaç hak k›-

r›nt›s› gerçekleflirse, “demokratik em-

peryalizm, yukar›dan demokratik

devrimi sürdürüyor” diye teori yap-

malar› da flafl›rt›c› olmaz. 

Ama hayat, yine yalanlar onlar›. 

Devrimcilikten uzak düflünceler

egemen olmaya bafllad›¤›nda, sapla

saman birbirine kar›flt›r›l›r. Pratik yine

ayr›flt›r›r. Müftüo¤lu’nun AKP’yi “de-

mokratikleflmede kararl›” diye, ordu-

yu “bar›fltan çözümden yana” diye

öven yaz›s›n›n mürekkebi kurumadan,

her ikisi de ““ssoonn tteerröörriisstt yyookkeeddiilliinnccee--

yyee kkaaddaarr......”” söylemine sar›ld›lar tek-

rar. Müftüo¤lu’nun yaz›s›, adeta iki

günde hükümsüz hale geldi. Elbette

hükümsüz hale gelen bir yaz› de¤il,  o

yaz›n›n ortaya koydu¤u uzlaflmac›,

sorunlar›n çözümünü egemen s›n›flar-

dan bekleyen icazetçi politikalard›r. 

ÖDP reformizminin Kürt sorunu-

na iliflkin devrimci bir çözümü yok-

tur. Çözümü düzeniçidir ve esas ola-

rak da eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarraa hhaavvaallee eeddiill--

mmiiflflttiirr.. Devrimci Yol anlay›fl›n›n Kürt

sorununu emperyalistlere veya oli-

garflinin partilerine, ordusuna havale

etmesi, esas olarak bu anlay›fl›n bafl-

tan beri içinde bar›nd›rd›¤› bir e¤ilim-

dir. Daha 1978’de, DY tasfiyecili¤i-

nin elefltirisini yaparken, DY’nin

Kürt sorunu konusunda tamamen fay-

dac› davrand›¤›, “Kürdistan’da da var

olmak”tan öteye bir program› olma-

d›¤›n› ve DY’in konuya yaklafl›m›nda

da flovenizmin egemen oldu¤unu or-

taya koymufltuk. ÖDP’nin mevcut

durumdaki tavr›, en kaba haliyle yu-

kar›da ifade edilenlere denk düflmek-

tedir. Sorunu sahiplenen, kkeennddii ssoorruu--

nnuu olarak gören, çözüm için ssiiyyaassii

iirraaddeessiinnii koyan bir yaklafl›m› yoktur

ÖDP-DY anlay›fl›n›n. 

Demokratl›¤›n ölçüsü, faflizme

karfl› olmak, ilericili¤in ölçüsü, em-

peryalizme karfl› olmakt›r. Ki bu ikisi

günümüzde art›k içiçedir. ÖDP, bir

ABD operasyonu olan AKP’nin Kürt

aç›l›m›”na destek politikas›yla, iki öl-

çünün de uza¤›na düflmektedir.

Parti içi hesaplarla, devrimci de-

¤erleri istismar edip, Mahir Çayanla-

r’›, Dev-Genç’i, anti-emperyalist mü-

cadeleyi, flehitlerini savunuyor gözü-

kenler, tasfiyeden sonra rahatlam›fl-

lard›r. ÖDP-DY’nin tarihi bu tür sav-

rulmalar ve ayak oyunlar› ile dolmufl-

tur. Ama bir baflka sonuç da fludur ki,

bugün ÖDP, emperyalist çözümleri

savunmakta daha cüretlidir. Cüret de-

dikse, bu elbette bedeller ödemeyi

göze alan bir cüret de¤ildir. Uzlaflma-

n›n, teslimiyetin tarihsel olarak lanet-

lenmifl cüretidir; de¤ilse, bugün em-

peryalist politikalar›, AKP’nin politi-

kalar›n› desteklemek için hiç cüret

gerekmiyor. Cüret, anti-emperyalist,

anti-oligarflik mücadeleye at›labil-

mektedir; cüret, mesela ABD’ye karfl›

karikatür sergisi açmaktad›r,

ABD’nin ne kadar de¤iflti¤ine dair

teori yapmakta de¤il... 

Ustalar›m›z›n vasiyetidir; emper-

yalist düzenin, oligarflik düzenin ba-

takl›¤›na gitmekte olan ilericileri, de-

mokratlar› oraya gitmekten al›koy-

mak için sesimizin yetti¤i kadar hay-

k›r›p uyar›r›z onlar›, elimizi tüm gü-

cümüzle uzat›r›z ve flimdi yapt›¤›m›z

budur. Fakat, o kesimler, o batakl›¤a,

kendileriyle birlikte bizi ve baflkalar›-

na da çekmeye kalkar, emperyalizmin

politikalar›na yedeklenmenin teorisi-

ni yapmaya kalkarlarsa, onlar›n kim-

seyi yanlar›nda sürüklemeden bir an

önce o batakl›¤a var›p solun üzerin-

den gölgelerinin kalkmas› için de eli-

mizden geleni yapar›z...  

Emperyalist düzenin, oligarflik
düzenin batakl›¤›na gitmekte
olan ilericileri, demokratlar›

oraya gitmekten al›koymak için
sesimizin yetti¤i kadar hayk›r›p

uyar›r›z onlar›, elimizi tüm
gücümüzle uzat›r›z ve flimdi

yapt›¤›m›z budur. 
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Güler Zere ‹çin... 
Güler Zere için Bir Kitap:

Düflünün ki yeryüzüne akan

bütün canlar gibi 

Ekmek kokusu yan›bafl›m›zda

dursun diye  Her gün yüreklerimi-

ze su verdik! ‹flte o okyanus dam-

las›yla yürüyoruz. Güler Zereler

ne istedi, neyi buldu? Hepimizin

içinde duran vicdan ve vefa a¤›tla-

r› flimdi yüz y›llar›n cevab›yla ka-

p›m›zda bekliyor . Yeryüzü Ço-

cuklar› yazd›! CANIMIZ GÜLER

ZERE ‹Ç‹N isimli kitap bu sat›r-

larla karfl›l›yor okuru... Yazar Ak›n

Ok’un öncülü¤ünde oluflturulan

derleme çal›flmas›na Yar Yay›nlar›

da kitab› basarak katk› sunmufl.

Elli ayd›n ve sanatç›n›n Güler Ze-

re için yazd›¤› yaz›, fliir  ve çizgi-

lerden oluflan kitapta Güler Ze-

re’ye Özgürlük talebi hakim. Kita-

b›n sat›rlar›nda kimi dizeler vic-

dan ad›na, kimisi gelecek ad›na,

kimisi  umut ad›na  Güler Zere’ye

Özgürlük istiyor.  

...ses verin, ses verin, ses verin

diye ba¤›ran sat›rlarla  ayn› düflün-

cede birlefliliyor bu kitapta; GÜLER

ZERE SERBEST BIRAKILSIN! 

Türkiye Yazarlar Sendikas›’ndan;

“Hücre, Kelepçe Ve
Kanser”

Güler Zere'nin yakaland›¤› kan-

ser hastal›¤›, t›bb›n iyilefltirme gü-

cünün yetmeyece¤i bir aflamay› geç-

mifl görünüyor. Bugüne dek verdi¤i

pek çok raporla güvenirli¤i hayli

tart›fl›l›r hale gelen Adli T›p Kuru-

mu, Güler Zere'nin "hapishanede/

hücrede kalmas›" yönünde baz› ra-

porlar verdi. Oysa t›bb›n kanser ko-

nusunda uzmanlaflm›fl öteki kurum-

lar›, Adli T›p Kurumu'nun tam tersi-

ni söylemekte ve bir insan›n yaflam›

bak›m›ndan irkiltici olgular› art arda

s›ralamaktad›r.

Bu süreçte, bütün yazarlar›n, ay-

d›nlar›n, bas›n mensuplar›n›n kendi

etkinlik alanlar›nda (Yazarak, ha-

berlefltirerek, Zere ve öteki mah-

kûmlar için düzenlenen etkinliklere,

eylemlere kat›larak ve bunlar›n du-

yurulmas›na katk› sa¤layarak) Ze-

re'yi ve benzer konumda olan tutuk-

lular› desteklemesini diliyoruz…

‹nsan›, insanl›¤› savunmak insa-

na düfler.” ( 28 A¤ustos 2009)

Hakan Do¤an'› Kaybettik
Hakan Do¤an, 22 A¤ustos ‘ta  Stuttgart'taki

evinde yaflam›na son verdi.

Hakan, 1983 Nazimiye/Dersim do¤umluydu.

2000 y›l›na kadar ‹stanbul Sar›gazi’de oturu-

yordu.  Cephe sempatizan›yd›. 2000 y›lnda

Almanya’ya giderek devrimcileri buldu.

