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Türkiye çap›nda
tek bir merkezi 1 May›s:
‹stanbul 1 May›s Alan›’nda!


Ça¤r›
‹lan

G Temel Haklar Federasyonu

1 May›s Pikni¤i’nde Buluﬂal›m!

Enternasyonal
Uyan art›k uykudan uyan
Uyan esirler dünyas›
Zulme karﬂ› h›nc›m›z volkan
Kavgam›z ölüm dirim kavgas›
Y›kal›m bu köhne düzeni
Biz baﬂka alem isteriz
B i z i h i ç e s a y a n l a r bilsin
Bundan sonra herﬂey biziz
Bu kavga en sonuncu
Kavgam›zd›r a r t › k
Enternasyonalle
K u r t u l u r insanl›k
Tan r›, pa ﬂa, bey, a¤a, sultan
Nas›l bizleri kurtar›r
Bizleri kurtaracak olan
Kendi kollar›m›zd›r
‹syan ateﬂini körükle
Zulmü rüzgarlara savur

Kollar›n›n bütün gücüyle
Tav› gelen demire v u r
Bu kavga en sonuncu
Kavgam›zd›r a r t › k
Enternasyonalle
K u r t u l u r insanl›k
Hem fabrikalar hem de toprak
Herﬂey emekçinin mal›
Tufeyliye tan›may›z hak
Dünya eme¤in olmal›
Cellatlar›n döktükleri kan
Kendilerini bo¤acak
Bu kan denizinin ufkundan
K›z›l bir güneﬂ do¤acak
Bu kavga en sonuncu
Kavgam›zd›r a r t › k
Enternasyonalle
K u r t u l u r insanl›k

Tarih: 22.04.2007 -Pazar
Yer: Mehmet Akif Ersoy Piknik
Alan› SARIYER
Program: Grup Yorum, Halk
Oyunlar›, Tiyatro, Konuk
Sanatç›lar

G Boran-Haziran Yay›nc›l›k
12. ‹zmir Kitap Fuar›’nda
Tarih: 21-29 Nisan 2007
Yer: ‹zmir Fuar Alan›
Salon 2 - 303 B

Karadeniz ’in
Sesi
Gazetesi’nin
16. Say›s›
Ç›kt›...

‹ﬂçiler Emek ve Yaﬂam Sergisi
Tarih: 23-30 Nisan 2007
Aç›l›ﬂ: 23 Nisan Pazartesi
Saat 19.00, Yer: ‹KM

Tiyatro

Film
‹dil
Kültür
Merkezi

*‹dil Kültür Merkezi Tiyatro
Atölyesi’nden tiyatro gösterimi
Konu: 1 May›s
Tarih: 29 Nisan Pazar, Saat: 18.00

Yönetmen: Reha Erdem
Konu: ‹nsan do¤as› ve hayat
üzerine, herkesin kendi
hayat›ndan bir parça
bulaca¤›, insana dair, güzel
ve s›cak bir film.

Tarih: 28.04.2007, Saat: 18.00
Yer: ‹KM

27 Nisan 2006’da direniﬂin 122. ve son
ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

22 ﬁubat 1972 Gaziantep do¤umluydu Fatma. Kürt-Alevi bir ailenin on çocu¤unun dokuzuncusuydu. Lisedeyken Gaziantep Özel
Tip Hapishanesi'ne aç›k görüﬂlere gitmeye
baﬂlad›. Devrimci Sol tutsaklar›yla tan›ﬂmas›
Fatma
onun yaﬂam›n› de¤iﬂtirdi. Gaziantep Üniversitesi MYO ‹nﬂaat bölümünü kazand›. TÖDEF, DEV-GENÇ çal›ﬂmalar›na kat›ld›. 1990 6 Kas›m KOYUPINAR
YÖK boykotu çal›ﬂmalar›ndan dolay› tutukland›. 1991'de tahliye oldu. '91 sonbahar›nda illegal örgütlenme içinde yerald›. 16-17 Nisan operasyonunda tutukland›. Ve uzun tutsakl›k y›llar› baﬂlad›. 2001'de, yaklaﬂ›k 9 y›l sonra tahliye oldu¤unda
onun için her ﬂey netti. Mücadelenin içindeydi yine. 2002’de askeri alanda istihdam edildi.
2003 Ekim’inde 3. kez tutsak düﬂtü. Art›k F Tiplerine, tecrite karﬂ› direniﬂ içindeydi o da.
Her yeni ölüm orucu ekibinde gönüllü oldu¤unu iletti hareketine. Ve nihayet 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde k›z›l band›n› kuﬂand›. Direniﬂinin ilerleyen günlerinde tahliye edildi, direniﬂini
d›ﬂar›da, ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde sürdürmeye devam etti. Aln›ndaki k›z›l band› 354 gün
onurla, kararl›l›kla taﬂ›yarak ölümsüzleﬂirken, direniﬂ bayra¤›n› ayn› evde ondan Av. Behiç Aﬂc› devralacak ve Fatma, dedi¤i ve diledi¤i gibi direniﬂin “en son” ﬂehidi olacakt›.
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Sergi

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

S›dd›k ÖZÇEL‹K, 1970 Çorum Mecitözü do¤umlu, yoksul bir köylü ailesinin çocu¤uydu. Devrimci yaﬂam› lise y›llar›nda baﬂlad›. Bu
y›llarda baﬂka bir siyasi hareket içindeydi. 1988 y›l›nda Devrimci
Harekete kat›ld›. Gecekondularda faaliyet yürüttü. Ocak 92’de SDB
savaﬂç›s› oldu. ﬁehit düﬂtü¤ünde Birlik Komutan›yd›. Güven KESK‹N, 1973 Adana Kozan do¤umluydu. Mücadeleye ‹stanbul’da kat›ld›. Gecekondu bölgelerinde çal›ﬂt›. 1991 y›l›nda SDB savaﬂç›s› oldu. Esma POLAT, 1971 Kars Sar›kam›ﬂ do¤umluydu. ‹ﬂçi ailesinin
k›z›yd›. 86’da devrim mücadelesine kat›ld›. Gecekondu halk›n›n örgütlenmesinde yerald›. 92 baﬂlar›nda SDB savaﬂç›s› olarak görev ald›. ﬁehit düﬂerken örgütünün ismini duvara kanla yazarak yeni bir
gelene¤in yarat›c›lar›ndan oldu.
YOLDAﬁLARIMA
... Sizlerin yoldaﬂ› olman›n onurunu, gururunu ve mutlulu¤unu taﬂ›yorum.
... Yoldaﬂlar, her biriniz fark›nda olun ya da
olmay›n, partiyi oluﬂturan insanlar olarak,
halklar›m›z›n umudu, emperyalizmin korkususunuz. Bu çok büyük bir güç. Bu gücü her
zaman hissetmelisiniz. Bu gelece¤i temsil etminin gücüdür. ‹ﬂte bizi biz yapan, kiﬂilik olarak da büyüten bu gücümüzü her zaman, her
yerde, her ﬂart alt›nda görüp hissetmenizdir.
... Yoldaﬂlar bunlar size son sözlerim ama veda sözlerim de¤il. Çünkü... bir halk düﬂman›n› cezaland›r›rken ki öfkenizde, bir çocu¤u
severken ki gülüﬂünüzde, bir yoldaﬂ›m›za sa-

19 Aral›k katliam›nda
zulmü durdurmak için
en öne ç›kan feda savaﬂç›lar›ndan biriydi.
Ölüm orucu gönüllüsüydü. 5 Mart 1968’de
Samsun’un Vezirköprü
‹lçesi’nde do¤du. Sam- Fatma Hülya
sun 19 May›s ÜniversiTÜMGAN
tesi ö¤rencisiyken DevGenç’li oldu. Üniversiteyi bitirip bir süre ö¤retmenlik yapt›, sonra Mücadele Dergisi Temsilcisi olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›. Birçok kez gözalt›na al›nd›, iki kez tutukland›, her seferinde yeniden mücadeleye koﬂtu. 1994 baﬂ›ndan
bu yana tutsakt›. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki
Parti-Cepheli tutsaklar›n temsilcisiydi. 28 Nisan 2001’de ölüm orucu direniﬂçisi olarak
ölümsüzleﬂti.

Samsun’da devrimci
gençli¤in 19 May›s Lisesi'ndeki ilk sempatizanlar›ndand›. Bölgede
tasfiyecili¤e karﬂ› tav›r
alan bir kaç kiﬂiden biri
idi. Samsun Devrimci
‹ﬂçi Köylü Gençlik DerFadime
ne¤i’nin emektarlar›nÖZTÜRK
dand›. Her saatini devrimci mücadeleye adam›ﬂ, coﬂkusuyla tan›nan
bir devrimciydi. Nisan 1978’de yakaland›¤›
hastal›ktan kurtulamayarak aram›zdan ayr›ld›.

Sadettin Emir
ÇINARO⁄LU

Yüksek ö¤renim için geldi¤i Bursa’da
devrimci mücadeleye kat›ld›. Iﬂçi s›n›f›n›n
mücadele günü 1 May›s
1977’de katledildi.

F Tiplerine karﬂ› Armutlu'da direniﬂe
destek eylemi yaparken 13 Kas›m
2001'de gözalt›na
al›n›p tutukland›.
10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 1
Selma
May›s 2004’te,
KUBAT
Saraçhane’de yoldaﬂlar› k›z›l bayraklar›yla Büyük Direniﬂ’in
kararl›l›¤›n› 1 May›s alanlar›na taﬂ›rken o
da Gebze Hapishanesi’nde feda ateﬂleriyle
kat›ld› 1 May›s’a. 1 May›s günü bedenini
tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti. Selma Kubat,
Malatya Arguvan Koyuncuköyü'nde
1978'de do¤du. Lise y›llar›nda devrimcileri tan›d›. Gençlik hareketinde görev ve sorumluluklar üstlendi.

Tokat Zile
‹lçesi Karﬂ›yaka Köyü’ndendi.
KTÜ ö¤rencisi ve TÖDEF’liydi.
‹stanbul’da
Mehdi
1 May›s gösALKAN
terilerine kat›ld›ktan sonra, 2 May›s 1993’te
Trabzon’a dönerken geçirdi¤i trafik
kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

28
Nisan
1980’de Malatya
Taﬂtepe’de faﬂistlerin kurdu¤u bir
pusu sonucu aram›zdan ayr›ld›.
Hasan katledildi¤inde 25 yaﬂ›nda
bir Devrimci Sol militan›yd›.

Onlar dan ...
Fatma KOYUPINAR
r›l›rken ki sevginizde, bir yaz› yazarken ki
düﬂüncenizde, çekti¤iniz halaylardaki coﬂkunuzda ben de olaca¤›m.
*

HALKIMA, HALKLARIMIZA
Halk›m sizi çok seviyorum. Sizi çok sevdi¤im
için gülerek gidiyorum ölüme.... Çünkü
ölümle umut olaca¤›m›, feda ateﬂimin halk›m›n umut ateﬂi olarak büyüyece¤ini biliyorum.
... Al›nterimizden, yoksul sofralar›m›zdan

Hasan
KARAGÖZ

KAYIP
Recep GÜLER
Devrim mücadelesinin
emektarlar›ndand›. Defalarca iﬂkencelerden geçirilmesine, 8 y›ll›k tutsakl›¤›na ra¤men, kavgan›n içinde olmaya devam etti.
1989’da Yeni Çözüm dergisinin ‹zmir Temsilcili¤i’ni
yapt›. ‹zmir’de 12 Eylül’ün
ölü topra¤›n›n aﬂ›lmas›nda
onun önemli katk›lar› oldu.
1994 Nisan'›n›n ilk günlerinde ‹stanbul'da gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.

çald›klar›yla, akan kanl› gözyaﬂlar›m›z üzerine kurarlar saltanatlar›n›.
... Saltanatlar› sürsün diyedir her ﬂey. Halk
uyanmas›n diyedir. Yoksullu¤una, zulme boyun e¤sin, çaresiz kals›n diyedir. ...
Bir halk ekmeksiz yaﬂar ama umutsuz yaﬂayaﬂamaz. Kurtuluﬂ savaﬂ›nda ekmeksiz çarp›ﬂt›
cephelerde. ... Çünkü vatan›n kurtuluﬂu için,
kurtulaca¤› günün umuduyla savaﬂ›yordu.
... Ben de size olan sevgimle yürüyece¤im alevin ortas›na. Halk›m›n umut ateﬂi sönmesin diye koyaca¤›m can›m›. Fedamla hayk›raca¤›m
ben de "halk› teslim alamazs›n›z"... diye.
Fedam sizin içindir halk›m.