2004 y›l›nda Stuttgart Kültür ve Sanat Evi'nin

kurulufl çal›flmalar›nda ve yönetiminde yer al-

d›. ‹çine düfltü¤ü bir anl›k bunal›m ve zaaf,

Hakan’› intihara sürükledi. Stuttgart Halk

Cephesi'nin Do¤an için yapt›¤› aç›klamada

“Aram›zdan bizi üzerek ayr›ld›n... Seni bitmez

tükenmez neflenle, samimiyetinle hat›rlayaca-

¤›z” denildi. 

Hakan Do¤an’n›n cenazesi, 25 A¤ustos’ta

Stuttgart’ta Halk Kültür Evi'nde arkadafllar›,

ailesi ve dostlar›n›n bulundu¤u törenle  vasi-

yeti gere¤i Dersim Nazimiye u¤urland›.

“Say›n M.  Sadullah Ergin

Adalet Bakan›

Kanser hastas› tutuklu Güler

Zere daha iyi koflullarda tedavi

görmesi için derhal serbet b›rak›l-

mal›d›r.

Güler Zere, dünyan›n gözleri

önünde ve hepimizin tan›kl›¤›nda

günden güne ölüme yaklaflmakta-

d›r.  Çukurova Üniversitesi Adli

T›p Ana Bilim Dal› taraf›ndan ha-

z›rlanan iki ayr› raporda da Güler

Zere’nin Yaflam›n›n a¤›r risk alt›n-

da oldu¤u, cezaevi ve hastahanele-

rin mahkum koflullar›nda bak›m

ve tedavisinin sa¤l›kl› olarak yeri-

ne getirilmesinin mümkün olmad›-

¤›, iyileflinceye kadar hapis cezas›

infaz›n›n ertelenmesinin uygun

olaca¤›  belirtilmesine ra¤men ser-

best b›rak›lmam›flt›r. 

‹nsan hakk›na, t›b bilimine, hu-

kuka ve vicdana s›¤mayan bu dav-

ran›fl› do¤ru bulmayan biz yazar-

lar, durumu nazik olan kanser has-

tas› Güler Zere’nin bir an önce

sa¤l›kl› bir flekilde tedavi edilmesi

için serbest b›rak›lmas›n› talep

ediyoruz. 

PEN Yazarlar Derne¤i Baflkan›

‹nci Aral

Hapisteki  Yazarlar Komitesi

Halil ibrahim Özcan

2 Eylül 2009

Özgürlük Ça¤r›s› 
33. Haftas›nda

Almanya Köln flehrinde

her hafta Cumartesi günü  ya-

p›lan özgürlük eylemi 33. haf-

tas›n› geride b›rakt›. 10 ay ön-

ce tutuklanan Anadolu Fede-

rasyonu çal›flanlar› halen

mahkemeye ç›kar›lmad›lar ve

tecritte tutuluyorlar. Türki-

ye'deki faflist rejimin avukat-

l›¤›na soyunan Alman devleti-

nin savc›lar›  iddianame bile

haz›rlayamad›.

29 A¤ustos’ta yine Dom

kilisesi önünde özgürlük pan-

kart› aç›larak federasyon çal›-

flanlar›n›n tutuklanmalar› pro-

testo edildi, bildiriler da¤›t›ld›.

Faruk Ereren'in
Davas› Sürüyor

Almanya Düsseldorf'daki

tecrit hücresinde tutulan dev-

rimci tutsak Faruk Ereren'in da-

vas›na 26-27 A¤ustos  tarihle-

rinde devam edildi.

26 A¤ustos’ta davada tan›k-

l›k yapan polis memuru Türki-

ye'nin iflkenceci polisleri tara-

f›ndan al›nan emniyet ifadele-

rinden örnekler verdi. Devrimci

tutsak Faruk Ereren'de  26-27

A¤ustos tarihli duruflmalarda

dinlenen-tan›kl›k yapan polisle-

re sordu¤u bir çok soruda iki po-

listen de "hat›rlam›yorum",

"unuttum" cevaplar›n› ald›.

Dava 2 Eylül’e ertelendi.

Adalet ‹stiyoruz!
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04  Eylül...Yine Taksim’deydi

umutlu kalabal›k. Güler’i o iflken-

cehaneden çekip alaca¤›na inanan-

lar neredeyse bir saat öncesinden

toplanmaya bafllam›flt›. Haftalard›r

her cuma buradan hem Güler’e se-

lam gönderiliyor hem de adalet is-

te¤i yineleniyordu. Küçük gruplar

halinde birikmifllerdi iflyerinden ç›-

kanlar, çal›flt›klar› derneklerden ge-

lenler, mahkeme salonlar›nda iflle-

rini bitirenler, evinde çocu¤unu,

hastas›n› b›rakanlar, arkadafl›yla

buluflmas›n› iptal edenler, buluflma

noktas› olarak saat 19.30’u ve

Tramvay Dura¤›’n› seçenler, kolu-

na annesini tak›p da gelenler...

Hasta oldu¤u halde bir baflka hasta

kurtulsun diye, Güler kurtulsun di-

ye geçti yafll› bir anne pankart›n

ucuna. Geç kalma telafl›yla çocu¤u-

nun arabas›n› kan ter içinde süren

bir baflka anne kar›flt› o kalabal›¤a.

Trafi¤e tak›l›p da  geç kalanlar can

s›k›nt›s›yla hemen ald›lar dövizleri

ellerine, “Güler Zere’ye Özgürlük”

slogan›n› dalgaland›rmaya bafllad›-

lar...

Önde yine Güler Zere’nin büyük,

elleri kelepçeli foto¤raf› beyaz ba-

flörtülüler taraf›ndan sarmalanm›fl.

Arkas›nda “Güler Zere’ye Özgür-

lük/Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-

k›ls›n” pankart›n›n hem Türkçe

hem ‹ngilizce yaz›lm›fl iki ayr› hali

tafl›n›yor yafll›lar ve gençler taraf›n-

dan. Serbest b›rak›lmas› istenen

hasta tutsaklar›n listesi hemen ya-

n›bafl›nda.

“Merhamet De¤il, Adalet ‹stiyo-

ruz” diyorlar, Güler Zere’ye özgür-

lük isteyenler, hasta tutsaklar›n ser-

best b›rak›lmas› için çabalayanlar.

Sloganlar›n toparlay›c›l›¤›yla yine

‹stiklal Caddesi geçiliyor.  Sabr›n

taflt›¤›n› gösteren “Katil Devlet He-

sap Verecek” sözleri en gür haliyle

at›l›yor. Keza “Bedel Ödedik, Be-

del Ödetece¤iz” de öyle. Alk›fllar,

›sl›klar, z›lg›tlar bu iflten vazgeçil-

medi¤inin, özgürlük talebi karfl›-

lanmadan devletin yakas›n›n b›ra-

k›lmad›¤›n›n iflareti.   

Yürüyüflün ortas›nda  kalabal›k yi-

ne oturma eylemi yap›yor ve hep

bir a¤›zdan sanatç› Ercan Ayd›n efl-

li¤inde Çav Bella’y› söylüyorlar.

Bu sesin Güler Zere’ye gitti¤ini bi-

lerek, buna inanarak... Galatasaray

Lisesi’nin önüne gelindi¤inde bir

saatlik yürüyüfl öfkeyle tamamlan›-

yor. Çevreden el sallayanlar, alk›fl-

larla destek verenler, soru soranlar,

yürüyüfle kat›lanlar, pencerelerden

izleyenler. Buras› tan›kt›r ki Güler

Zere’yi zulmün elinden çekip ala-

cak bu inanm›fl insanlar...

Eylemi örgütleyen k›rka yak›n

kurum ad›na ortak aç›klamay›

KESK Dönem Sözcüsü Azim

fiamilo¤lu okuyor. 

Aç›klaman›n ard›ndan Av. Taylan

Tanay’›n, Güler Zere’nin yazd›¤›

mektuptan bölümler okumas› iki-

binbeflyüz insan›n h›nçla slogan at-

mas›na neden oluyor. 

Her hafta burada toplanan bu kala-

bal›k, “merhamet de¤il adalet isti-

yor!”

***

AAddllii TT››pp’’aa FFaakkss,, 

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››nnaa TTaabbuutt......
AAnnttaallyyaa’da 26 A¤ustos’ta Gül-

lük PTT'sinin önünde yap›lan ey-

lemle Adalet Bakanl›¤›’na tabut

postaland›, Adli T›p’a ise faks gön-

derildi. Ortak imzayla gerçeklefltiri-

len eylemde ÇHD Genel Baflkan

Yard›mc›s› Münip Ermifl bas›n aç›k-

lamas›n› okuyarak "Güler Zere’yi

öldürtmeyece¤iz" dedi. 