30 Y›l Sonra Yeniden
Taksim!
Devrimin ve sosyalizmin k›z›l bayraklar›yla, karﬂ›-devrim rüzgarlar›ndan, “küreselleﬂme” sald›r›lar›ndan yorgun düﬂmüﬂ dünyaya ve ülkemize yeni bir umut, yeni bir heyecan aﬂ›lamal›y›z. “O güzel günler 12
Eylül öncesinde kald›” diye düﬂünen emekçilere, ezilenlere o kavgan›n
tüm güzelli¤iyle ve tüm görkemiyle sürdü¤ünü göstermeliyiz.
977 y›l›n›n 1 May›s gününde, ‹stanbul Taksim Alan›’nda yaﬂanan coﬂku, 1978 y›l›n›n 1 May›s gününde, yine Taksim Alan›’nda ortaya konulan kararl›l›k, bu ülke tarihinin kitlesel olarak tan›k oldu¤u en
büyük coﬂku ve kararl›l›k tablolar›d›r. 1977’de yaﬂad›¤›m›z, yar›m
milyon emekçinin devrim ve sosyalizm bayra¤› alt›nda toplanmas›n›n
coﬂkusuydu. 1978’de yaﬂad›¤›m›z,
bir y›l önceki büyük katliama ra¤men, yüzbinlerin o alana tekrar ç›kmas›n›n ve alan›n ad›n› tarihe “1
May›s Alan›” olarak kaydetmesinin
kararl›l›¤›yd›.
u iki gün, emekten ve halktan
yana tüm güçlerin onurla, özlemle hat›rlad›¤› günlerdir. Bizim
duydu¤umuz onur, coﬂku, özlem ne
kadar büyükse, karﬂ›-devrim güçlerinin o iki günden duydu¤u korku da
o kadar büyük olmuﬂtur. Bu yüzden
tam otuz y›ld›r yasaklad›lar bize 1
May›s Alan›’n›. Bu yüzden tekrar 1
May›s Alan›’na ç›kma mücadelesi
verirken katlettiler Mehmet Akif

1

B

‹çindekiler

Dalc›m›z›. Fakat biz de kararl›y›z.
S›n›flar mücadelesinin geliﬂimine, o
günkü koﬂullar›na ba¤l› olarak 1
May›s’› farkl› yer ve biçimlerde kutlasak da, 1 May›s Alan›’n› ufkumuzdan hiç silmedik. Bir gün tekrar ç›kacakt›k buraya. Bu hedeften hiç
vazgeçmemek, 1 May›s 1977 ﬂehitlerimize, Akif Dalc›’ya karﬂ› bir
borcumuz ve sorumlulu¤umuz oldu¤u gibi, s›n›f mücadelesi aç›s›ndan
da bir görevdi. 1 May›s 1977 katliam› unutmamam›z ve unutturmamam›z gereken tarih dilimlerinden biriydi. Unutmad›k ve unutturmad›k.
Taksim’in, yüzbinlerin onay› ve onlarca emekçinin kan›yla 1 May›s
Alan›’na dönüﬂtü¤ünü de unutmad›k ve unutturmad›k.
May›s Alan›, devrim ve sosyalizm umudunun tüm emekçileri,
tüm yurt sath›n› etkileyecek güçte
kendini gösterdi¤i bir meydand›r.
1977 katliam›yla asl›nda bu umudu
bo¤mak istediler. 1 May›s mücadelemiz ve 1 May›s Alan›’n› her koﬂulda unutmamam›z, b u u m u d u
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18

Kars’tan da ça¤r›: “Genelge uygulans›n!”

19

...An An, Gün Gün 17 Nisan

22

14 Nisan mitinginin anlam›

y a ﬂ a t m a n › n mücadelesiydi. 1 May›s ve Taksim, devrim ve sosyalizme ba¤l›l›¤›m›z›n simgelerinden biridir. 1977 ﬂehitlerinin, Dalc›lar’›n
an›s›na ba¤l›y›z ve 1977 1 May›s’›n›n miras›n›n taﬂ›y›c›s›y›z.
esele, sadece bir meydan meselesi de¤ildir. S›n›f mücadelesinin hangi süreçte önümüze hangi koﬂullar› ve görevleri ç›karaca¤›n› önceden matematik bir kesinlikle
kestiremeyiz. Halk›n isyan› öyle bir
ﬂeydir ki, gün gelir, tüm meydanlar›
terkedip da¤a ç›kar isyan. Gün gelir,
tek bir meydan için, aylarca savaﬂ›r,
binlerce ﬂehit verir. Mücadele bazen
bir sloganda, bazen bir bayrakta
simgelenir... 1 May›s gelene¤ini, 30
y›l› aﬂk›n bir süredir yasaklara, sald›r›lara, katliamlara ra¤men sürdürdük. Yasaklamaya çal›ﬂt›lar, evlerde, anfilerde, gecekondu semtlerinin sokaklar›nda kutlad›k. Salonlara
hapsetmek istediler, alanlara ç›karmak için mücadele ettik. Ça¤layan
gibi bir alana hapsetmek istediler,
baﬂka alanlara ç›karman›n kavgas›n› verdik... K›sacas›, bu kavga, iﬂçi
s›n›f›n›n, halk›m›z›n mücadelesini
en uygun koﬂullarda geliﬂtirme kavgas›d›r. Emekçilerin sesini en güçlü
biçimde duyurma zeminidir. Bugün
de iﬂte, 2007’nin Türkiyesi’nde,
otuz y›ld›r bizden çal›nan, bize yasaklanan 1 May›s Alan›m›z› istiyoruz. Taleplerimizle ve ideallerimizle, 1 May›s Alan›’nda umudun rüzgar›n› estirece¤iz yeniden.

M
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Emek: Sendikac›ya ‘muhbirlik yapmas›
için’ tehdit
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“Benim anam a¤layacak ki baﬂka analar
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30 y›l sonra yeniden Taksim
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Laik-Antilaik çat›ﬂmas›
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Taksim’de olaca¤›z!
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Katiller BBP’de
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30 Mart- 17 Nisan zaferdir
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1 May›s’ta Taksim’de 1977 katliam›n›n

26

Ne Genelkurmay, Ne AKP Yaﬂas›n
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Gelinen nokta çok tehlikelidir

Ba¤›ms›z, Demokratik Türkiye!
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Gençlik: Gençlik boyun e¤meyecek!
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Adana’da gözalt› ve bask›nlar sürüyor
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DHKC karar› bozuldu!
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Kumarhane polis korumas›nda
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Buras› Ba¤dat
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Hayat›n ‹çindeki Teori: ‹ﬂçi s›n›f›n›n

48

“Keyfili¤e son”

hesab›n› soral›m
10

‹ﬂçiler, köylüler, memurlar, ö¤renciler,
ayd›nlar...

12

1 May›s kavgas›n›n kalbi Taksim- 2

16_

Malatya’da üç hristyan katledildi

öncülü¤ü

a¤lamas›n”

-Not düﬂüyoruz

ligarﬂinin sözcüleri, ﬂimdiden
tehditlere baﬂlad›lar. Burjuva,
gerici, faﬂist bas›n da 30 y›ld›r oldu¤u gibi, birbirinin kopyas› haberleri
yapacakt›r. Fethullah’›n Z a m a n’›
kontra yay›nlara en erken baﬂlayan›
oldu; 11 Nisan günkü baﬂl›¤› aynen
ﬂöyleydi: “1 May›s Taksim’de olmas›n; provokatörler tetikte”...
1977 1 May›s’›ndan beri kullan›lan
bir baﬂl›k! Tüm halk›m›z bilmelidir
ki; devrimci demokratik kurumlar›n
inisiyatifinde örgütlenen 1 May›s,
bar›ﬂç›l bir gösteri olarak gerçekleﬂecektir. Tüm kat›l›mc› kurumlar, bu
konuda hemfikirdir ve zaten baﬂka
türlü olmas› da sözkonusu de¤ildir.
Tüm yoldaﬂlar›m›z, tüm devrimciler, demokratik kurumlar, 1 May›s’›n birli¤imizin, dayan›ﬂmam›z›n,
devrim mücadelemizin görkemli ve
yal›n bir ifadesi olmas› için ellerinden gelenden de fazlas›n› yapacaklard›r.
stanbul Valisi Muammer Güler,
bizim 1 May›s'ta 1 May›s Alan›’nda olaca¤›m›z› aç›klamam›zdan
sonra, ''Taksim, gösteri yürüyüﬂü yap›lacak alanlardan de¤ildir. Kanunsuz toplant›ya gelen kiﬂiler kendilerinin güvenlik güçleri taraf›ndan
da¤›t›laca¤›n› da göze almak ve
böylesine bir eyleme sebebiyet vermek amac›yla buraya geldikleri için
do¤acak sonuçlardan kendileri sorumludurlar'' diyerek tehdit dolu bir
aç›klama yapt›.
ali, boﬂu boﬂuna tehditler ya¤d›r›yor. Tehditler, bizi geri döndürmeyece¤ine göre, AKP iktidar›n›n ve ‹stanbul Valisi’nin, polisinin
yapmas› gereken, 1 May›s’›n, 1 May›s Alan›’nda en ola¤an koﬂullar
içinde kutlanmas›n› sa¤lamakt›r. Vali, aç›klad›¤› gerekçenin –“Taksim,
gösteri yürüyüﬂü yap›lacak alanlardan de¤ildir.”– bir bahane oldu¤unu
kendisi de iyi biliyor kuﬂkusuz. Baﬂkalar›n›n gösteri ve kutlamalar› için
aç›lan bir alan, halka, emekçilere de
aç›labilir demektir. H a l k a a i t o l a n
b i r alan›, halka karﬂ› korumaya çal›ﬂmaktan vazgeçin.
lbette biz 1 May›s’a çiçek böcek
bayram› demiyoruz. Elbette
meydanlara “piknik yapmak” için
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de ç›km›yoruz. 1 May›s, bir mücadele günüdür. Egemen s›n›flara karﬂ›, ezilen s›n›flar›n sesini yükseltti¤i
bir gündür. Burjuvazi elbette rahats›z olacak bizim meydanlara ç›kmam›zdan. Hep rahats›z olmuﬂtur. Bu
yüzden Türkiye Cumhuriyeti tarihinde defalarca 1 May›s yasaklar›
konulmuﬂtur. Bu yüzden 1977 katliam› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu yüzden alanlar iﬂgal edilmiﬂtir. Fakat
biz vazgeçmedik. Hakl›l›¤›m›za,
meﬂrulu¤umuza ve gücümüze güvenerek, söke söke ald›k 1 May›s’›
kutlama hakk›m›z›. Oligarﬂi istemese de alanlar› açmak zorunda kald›.
1 May›s Alan› da 1988’den beri sürdürdü¤ümüz 1 May›s mücadelesinin
bir sonucu olarak art›k hakk›m›zd›r.
May›s Alan› halk›n alan›d›r.
2007 y›l›n›n 1 May›s’›nda bu
alanda, iﬂçilerin, memurlar›n, köylülerin, ayd›nlar›n, esnaflar›n, gecekondulular›n talepleri dile getirilecektir. En küçük bir itirazda bulunanlar›n baﬂbakanlar›n, bakanlar›n
azarlar›yla karﬂ›land›¤› bir ülkede
yaﬂ›yoruz. Ülkemizdeki demokrasi,
öylesine “göstermelik” bir karakterdedir ki, halk›n dertlerini, taleplerini dile getirece¤i mekanizmalar bile yoktur. Halk taleplerini dile getirmek için elbette meydanlar› k ü r s ü
olarak kullanacakt›r. O kürsünün en
etkili olarak meydanlarda kuruldu¤u
günlerin baﬂ›nda 1 May›slar gelir. O
kürsülerin en görkemlisinin ise ta 30
y›l öncesinden 1 May›s Alan›’nda
kurulmuﬂ oldu¤una ise kuﬂku yoktur.
alk›n, siyaset sahnesinin tamamen d›ﬂ›na sürülmek istendi¤i
bir ülkede, “ b i z h a lk › z , b u ra d a y ›z ”
demek için 1 May›s Alan›’nda olmal›y›z. Her s›n›f ve katmandan, her
milliyetten, her inançtan 70 milyon
halk olarak, sorunlar›m›z› ve taleplerimizi hayk›rmak için Taksim
Meydan›’nda birleﬂmeliyiz. Yasalar
ç›kar›rken, uluslararas› anlaﬂmalar›
imzalarken, ﬂu veya bu politikay›
yürürlü¤e koyarken, atamalar yaparken, bize bir ﬂ e y s o r m u y o r l a r.
Oysa ç›kard›klar› yasalar›n, uygulad›klar› politikalar›n sonucunda aç,
iﬂsiz kalan biziz, sefalete sürüklenen
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biziz, ülkesi talan edilen biziz, yasaklara, bask›lara maruz kalan, köleleﬂtirilmek istenen biziz... Böyle
oldu¤u için halk›n “biz var›z, biz
ha l k › z , b i z e r a ¤ m e n y ö ne t e m e z s i niz” diye s›n›flar mücadelesi arenas›na ç›kmas› ve iradesini ortaya
koymas› hayati bir zorunluluktur. 1
May›s, yüzy›l› aﬂk›n bir süredir tüm
dünyada iﬂte bu iradenin en güçlü
ifadelerinden biri olagelmiﬂtir.
iç kuﬂku yok ki, 2007 1 May›s’›
AKP’nin iﬂgal ortakl›¤›na,
BOP taﬂeronlu¤una karﬂ› ba¤›ms›zl›k ﬂiar›m›z›, hayat›n her alan›nda
sürmekte olan faﬂist bask›lara karﬂ›
demokrasi ﬂiar›m›z› hayk›rd›¤›m›z
bir zemin olacakt›r. Hrant Dink cinayetine, Türk-islam sentezi temelinde k›ﬂk›rt›lan linç sald›r›lar›na bir
cevab›m›z olacakt›r. Laiklik-ﬂeriat
ikilemine, oligarﬂi içi iktidar kavgalar›na, halk›n cephesinden bir müdahale olacakt›r. 1 May›s 1977’den
ﬁemdinli’ye kadar uzanan kontrgerilla katliamlar›ndan hesap soraca¤›m›z gün olacakt›r. 1 May›s Alan›’na
yüzbinler olup ç›kmam›z bile, tek
baﬂ›na, hesap sorma kararl›l›¤›m›z›n, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm kavgas›n› sürdürme irademizin göstergesi olacakt›r.
üm demokratik kurumlar, tüm
devrimciler, demokratlar, ilericiler, 30 y›l sonra 1 May›s’› yeniden
1 May›s Alan›’nda kutlamak, tarihi
bir sorumluluk yüklemektedir hepimize. Her ﬂehirde, her fabrikada,
okulda, semtte, bu tarihi sorumlulu¤a uygun bir çal›ﬂma yürütmeliyiz.
Devrimin ve sosyalizmin k›z›l bayraklar›yla, karﬂ›-devrim rüzgarlar›ndan, “küreselleﬂme” sald›r›lar›ndan
yorgun düﬂmüﬂ dünyaya ve ülkemize yeni bir umut, yeni bir heyecan
aﬂ›lamal›y›z. Bazen bilinçsizlikten,
bazen karﬂ›-devrimci propagandan›n etkisinden “o güzel günler 12
Eylül öncesinde kald›” diye düﬂünen emekçilere, ezilenlere o kavgan›n tüm güzelli¤iyle ve tüm görkemiyle sürdü¤ünü göstermeliyiz. Özcesi; hakl› ve kazanacak olman›n
inanc› ve güveniyle devrimcileﬂtirelim 1 May›s’›m›z›. Gün bizim, görev bizim.
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TAKS‹M’DE
OLACA⁄IZ!
Görüﬂtü¤ümüz devrimci sendikac›lar, gecekondu yoksullar›n›n örgütlülükleri, devrimci gençler, tutsak ve ﬂehit aileleri tüm emekçi halk›m›z› Taksim’e ça¤›r›yor.
N Neden Türkiye çap›nda tek bir
1 May›s kutlama karar› al›nd›?.. Ve
Neden Taksim?
Mehmet KARAG Ö Z : Taksim’in bizim
aç›m›zdan manevi de¤eri çok büyük. 1977 y›l›nda 33 iﬂçi arkadaﬂ›m›z›n ﬂehit düﬂtü¤ü bir
aland›r. Bu sene 30. y›ld›r. D‹SK Baﬂkanlar
Kurulu’nun 30. y›lda
ﬂehitlere olan sayg›s›ndan dolay› 1 May›s’›n
Taksim Meydan›’nda
Genel-‹ﬂ Bölge kutlanmas› karar› 1 y›l
ﬁube Baﬂkan› önce al›nm›ﬂt›r. 2006 1
Mehmet May›s’›nda konuﬂmaKARAGÖZ lar›nda Say›n Süleyman Çelebi dile getirmiﬂti. O günden beridir
ki D‹SK 1 May›s’›n Taksim’de kutlanmas› için etkin çal›ﬂmalar›n› devam ettiriyor. ‹ﬂyerinde bildiriler
okundu, toplant›lar yap›ld›. Taksim
Gezi Park›’nda iki üç tane bas›n aç›klamas› yap›ld›. Di¤er demokratik
kitle örgütleriyle toplant›lar yap›ld›. Tüm haz›rl›klar devam ediyor ﬂu
anda.
Mevsim GÜRLEV ‹ K : 1 May›s’› Taksim’de ‘77 ﬂehitlerimizin ruhuna lay›k bir ﬂekilde kutlamak istiyoGenel-‹ﬂ 3 No’lu ruz. Sporcusundan lale
ﬁube Baﬂkan› festivallerine, polis yüMevsim rüyüﬂlerine kadar ama
GÜRLEV‹K ne hikmetse 1 May›s’a

gelince Taksim olmaz, niye olmaz
anlam›yoruz. Biz bunu k›rmak istiyoruz. D‹SK’in ald›¤› karar da kesin bir karard›r.
N Geçmiﬂ y›llarda da Taksim'in
önce telaffuz edilip, arkas›ndan bu
konuda kararl› olunmamas› gibi bir
tecrübe oldu¤u için, insanlar ilk
baﬂta belli bir kuﬂkuyla bakt›lar.
Sizce D‹SK kararl› m› bu noktada?
M e h m e t K A R A G Ö Z : D‹SK
kararl›. Çünkü dedi¤im gibi hem ﬂehitlerin 30. y›l› olmas› hem de
D‹SK’in 40. y›l› olmas› nedeniyle.
Geçmiﬂ dönemde aksakl›klar olmuﬂ

olabilir ama sonuçta 1996 y›l›nda
Kad›köy’de yap›lan 1 May›s’ta 3
insan›n ﬂehit düﬂmesi ve k›r›lan
camlardan dolay› 10 sene kapal›
kald› Kad›köy. 10 sene sonra biz yine D‹SK’in kararl›l›¤› sayesinde
kimse bizi çukura götüremez kararl›l›¤›ndan sonra Saraçhane mitingi
yap›ld›. Sonra Kad›köy aç›ld›. Bu
sene de kesin olarak D‹SK 1 May›s
için baﬂvuru yapmaya da ﬂu anda
gerek duymuyor. 1 May›s’ta nas›l ki
tüm kurum ve kuruluﬂlar Taksim’de
gösteri yap›yorsa. Y›lbaﬂ› kutlamalar›, polis kutlamalar› oluyorsa 1
May›s’›n da iﬂçi s›n›f›na aç›k olmas› gerekti¤ine inan›yor D‹SK. Bu
do¤rultuda izin olmadan da ‘bas›n
toplant›s›’ olarak 1 May›s’› Taksim’de yapaca¤›z.
Me vs i m G Ü R LE V ‹K : 2006 1
May›s’›nda bize Taksim’de kutlayaca¤›z denildi, ama daha sonra Kad›köy’de di¤er konferasyonlarla birlikte izin ald›¤› söylendi. Biz de ﬂaﬂ›rm›ﬂt›k. Ben öyle görmüyorum bu
y›l. D‹SK yönetimi D‹SK’e ba¤l›
sendikalar ve çevreler bu konuda
çok kararl› bence. 15 gün kala halen
Taksim’de kutlayaca¤›z denilmek-

Dev-Genç ruhuyla Taksim’deyiz!
Biz Gençlik Federasyonu olarak 1 May›s’ta federasyonumuza ba¤l› tüm
derneklerle birlikte ‹stanbul’da Taksim Meydan›’nda olaca¤›z.
Taksim Meydan› 1 May›s’a yasakl› meydan ilan ediliyor y›llard›r. 1977
katliam›n›n sorumlular› oligarﬂi taraf›ndan korunuyor, çünkü kendisi sorumlu.
Taksim Meydan› faﬂistlerin, düzen partilerini mitinglerine, y›lbaﬂ› akﬂamlar›, futbol turnuvalar›na ev sahipli¤i yap›yor. Ancak iﬂçilerin, emekçilerin,
ö¤rencilerin hakl› taleplerini hayk›rmas›na, kavga gününü
kutlamas›na kapat›l›yor.
Gençlik Federasyonu olarak Taksim’de olaca¤›z, önümüze hangi engel ç›kart›l›rsa ç›kart›ls›n, hedefimizde Taksim var, Dev-Genç’ten ald›¤›m›z ruhla, sloganlar›m›zla
Taksim Meydan›’nda olaca¤›z.
Gençlik Federasyonu olarak, tüm gençli¤i de Taksim’e
ça¤›r›yoruz. YÖK’e hay›r demek, üniversitelerimizde, liselerimizde polis-idare-sivil faﬂist iﬂbirli¤ine dur demek,
uyuﬂturucuya, çeteleﬂmeye, yozlaﬂt›rmaya, apolitikleﬂtirmeye hay›r demek, eﬂit, paras›z, bilimsel, demokratik e¤itim talebimizi hayk›rmak, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›z,
Gençlik
demokratik, sosyalist Türkiye talebini hayk›rmak için, ‘77,
Federasyonu
‘89, ‘96 1 May›s ﬂehitlerini anmak ve hesab›n› sormak için,
Baﬂkan›
haklar›m›z ve gelece¤imiz için 1 May›s’ta Taksim’de olal›m.
Aygün KUMRU
5
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Halk›m›z› Taksim’e ça¤›r›yoruz
Biz 1 May›s’ta Taksim’deyiz. Katliam›n üzerinden 30 y›l
geçti. ‘77’de katledilen insanlar unutulmad›. 1 May›s’›n yasaklanmas›ndan sonra biz bütün cunta y›llar› boyunca Taksim’i 1 May›s alan› olarak kabul ettik. Sembolikte olsa eylemler yapt›k, sahiplendik, Taksim’in 1 May›s alan› olarak
yasallaﬂmas›n› istedik, Taksim’de emekçi halk kitlelerinin
Temel Haklar bedelini ödedikleri bu alanda 1 May›s’› özgürce kutlamalaFederasyonu r›n› istedik. Çünkü oras› ayn› zamanda birli¤in, dayan›ﬂmaBaﬂkan› n›n, mücadelenin savunuldu¤u bir aland›. Bu sene tüm güAsuman AKÇA cümüzle orada olmaya çal›ﬂ›aca¤›z.
Halka 1 May›s için ça¤r›m›z ﬂu; haklar›n› ve özgürlüklerini koruma bilincinde olmal› halk›m›z. Bu bilinçle ‘77 1 May›s’›n›n bu
haklara ve özgürlüklere ve bunlar›n korunmas› için verilen mücadeleye yönelik bir sald›r› oldu¤unu düﬂünerek, ‘77’nin hesab›n› sormak için orada
olal›m! Halk›m›z Tarihini unutmayaca¤›n›, mücadelesini unutmayaca¤›n›,
hak ve özgürlüklerine sahip ç›kaca¤›n› göstermek için orada olmal›. Herkese çoluk, çocuk, kad›n, erkek, yaﬂl›, iﬂçi, memur, ö¤renci, iﬂsiz herkese, Taksim’de olmalar› ça¤r›s›nda bulunuyoruz.
tedir. Son günlerde e¤erki dönüp
baﬂkla yerlerde kutlamay› söylerlerse D‹SK için iyi olmaz. Bu sene çok
güveniyoruz. Biz 1 May›s’› 1 May›s
alan›nda kutlamak istiyoruz.
N Türk-‹ﬂ'in Kad›köy'de kutlamak için baﬂvuru yapt›¤› yans›d›, ne
yapmak istiyor?
M e h m e t K A R A G Ö Z : Türk
‹ﬂ’in bu birinci ihaneti de¤il. Türk
‹ﬂ, do¤uﬂundan itibaren Türkiye iﬂçi
s›n›f›na ihanet etmiﬂtir. D‹SK zaten
bu ihanetlerinden dolay› kuruldu.
Zaman zaman Emek Platformu çat›ﬂ› alt›nda bir araya gelsek de iﬂçi s›n›f›n›n temel ç›karlar›na karﬂ› her
zaman yapaca¤›n› yapm›ﬂt›r.
M e v s i m G Ü R L E V ‹ K : Türk‹ﬂ’in baﬂvurusu talihsizlik. Çünkü
Türk-iﬂ’in içerisinde de devrimci
sendikac›lar vard›r, gerçekten iﬂçi
s›n›f›na ba¤l› olan sendikac›lar vard›r. Bu karar D‹SK’in önünü t›kayabilir ama, D‹SK kararl› durursa hiç
önemli de¤il. Örne¤ini 2004’te yaﬂad›k. Türk-‹ﬂ’le Hak-‹ﬂ Ça¤layan’a
müracat etti, D‹SK KESK’le de birlikte Saraçhane’de yapaca¤›z dedi.
Sonuç biliniyor.
N Türkiye çap›nda tek 1 May›s
konusunda gerek Türk-‹ﬂ, gerekse
de baz› gruplardan itirazlar geliyor.
Hatta bu konuda falan yerdeki

silciler kurulu topland›. Temsilcilerle de de¤erlendirme yap›yoruz. Alt
çal›ﬂma yapan komiteler kurmuﬂuz.
Birimlerde de Taksim’in 1 May›s
alan› olmas› iﬂçi s›n›f› özellikle de
D‹SK üyelerinde herhangi bir s›k›nt› yok. Yani bir Taksim korkusu yok.
M e v s i m G Ü R L EV ‹ K : ‹ﬂçilerle
iﬂyerlerinde toplant›lar yap›yoruz.
ﬁu anda belediye, hizmetler iﬂ kolunda insanlar Taksim’e ç›kma konusunda çok duyarl›. ‹nsanlar›n bir
tedirginli¤i var. Acaba izin verirler
mi gibi. Ama biz hiçbir iﬂyerinde izni gündeme getirmiyoruz. Çünkü
bas›n aç›klamalar›nda izne gerek
yok. Biz Taksim’de 1 May›s’›m›z›
kutlayaca¤›z.
Fabrikalarda çal›ﬂmalar nas›l gidiyor bilmiyorum ama bizim çal›ﬂmalar›m›z iyi gidiyor. Biz her y›l
Genel-‹ﬂ olarak karar al›yoruz. Biz
kesinlikle iﬂ yerlerinde iﬂi durduraca¤›z, çal›ﬂmayaca¤›z.

D‹SK'liler ‹stanbul'a gelmeyecek
gibi spekülasyonlar da var...
M eh me t KA R AG Ö Z: Yönetim
kurulu karar›na göre, D‹SK Taksim
N Sendikal hareket aç›s›ndan,
d›ﬂ›nda hiçbir yere, Türkiye’nin hiçiﬂçi hareketi aç›s›ndan bu 1 Mabir yerinde 1 May›s’› kutlamak için
y›s'›n iﬂlevi ne olacak sizce?
baﬂvuru yapmayacak ve yapanlarla
da birlikte olmayacak.
D‹SK
ekonomik nedenlerden kaynakl›
bütün
gücünü
buraya toplayaBiz 1 May›s’ta, bu y›l Taksim’e ç›kacak
mayabilir ama olan Haklar Ve Özgürlükler Cephesi kortedi¤er yerlerde jinde olma karar›n› ald›k. Ve bedeli ne olurD‹SK taraf›ndan sa olsun 1 May›s’ta Taksim alan›nda olacaorganize edilen 1 ¤›z. Orada yeniden iﬂçilerin, emekçilerin ve
May›s kutlamas› bütün halk›n 1 May›s alan› oldu¤unu gösteolmayacak.
rece¤iz. Bütün TAYAD üyeleri Türkiye çap›nda ‹stanbul’da buluﬂup Taksim alan›nda
N
Sendika
1 May›s’› kutlay›p ‘77 ﬂehitleri baﬂta olmak
bünyesinde, fabüzere tüm devrim ve demokrasi ﬂehitleri TAYAD Baﬂkan›
rikalarda 1 Maiçin sesimizi yükseltece¤iz.
Mehmet GÜVEL
y›s için ne tür çaTüm ﬂehit, tutsak ailelerini, TAYAD’›n
l›ﬂmalar yap›yorsunuz? Tak- dostlar›n› 1 May›s’a kat›lmaya ça¤›r›yosim konusunu iﬂ- rum. Sadece kendileri de¤il, komﬂular›yla,
çiler nas›l karﬂ›- kardeﬂleri, arkadaﬂlar›, çocuklar›, aileleri ile
1 May›s alan›nda olal›m.
lad›?
Y IL D I Z TURAN: Herkes çocuklar›m›Mehmet KAz›n
yan›nda gücümüzü görsün. Bütün ana,
R A G Ö Z :
babalara
sesleniyorum herkes gelsin. TAD‹SK’in bildiriYAD’l›lar
olarak
leri okundu iﬂ
TAYAD’l›
bizi
görsünler
Taksaatinde, toplanY›ld›z Turan
t›lar yap›ld›, tem- sim’de.