***

HHaattaayy'da 26 A¤ustos günü ak-

flam saatlerinde KESK, HALK

CEPHES‹, ESP, ‹HD, ALINTER‹,

TÖP, SOSYAL‹ST PART‹, DTP,

SEH, HALKEVLER‹, EMEP, AN-

TAKYA DEMOKRAT‹K KÜLTÜR

SANAT DERNE⁄‹ ortak bir yürü-

yüfl ve bas›n aç›klamas› yapt›.

Sloganlarla Ulus Alan›na gelin-

di¤inde ‹HD'den Av. Adnan Ery›l-

maz aç›klamay› okudu.

Merhametinizin de¤il
yasalar›n›z›n gere¤ini yap›n!

TAKS‹M

Güler’i ‹stiyoruz!



HHaattaayy’da bir baflka eylem de

31 A¤ustos’ta TAYAD’l›lar tara-

f›ndan yap›ld›.

Seval Arac›’n›n okudu¤u aç›k-

lamada; “Adli T›p'›n karar› her ne

yönde olursa olsun biz kararl›y›z.

Hasta tutsaklar› tecrit hücrelerin-

de, izbe mahkum ko¤ufllar›nda öl-

dürtmeyece¤iz” dedi. EEyleme

EHP de destek verdi.  

***

Güler Zere'ye Özgürlük Plat-

formu 26 A¤ustos’ta KKooccaaeellii'de

Güler Zere’’yi zulmün elinden al-

mak ve zulmü herkese duyurmak

için bir yürüyüfl yapt›.

120 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfle

Kocaeli esnaf› da alk›fllarla kat›l-

d›. Merkez Bankas›'ndan ‹nsan

Haklar› Park›'na kadar yap›lan

yürüyüflün ard›ndan ‹nsan Hakla-

r› Park›'nda bir bas›n aç›klamas›

yap›ld›.

***

EEsskkiiflfleehhiirr’’de bir çok demok-

ratik kitle örgütünün biraraya gel-

di¤i 26 A¤ustos tarihinde yürü-

yüfl ve Güler Zere ile ilgili bas›n

aç›klamas› yap›ld›.

"Güler ZERE'ye Özgürlük,

Güler ZERE Serbest B›rak›ls›n

Devrimci Tutsaklar Onurumuz-

dur, Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-

k›ls›n" sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-

lemde 27 A¤ustos’ta toplanacak

Adli T›p Kurulu’na seslenilerek

t›bba ve hukuka uygun davran-

malar› istendi.

***

‹HD AAnnkkaarr aa fiubesi her hafta

yapt›¤› “Hasta Tutsaklar Serbest

B›rak›ls›n” ça¤r›s›n› bu hafta da

29 A¤ustos günü yineledi.

K›z›lay Yüksel Caddesi'nde

"Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-

s›n" pankart›n› açarak eylem ya-

pan ‹HD’ye TAYAD'l› aileler de

destek verdi.. S›k s›k "Hasta tut-

saklar serbest b›rak›ls›n, içerde

d›flar›da hücreleri parçala" slo-

ganlar›n›n at›ld›¤› eyleme 40 kifli

kat›ld›.

***

AAddaannaa’da geçen hafta de-

mokratik kitle örgütleri ile birlik-

te yap›lan oturma eylemine bu

hafta da devam edildi. 

30 A¤ustos günü ‹nönü Par-

k›’nda yap›lan oturma eylemin-

de  “Güler Zere’ye Özgürlük

Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-

s›n” pankart› aç›ld›. 

Ortak aç›klamay› Mehmet

B›ld›rc›n okuyarak, 27 A¤ustos

günü ‹stanbul Adli T›p Üst Ku-

rulu’nun erteleme karar›n›  ve

di¤er geliflmeler hakk›nda da bil-

gi verdi.

***

MMeerrssiinn’de “Güler Zere’ye

Özgürlük” eyleminin bu hafta

yedincisi yap›ld›.1 Eylül günü

yap›lan eylemde TAYAD’l›  Ai-

leler ad›na  aç›klamay› Hasan

Biber okudu. Eyleme ‹HD, BES

ve SES de destek verdi.

***

2 Eylül günü ayd›n›, avukat›,

ö¤rencisi, ev kad›n› ve iflçisi,

memuru ile Güler’in sesi bir kez

daha AAnnkkaarr aa’da Adalet Bakan-

l›¤› önünde yank›land›.

Çeflitli kurum temsilcilerinin

kat›l›m› ile baflta Güler Zere ol-

mak üzere tüm hasta tutsaklar›n

serbest b›rak›lmas› için bir

eylem yap›ld›. 

55 kiflinin kat›ld›¤› eylemde

bas›n aç›klamas›n› Ça¤dafl Hu-

kukçular Derne¤i Genel Baflkan›

Selçuk Koza¤açl› okudu.

***

BBuu rrssaa’da, 3 Eylül’de Bursa

Güler Zere’ye Özgürlük Platfor-

mu, Adli T›p Üst Kurulu’nun 27

A¤ustos günü verdi¤i ölüm kara-

r›n› protesto etmek için, Osman-

gazi Metro ‹stasyonu giriflinden

Kent Meydan›’na kadar yürüyüfl

yapt›.

Platform ad›na bas›n aç›kla-

mas›n› okuyan  Yalç›n Do¤ru

“adalet özlemimizden ve müca-

delemizden asla vazgeçmeyece-

¤iz!” dedi. Aç›klaman›n ard›n-

dan oturma eylemine geçildi ve

Adli T›p’› teflhir eden  bir oyun

oynand›. Güler’in mektubu nun

okundu¤u eylemde fliirler, marfl-

lar ve sloganlar eyleme kat›lan

seksene yak›n kifli taraf›ndan

hep birlikte söylendi.
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***

3 Eylül günü ‹‹ssttaannbbuull’da Adli

T›p önü yine kalabal›kt›. Güler Zere

hakk›nda bir karara var›l›p var›lma-

d›¤›n› ö¤renmek için Adli T›p Ku-

rumu baflkan›yla görüflmek üzere

randevu alan avukatlar›n içeriye

girmesinin ard›ndan d›flar›da yakla-

fl›k 150 kifli sloganlarla görüflmenin

sonucunu  bekledi.  Görüflmenin ar-

d›ndan bas›na bir aç›klama yapan

Av. Oya Aslan, iki farkl› sürecin ifl-

ledi¤ini; bunlardan birinin Elbistan

Savc›l›¤›’n›n kendi yetkisini

kullanarak Cumhurbaflkanl›¤›na

Güler Zere’nin “affedilmesi” için

baflvurdu¤unu ve bu dosyan›n 3. ‹h-

tisas Kurulu’nun önünde oldu¤unu;

di¤er sürecin ise Güler Zere’nin

avukatlar› taraf›ndan “cezan›n infa-

z›n›n ertelenmesi için”  yap›lan bafl-

vuru dosyas›ndaki eksikliklerin flu

ana kadar giderilmemesi...oldu¤u

belirtti.

Adli T›p Kurumu Baflkan› Haluk

‹nce’nin “af dosyas›n›n ifllemlerinin

daha h›zl› yürüyece¤i” yönünde gö-

rüfl belirtmesi,  di¤er dosyadan ka-

rar›n ç›kmas›n›n üç ay kadar bir za-

man bile alabilece¤ini söylemesinin

ard›ndan  Adli T›p Kurumu önünde

bekleyen kalabal›k “Merhamet De-

¤il Adalet ‹stiyoruz, Bedel Ödedik

Bedel Ödetece¤iz” sloganlar›yla

durumu protesto ederek karfl›l›k

verdiler.

Ortak aç›klaman›n ve Güler Ze-

re’nin mektubunun okunmas›n›n ar-

d›ndan bir gün sonra Taksim eyle-

minde görüflmek üzere eylem bitiri-

lirken Adli T›p önüde bafllat›lan Öz-

gürlük Nöbeti devam ediyordu.

26 A¤ustos günü AAddaannaa'da

DHF, ‹HD, HALK CEPHES‹,

BDSP, ESP, ALINTER‹,ÇHKM,

HALKEVLER‹, D‹P, ODAK Adli

T›p karar›ndan bir gün önce bir ba-

s›n aç›klamas› yaparak Güler Zere

hakk›nda karar aç›klan›ncaya kadar

sürecin takipçisi olacaklar›n› duyur-

du. Av. fiiar Perinçek’in okudu¤u

aç›klamada "Güler Zere'ye Özgür-

lük, Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-

k›ls›n, Tecriti Kald›r›n Ölümleri

Durdurun, Devrimci Tutsaklar Onu-

rumuzdur, Erol Zavar'a Özgürlük"

sloganlar› s›k s›k at›ld›.Aç›klamaya

50 kifli kat›l›rken eylemin ard›ndan

15 kifliden oluflan heyet, otobüse

binerek Balcal› Hastanesi önüne

gitti.

***

27 A¤ustos’ta ‹‹zzmmiirr Tecrite

Karfl› Mücadele Platformu Bayrakl›

Adli T›p  önünde bir eylem yapt›.

Eyleme KESK ‹zmir fiubeler Plat-

formu, ÇHD, Halkevleri, Köz imza-

c› olarak kat›l›rken ÖDP, DTP,

BDSP de eyleme destek verdiler.

Ayn› gün akflam saatlerinde, Adli

T›p Üst Kurulu’nun Güler Zere ile

ilgili tahliye karar›n› vermemesi

üzerine Kemeralt› Girifli’nde topla-

nan Halk Cepheliler yapt›klar›

eylemle “Güler Zere’yi almakta

kararl› olduklar›n› vurgulad›lar.

Aç›klaman›n ard›ndan her hafta ol-

du¤u gibi oturma eylemi yap›ld›.

Otuz kiflinin kat›ld›¤› eyleminde

Özgür Tutsak ve Bize Ölüm Yok

marfllar› söylendi. 

***

BBuurrssaa’da 27 A¤ustos’ta Adliye

Saray› önünde Bursa Güler Zere’ye

Özgürlük Platformu’nun yapt›¤›

eylemde “Güler Zere’ye Özgürlük

Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”

ve hasta tutsaklar›n isimlerinin bu-

lundu¤u “ÖLDÜRTMEYECE⁄‹Z!”

yaz›l› pankartlar aç›ld›. K›rk kiflinin

kat›ld›¤› eylemde aç›klamay›

okuyan Av. Asl› Evke Yetkin Güler

Zere’yi zulmün elinden almakta

kararl› olduklar›n› vurgulad›.

*** 

Adli T›p Kurumu Üst Kurulu’nun

topland›¤› gün bir baflka eylem de

AAnnttaallyyaa’da yap›ld›. Halk Cephesi,

DHF, D‹P Giriflimi, ESP, Pir Sultan

Abdal Derne¤i, ÖDP, MESOP K›fl-

lahan Meydan›’nda bir aç›klama ya-

parak oturma eylemi bafllatt›. 

Akflam saatlerine kadar süren

oturma eylemi Adli T›p’›n “evrak

eksikli¤inden” dolay› karar› ertele-

di¤i haberinin gelmesinin ard›ndan

yap›lan aç›klamayla sona erdi.

Aç›klamada “Adli T›p Güler Ze-

re’nin ölümüne imza atm›flt›r. Çün-

kü Güler’in zaman lüksü yoktur.

Karar›n takipçisi olmaya devam

edece¤iz” denildi.

***

27 A¤ustos’ta bir baflka eylem

MMeerrssiinn’de yap›ld›. Güler Zere’ye

özgürlük isteyenler ‹HD önünde

toplanarak Taflbina’ya kadar yürü-

düler. “Güler Zere’ye Özgürlük,

Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”

pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde Halk

Cephesi, ‹HD, DHF, EHP ve Al›n-

teri ad›na bas›n aç›klamas›n› Hasan

Biber okudu.

***

Güler Zere’ye özgürlük isteyen

demokratik kitle örgütleri 27 A¤us-

tos günü Güler Zere’nin sesini

AAnnkkaarraa’da AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤›› önü-

ne tafl›d›lar. Ankara Güven Park’ta

Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›

için oturma eylemi yapan kurumlar

gelen ziyaretçilere Güler Zere’nin

durumunu anlatt›. 60 kiflinin kat›ld›-

¤› eylemde Ça¤dafl Hukukçular

Derne¤i Ankara fiube Baflkan› Av.

R›za Karaman “Hasta tutsaklar›n

hapishanelerde tecritle, sessiz imha

yöntemiyle öldürülmesine seyirci

kalmayaca¤›z” fleklinde bir aç›kla-

ma okudu.

Adli TT›p’ta TToplant›, 
Meydanlarda ““Güler ZZere’ye ÖÖzgürlük”
Sloganlar› VVard›

Güler’i ‹stiyoruz!



DDüüsssseellddoorrff KKoonnssoolloosslluu¤¤uu

öönnüünnddee GGüülleerr ZZeerree’’yyee

ÖÖzzggüürrllüükk ÇÇaa¤¤rr››ss››
Adli T›p Kurumu’nun 27 A¤ustos

günü Güler Zere'nin serbest kalmas›n›

geciktirmesi 31 A¤ustos’ta Halk Cep--

hesi taraf›ndan Almanya’’n›n Düssel--

dorf flehrinde Türkiye Konsoloslu¤u

önünde protesto edildi. Yap›lan eylem--

de Güler Zere'ye Özgürlük pankart›

aç›ld›. 

***

SSttuuttttggaarrtt HHaallkk CCeehheessii::

““GGüülleerr ZZeerree SSeerrbbeesstt 

BB››rraakk››llss››nn""
Adli T›p Kurumu'nun aç›klayacak--

lar› karar› ertelemesi üzerine ilk olarak

29 A¤ustos’ta Stuttgart flehir merke--

zinde stand aç›ld›. Stantta Almanca

olarak "Kanser Hastas› Güler Zere

Serbest B›rak›ls›n" pankart› ile Güler

Zere'nin foto¤raflar›n›n oldu¤u döviz--

ler tafl›nd›. 

31 A¤ustos’ta TC Konsoloslu¤u

önünde bir eylem yapan Halk

Cepheliler slogan atarak Güler

Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› istedil-

er.

***

VViiyyaannaa KKoonnssoolloosslluu¤¤uu 

öönnüünnddee ""GGüülleerr ZZeerree''yyee 

ÖÖzzggüürrllüükk"" eeyylleemmii
28 A¤ustos’ta Viyana'n›n 13. böl--

gesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti

Baflkonsoloslu¤u önünde "Güler Ze--

re'ye Özgürlük" yaz›l› Güler Zere’nin

resminin oldu¤u tiflörtler giyen Özgür--

lük Komitesi üyeleri, "Kanser Hastas›

Güler Zere'ye Özgürlük" pankart› aça--

rak eylem düzenlediler. 

***

29 A¤ustos’ta Fransa Özgürlük

Komitesi çal›flanlar› taraf›ndan Paris

sokaklar›na "Türkiye Hapishanelerin--

de Tecrit Öldürüyor", "Kanser Hastas›

Güler Zere'ye Özgürlük" yaz›l› 450

afifl as›ld›. 

Ayn› gün yine Özgürlük Komitesi

taraf›ndan  Güler Zere için Adli T›p ta--

raf›ndan verilecek karar›n ertelenme--

sine iliflkin bas›n aç›klamas› yap›ld›.

Eylemde "Kanser Hastas› Güler Ze--

re'ye Özgürlük, Özgürlük Komitesi"

imzal› pankart aç›ld›. Frans›zca bildiri

okundu. 

Eyleme At›l›m-Devrimci Demok--

rasi- K›z›l Bayrak- ‹flçi Köylü ve Odak

dergisi okurlar› da destek verdi. 

***

HHoollllaannddaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree iiççiinn

ssttaanntt aaçç››lldd››
Hollanda Halk Cephesi taraf›ndan

30 A¤ustos’ta Rotterdam flehir merke--

zinde kurulan stand ile Güler Zere an--

lat›ld›. Türkiye'ye fakslanmak üzere

imzalar topland›. Bildiriler da¤›t›ld›.

***

KKööllnn’’ddee bbiillddiirriilleerr

GGüülleerr ZZeerree iiççiinn ddaa¤¤››tt››lldd››

Almanya'n›n Köln flehrinin

merkezi tren istasyonunda 30 A¤ustos

günü Güler Zere için bildiri da¤›t›m›

yap›ld›. 

***

‹‹nnggiilltteerree:: ““GGüülleerr ZZeerree''yyii 

zzaammaannaa yyaayyaarraakk ööllddüürrmmeelleerrii--

nnee iizziinn vveerrmmeeyyeelliimm””

Londra'da TAYAD'l› Aileler 31

Agustos’ta Woodgreen Kütüphanesi

önünde Güler Zere'ye Özgürlük iste-

diler. Gösteride 1000 adet ‹ngilizce ve

500  adet de Türkçe bildiri da¤›t›ld›. 

Ayr›ca  Almanya’da tutuklu bulu--

nan Anadolu Federasyon baflkan› Nur--

han Erdem ve Federasyon çal›flanlar›

Ahmet ‹stanbullu ve Cengiz Oban ile

ilgili  "Türkiye'deki faflist rejime karfl›

olduklar› için Almanya'da yarg›lan›--

yorlar" bafll›kl› ‹ngilizce bildiri da¤›--

t›ld›. 

***

HHaammbbuurrgg’’ddaann GGüülleerr ZZeerree iiççiinn

AAcciill HHaayyaatt ÇÇaa¤¤rr››ss››!!