TAYAD’›n dostlar›n› HÖC kortejine
Taksim’e ça¤›r›yoruz
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M e h m e t K A R A G Ö Z : ‹ki yönden çok önemli. Birincisi D‹SK’in
k›rk›nc› kuruluﬂ y›ldönümü olmas›,
ikincisi ‘77 ﬂehitlerinin 30. y›l› olmas›. Ayn› zamanda yaﬂanacak iki
seçim var. Bu nedenle de bu 1 May›s çok önemlidir. Türkiye iﬂçi s›n›f›na dayat›lan anti demokratik yasalar›n üstesinden gelebilmek için bir
s›çrama y›l› olarak görüyoruz bu 1
May›s’›. Dolay›s›yla 1 May›s’ta bugüne kadar kaybettiklerimizi bu
alanda hayk›rarak iﬂçi s›n›f›na o
kaybettiklerimizi tekrar kazanma
güvenini yeniden kazand›rmak gibi
bir çaba içindeyiz.
M e vs i m G Ü R L EV ‹ K : E¤er bu
sene gerçekten Taksim’e yürünür
kutlan›rsa, iﬂçi hareketinin ‘77’lerde
yaﬂanan olaylardan sonra kaybettiklerini kazanaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Bunu da yaratacak olan D‹SK olacak.
N Onun ötesinde Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi olarak 2007 1 May›s’›na
nas›l bir rol yüklüyorsunuz?
M e h m e t K A R A G Ö Z : ‹ﬂçi s›n›f›n›n içerisinde Devrimci ‹ﬂçi Hareketi; gerek 1 May›slar’da gerek eylem ve etkinliklerde gerekse iﬂçilere
dayat›lan anti-demokratik yasalara
karﬂ›, gerekse grev ve direniﬂlerde
her zaman öncülü¤ünü yapm›ﬂt›r.
Bu 1 May›s’ta da yine öncü rolünü
üstlenerek Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
iﬂçileri en iyi ﬂekilde haz›rlayarak 1
May›s alan›na getirecektir.
Bizim halk›m›za ça¤r›m›z ﬂudur;
kesinlikle 1 May›s’ta Taksim Meydan›’nda herhangi bir olay olmayacak. Devlet güçleri taraf›ndan yap›lmayacaksa iﬂçiler taraf›ndan hiçbir
ﬂekilde bir ﬂey yap›lmayacak.
M e vs i m G Ü R L EV ‹K : Biz bütün halkla 1 May›s’ta mutlaka el
ele, omuz omuza yürümek istiyoruz. Halk›m›za da güveniyoruz, iﬂçilere de güveniyoruz devrimcilerede güveniyoruz. Bu 1 May›s’› birlikte kutlamak için hiçbir s›k›nt›m›z
yoktur. Hiç kimse farkl› bir yöne
çekmesin bütün gruplar›n tek amac›
Taksim’i 1 May›s alan›nda kutlamakt›r.

TAKS‹M ‹Ç‹N ÇA⁄RILAR:
Devrimci 1 May›s Platformu:

‹çerisinde HÖC’ün de yerald›¤› Devrimci 1May›s Platformu, 15 Nisan günü Taksim Metro ç›k›ﬂ›nda bir
aç›klama yaparak, 1 May›s Alan›’n›n Taksim oldu¤unu hayk›rd›.
Polis, kitlenin etraf›n› sararak "1 May›s'a Taksim'e ça¤›rman›n yasak oldu¤unu" söyleyerek, aç›klamada Taksim'e ça¤›r›ld›¤› takdirde müdahale edece¤ini tehdidi savurdu.
Buna ra¤men, "Taksim'de 1 May›s Yasa¤›na Son, 1 May›s Resmi Tatil Günü ‹lan Edilsin" sloganlar›yla baﬂlat›lan aç›klamay› okuyan Bar›ﬂ Erdem, halka yasaklanan meydanda iﬂbirlikçilerin ve uﬂaklar›n her türlü ﬂovu ve kutlamay› yapt›klar›n› hat›rlatarak, “Taksim sadece emekçilere, devrimcilere, Taksim'in gerçek sahiplerine kapal›” dedi. Aç›klama tüm halka 1 May›s'ta alanda
olma ça¤r›s› ile sona erdi.
Ard›nda metro ç›k›ﬂ›nda masa kuruldu ve Taksim için imza topland›.

ANKARA 1 May›s’ta Taksim’de: Ankara'daki demokratik
kitle örgütleri, sendikalar ve baz› siyasi partiler, 1 May›s'ta Taksim'de olacaklar›n› aç›klam›ﬂlard›. 13 Nisan günü tekrar biraraya gelen kurumlar, Yüksel
Caddesi'nde bir aç›klama yapt›lar.
1 May›s'›n birlik, mücadele ve dayan›ﬂma günü oldu¤u, '77 katliam›n›n hesab›n›n sorulmas› ve katillerinin
hesap vermesi gerekti¤i dile getirilen aç›klamada, bunun
ancak Taksim'e girmekte kararl› tutum sergileyerek baﬂar›labilinece¤i mesaj› verildi.
D‹SK, KESK, ATO, Halkevleri, TKP, Bar›ﬂ Derne¤i,
Kald›raç ve HÖC ad›na yap›lan konuﬂmalarda Taksim
kararl›l›¤› bir kez daha vurguland›. Sendikalar tek 1 May›s için ‹stanbul’a gideceklerini belirtirken, KESK Dönem Sözcüsü Osman Özyurt, Taksim katliam›n›n y›ldönümünde bölgesel olarak kat›lacaklar›n› söyleyerek,
tüm iﬂçi ve emekçileri Taksim'e davet etti.
Ankara HÖC Temsilcisi yapt›¤› konuﬂmada, emekçilerin 1 May›slar’›; kanlar›, canlar› pahas›na kazand›¤›n›, Taksim'in devrimcilere, demokratlara kapat›lamayaca¤›n› söyleyerek, "Taksim bizimdir" dedi.
Aç›klamaya kat›lan kurumlar ﬂöyle; D‹SK, Bar›ﬂ Derne¤i, Türkiye 78'liler
Federasyonu, HKP, TKP, Halkevleri, Yurtsever Cephe, HÖC, Ö¤renci Kolektifleri, AKA-DER, ‹ﬂçi Gazetesi, Kald›raç, KESK ﬁubeler Platformu, ATO.
Öte yandan 17 Nisan günü Ulus Heykeli önünde aç›klamada bulunan
D‹SK üyeleri, ‘Taksim Anayasal hakk›m›zd›r’ dediler.

‹ZM‹R 1 May›s’ta Taksim’de: D‹SK Ege Bölge Temsilcili¤i, Halkevleri, HÖC, Kald›raç, TKP, EHP, SHP, Ege 78’liler Derne¤i, Ö¤renci Kolektifleri taraf›ndan 18 Nisan’da düzenlenen bas›n toplant›s›nda, 1 May›s’ta ‹stanbul’da Taksim’de olma karar› beyan edildi. Ortak aç›klamay›
okuyan D‹SK Bölge Temsilcisi Azad Fazla, 2007 1 May›s'›, ülkemizde yaﬂan›lan toplumsal sorunlara "dur" demek için, haklar›m›za, ekme¤imize ve daha da önemlisi gelece¤imize sahip ç›kmam›z için meydanlar› dolduraca¤›m›z
bir gündür. Yer, Taksim'dir!” dedi. Fazla, ‹zmir’den Taksim’e gelemeyen kurumlar› da, “1 May›s Alan› Taksim’dir” ﬂiar› ile desteklemeye ça¤›rd›.
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1May›s’ta
TAKS‹M’DE
1977 Katliam›n›n Hesab›n› Soral›m!
Hakl ar ve Özgürlükler
Cephesi’nin Ça¤r›s›d›r
Ka r d e ﬂ l e r !
Haklar ve Özgürlükler
Cephesi olarak, sizleri ‹stanbul Taksim’e, 1 May›s
Alan›’na ça¤›r›yoruz. O
alanda, 30 y›l önce dökülen
kan›m›z›n, katledilen 36 can›m›z›n hesab›n› sormak
içindir davetimiz.

Bu düz enden
memnun olmayan
Ka r d e ﬂ l e r !
Davetimiz sizedir.
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k için, faﬂizme karﬂ›
demokrasi için, kapitalizme
karﬂ› sosyalizm için alanlara ça¤›r›yoruz sizleri. Sömürücülere ve zalimlere
karﬂ›, birli¤e, mücadeleye,
dayan›ﬂmaya ça¤›r›yoruz.
1 May›s iﬂçilerin, iﬂsizlerin, memurlar›n, gençlerin,
gecekondu yoksullar›n›n,

köylülerin; ezilen, sömürülen bütün emekçi halk›n
birlik, dayan›ﬂma ve mücadele günüdür.

lisi, ‹stanbul Taksim Alan›’nda kutlad›k 1 May›s’›.
Yüzbini aﬂan bir kalabal›k
topland›.

Bizi aç, yoksul, iﬂsiz b›rakanlara karﬂ› birleﬂelim,
mücadele edelim.

Korktular sömürücüler.
Tekelci patronlar, toprak
a¤alar›, tefeci tüccarlar, onlar›n ordusu, polisi, korktular. Ve bir sonraki 1 May›s
için alçak planlar kurdular.

Halk›m›z!
Kendine yap›lan haks›zl›klar›, zulümleri unutmamak, bir halk› güçlü yapar.
Unutan halklar, aldat›lmaya
mahkumdurlar. Gençlerimiz
bilsin, bilenler hat›rlas›n diye, o günleri k›saca hat›rlatal›m.
Ülkemizde 1927’den
sonra, egemen s›n›flar, onlarca y›l, bask›larla, yasaklarla, iﬂkencelerle 1 May›s’›n kutlanmas›na engel
oldular. Tam 50 y›l.
50 y›l sonra, iﬂçisi memuru, köylüsü kentlisi, esnaf› ayd›n›, ö¤rencisi emek-

1 May›s 1977’de Taksim’de 500 bini aﬂt› say›m›z. Çoktuk. Coﬂkuluyduk.
Bu sömürü ve zulüm düzenine karﬂ› aya¤a kalkm›ﬂt›k. Kurﬂunlar ya¤d›rd›lar
üstümüze. 36 kardeﬂimiz
öldürüldü. Yüzlercesi yaraland›.
Sonra... Sonras›, ülkemizin klasik ve bir o kadar da
vahim gerçe¤idir.
Katliam›n üstü örtüldü.
Tek bir katil ne yakaland›,
ne cezaland›r›ld›.
1977’den beri iktidar

olan bütün partiler, bütün
hükümetler, katilleri korudular; çünkü bask›, yasak,
katliam politikas›n› onlar da
sürdürdüler.
Yasaklar›n hiç de¤iﬂmeyenlerinden biri de ad› art›k
“1 May›s Alan›” olmuﬂ olan
Taksim yasa¤›yd›.
1979’dan beri 1 May›s Alan›, emekçilere yasak!
1979’dan beri, popçulara, topçulara, düzen partilerine aç›k olan 1 May›s Alan›, halka kapal›.

Halk›m›z!
Bu ülk e biz im;
M ey d a n l a r › m › z ›
bi ze
yasaklayamazlar!

Çünkü, bu kavga sömürüye karﬂ› ekmek kavgas›d›r. Bu kavga hürriyet kavgas›d›r. Sömürenlerle sömürülenlerin, ezenlerle ezilenlerin kavgas›d›r.
Mesele, sömürülenlerin
birleﬂmesini, güçlenmesini,
mücadelesini engellemektir.
Yüzbinlerin devrim ve
sosyalizm için aya¤a kalkt›¤› 1 May›slar›, halk›n haf›zas›ndan silmeye çal›ﬂ›yorlar.
Onlar›n bask›lar›na, yasaklar›na 1 May›s 1977’leri
yeniden yaratarak cevap
verelim. Yüzbinler, 1 May›s
Alan›’nda sömürüye ve zulme karﬂ› birleﬂelim.

Elbette bunlar›n
hiçbiri tesadüf de¤ildir. Mesele, sadece
bir alan meselesinden ibaret de
de¤ildir.

H a k l a r v e Öz g ür l ü k l e r C e p h e s i
B ü l t e n i ö z el s a y › s › o l a r a k y a y › m l a n m › ﬂ t › r

TAKS‹M, BÜTÜN
TÜRK‹YE’N‹N 1 MAY I S
ALANI’DIR.
2007 1 May›s’›n›, tüm
ülke çap›nda, tek bir
1 May›s olarak,
Taksim’de kutlayal›m.