Almanya Hamburg Halk Cephesi

Güler Zere için Acil Hayat Ça¤r›s›’n--

da bulundu. Yap›lan aç›klamada Gü--

ler Zere ve hasta tutsaklara sahip ç›k--

mak için yap›lacak eylemlere ça¤r›

yap›ld›. Ça¤r›da “Türkiye devletinin

Güler Zere'yi öldürme karar›n› ve

AKP hükümetinin zulmünü, Adli

T›p'›n iktidar yanl›s› tavr›n› protesto

etmek için iflyerlerimizde, evlerimiz--

de, bulundu¤umuz her yerde 2 günlük

Protesto Açl›k Grevi yapaca¤›m›z› ka--

muoyuna duyuruyoruz.”  denildi.

Yurtd›fl›ndan... BERL‹N

DÜSSELDORF

‹NG‹LTERE

V‹YANA

SUTTGART
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Bursa’da Futbol Turnuvas›
Bursa Haklar Derne¤i’nin düzenledi¤i 2. Dostluk ve

Dayan›flma Futbol Turnuvas› 31 A¤ustos günü bafllad›.

Bursa’n›n emekçi mahallelerinden kat›lan sekiz

tak›mdan oluflan turnuvan›n ilk maçlar› oynand›.

Kolektivizmin güzel bir örne¤inin sergilendi¤i turnuva,

9 Eylül günü oynanacak olan final maç› ile sona erecek. 

HATAY’DA FEST‹VAL
Antakya’n›n Yayl›ca Beldesi’nde 26 A¤ustos’ta

Yayl›ca Sosyal Yard›mlaflma Derne¤i halk festivali dü-

zenledi.

Festivalde, gündüz yap›lan voleybol, satranç turnu-

valar›n›n ödülü verildi. Programda tiyatro, fliir ve ADA

müzik grubu vard›.

Umut Veren AS‹ gazetesi festivalde stant açt›. Stant-

ta Güler Zere’nin resimleri yer ald›.

Festival program›nda fliir ve tiyatrodan sonra ADA

müzik grubu sahneye ç›kt›. Söyledikleri flark›larla in-

sanlar› coflturan ADA’n›n,  Güler Zere’nin hala serbest

b›rak›lmad›¤›n› ve bir an önce serbest b›rak›lmas› ge-

rekti¤ini söylemesi üzerine “Güler Zere’ye Özgürlük”

slogan› at›ld›.

Hatay’da
Yeflilp›nar Festivali

28-29-30 A¤ustos günlerin-

de Antakya’n›n Yeflilp›nar Bel-

desi’nde 6. Defne Kültür ve Sa-

nat Festivali yap›ld›.

28 A¤ustos’ta turnuvalar ve yerel müzik gruplar›

konserler verdi. 

29 A¤ustos’ta Erkan Mirio¤lu, Grup Aves ve Grup

Asi müzik dinletisi sundu. fiiir dinletisi ile Yeflilp›nar

Belediyesi halkoyunlar› gösterilerinin ard›ndan Hakan

Yeflilyurt türkülerini söyledi ve Güler Zere’nin serbest

b›rak›lmas›n› istedi. 

Festivalde Hatay Özgürlükler Derne¤i stant açt›.

Stand›n etraf› Güler Zere’nin afiflleriyle çevrilirken  arka

duvarda da ‘Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük

Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n’ pankart› yerald›.  Fes-

tivale gelenler Güler Zere hakk›nda son geliflmeleri ö¤-

renmek için standa gelip bilgi ald›lar. 

30 A¤ustos günü yerel gruplardan sonra sahneyi alan

Ferhat Tunç   Güler Zere’den de bahsederek ‘…Ülke-

mizde çeteler, mafyalar, hortumcular ve ergenekondan

al›nanlar bir bir serbest b›rak›l›rken hasta bir kad›n s›rf

siyasi oldu¤u için hala serbest b›rak›lmad›. Üstelik Gü-

ler Zere kanser hastas› bir insan. …Güler Zere’nin ser-

best b›rak›lmas›n› istiyoruz.’ Sözlerinin ard›ndan ‘Güler

Zere’ye Özgürlük’ sloganlar› at›ld›. Ferhat Tunç’un

konserinin ard›ndan program sona erdi. 

Pülümür Bal Festivali
Tunceli Pülümür'de 29 A¤ustos günü Pülümür Bal

Festivali yap›ld›.

Festivalde Erzincan Gençlik Derne¤i  "Yoksullu¤a

Ve Yozlaflmaya Karfl› Birleflelim, Erzincan Gençlik

Derne¤i" pankart›n›n yerald›¤›   stant aç›ld›. Festival

boyunca Halk Gerçe¤i dergisi sat›fl› yap›ld›, Güler Zere

ile ilgili  konuflmalar yap›ld›, imza topland›. Güler

Zere’nin afiflleriyle yürüyüfl yap›ld›.

Sanatç› Mikail Aslan sahne ald›ktan sonra Güler Ze-

reyle ilgili yapt›¤› konuflmada tahliye edilmesi gerekti-

¤ini söyledi. 

“Emperyalistler ve
‹flbirlikçileriyle
Bar›flmayaca¤›z”

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü

için Halk Cephesi 1 Eylülde

‹stanbul Taksim Tranvay Du-

ra¤›nda eylem yapt›. “Emper-

yalistler ve ‹flbirlikçileriyle

Bar›flmayaca¤›z” yaz›l› pan-

kart›n tafl›nd›¤› eylemde aç›klamay› Halk Cephesi ad›na

Alev Atefl okudu. Atefl, aç›klamada Bar›fl Gününün tari-

hi ve içeri¤i anlat›larak emperyalistlerle ve halk

düflman› faflist iktidarlar ile bar›fl yap›lmayaca¤›na

de¤indi.

“19 Aral›k 2000’de hapishanelerde katledilen insan-

lar›m›z›n ailelerinin, yoldafllar›n›n Hikmet Sami Türk-

ler’le bar›flmas› düflünülebilir mi? 

Marafl’ta, Sivas’ta katledilen insanlar›m›z›n yak›nla-

r›n›n faflizmle bar›flmas› düflünülebilir mi? 

Filistin’de, Irak’ta, Afganistan’da kan› ak›t›lan in-

sanlar›n Amerika’yla bar›flmas› düflünülebilir

mi?”denilen eylemde “Katil ABD ‹flbirlikçi AKP, Kah-

rolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz, Emperyalizm Ye-

nilecek Direnen Haklar Kazanacak, Mahir Hüseyin

Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, Halk›z Hakl›y›z Kazana-

ca¤›z”  sloganlar› at›ld›.

““ AAddaannaa’’ddaa 11 EEyyllüüll DDüünnyyaa BBaarr››flfl GGüünnüü””

Adana’da 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü için Adana

Halk Cephesi bir eylem yapt›. 1 Eylül günü ‹nönü Par-

k›’nda yap›lan eylemde “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i,

Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak,

Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar› at›ld›. “Emperya-

listlerle Ve ‹flbirlikçileriyle Bar›flmayaca¤›z-Halk Cep-

hesi” pankart› tafl›nd›. Halk Cephesi ad›na aç›klamay›

okuyan Cihan Zereyak, “Dünya halklar›na bar›fl› getire-

cek olan, Obamalar'›n, Erdo¤anlar'›n bar›fl masallar›,

‘demokratik aç›l›mlar›’ de¤il, emperyalizme ve oligarfli-

ye karfl› mücadeledir” dedi. 
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Nur Birgen, herkesi
susturmaya çal›fl›yor! 

Adli T›p 3. ‹htisas Dairesi Baflkan›

Nur Birgen, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

Yönetim Kurulu Baflkan› fiebnem Korur

Fincanc› ve Gerçek Gündem.com Genel

Yay›n Yönetmeni Bar›fl Yarkadafl hakk›n-

da savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu.

Nur Birgen, fiebnem Korur Fincanc› ve Bar›fl Yarka-

dafl’›n “hakaret” suçlamas› ile yarg›lanmas›n› istedi.

22 Temmuz 2009’da bir röportaja kat›lan fiebnem

Korur Fincanc›, Nur Birgen’in 3. Ihtisas Kurulu Bafl-

kanl›¤›na getirilmesini “sadakatinin ödülü” olarak de-

¤erlendirmiflti.  

Nur Birgen, bir yandan halk düflmanl›¤›n› sürdürü-

ken di¤er yandan da davalar açt›rarak herkesi sindirece-

¤ini sanmaktad›r.

‹stiyor ki, halka zarar veren faaliyetlerinden dolay›

kimse kendisini elefltirmesin, hiç kimse konuflmas›n.

Kendisi ise halk düflman› faaliyetlerine rahatça devam

edebilsin.