Ka r d e ﬂ l e r ! ‹ ﬂ ç i ,
memur, köylü,
gecekondulu,
esnaf, ayd›n,
asker, ö¤renci
kardeﬂlerimiz!
Ülkemizin bütün ezilenleri, sömürülenleri birleﬂelim.
1 May›s Alan›’na ç›kmak,
sömürüye dur demektir,
adaletsizliklere dur demektir. Düzen partilerinin aldatmacalar›na hay›r demektir.
‹ﬂte bunun için ç›kal›m 1
May›s Alan›’na. Alanlar›
sloganlar›m›zla, k›z›l
bayraklar›m›zla donatal›m.
Kardeﬂler, 1 May›s
Alan› bizi bekliyor. Mücadele bizi bekliyor. Ve bu mücadelenin sonunda bizi ve çocuklar›m›z›
güzel bir gelecek bekliyor.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

‹ﬂçiler, köylüler, memurlar,
ö¤renciler, ayd›nlar, esnaflar
söyleyecek sözü olan herkes
sorunu ve talebi olan herkes

lara, sendikas›zlaﬂt›rmaya, asgari ücrete mahkum edilmeye, sigortas›z çal›ﬂt›r›lmaya, patronlar›n daha fazla
kâr› u¤runa yaﬂanan iﬂ kazalar›na, kölelik koﬂullar›n›
aratmayan çal›ﬂma ﬂartlar›na...
HAYIR diyorsan›z; tüm emekçi halkla birlikte, sizin
gibi yoksullu¤un ac›s›n› yaﬂayanlarla yan yana, taleplerinizi Taksim Meydan›’nda hayk›rmaya ça¤›r›yoruz.
MEMURLAR;
Devletin “kap›kulu” ilan edildiniz. Y›llarca örgütsüz,
hak iddia edemez halde çal›ﬂt›r›ld›n›z. Kavgayla, alanlarda kazand›¤›n›z sendikalar güdükleﬂtirildi, eme¤in en
önemli silah› olan grev hakk› olmayan göstermelik hale
getirildi. Bu da yetmedi davalarla, polis terörüyle tümden etkisiz k›l›nmak isteniyor.
‹ﬂ güvenceniz yok edilmek, sözleﬂmeli statü ile, gelece¤iniz patron-devletin iki duda¤› aras›ndan ç›kacak
söze b›rak›lmak isteniyor. Ücretlerinizi belirlemede söz
hakk›n›z yok, tiyatroya çevrilmiﬂ “toplu görüﬂmelerin”
aldatmaca oldu¤u art›k aleni.
Peki tüm bunlara boyun e¤ecek misiniz?
Ç›kar›lan ve ç›kar›lmay› bekleyen her yasa ile daha
fazla ma¤dur duruma düﬂürülmek istemiyorsan›z; grev
hakk› olan sendika istiyorsan›z; ﬂimdi söz söyleme s›ras› sizde! Sözün yeri, Taksim’dir. Sesimizin en gür ç›kaca¤› yer 1 May›s Alan›’d›r.
GECEKONDULU, EMEKÇ‹LER;
4.5 y›l oldu AKP iktidar›nda. Gördünüz, yaﬂad›n›z;
pembe tablolar çizen yalanlar› at›n bir kenara, AKP iktidar›n›n Türkiyesi’nde de hiçbir ﬂeyin de¤iﬂmedi¤ini
görürsünüz. ‹ﬂsizlik size; büyük fedakarl›klarla yapt›¤›n›z kondular›n baﬂ›n›za y›k›lmas› size! “Ac›madan y›k›n!” diyor, zenginleri seven baﬂbakan! Y›k›yorlar ac›madan!
Direniyoruz
kimi zaman; birlik olmay›nca güçsüz kal›yor
direniﬂlerimiz;
‹ﬂt e

1 May›s’ta
1 May›s Alan›’nda
söylesin sözünü!
K i m memnun bu düzenden? K i m i n için dönüyor bu
düzenin çarklar›? K i m tutmuﬂ suyun baﬂ›n›? Kim, sofras›na götürecek ekme¤i düﬂünmeden yar›na bak›yor?
Kim, iﬂsizlik korkusu diye bir ﬂeyi tan›madan yaﬂ›yor?
Bu düzenin parlamentosu, hükümeti, bakanlar› ki m i n için çal›ﬂ›yor? Yasalar k i m i n ihtiyaçlar›n› karﬂ›l›yor? Yaz›l›, görsel bas›n k i m i n sesini duyuruyor?
Tüm bunlar›n cevab›nda, bu ülkenin iﬂçisi, memuru,
köylüleri, gençleri, ev kad›nlar›, gecekondu emekçileri,
iﬂsizi, emeklisi, dulu, yetimi yok! Bir avuç zengin var!
Peki;
K i m, özelleﬂtirmenin iﬂsizlik oldu¤unu bilerek uykular›ndan oluyor? Kim, kadrosuz, iﬂ güvencesiz çal›ﬂmaya mahkum ediliyor? Kim, ev kiras›na, kuru ekmek
ve çorbaya ancak yeten ‘asgari ücret’e talim ederek açl›kla terbiye ediliyor?
Kim, oturdu¤u evin dozer darbeleriyle y›k›laca¤› günü beklemek zorunda kal›yor?
Kim, gelecek güvencesi olmadan, k›ﬂlaya çevrilmiﬂ
üniversite kap›lar›nda polis copuyla karﬂ›lan›yor?
Kim, tarlas›n› ekemez, ürününü satamaz, gübresini
topra¤a atamaz hale getirildi?
Evet kim? Bunlar›n cevab›n› da biliyoruz...
ﬁimdi konuﬂma s›ras› bizde! ﬁimdi taleplerini hayk›rma, insan gibi yaﬂama iste¤ini en gür sesle ve birlik
içinde meydanlarda dile getirme s›ras› bizde.
‹ﬂçiler, köylüler, m e m u r l a r, iﬂsizler, ö¤renciler, ay d › n l a r, e s n a f l a r, emekliler, serbest meslek sahipleri,
gecekondulular;
Gün sizin gününüz! Söz sizin sözünüz!
Sözü olan herkes; sorunu ve talebi olan herkes, 1
May›s’ta 1 May›s Alan›’nda söylesin sözünü.
Kimin sorunu yok ki, kimin sözü yok ki?
‹ﬁÇ‹LER;
Özelleﬂtirmelere, taﬂeronlaﬂt›rmaya, iﬂten ç›karma-

Bu sömürü ve ya¤ma
düzeninden hesap
sormak istiyorsan;
Taksim’e!
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‹ﬂten atmalara son
Özelleﬂtirmeye son
‹ﬂ cinayetlerine hay›r
‹ﬂsizli¤e çözüm bulunsun
‹nsanca yaﬂayacak ücret
Grevli Toplu Sözleﬂmeli sendika hakk›
Bar›nma sorunumuz çözülsün
Gecekondu y›k›mlar›na son
Tar›mda IMF-AB politikalar›na son
Emeklilere sendika hakk›
Üniversitelerde gençlere söz hakk›
Tekelleri de¤il esnaf› koruyan yasalar
‹fade özgürlü¤ü engelleri kalks›n
Tüm inançlara özgürlük ve sayg›
Faﬂist, ›rkç› k›ﬂk›rtmalara son
Kürt halk›na özgürlük
Hapishanelerde tecrite son
IMF ile iliﬂkiler kesilsin
AB-ABD’ye ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine son

ﬂimdi birlik olman›n zaman›!
Gecekondular›m›z›n sokaklar›ndan bir sel gibi ak›p, Taksim’de tüm ‹stanbul’un, tüm
Türkiye’nin gecekondular› olarak birleﬂmenin zaman›.
Gazi’den, Sar›yer s›rtlar›ndan, Pendik’in, Kartal’›n gecekondular›ndan, sokaklar›nda
terör estirdikleri, “vak›f arazisi” ﬂu bu diyerek her an el koymak için f›rsat kollad›klar› Okmeydan›’n›n sokaklar›ndan,
Ba¤c›lar’dan dalga dalga yürüdü¤ümüzde, bu ülkenin sahipsiz olmad›¤›n› görecekler. 1
May›s Mahallesi’nin ad›na yaraﬂ›r öfkesiyle birleﬂti¤imizde;
Ankara’n›n Dikmen gecekondular›ndan gelen kardeﬂlerimizle el ele verdi¤imizde; ‹zmir’in Bayrakl›s›’n›n sesine
sesimizi katt›¤›m›zda; bizi parça parça edip yönetme politikalar› da boﬂa ç›kacak demektir.
Genci, yaﬂl›s›, kad›n›, erke¤i ile
Türkiye’nin gecekondular›n›n gücünü Taksim’de gösterelim onlara!

KÖYLÜLER;
IMF ve AB’nin tar›m politikalar› ile bu¤day›n›, pancar›n›, pamu¤unu, tütününü yok ettiler. Seni, emperyalist tar›m tekellerinin ve onlar›n iﬂbirlikçilerinin ç›karlar› için
ekemez, biçemez hale getirdiler.
ﬁimdi tüm bunlara isyan etme
zaman›d›r. Saban›, ora¤› b›rak›p;
topraks›z›, bir avuç topra¤› olan›,
küçük üreticileri ile tüm köylüler
olarak ‹stanbul’un yolunu tutma zaman›d›r. Bugüne dek hep aç b›rak›ld›¤›m›z için göç yolu bildi¤imiz ‹stanbul’un, bu kez meydanlar›n› inletmek için çalmal›y›z kap›s›n›.
GENÇLER;
Gelece¤e dair hiçbir umut b›rakmayan ve umut vermeyen bu düzene karﬂ› en büyük öfke sizin yüre¤inizde, bilincinizde; biliriz! Kimliksizleﬂtirmenin, kiﬂiliksizleﬂtirmenin, polis copu gölgesinde ‘e¤itim’in, sat›rl›-sopal› faﬂist sald›r›lar›n hesab›n› sormak için Taksim sizi
bekliyor. Halk için bilim, halk için
e¤itim özlemimizi ülkenin en gör-

kemli meydan›nda hayk›ral›m.

EMEKÇ‹ H ALKIMIZ
Bu sömürü düzeni kaderimiz de¤il. Bu ya¤ma ve talan ebedi de¤il.
Bize böyle göstermek istiyorlar.
Bizi her gün daha fazla yoksullaﬂt›ran, bir avuç tekelciyi daha fazla zenginleﬂtiren, iktidar koltu¤unda
oturan›n kasas›n› doldurdu¤u kapitalist düzenin hiçbir alternatifinin
olmad›¤› yalan›yla çaresiz boyun
e¤memizi
dayat›yorlar.
Hay›r!
Bin kere
hay›r!
Alternatifimiz
var! Yoksullu¤a,
yolsuzlu¤a, sömürüye son verecek
düzen özleminin bir ad› var;
Ad›, sosyalizmdir!
Sosyalist Türkiye
iste¤imizi 1 May›s’ta birleﬂerek
hayk›rmaya
ça¤›r›yoruz.
11
22 Nisan 2007 / 101

Biz birleﬂirsek, aya¤a kalkarsak, biz meydanlar› en gür
sesimizle inletirsek, bir avuç
sömürücünün uykular› kaçacak. Bu yüzden birleﬂmemizin,
taleplerimizi hayk›rmam›z›n
önüne geçmeye çal›ﬂ›yorlar,
meydanlar› yasaklay›p, asar›z
keseriz tehditleri savuruyorlar.
Bu tehditler, emekçi halk›n
birleﬂmesinden, haklar›na dört
elle sar›lmas›ndan, ﬂehitlerine
sahip ç›kmas›ndan, nas›l korktuklar›n› gösteriyor.
‹ﬂçiler, köylüler, m e m u rl a r, iﬂsizler, ö¤renciler, ayd›nl a r, e s n a f l a r, emekliler, serbest meslek sahipleri, gece kondulular;
Bugüne kadar ne zaman taleplerimizi dile getirmek istedikse susturdular; Ya da parça
parça c›l›z ç›kt› seslerimiz,
dinlemediler; ﬁimdi söz s›ras› bizde; ﬂimdi birlik olup meydanlara ç›karak hayk›rma s›ras› tüm emekçi
halk›m›zda! Söyleyecek sözü, sorunu ve talebi olan herkesi Taksim
Meydan›’na ça¤›r›yoruz.

1976-1977-1978 ... 1988-1989-1990
Bölüm: 2
1 May›s 1976’n›n coﬂkusu, 1977
1 May›s’›n›n daha büyük bir görkemle kutlanmas›ndaki en önemli
etkenlerden biri olacakt›. 12 Mart
döneminden ç›k›lm›ﬂt›; devrimciler,
iﬂçiler, ﬂimdi kendilerine daha güvenliydiler.
1976 1 May›s’›ndan sonra
D‹SK’de de büyük bir at›l›m yaﬂand›. Yaklaﬂ›k 120 bin üyesiyle, o güne kadar D‹SK'e kat›lm›ﬂ olan bütün sendikalardan daha büyük olan
Genel-‹ﬂ 5 Haziran 1976’da D‹SK'e
kat›lma karar› ald›. D‹SK’in iﬂçi s›n›f› içinde bir çekim merkezi olmas›, D‹SK’i s›n›f mücadelesinde daha
müdahaleci bir konuma sokuyordu.
Fakat bu müdahale, TKP’li revizyonistlerin ve sosyal-demokrat Baﬂtürkler’in etkisindeydi ve nitekim
bunun sonucunda ayn› dönemde yap›lan seçimlerde D‹SK, CHP’yi
destekleme karar› alacakt›. Fakat
geliﬂmeler D‹SK’i de, CHP’yi de
aﬂacakt› k›sa süre içinde.