Davutpafla katliam› ma¤durlar›n›n
adalet aray›fl› 10. haftas›na girdi

Davutpafla’da yaflanan patlaman›n sorumlular›n›n

yarg›lanmas›n› isteyen Davutpafla katilam›

ma¤durlar›n›n Taksim Tramvay dura¤›nda yapt›¤›

eylemlere her hafta oldu¤u gibi bu Cumartesi günüde

devam edildi. 10. haftas›na giren adalet aray›fl›nda aile-

ler, kararl› olduklar›n› belirterek eylemlerinin devam

edeceklerini söylediler. Yaklafl›k 20 ay önce, 21 kiflinin

yaflam›n› yitirdi¤i Davutpafla patlamas›n›n sorumlular›

hakk›nda tek bir dava dahi aç›lmad›. Aileler ise sorum-

lular›n yarg›lanmas›n› istiyor.

Y›k›ma karfl› halk
flenli¤i

Pir Sultan Abdal Kültür Derne-

¤i Sar›yer fiubesi Gençlik Komis-

yonu'nun düzenledi¤i 6.Armutlu

Güz Festivali  18 ve 19 Eylül  ara-

s›nda konserler, paneller ve sevi-

len sanatç›lar›yla Küçükarmut-

lu'da yap›lacak. 

6 y›l› geride b›rakan Armutlu Güz festivali bu sene

Sar›yer Belediyesinin katk›lar›yla gerçekleflecek. festi-

valin ilk gününde panel ve sinema gösterimi olacak.

Panelin bu seneki konusu Y›k›m ve Sürgün üzerine…

Kat›l›mc›lar: S›rr› Süreyya Önder, Alper Turgut, Tayfun

Görgün, Torez Dinçöz, Av. Oya Aslan, Hasan Öztürk,

Av. Özgür Y›lmaz... Moderatör ise Mehmet Göçebe.

Panelistler Y›k›m ve Sürgün üzerine görüfllerini bildire-

cek. Sonras›nda aç›k havada 19:30'da yönetmen ve se-

narist S›rr› Süreyya Önder’inde kat›l›m› ve söyleflisiyle

Beynelminel filmi gösterilecek.

‹kinci sürgünü yaflamak istemeyen Armutlu halk›yla

dayan›flmak için yap›lan festivalin ikinci gününde dev

bir konserle y›k›ma hay›r denilecek. 19 Eylül  13:00’de

bafllayacak konsere,  Grup Yorum, Murat Kekilli, Seyfi

Yerlikaya, Sevcan Orhan, Duygu Koçak, Karmate, Ce-

sim Bager,  Aladdin Us, Yasemin Göksu, Almus Kültür

ve Dayan›flma Derne¤i Semah Ekibi ve tiyatro ekibi

kat›lacak. Armutlu Güz flenli¤ine türküleri hep bir a¤›z-

dan söylemek için herkes davetli. 

Yer: Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sar›yer fiubesi, 

F.S.M. Mah., G – 14 Sok. No: 19 

Tel: (0212) 229 93 77

GSM: 0536 769 37 95

www.pirsultansariyer.net

Gazi’de Aleviler, Star
TV’yi Protesto Ettiler!

Gazi Koçgirililer Derne¤i giri-

flimi ve Devrimci Alevi Komitesi,

Star TV'de canl› yay›nlanan ''

Dest-i ‹zdivaç'' adl› sabah progra-

m›nda Alevilere yap›lan hakareti

‹stanbul Gazi Mahallesi’nde dü-

zenlenen eylemle protesto etti.

29 A¤ustos’ta, Gazi Cemevi önünde toplanan 1500

kifli, ''K›z›lbafl›z, Aleviyiz, Onurluyuz” yaz›l› pankartla

ve çeflitli dövizlerle yürüyüfle geçtiler.

“Devlet Elini ‹nanc›mdan Çek”, “Star fiafl›rma Sab-

r›m›z› Tafl›rma”, “Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,

“Devletin Alevisi Olmayca¤›z!..” sloganlar›n›n at›ld›¤›

eylemde aç›klamay› Ferhat Tafl okudu.  Eylem aç›kla-

man›n ard›ndan at›lan sloganlarla sona erdi.

AS‹ GAZETES‹N‹N
10. YILI KUTLANDI

Hatay’da ç›kar›lan, 15

günlük haber sanat yorum gazetesi, “Umut Veren Asi”

nin 10. y›l› 28 A¤ustos günü  kutlad›.

Samanda¤’da Aspendos Dü¤ün Salonu’nda yap›lan

kutlaman›n   aç›l›fl konuflmas›nda Asi Gazetesi’nin yö-

re halk›n›n susturulamayan dili, bafle¤meyen inanc›

oldu¤u söylendi ve “Bu kararl›l›kla 10. y›l›m›z› sizlerle,

halk›m›zla beraber kutluyoruz” denildi. Devrimci Me-

mur Hareketi’nin dayan›flma mesaj›n›n ard›ndan fliirler

okundu. Asi emekçilerinin oynad›¤› “Me¤ersem Ney-

mifl”  ve Epik Tiyatro grubunun “Susmak” isimli oyun-

lar› oynand›. Son olarak sahneyi alan Grup Umuda Yol-

culuk’un seslendirdi¤i flark› ve türkülerin ard›ndan

kutlama sona erdi.
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Polisin katletme

özgürlü¤ü, bu kez

de Gaziantep’te

yoldan geçen

‹brahim Öz-

kaymak ad›n-

da bir vatan-

dafl›n can›n› ald›. 

28 Temmuz’da

fiahinbey ‹lçesi’nde

bir polis, 23 Nisan

Mahallesi fiahinbey

Uzay Çat›l› Pazar yerin-

den motosikletiyle gider-

ken baflka bir otomobil

sürücüsüyle tart›flt›. Tar-

t›flman›n kavgaya dönüflme-

siyle polis silah›n› çekip, otomobil sürü-

cüsüne atefl etti. Ancak kurflun yoldan

geçen ‹brahim Özkaymak isimli bir va-

tandafl›n gö¤süne isabet etti. A¤›r yarala-

nan Özkaymak, kald›r›ld›¤› hastanede

yaflam›n› yitirdi. 
Son y›llardaki infazlar›ndan dolay› tefl-

hir olan polis, tepkileri yumuflatmak için

Emniyet Genel Müdürü O¤uz Ka¤an

Köksal, il emniyet müdürlerine bir genel-

ge göndererek uuyyaarrmm››flfl: “Silah ve zor kul-

lanma sonucu meydana gelen ölüm ve ya-

ralama olaylar› hakk›nda günün hangi

saati olursa olsun il emniyet müdürünce

taraf›ma sözlü olarak derhal bilgi verile-

cek.

Silah ve zor kullanma yetkisi s›n›r›-

n›n afl›lmas› sonucu meydana gelen olay-

lardan fail personel ile birlikte, il emni-

yet müdürü idari ve disiplin yönünden

bizzat sorumlu olacakt›r” demifl. 

Polise s›n›rs›z öldürme özgürlü¤ü ta-

n›, yasal ya da yasa d›fl› her türlü yön-

temlere bafl vurarak katilleri koru, ondan

sonra da zevahiri kurtarmak için hiçbir

anlam› olmayan genelgeler yay›nla. 

Yay›nlanan bu genelge Ferhat Ger-

çek, Engin Çeber, Ça¤dafl Gemik, Baran

Tursun gibi bir çok olaydan sonra teflhir

olmufllu¤unun sonucunda bir fleyler söy-

leme zorunlulu¤u duyan ‹çiflleri Bakanl›-

¤›’n›n tepkileri yumuflatmak için yapt›¤›

bir manevrad›r. 

AKP iktidar›n›n 2007 y›l›nda meclise

getirdi¤i ve muhalefetin de deste¤iyle ç›-

kart›lan Polis Vazife ve Selahiyet Kanu-

nu’ndaki de¤iflikliklerle

polise “öldürme” dahil

s›n›rs›z haklar getirmifl-

tir. Polis de halka karfl›

bu hakk›n› sonuna kadar kullanmaktad›r.

Polis, “dur” ihtar›na uymad› deyip adam

öldürmektedir. 

Engin Çeber, Ferhat Gerçek, Ça¤dafl

Gemik davalar›yla polisin katliamc›l›¤›

sürekli gündemdeyken bu kadar pervas›z

olabilmeleri, onlar›n ‹çiflleri Bakanl›-

¤›’ndan bafllayarak karakol amirlerine

kadar sürekli korunuyor ve kollan›yor ol-

mas›ndand›r. 

Genelgede, bu tür olaylar› “s›radan

asayifl olay›” olarak görmeyin diyor. Bu-

güne kadar polisin silah›n› çekip birini

tehdit etmesi, yaralamas›, öldürmesi o

kadar s›radan bir olay olarak görülmüfl ki

bundan sonra meydana gelecek olaylar-

dan, olaya kar›flan personel kadar il emni-

yet müdürü de sorumlu tutulacakm›fl.

Bunlar›n hepsi oyalamaca; gerçek olan

bir fley varsa o da bu tür olaylara kar›flan,

Enginler’e iflkence yapan, Ferhatlar’› vu-

ran polisler ve onlar›n amirleri hiçbir za-

man cezaland›r›lmam›flt›r. Ortada aç›k bir

infaz varken ço¤u zaman dava bile aç›l-

mam›flt›r. Aç›lsa bile katiller korunmufl-

tur. Terfi ettirilerek ödüllendirilmifllerdir.

Polis Terörüne
Karfl› ‹çi Bofl Genelge

“T‹S Yoksa Grev Var”
AKP iktidar›n›n memur ma-

afllar›na yüzde 2,5+2,5 zam öne-

risi KESK’e ba¤l› memur sendi-

kalar› taraf›ndan protesto edildi.

Emekçiler ‹stanbul, Ankara, ‹z-

mir, Diyarbak›r, Samsun, Van

gibi illerde bir araya gelerek

AKP iktidar›n›n toplu ifl sözlefl-

mesi görüflmelerindeki emekçi

düflmanl›¤› tutumunu protesto

etti. 29 A¤ustos’ta Ankara’daki

eylemde konuflan KESK Baflka-

n› Sami Evren, hükümetin zam

önerisi için “eme¤iyle geçinen

herkesle alay etmek de¤il de ne-

dir?” diye sorarken di¤er memur

sendikalar›n› birlikte hareket et-

meye ça¤›rd›. Eylemlerde “Ge-

nel Grev Genel Direnifl, Sefalete

Teslim Olmayaca¤›z, Sadaka

De¤il Toplu Sözleflme” slogan-

lar› at›ld›.

Esenyurt Belediyesi’nde
‹flten At›lan ‹flçiler
Belediyeye Yürüdü

Sendikal› olduklar› için iflten at›lan

Türk-‹fl’e ba¤l› Belediye-‹fl Sendikas›

üyesi  iflçiler 29 A¤ustos’ta belediyeye

yürüdüler.  

“Sendikal Örgütlenmemizden Do-

lay› ‹flten At›lmalara Karfl› Mücadele

Edece¤iyiz” pankart›n›n aç›ld›¤›

yürüyüflten sonra belediye önünde

yap›lan aç›klamada  AKP’li ‹stanbul

Esenyurt Belediyesi’nin yerel seçim-

ler sonras› sendikal› iflçilerin sendika-

dan istifa etmeleri konusunda bask›

yapmaya bafllad›¤›n›, sonuç alamay›n-

ca da iflten at›ld›klar› ifade edilirken,

iflçilerin direnifllerinde kararl› olduk-

lar› vurguland›. 19 A¤ustos’tan bu ya-

na 7 iflçi iflten at›l›rken, iflçilerin iki

haftadan beri belediye önündeki bek-

leyiflleri de sürüyor. 

Seher Tümer’in
Tutuklu¤una Protesto

Ankara SES Yönetim Kurulu Üyesi

Seher TÜMER'in 28 A¤ustos’ta görü-

len duruflmas›nda, 11. A¤›r Ceza Mah-

kemesi Seher TÜMER'in tutukluluk

halinin devam›na karar verdi. Durufl-

man›n ard›ndan Adliye binas› önünde

yap›lan eylemle KESK üzerindeki bas-

k›lara son verilmesini istedi.

Pazarc›lar Esenyurt
Belediyesi Önünde Direniflte

AKP’li Esenyurt Belediyesi’ne ait

semt pazar›n›n yap-ifllet-devret mode-

liyle özel bir flirkete verilmesine tepki

gösteren pazarc›lar belediye önünde 16

A¤ustos’tan beri eylem yap›yorlar. Pa-

zarlar›n özellefltirilmesine karfl› olan

pazarc›lar, ödedikleri bedellerin ve

emeklerinin karfl›l›¤›n› alana kadar ey-

lemlerini sürdüreceklerini belirtiyorlar.
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AKP iktidar›n›n yedi y›ld›r süren

bask›s›yla Hak-‹fl ve Memur-Sen’ in

yyüüzzddee 880000 büyüdü¤ü ileri sürülü-

yor. Hak-‹fl ve Memur-Sen’in büyü-

me oran›na bak›p emekçilerin ör-

gütlendi¤i san›lmas›n. Tersine AKP

iktidar› bir yandan emekçileri ör-

gütsüzlefltirirken, varolan örgütlü,

sendikal› kesimi ise düzen lehine

bir tercihe zorluyor.

Hak-‹fl ve Memur-Sen yüzde

800 oran›nda büyürken, di¤er sen-

dikalar ve konfederasyonlar ise her

geçen y›l biraz daha küçülüyor.

Kuflkusuz bu küçülmedeki etkenler-

den biri iktidar›n bask›lar›. D‹SK,

KESK gibi ilerici sendikalara üye

iflçi ve memurlar, bu sendikalardan

istifa ettirilip Hak-‹fl ve Memur-

Sen’e üye olmaya zorlanmaktad›r.

‹lerici sendikalar ve üyeleri her tür-

lü bask›ya maruz kal›rken arkas›na

iktidar›n deste¤ini alan devlet gü-

dümlü sendika ve konfederasyonla-

r›n ise önleri alabildi¤ine aç›kt›r. 

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman

Çelebi, iflçilerin devlet güdümlü

sendikalara zorla üye yapt›r›lmas›n›

elefltirerek “Sendikalar Yasas›’nda

yap›lacak düzenleme ile bu duruma

ciddi cezalar getirilmelidir” diyor.

Çelebi, AKP’nin sendikal politika-

lar›n› elefltirerek “Hükümet sendi-

kalar›, meslek odalar›n› kendine ya-

naflt›rmaya çal›fl›yor. ‹flçi ve memur-

lar› zorla üye yapmak isteyen sendi-

kalara karfl› a¤›r yapt›r›mlar›n uy-

gulanmas› gerekiyor” diyor. Yerel

yönetimlerde sendikal yönden en

büyük bask›lar›n D‹SK’e yönelik

oldu¤unu savunan Çelebi, “Hak-

‹fl ve Memur-Sen’e bakt›¤›m›zda

bu iki sendika AKP iktidar› döne-

minde oldukça büyümüfltür. Di-

¤er taraftan üyelerimiz sürgünle-

re gönderiliyor. ‹flçileri bask› alt›-

na almak isteyen sendikalara

karfl› Sendikalar Yasas›’n›n de-

¤ifltirilmesi gerekiyor. ‹flçilere,

özgürce sendika hakk› tan›nmal›

ve iflçilerin bu sendikalara üye

olmalar› sa¤lanmal›d›r.” diye

aç›klan›yor.

KESK Genel Baflkan› Sami Ev-

ren de, Türkiye’de çal›flma yaflam›-

n›n demokratik olmad›¤›n› belirte-

rek “Devlet otoritesi yasalarla bir-

likte iflçiler üzerine bask› kurdu. ‹‹kk--

ttiiddaarraa bbiiaatt eeddeenn bbiirr aannllaayy››flfl ortaya

ç›kt›. Bir ülkede çal›flma hayat› de-

mokratik de¤il ise orada sendikal

hareket de zay›f demektir. Bu flartlar

alt›nda hak alma mücadelesi çok za-

y›flam›flt›r.” diyor. 

Bu tabloyu nas›l de¤erlendirece-

¤iz? Bu tablodan ne dersler ç›kara-

ca¤›z? Bu tablonun nedeni nedir?

BB‹‹RR,, bask›y› uygulayan iktidar;

iktidar›n sendikal tercihi devlet gü-

dümlü sendikalar› büyütmek, dev-

rimci ilerici sendikalar› bitirmektir.

O halde AKP’den sendikalar yasa-

s›nda zorla üye yapmay› engelleyen

düzenlemeler getirmesi beklene-

mez. Peki sendikalar yasas›ndaki

düzenlemeyi hangi güç, nas›l yapa-

cakt›r?

‹‹KK‹‹,, örgütlenmek, sendika kur-

mak, sendikaya üye olmak bir hak-

t›r. ‹flçiler özgürce sendika hakk›na

sahip olmal›d›r. Peki emekçiler bu

hakk› nas›l kullanacak, bu hakka

nas›l sahip olacakt›r? 

ÜÜÇÇ,, “sendikalar siyasi partiler-

den ba¤›ms›z olmak zorunda” deni-

yor. Oysa sendikalar› CHP’si,

DSP’si, SHP’si ile düzen partilerine

yedekleyen ayn› anlay›fl, seçimlerde

düzen partilerine oy vermeye ça¤›-

ran ayn› anlay›fl de¤il midir?

DDÖÖRRTT,, demokratik olmayan bir

ülkede çal›flma yaflam› da demokra-

tik olamaz. Demokratik olmayan

bir ülkede emekçilerin koflullar›n›

demokratiklefltirmek ve güçlü bir

sendikal hareket yaratmak bedel

ödemeyi göze almayan bir çizgiyle

nas›l sa¤lanabilir?