1977
D‹SK Yürütme Kurulu 9 Mart’ta
“1 May›s Dünya ‹ﬂçileri Dayan›ﬂma Günü Bayram›n›n ‹stanbul'da
y›¤›nsal olarak kutlanmas›” karar›n› ald›. 10 Mart’ta ‹stanbul Valili¤i’ne dilekçe verildi.
Merkez Tertip Komitesi 15 Ni-

san'da yapt›¤› toplant›da "1 May›s kutlama töreninde kullan›lacak belgileri" tespit etti.
Sloganlar›n bir k›sm› TKP
çizgisindeki “Faﬂizme Geçit
Yok” gibi sloganlar olsa da, s›n›f
mücadelesinin o günkü somutlu¤unu yans›tan bir zenginlik de
vard›. Tesbit edilen sloganlardan
baz›lar› ﬂunlard›:
“1 May› s 1 May›s, ‹lk Dile ¤imiz, Yaﬂatacak Seni, Tunç Bi l e ¤ i m i z ” , “‹ﬂçiyiz Güçlüyüz,
Devrimlerde Öncüyüz”, “40 Sa a t l i k Ç a l › ﬂ m a H a f t a s › ”, “‹ﬂçi
Memur Ay›r›m›na Hay›r”, “ Ta r›m ‹ﬂçilerine Demokratik ‹ﬂ
Yasas›”, “Her ‹ﬂ Yerinde Kreﬂ”,
“ H e r M a h a l l e d e Ç o c u k B a h ç e s i ”,
“Faﬂizmin Zindanlar›nda Yatanlara
Kara
Özgürlük”, “ P a t ro n l a r › n
L i s t e s i ‹ ﬂ ç i l e r i n ﬁ e re f B e lg e s i di r” ,
“Vergilerimiz ‹ﬂverenlere Kredi Bize Panzer-Cop”...
18 Nisan’da D‹SK'in 1 May›s'›
dev boyutlu kitle gösterileriyle kutlayaca¤› ve çeﬂitli demokratik kuruluﬂlar›n da kat›laca¤› aç›kland›.
D‹SK Ajans› taraf›ndan 22 Nisan'da yap›lan aç›klamada 1 May›s'a kat›lacak demokratik kitle örgütleri ﬂöyle s›ralan›yordu:
"Tüm Ö¤retmenler Birleﬂme ve
TÖ B - D ER),
Dayan›ﬂma Derne¤i (T
‹ﬂ Müfettiﬂleri Derne¤i (‹‹ M - D E R),
Türkiye Mimar ve Mühendis OdaT M M O B), K Ö Y- K O lar› Birli¤i (T
O P , ‹lerici Kad›nlar Derne¤i
(‹‹ K D), Tüm Sa¤l›k Personeli DerTÜS-DER), Tüm Memurlar
ne¤i (T
Birleﬂme ve Dayan›ﬂma Derne¤i
TÜ M - D ER), Tüm Teknik Eleman
(T
ve Teknikerler Derne¤i, Tüm TekT Ü T E D),
nik Elemanlar Derne¤i (T
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i, Bar›ﬂ
Derne¤i, Giyim ‹ﬂçileri Derne¤i
G‹ B - D ER), ‹lerici Gençler Derne(G
¤i (‹‹ G D), Pahal›l›k ve ‹ﬂsizlikle
P ‹ M), DevrimMücadele Derne¤i (P
ci Halk Kültür Derne¤i, D E VGENÇ, Devrimci Demokratik Kültür Derne¤i."
Say›lan kurumlar d›ﬂ›nda da birçok demokratik kitle örgütü 1 May›s’a kat›laca¤›n› aç›klad› ayn› gün12
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lerde.
1977'de Süleyman Demirel baﬂbakand›. Demirel'in baﬂbakanl›¤›nda Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve
Milliyetçi Hareket Partisi’nden oluﬂan ve k›saca Mi l li yet çi Ce phe
(MC) Hükümeti denilen dörtlü koalisyon iktidardayd›.
Sendikalar, devrimci örgütler 1
May›s haz›rl›klar›n› sürdürürken,
faﬂistler birçok yerde sald›r›lar›n›
t›rmand›r›yordu. 1 May›s, okullarda, sokaklarda, fabrikalarda estirilen faﬂist teröre karﬂ› da halk›n cevab› olacakt›.
1 May›s haz›rl›klar›n›n bir parças› olarak 1 May›s’a kat›lacak çeﬂitli gruplar›n temsilcilerinin kat›ld›klar› toplant›lar da sürüyordu.
D‹SK’te yap›lan toplant›larda 1
May›s kutlamalar›n›n program›
uzun tart›ﬂmalar sonucunda ﬂekillendirilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Fakat bu
teknik ayr›nt›lar›n ötesinde bir sorun vard› 1 May›s organizasyonunu
tehdit eden.

Provokasyona
çanak tutanlar
Revizyonist ve oportünist gruplar, iki blok halinde birbirlerini
“Maocu Bozkurtlar”, “Sosyal Faﬂistler” olarak suçluyorlar, birbirlerini 1 May›s’tan d›ﬂtalamaya çal›ﬂ›yorlard›. Görünüm oydu ki, 1 May›s’a de¤il, “birbirleriyle hesaplaﬂmaya” haz›rlan›yorlard›.
Devrimciler taraf›ndan yap›lan
bütün uyar›lar, sa¤duyu ça¤r›lar›
karﬂ›l›ks›z kald›. Oligarﬂi ise “Maocu Bozkurtlar”, “Sosyal Faﬂistler”
diye t›rmanan bu gerginli¤i ellerini
ovuﬂturarak seyrediyordu. O günkü
durumu yans›tmak aç›s›ndan birkaç
örnek aktaral›m sadece:
Halk›n Sesi, 1 May›s öncesi
"K›ral›m Revizyonist Zinciri" slogan›n› öne ç›karm›ﬂt›. 106. say›s›n›n
kapa¤›ndaki resimde “inen bir yumru¤un alt›nda” T‹P Baﬂkan› Boran,
D‹SK Genel Baﬂkan› Türkler, TS‹P
Genel Baﬂkan› Ahmet Kaçmaz ve

TKP Sekreteri ‹. Bilen'in resimleri
yerleﬂtirilmiﬂti.
Halk›n Kurtuluﬂu’nun 1 May›s
öncesinde 25 Nisan 1977 tarihli 54.
say›s›nda ﬂöyle deniyordu:
“Sosyal faﬂistlerin 1 May›s'› kutlamalar›ndaki amaçlar›, kitlelerden
tecrit olmamak... iﬂçi s›n›f› ve emekçi kitlelerin gözünü ‘bar›ﬂ’ safsatalar› alt›nda ‘güvercinlerle’, ‘çiçeklerle’, boyamak, onlar›n devrimci
proletaryan›n bayra¤› alt›nda toplanmalar›n›... önlemek...tir. Emekçi
halk, devrimci geleneklerini faﬂistlere ve sosyal faﬂistlere çi¤netmeyecektir!”
H a l k › n Yolu da 26 Nisan 1977
tarihli dergisinde ﬂöyle diyordu:
“Ülkemizde 1 May›s'ta revizyonistler, ihanet bayra¤›n› kald›rarak 1
May›s'› kutluyorlar. ‹ﬂçi s›n›f›n› bu
bayrak alt›nda Rus emperyalistlerine kucak açmay› hesapl›yorlar....
Bizim 1 May›s bayra¤›m›z revizyonizme indirilmiﬂ bir darbe olmal›d›r. Revizyonizmi tecrit ederek, yenerek 1 May›s '› kutlamal›y›z.”
Benzeri yay›nlar, TKP cephesinde de sürüyordu. 1 May›s’tan sadece birkaç gün önce ‹GD, herkesi
“tek bir yumruk olarak emperyalizme, faﬂizme, ﬂovenizme, ›rkç›l›¤a,
sömürüye ve MAOCU BOZKURTLARA karﬂ›” mücadeleye ça¤›r›yordu.
TKP yay›nlar›nda, Maocular’›n
“iﬂçi s›n›f›n›n demirden yumru¤uyla ezilecekleri” yaz›l›yordu.
Gerici, faﬂist bas›n da bu provokasyonu var gücüyle körüklemekle
meﬂguldü. Yine birkaç örnek aktarmakla yetinelim.
30 Nisan tarihli Tercüman Gazetesi’nde Ahmet Kabakl›, ertesi gün
olacaklar› ﬂöyle özetliyordu:
“Hiç ﬂüphe yok Maocular, Leninci dedikleri D‹SK'lilere, T‹P'lilere ve CHP aﬂ›r›lar›na... Veya Leninciler ‘Sosyal Faﬂist’ dedikleri Maoculara sald›racaklar ve Ecevit'in
takti¤i ile bunun da suçunu MHP'li
MSP'li ve AP'li milliyetçilere yüklemeye kalkacaklard›r. ”
Ayn› gün, 30 Nisan’da Bayrak'›n

manﬂetinde ﬂu baﬂl›klar okunuyordu:
"1 May›s öncesinde solda gerginlik! - D‹SK VE MAOCU GRUPLAR ARASINDA ÇATIﬁMA BEKLEN‹YOR - ‹ﬂçiler 1 May›sa kat›lmalar› için D‹SK taraf›ndan tehdit
ediliyor...”
Ortado¤u, Millet, Hergün, Tercüman gibi tüm faﬂist gazeteler benzer yaz›larla doluydu. Senaryo haz›rd› ve iﬂte bu senaryo yürürlü¤e
konulacakt› 1 May›s’ta.

Yüzbinlerin
görkemi
Fakat... “çat›ﬂma ç›kacak”, “ortal›k kan gölüne dönecek” haberleri, kitleleri korkutmak ﬂöyle dursun;
herkes tan›k olacakt› ki, büyük bir
ak›n yaﬂanacakt› 1 May›s alan›na.
1976 1 May›s’›n›n görkeminden
korkan oligarﬂi, o görkemi, coﬂkuyu
geride b›rakan bir alanla karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›.
Ve iﬂte o büyük günün sabah›nday›z.

‹ﬂ, Yol-‹ﬂ, YSE-‹ﬂ'e ba¤l› iﬂçiler de
kat›ld›lar. ”
‹ﬂçiler, güzergah boyunca çeﬂitli
yörelere ait halk oyunlar› oynuyor,
tiyatro gruplar› da oyunlar sergiliyorlard›.
1 May›s’a baﬂta Dünya Sendikalar Federasyonu olmak üzere çeﬂitli
ülkelerin sendikalar› temsilciler
göndermiﬂlerdi. Bu ülkeler aras›nda
Romanya, Fransa, Lübnan, Bulgaristan, Suriye, K›br›s, Filistin ve Yunanistan da bulunuyordu.
Yine 2 May›s tarihli Cumhuriyet, mitingden ﬂu detay› yaz›yordu.
“ Dev-Genç ise kat›ld›¤› törene daha önceleri çeﬂitli yerlerde ölen
devrimci gençlerin foto¤raf›n›n bulundu¤u pankartlar getirmiﬂtir. ”
Yüzbinlerin oluﬂturdu¤u koro,
s›k s›k 1 May›s Marﬂ›’n› söylüyordu.
Ve yüzbinler, devasa bir kortej
halinde Taksim’e do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. Emekçilerin geçti¤i her
yer, kelimenin gerçek anlam›yla,
sloganlar ve ayak sesleriyle sars›l›yordu.
Türkiye’nin her yerinden kat›l›m
vard›. Karadeniz’den, Akdeniz’den,
‹ç Anadolu’dan, Ege’den, Do-

Yürüyüﬂün saat 14.30'da yap›laca¤›n›n aç›klanmas›na ra¤men,
halk sabah›n erken saatlerinden
itibaren Beﬂiktaﬂ ve Saraçhane'deki toplanma yerlerini dol- Onlar verdi 1 May›s Alan›’na ad›n›
durmaya baﬂlam›ﬂt›. Daha ö¤len olmadan Beﬂiktaﬂ’da toplanan kitlenin say›s› 300 bini
bulmuﬂtu. Kad›köy yakas›nda Ali Sidal, Kadir Balc›, Hasan Y›ld›r›m, Diran
çal›ﬂan iﬂçiler de Kad›köy Ge- Nigiz, Bayram Eyi, Hikmet Özkürkçü, Ramanel-‹ﬂ Merkezi’nde toplanazan Sar›, M. Elmas, Mültezim Oltulu, Mahrak hep birlikte toplu bir halde vapurla karﬂ› yakaya geç- mut Atilla Özbelen, Ömer Narhan, Bayram
miﬂlerdi.
Ç›tak, Kahraman Alsancak, Aleksandros

1 May›s 1977 ﬁehitleri

2 May›s 1977 tarihli Cumhuriyet'ten baz› detaylarla devam edelim: "Son dakikalarda patlak veren kanl› olaya
kadar 1 May›s ‹ﬂçi Bayram›
görkemli bir tören ve büyük
bir coﬂkuyla kutlanm›ﬂt›r...
D‹SK'in çok s›k› güvenlik
önlemleri ald›¤› törene
D‹SK'e ba¤l› tüm iﬂçilerin yan›s›ra Türk-‹ﬂ'e ba¤l› Petrol13
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Konteas, Meral Cebren, Kadriye Duman,
Leyla Alt›parmak, Ahmet Gözükara, Ercüment Gürkut, Garabet Ayhan, Sibel Aç›kalan, Nazan Ünald›, Hatice Altun, Ali Yeﬂilgül,
Niyazi Dar›, Mehmet Ali Genç, Hacer ‹pek
Saman, Bayram Sürücü, Hüseyin K›rk›n,
Nazmi Ar›, Jale Yeﬂilnil, Kenan Çatak, Rasim
Elmas, Hamdi Toka, Ziya Baki...

¤u’dan çeﬂitli demokratik kurumlar›n pankartlar› gözüküyordu alanda.
Polis raporlar›na göre Taksim'deki
mitinge "memleketin çeﬂitli yerlerinden gelen yaklaﬂ›k 53 dernek ve
kuruluﬂ ile 99 iﬂçi sendikas›" kat›lm›ﬂt›.
Bu arada alanda bulunan ‹ntercontinental iﬂçileri, dayan›ﬂmalar›n›, " ‹ n t e r c o n t i n e n t a l ‹ ﬂ ç i l e r i 1
M a y › s ‹ ﬂ ç i B a y r a m › n › K u t l a r " afiﬂiyle dile getirmiﬂlerdi. ‹ntercontinental iﬂçileri, birazdan çal›ﬂt›klar›
binadan dayan›ﬂmalar›n› sunduklar›
yüzbinlerin üzerine kurﬂun ya¤d›raca¤›n› nereden bilebilirlerdi?!
D‹SK’in revizyonist yöneticileri
de bu kadar büyük bir kitleyi beklemedikleri için olsa gerek, telaﬂa kap›ld›lar. Kitlenin bir k›sm› daha Beﬂiktaﬂ’tan hareket etmeden, oldu
bittiye getirip mitingi baﬂlatt›lar.
Bu arada mitinge 50 bin kiﬂilik
kitlesi ile kat›lan Dev-Genç’lileri
alana sokmamaya çal›ﬂan baz›
D‹SK görevlilerinin barikat›, DevGenç’lilerin sloganlar› üzerine harekete geçen iﬂçilerin müdahalesiyle aﬂ›ld›.
Bu arada Saraçhane taraf›ndan
yola ç›kan gruplar›n Tarlabaﬂ› yönünden Taksim’e yaklaﬂt›¤› haberi
geldi ve ard›ndan da “Maocu Bozkurt”, “Sosyal Faﬂist” sloganlar›
alanda yank›lanmaya baﬂlad›.