BBEEfifi, s›n›f mücadelesini ve

emekçilerin örgütlenmelerini bo¤-

mak, burjuva düzeninin temel he-

deflerinden biridir. Devlet emek ha-

reketine yönelik bu sald›r›da burju-

vazinin- patronlar›n yan›ndad›r. Bu

burjuva devlet gerçe¤idir. ““DDeevvlleettee

kküüssüüllmmeezz”” diyen sendikac› bu ger-

çekler içinde nereye oturur?

AALLTTII,, Türkiye’de çal›flan emek-

çilerin yüzde 5’i sendikal›d›r. Geri

kalan yüzde 95’lik k›s›m sendika-

s›zd›r, yani örgütsüzdür. Genifl

emekçi y›¤›nlar› neden örgütsüz-

dür? Sendikalar›n, sendikac›lar›n

genifl emekçi y›¤›nlar›n› örgütlemek

için nas›l bir program› vard›r? Yok-

sa sendikac›lar mevcutu koruma an-

lay›fl›nda m›d›r?

YYEEDD‹‹, hak alma mücadelesinin

zay›fl›¤› flartlar›n olumsuzlu¤uyla

de¤il, hak alma bilincinin gerili¤i ve

mücadeleye önderlik edilibilmesiy-

le ilgilidir. Hak alma bilincini gelifl-

tirmekte sendikalar›n rolü ne olma-

l›d›r?

SSEEKK‹‹ZZ,, “geçmiflte iflçiler müca-

dele eden sendikalara yöneliyordu,

ç›karlar›n› savunan sendikalara üye

oluyordu” deniyor. Bugün iflçiler,

emekçiler neden D‹SK’e, KESK’e

yönelmiyorlar? D‹SK ve KESK

mücadelenin, emekçilerin ç›kar-

lar›n› savunman›n neresindedir?

DDOOKKUUZZ,, emekçilerin gücü,

sendikalar›n gücü nereden gel-

mektedir?

Emekçilerin gücü TAR‹HSEL

HAKLILIKLARInda; say›sal

çokluklar›nda; SINIF B‹L‹NC‹ne

sahip olmalar›nda; s›n›fs›z, sömü-

rüsüz bir dünya kurma MÜCA-

DELES‹nde ve ÖRGÜTLEN-

MELER‹ndedir.

Devrimci ‹flçi Hareketi’nden

Dokuz Soru, Bir Cevap

Demokratik olmayan  bir
ülkede çal›flma yaflam› da

demokratik olamaz. Demokratik
olmayan bir ülkede emekçilerin
koflullar›n› demokratiklefltirmek

ve güçlü bir sendikal hareket
yaratmak bedel ödemeyi göze

almayan bir çizgiyle nas›l
sa¤lanabilir?



““SS››kk››yyssaa yyaa¤¤mmaass››nn yyaa¤¤mmuurr,,

SS››kk››yyssaa uuyykkuuddaann uuyyaannmmaass››nn ddaa¤¤.. 

BBuu yyüürreekk,, nnee ggüünnee vvuurruurr......””

(Ahmed Arif)

Yürek dedi¤in nedir, söyler mi-

sin? Gö¤üs kafesinin içindeki bir or-

gan m›... Hayat›n içindeki bir durufl

mu? 

Hangisi daha k›z›l? Hangisi daha

kanl›? Ve hangisine, zaman›n bunal-

t›c› yaygaras› ve yalan›n k›l›c› kâr

etmez. Söyler misin, flu meydanda

atan, flu meydanda çarp›flan nas›l bir

yürektir?..

Sahi, yürek dedi¤in nedir? Vücu-

da kan pompalayan et

ve kas bileflkesi mi sa-

dece? Yoksa, tarihin

gö¤sünden zaman›n içi-

ne umut tafl›man›n en

k›sa ad› m›d›r yürek?

Sömürücü egeme-

nin karfl›s›na ç›k›p gö¤sümüzü aç›p

iflte buraday›m ve sana meydan oku-

yorum diyebilmenin ad› m› yoksa?

U¤runa ölümlere gidilip gelinen

bu aflk› tafl›yan yürek, ortas›ndad›r

hayat›n. Meydandad›r olanca k›z›ll›-

¤›yla. ÖÖffkkeessii üürryyaanndd››rr,, sseevvddaass››

aatteeflflllii,, kkaann›› mmüürreekkkkeebbiiddiirr iissyyaann››nn..

Ki afl›¤›n can›, tatl› olmaz asla. Yeri

gelince ““bbiirr ccaann››mm vvaarr”” deyip feda

eder ömrünü bu aflka o yürek.. 

Söylesene, yürek dedi¤in nedir?

Ve nas›l tafl›n›r öyle dimdik? Kim

yüre¤ini boynunda tafl›r, e¤meden

böyle. Kim yüre¤ini yumruk edip

savurur. Ve kimin yüre¤i, hayat›n ve

halk›n umut y›ld›z›d›r, söyler mi-

sin?..

Denildi¤i gibi; ccüü rreett vvee eemmee¤¤iinn

bbiilleeflflkkeessiiddiirr iirraaddee.. Yeri gelince, tek

bafl›na ve bald›r› ç›plak ve yal›n k›l›ç

dikilmektir modern zalimin karfl›na.

Ve iflte ancak, o cüreti içinde

tafl›yan bir yürekle yap›labilir bu. Ve

ancak, böyle çarpan bir yürek, sözü-

nü e¤meden, boynunu bükmeden

konuflur son anda bile...

Yüre¤in ad›, bir olur Sparta-

küs’tür bu yüzden. Bir olur Börklü-

ce’dir ak libasl›... Mahir’dir bazen

yürek... Cevahir yürekliler deyimi

de böyle ç›km›flt›r...

‹nsan olmakt›r yürekli olmak. ‹n-

san olmayan›n yüre¤i yoktur. Adale-

tiyle, onuruyla, vicdan›yla, namu-

suyla, ahlak›yla insandan söz ediyo-

ruz; bunun d›fl›ndaki bir insan türü

varsa e¤er, ki var, onlarda yürek

yoktur bilin ki...   

Yürek dedi¤in adalet duygusuna

sahip olmak de¤ilse, nedir? Vicdan

ve vefa, isyan ve adalet içermiyorsa

bir yürek, çarp›yor mudur gerçek-

ten? Cevap ver derinden, cevap ver

içten. Cevap ver ama herkes duysun,

herkes...

Haks›zl›¤›n alçakl›¤›n›, yalan›n

çirkefini sineye çekmemek de-

¤ilse, nedir yürek denilen fley? Ve

e¤er öyle de¤ilse, soluk al›p veren

bir hiçliktir ömür. Düfltükçe dipsiz-

leflen, çirkinlefltikçe dizginsizleflen

korkular›n hamal› olmaz m› o zaman

bu kalp...

Katlimize ferman ç›karm›fllard›r

evvelden beri. Hakk›m›zda “listeler”

haz›rlam›fllard›r flimdiki zamanlarda.

‹p bize, kurflun bize, cop bizedir. Ve

hakk›m›zdaki fermanlar› y›rt›p atan

da, listeleri buruflturup onlar›n yüzü-

ne f›rlatan da elimiz de¤il, yüre¤i-

mizdir gerçekte. Elimiz en fazlas›,

yüre¤imizin emrinde, hizmetinde bir

organd›r... Kurfluna meydan okuyan

da, copa direnen de yüre¤imizdir yi-

ne. Bundand›r, dünyan›n baflka bir

yerinde haks›z

yere bir cop indi-

¤inde s›rt›m›z›n

de¤il de yüre¤i-

mizin s›zlamas›...  

‹flte böyle ya-

mand›r yüre¤in

hali. Özünde tafl›d›¤› atefliyle eri-

tir, kapitalist esaretin bütün zin-

cirlerini. Yüre¤in flark›s›d›r Mahir

dudaklarda; “Biz baflka alem iste-

riz...”

Bu yürek iflte o güne, o baflka ale-

me vurur. 

Yüre¤imizden baflka bir fleyimiz

yok. Geçmifl ve gelecek, hasret ve

vuslat, an›lar›m›z ve canlar›m›z,

yang›n›m›z ve h›nc›m›z.. Herfley

ama herfley o kanl›, o capcanl›, o her

daim vuran yüre¤in içindedir. Ve

kardefl kardefl atan bu yürek, Mahir-

ler’den, Day›m›zdan, yüre¤i son kez

devrim için att›ktan sonra duran yol-

dafllar›m›zdan yadigard›r bize. Ki

yürek, “Gün ola, devran döne, umut

yetifle” diyerek, flark›larla marfllarla

devrime yürüyendir... AAyyaakkllaarr››yyllaa

ddee¤¤iill,, yyüürreekklleerriiyyllee yyüürrüüyyeennlleerriinn

iflidir zaten devrim. 

bbuu yyüürreekkbbuu yyüürreekk
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