Ve katliam
Kaniçicilerin vakti gelmiﬂti.
Akﬂam saat 7.00'yi biraz geçe,
mitingin da¤›lmas›na az bir süre kalm›ﬂken, kitlenin üzerine Intercontinental Oteli'nin çeﬂitli odalar›ndan,
Pamuk Eczanesi'nin bulundu¤u binan›n üst kat›ndan ve Sular ‹daresi'nin üzerinden yayl›m ateﬂi aç›ld›;
Bunu Gümüﬂsuyu'ndan ç›kan ve
etraf› tarayarak S›raselviler Caddesi’nde kaybolan beyaz bir Renault'tan aç›lan yayl›m ateﬂi izledi.
Kurﬂunlar›n isabet etti¤i emekçiler bir bir yere düﬂtüler alanda. Bir
di¤er k›sm› ise oluﬂan panikte ezilerek hayat›n› kaybedecekti. Kürsüden yap›lan "Pani¤e kap›lmayal›m”

ça¤r›lar›, pani¤i durdurmaya yetmedi.
Atatürk An›t› çevresiyle meydan›n Harbiye yönündeki giriﬂi aras›nda yeralan Dev-Gençliler, alanda
da¤›lmayan, disiplinini kaybetmeyen tek gruptu. Bir yandan ateﬂe
ateﬂle karﬂ›l›k veriyor, öte yandan
pani¤i önleyip kitlenin alandan düzgün bir ﬂekilde ayr›lmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlard›.
Dev-Genç’liler ayn› anda yaral›lar› hastanelere taﬂ›rlar. Alandan en
son düzenli bir kortej halinde ayr›l›rlar. Karaköy’e kadar yürüdükten
sonra da¤›l›rlar.
500 bin emekçinin kat›ld›¤› 1
May›s Alan›, iﬂte böyle kana bulanm›ﬂt›. 35 emekçi katledildi o gün.
Yüzlercesi yaraland›.
D e m i rel, olaydan sonra yapt›¤›
aç›klamada
Kemal Türkler'i,
D‹SK'i, CHP’Ii belediye baﬂkan›
Ahmet ‹svan'›, T‹P'i, "Maocular"›
suçlad›. Kimse ona “milliyetçiler”in
veya “devletin” katliam yapt›¤›n›
söyletemezdi!!! Ama gerçek buydu.
Bülent Ecevit ise 7 May›s’ta
yapt›¤› aç›klamada, her zamanki
kaypakl›¤›yla, "devletin içinde yer
almakla birlikte ... devletin denetim
alan› d›ﬂ›nda kalan baz› örgütlerden
kuﬂkuland›¤›n›” belirtecek, ama bu
kuﬂkusunu aç›¤a kavuﬂturmak için
de ne muhalefette, ne de iktidardayken hiçbir ﬂey yapmayacakt›.
1 May›s 1977 katliam›n›n failleri, siyasi sorumlular› hiçbir zaman
yarg› önüne ç›kar›lamad› ve cezaland›r›lmad›.
Gerçekte katillere iliﬂkin pek
çok kan›t, belge ele geçirilmiﬂti, fakat hepsi yok edildi veya yok say›l d›. Olayla ilgili davada görev alan
savc›, "görevlerini savsaklayan ve
kötüye kullanan kamu görevlileri
hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›n›”
talep edince g ö revden al›nd›. ‹ddianamenin düzenlenmesinde görev
alan 6 savc› yard›mc›s›ndan biri ise
olaydan 9 y›l sonra yapt›¤› bir aç›klamada ﬂöyle diyordu. "Intercontinental Oteli olayda büyük rol oynad›. Otel Allende'yi deviren ITT'nin
14
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Yukar›da 1 May›s 1977 katliam›n›
gerçekleﬂtiren katillerden ikisinin
resmi görülüyor. Fakat... “Ellerinde
silahlar›yla Sular idaresi üzerinde
foto¤raflarla tespit edilen ﬂah›slar
polis taraf›ndan önce yakaland›ktan
sonra sal›verilmiﬂler; büyütülmesi
talebiyle adli t›bba gönderilen foto¤raflar ve o günün polis telsiz
bant kay›tlar› da kaybolmuﬂtu.”
oteli. Olaylar›n hemen ard›ndan sat›ld›. 1 May›s'tan önce otele üç gün
kimse al›nmam›ﬂt›. Oysa otelde kalmak için 1 May›s günü bir grup yabanc› geliyor ve ayn› gün uçakla
dönüyorlar. ‹zlerini bulmak mümkün olmad›..."
Asl›nda izler ortadad›r. ‹zler oligarﬂiye ve emperyalizme gidiyor. 1
May›s 1977 katliam›n›n tek sorumlusu emperyalizm ve oligarﬂidir...

1978
1977 katliam›n›n toplumumuzda
derin izleri oldu. Devletin nas›l bir
devlet oldu¤u belki ilk kez bu kadar
ç›plak biçimde görülüyordu. Katliam›n amac› konusunda ise, hiçbir
kuﬂkuya yer yoktu. Halk› sindirmek, devrim mücadelesini bast›rmak için gerçekleﬂtirilmiﬂti bu katliam. Dolay›s›yla, 1 May›s 1978’e
gelindi¤inde hemen herkes, nas›l
bir 1 May›s olaca¤›n›n merak› içindeydi...
‘77’de yap›lan erken seçimlerden sonra Ecevit iﬂbaﬂ›na gemiﬂti.
Ama çok k›sa sürede kitleler Ecevit’in umut olamayaca¤›n› gördüler.
Faﬂist terör alabildi¤ine boyutlanm›ﬂt›. 16 Mart’ta ‹stanbul Üniversitesi önünde gerçekleﬂtirilen katliam, ülkemizdeki mücadelenin han-

gi koﬂullarda geliﬂece¤ini de herkese gösteriyordu. 16 Mart katliam›n›n ard›ndan Dev-Genç’lilerin önderli¤inde okullarda iﬂgaller, boykotlar, büyük yürüyüﬂler yap›l›rken,
D‹SK ve çeﬂitli kitle örgütlerinin
ça¤r›s›yla 20 Mart 1978 günü ülkenin her yerinde iﬂ b›rakma eylemleri hayata geçirildi.
‘78 1 May›s’›na iﬂte böyle bir ortamda gelindi. Devlet, burjuva bas›n, 1977’yi hat›rlat›p provokasyon
söylemlerini alabildi¤ine yo¤unlaﬂt›rd›. Oligarﬂi, 1977 katliam›ndan
sonuç alabilmek için, o gün alan›n
boﬂ kalmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›yordu. O gün alan, bir anlamda iﬂgal alt›na al›nm›ﬂt›. Gazeteler, o günkü
durumu ﬂöyle tasvir ediyorlard›:

"1 May›s alan›nda törenler boyunca il jandarma alay›, motorize
jandarma alay› ve 5 bin polisin görev yapaca¤›, törenlerin bitimine
de¤in, polis, jandarma ve hastanelerde tüm izinlerin kald›r›ld›¤› belirtilmiﬂtir. 1 May›s törenleri ayr›ca
askeri helikopterler taraf›ndan da
izlenecek ve 66. Tümen haz›r olarak bekleyecektir. (...) ‹stanbul'a giriﬂ-ç›k›ﬂlar dün sabahtan itibaren
kontrol alt›na al›nm›ﬂ, tüm araçlar
ve içindekiler aranm›ﬂt›r.”
Ne var ki, ne günlerce sürdürülen provokasyon edebiyat›, ne tehditler, ne iﬂgal, yüzbinlerin Taksim’e ç›kmas›n› engelleyemedi.
200 bine yak›n emekçi vard› o

gün alanda. Yüzbinlerin korosu yine 1 May›s Marﬂ›’n› ve Enternasyonal’i söylüyordu. Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ, Yolumuz Çayanlar›n Yoludur diye hayk›r›yordu Dev-Genç’liler... Bu sene, Taksim’e de¤il, art›k
ad› 1 May›s Alan› olan kanla y›kanm›ﬂ bir alana ç›km›ﬂlard›. Bu alana
bu ismi, yüzbinler vermiﬂti ve art›k
hiçbir güç bu ismi bu alandan ve tarihten silemezdi...
1979’da, ‘80’de 1 May›s Alan›
aç›kça iﬂgal edilecek, meydana ordu
sanca¤› ç›kar›lacak, 12 Eylül Cuntas›’ndan sonra bu iﬂgal süreklileﬂtirilecekti ama... Ama yine de unutturamayacaklard› 1 May›s Alan›’n›...

- sürecekpatmaya cesaret
edememeli.
Diyelim ki,
iktidar ve onun
polisi, korkaklara mahsus bir
cesaretle kapatt›
kap›lar›; o zaman, iﬂte o zaman ‹stanbul’un
tüm giriﬂlerini,
otobüslerimizin
durduruldu¤u her yeri
1 May›s A l a n › ’ n a d ö n ü ﬂ t ü r m e k boynumuzun borcu olsun.
Tüm devrimciler, demokratlar,
sendikac›lar, bilmek durumunday›z
ki, merkezi 1 May›s’› örgütlemek
için, yaln›zca ça¤r›larla yetinilemez.
Halk›n ‹stanbul’a ›rmaklar gibi akabilmesini örgütlemeli, organize etmeliyiz. Nas›l toplanaca¤›z, nas›l gidece¤iz, yeterli araçlar nas›l ayarlanacak... Örgütlemek, emekçilerin
birlik, dayan›ﬂma ve mücadele gününü görkemli bir kutlamaya dönüﬂtürmek, ayn› zamanda bunlar› ayarlamakt›r.
‹stanbul Anadolu’nun dört bir yan›ndan iﬂçileri, memurlar›, köylüleri,
ö¤rencileri, ayd›nlar›, ev kad›nlar›n›,
esnaflar›, gençleri, yaﬂl›lar› bekliyor.
‹stanbul yüzbinleri bekliyor. Bu davet, bizimdir, bu davet, kavgan›n
baﬂkentinin davetidir...

“Bekle bizi ‹stanbul”
Türkiye çap›nda tek merkezi 1 May›s!
Bu sene, 2007 y›l›n›n 1 May›s’›n›, Türkiye çap›nda tek bir yerde
merkezi olarak kutlayaca¤›z. Haklar
ve
Özgürlükler
Cephesi’nin,
D‹SK’in ve birçok devrimci demokratik örgütün karar› ve ça¤r›s› bu.

da tutmad›k m› bugüne kadar. ‹ﬂte
ﬂimdi o hedefi gerçekleﬂtirme zaman›d›r.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin ça¤r›s›nda söylendi¤i gibi
“ Ülkemizin dört bir yan›ndan ›r-

Mücadele biçimlerinin mutlaklaﬂt›r›lamayaca¤›n› biliriz hepimiz. 1
May›s kutlamalar› da, onlarca y›ld›r
çok çeﬂitli biçimler alm›ﬂt›r. Bu sene
için al›nan merkezi, tek bir 1 May›s
karar›, 1977 katliam›n›n 30. y›ldö n ü m ü n ü n an›s›na, bu an› içinde
Taksim’in özel anlam›na, ve y›llard›r
1 May›s Alan› hedefiyle sürdürülen
mücadelenin geldi¤i aﬂamaya denk
düﬂen bir tav›rd›r.
Taksim, tarihsel 1 May›s Alan›m›zd›r. Nerede, hangi biçimde kutluyor olursak olal›m, 1 May›s Alan›’n›
kazanmay› hep hedeflerimiz aras›n-

maklar gibi ak›p, 1 May›s Alan›’nda buluﬂal›m.”
Her meslekten, her yaﬂtan halk›m›z› taﬂ›mal›y›z 1 May›s Alan›’na.
Ne yollar›n uzunlu¤u, ne ekonomik
zorluklar, engel olmamal› bu büyük
buluﬂmaya.
Bu kitle, ﬂehir ﬂehir, kasaba kasaba, köy köy ‹stanbul’a do¤ru öyle bir
ak›p gelmeli ki, kimse onlara engel
olmay› düﬂünememeli. Öyle büyük
bir coﬂkuyla, öyle büyük bir heyecanla, öyle büyük bir kitlesellikle
dayanmal›y›z ki ‹stanbul kap›lar›na,
kimse o kap›lar› bizim yüzümüze ka15
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Milliyetçi, dinci, linç sald›r›lar› sürüyor:
Malatya’da üç Hristiyan katledildi

TÜRK-‹SLAM MASKES‹ ‹LE C‹NAYET
‹ﬁLEYENLER DEVLET‹N ÇOCUKLARIDIR
Hak lar ve Özg ürlükler
Cephesi’n in 20 Nisan 200 7 tarihli,
88 No’lu aç›klamas›n› aﬂa¤›da
okurlar›m›za sunuyoruz:
18 Nisan günü Malatya’da, Zirve
Yay›nevi’ni basan beﬂ kiﬂi, içeride
bulunanlar›n ellerini, ayaklar›n›
ba¤lad›lar ve üç kiﬂiyi bo¤az›n› keserek öldürdüler. Ölenlerin isimleri;
Necati Ayd›n, U¤ur Yüksel ve Alman vatandaﬂ› Tilmann Geske olarak aç›kland›. Peki suçlar› neydi onlar›n?
Yay›nevi, ‹ncil ve H›ristiyanl›¤a
dair kitaplar da¤›tan bir yer olarak
biliniyordu. Katledilen üç kiﬂiden
biri Alman vatandaﬂ› idi ve üçü de
H›ristiyan-Katolik inanca sahipti.
Yay›nevi daha önce “misyonerlik
faaliyeti” yapt›¤› ﬂeklinde lanse edilen bir yerdi. Ve iﬂte “büyük suçlar›”
da buydu.
Olay›n nas›l gerçekleﬂti¤i, katillerin siyasi ba¤lant›lar› gibi birçok
ayr›nt› önümüzdeki günlerde ortaya
ç›kacakt›r. Ya da yo¤un bir dezenformasyonla ç›kar›lmayacakt›r! Fakat, bu olayda, sorunun en önemsiz
yan› bu ayr›nt›lard›r. Çünkü sorun,
çok daha temel önemdeki bir politika üzerinde ortaya ç›km›ﬂt›r ve gün
geçtikçe büyüyen, dal budak salan
bir soruna dönüﬂmektedir.
Trabzon’da rahip Santoro’nun
katledilmesi, Samsun’da bir rahibin
b›çaklanmas›, ve Hrant Dink’in katledilmesi ile devam eden bir zincirdir bu. Mevcut politikalar sürdürüldü¤ü müddetçe, zincire yeni halkalar eklenmesi an meselesidir.
Santoro ve Dink neden katledilmiﬂse, Malatya’daki gençler de o
yüzden katledildiler. Çünkü onlar
devletin r esmi dinine de¤il, baﬂka
bir inanca sahiptiler. Ve bu, oligarﬂik
düzende bir “suç”tu.

OL‹GARﬁ‹K DEVLET‹N
D‹N‹ VARDIR!
Devletin laik oldu¤unu söyleyenler YALAN söylüyor. Bu bir
sahtekarl›kt›r. Devletin dini vard›r.
Oligarﬂik devletin dini islamd›r; üstelik oligarﬂik devlet, islam›n da sadece “sünni” olan›n› benimser; di¤er inançlar› “kendinden” saymaz.
Di¤erleri yokedilmesi, etkisizleﬂtirilmesi gerekenlerdir.
ﬁu veya bu dine inanmak veya
hiçbirine inanmamak, insanlar›n en
do¤al hakk›d›r. Fakat devletin resmi
bir dininin oldu¤u bir ülkede, bu do¤al hak, ayaklar alt›nda çi¤nenmektedir. Dolay›s›yla böyle bir devletin
yönetiminde inanç özgürlü¤ü yok t u r. Ol ma s › d a m ü mk ü n d e ¤ i l d i r.
Devlet kendi resmi inanc› d›ﬂ›ndaki
herkesi d›ﬂtal›yor, çeﬂitli yöntemlerle sindiriyor.
Farkl› düﬂünceden, farkl› milliyetten, farkl› inançtan olanlar, bizzat
devletin kendisi ve düzenin kurumlar› taraf›ndan “ d ü ﬂ m a n ! ” olarak
gösteriliyor. Bu cinayetler iﬂte bu
politikan›n ve bu politikayla oluﬂturulan sosyal, siyasal, kültürel ortam›n sonucudur.
Türk-‹slam maskesi ile cinayet
iﬂl eyenler d e v l e t i n ç o c u k l a r › d › r.
Bu anlamda da cinayetin sorumlusu
tereddütsüz biçimde oligarﬂik devlettir.

M‹SYONERL‹K, MGK KARARIYLA
HEDEF ‹LAN ED‹LM‹ﬁT‹R!
Kimse; Malatya’daki katliamda
domuz ba¤› kullan›lmas›na, gençlerin bo¤azlar›n›n kesilmesine bakarak “Hizbullah” diyerek iﬂin içinden
ç›kamaz. Veya Hrant Dink katledildi¤inde ‹stanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah’›n “milliyetçi duygularla yapm›ﬂ” dedi¤i gibi, bu vah16
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ﬂi katliam› yapan beﬂ kiﬂinin de “dini duygularla yapm›ﬂ” oldu¤u ileri
sürülerek, katliam örtbas edilemez.
“Ülkemizde huzuru bozmak isteyenler bu kez Malatya’y› hedef seçti”
türünden nakaratlarla da geçiﬂtirilemez.
Gerçekleri tart›ﬂmaktan kimse
kaçamaz. Linç sald›r›lar›n› “milli
hassasiyetler”le savunanlar, “dini
hassasiyetlerle” cinayetler iﬂlenmesinin de kap›s›n› aralam›ﬂlard›r. San›lmas›n ki, misyonerlik düﬂmanl›¤›
sadece radikal islamc› örgütlerin iﬂidir. Hay›r, tüm düzen güçleri bunun
içindedir. Misyonerlik, bu ülkenin en
tepedeki kurumlar› taraf›ndan “suç”
ilan edilmiﬂtir. 2001 Nisan ay›nda
toplanan MGK, “müslümanlar›n H›ristiyan yap›larak bölücü faaliyet
yürütüldü¤ünü” söylüyor ve bunu
“tehdit” olarak de¤erlendiriyordu.
“Laik devletin” MGK’s›n›n “dinle”
ne iﬂi olabilirdi, ama iﬂte herﬂey ortadayd›: ‹slam, “ulusal bütünlük” için
zorunlu bir “harç”t›. Bu harc› yerinden oynatmak isteyenler de do¤al
olarak “hain” ilan edilecekti...
Evet, sorun bir “devlet politikas›”d›r. Hrant Dink’in katledilmesini
“kahvede okey oynayan varoﬂ lümpenleri” diye izah edip düzeni aklamaya çal›ﬂan Hürriyet yay›n yönetmeni Ertu¤rul Özkök gibilerin dahi
dile getirmek zorunda kald›¤› gerçekleri tart›ﬂmaktan kimse kaçamaz.
Özkök’ün, “Malatya’da olup biten
hadise, Türkiye’nin ‘kolektif sorumlulu¤u’dur”
sözleri,
tabii ki bir çarp›tmad›r ve do¤rusu;
“Türkiye egemen s ›n›fl ar›n›n, dini,
mi l l i ye t çi l i ¤i k ul l an › p ki t l el er i u yu tanlar›n so rumlulu¤ud ur” ﬂeklinde
olmal›d›r. Çünkü onlar katlettiler,
onlar›n yaratt›¤› politik, sosyal ortam kesti o gençlerin bo¤az›n›.

TÜRK-‹SLAM SENTEZ‹N‹
GÜÇLEND‹RMEK ‹Ç‹N
BAﬁVURULAN DEMAGOJ‹:
MGK karar›ndan itibaren misyonerlik karﬂ›t› k›ﬂk›rtma yay›ld›. Bas›n›n islamc› ve ulusalc› köﬂe yazarlar›n›n k›ﬂk›rt›c› yaz›lar›ndan; Baykal’dan A¤ar’a, Mumcu’dan Erdo¤an’a burjuva düzen partileri misyo-

nerlik düﬂmanl›¤›n› yayd›lar. Rahﬂan Ecevit dahi ‘ülkeyi bölmenin
yollar›ndan birinin vatandaﬂ›n dinini de¤iﬂtirmek oldu¤unu’ söyledi.
Öteden beri dinci, gerici kesimlerin, tarikatlar›n düﬂmanlaﬂt›rma
amaçl› propagandalar›n› da buna ekledi¤inizde, adeta ülkenin her yan›n›
misyonerler sarm›ﬂ, tüm halk H›ristiyan oluyormuﬂ havas› yarat›ld›.
Müslüman olmak gibi, H›ristiyan
olman›n da bir hak olmas› bir yana,
asl›nda böyle bir durum da yoktu ortada. Resmi rakamlara göre, 2006
y›l›nda din de¤iﬂtirenlerin say›s› sadece 157 kiﬂiydi. Evet yanl›ﬂ okumad›n›z “Misyonerlik artt›”, “din
elden gidiyor” diye misyoner av›na
ç›k›lan, meydanlarda, televizyon ekranlar›nda ve daha boyutlu olarak
yerel gazete ve tv’lerde yap›lan k›ﬂk›rtmalar›n asl›nda baﬂka politikalara hizmet etti¤inin somut göstergesi:
70 milyon içinde 157 kiﬂi...
Peki MGK neden “bölücülük”
olarak de¤erlendirdi o zaman? Cevab›, bu ülkede iktidar olman›n, halk› Türk-islam çizgisi içinde tutman›n yöntemleriyle ilgilidir. Oligarﬂi
her dönem halk› denetim alt›nda tutacak sahte korkular, “öcü”ler, “tehlikeler” yaratm›ﬂ ve bunlar üzerinden toplumu bask› ve denetim alt›nda tutarak iktidar›n› sürdürmüﬂtür.
Böylece kitleler ne yoksullu¤u, bask›y›, zulmü, ba¤›ml›l›¤› gündemine
alabilmiﬂ, ne de bunlar›n sorumlular›n›; tersine bu “tehlikeler” etraf›ndan, yine bu düzenin sorumlular›n›n
peﬂine yedeklenmiﬂtir. Bu “tehlikelerden” en geçerli olan› ise, “din vatan elden gidiyor” söylemidir. Misyonerlik, iﬂte bu söylemi pekiﬂtirecek bir “tehdit” olarak öne ç›kar›lm›ﬂt›r.

‹SLAMCILAR VE ULUSALCILAR,
BU KONUDA ‹TT‹FAK
HAL‹NDED‹R!
Bu konuda islamc›larla “ulusalc›lar›n” ortakl›klar› dikkat çekicidir.
Milliyetçi politika ile dinci politika
aras›nda “uçurum” olmad›¤›n›n, iktidar için çat›ﬂ›rken, bu tür konularda nas›l ayn› kafaya sahip olduklar›n›n bir örne¤idir. Her iki kesim de

son y›llarda “misyonerlik ald› baﬂ›n›
gitti” diye basbas ba¤›r›yorlar. Daha
geçen hafta Ankara’da düzenlenen
mitingte keskin ulusalc› konuﬂmalar
içinde defalarca sözedildi bu “tehlike”den. ‹slamc›lar ise hiç dillerinden düﬂürmüyor. Büyük bir riyakarl›kla bir yandan “islam hoﬂgörü dinidir” propagandas›n› yaparken, di¤er yandan ülkedeki birkaç yüz
Hristiyan› yoketmeye çal›ﬂ›yorlar.
‹slamc›lar, bu noktada riyakarl›¤›n en uç örneklerini sergiliyorlar.
“Falanca Hristiyan›n nas›l Müslüman oldu¤unu” büyük bir övünçle
anlatan, Tv’lerde propagandalar›n›
yapanlar onlard›r. Ama bir müslüman Hristiyan olursa katli vacip
olur! Bu mu hoﬂgörü! Bu riyakarl›k
çizgisinin, kendi inanc›, kendi mezhebi d›ﬂ›nda hiçbir inanca sayg›s›
yoktur.
Almanya’da 3 binden fazla cami
açacak ve kendi dininizde ve dilinizde e¤itim isteyeceksiniz; ama Türkiye’ye gelince Kürdün dilini, Ermeni’nin, Rum’un inanc›n› bo¤mak
için elinizden geleni yapacak, üç tane kiliseye tahammül edemeyeceksiniz; iﬂte bu tablo oligarﬂinin riyakarl›k tablosudur.... Siz “tebli¤” faaliyeti yapacaks›n›z, ama H›ristiyanlar ayn› anlamdaki misyonerli¤i
yap›nca büyük suç iﬂlemiﬂ gibi göstereceksiniz; iﬂte bu da islamc›lar›n
riyakarl›k tablosudur.

AZMETT‹REN OL‹GARﬁ‹D‹R
Tekrar vurgulamak gerekirse,
Sorun elbette ne dincilerle s›n›rl›, ne
de ulusalc› demagoglarla. Devletin
r esmi pol it ik as› ndad ›r sorun.
Katliam› haz›rlayan; H›ristiyanl›¤› ve misyonerli¤i düﬂman olarak
gören ve gösteren; potansiyel suçlu,
bölücü ve vatan haini olarak lanse
eden zihniyet devlet kurumlar›na,
orduya, polise, bürokrasiye, burjuva
düzen partilerine hakimdir.
Malatya’daki olay› aktaran bir
gazete, yay›nevinin “misyonerlik faaliyetlerinden dolay› polis takibinde
oldu¤unu” yaz›yordu. Yani yasalarda böyle bir ﬂey olmasa da polisi de,
bas›n› da bunu baﬂtan bir suç olarak
görüyor. ﬁeriat devleti gibi din po17
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lisli¤i yap›yor.
Öte yandan da düzenin sahiplerinin dilinden “Anadolu’nun medeniyetler beﬂi¤i” oldu¤u söylemi düﬂmüyor. Bir gerçeklik olsa da, bu ülkede farkl› olan› ya katlederek, ya
asimile ederek tüketen ve tüketmeye
çal›ﬂan onlard›r. “Zenginlik” olmas›
gereken farkl›l›klar iﬂte böyle böyle
yok edip sindiriyorlar.
Düﬂünün, öyle bir yönetici zihniyet, gerici hava meﬂrulaﬂt›r›l›yor ki;
sadece 11 kiﬂilik cemaati bulunan
Trabzon’daki kiliseye dahi tahammül edilemiyor ve rahibi katlediliyor. Birkaç on bin kiﬂilik Ermeni
Cemaati büyük bir bask›lanma alt›nda tutuluyor, Dink katlediliyor.
Ne farkl› milliyet ve inançlar, ne
muhalif düﬂünceler; hiçbirine tahammül edemiyor oligarﬂik zihniyet. ﬁovenist, ›rkç› politikalar›na
darbe vuran her geliﬂmeden rahats›z, hemen sald›r›ya geçiyor. Bir kilise ile dininin elden gidece¤i havas›n› yay›yor. Bir sloganla Türklü¤ünü tehlikede görüyor. Bir bayrak yere at›ld› diye ülkenin karpuz gibi ortadan bölündü¤ü yaygaras› yap›yor...
Ve ard›ndan, milli hassasiyetlerle
linç sald›r›lar› gerçekleﬂtirenler, cinayetler iﬂleyenler, polisin, askerin
s›rayla resim çektirece¤i “ k a h r a m a n l a r ” a dönüﬂtürülüyor. Böyle
olunca, birileri de ç›k›p, farkl› inanç
ve milliyetten olan› katleden kahraman oluyor, en büyük kahraman biziz diye üç kiﬂiyi birden kesti! Gözalt›ndaki ifadelerinden ilk yans›yan
da ﬂu: Dini ve milli duygularla yapt›k!.. Ne kadar tan›d›k de¤il mi bu
sözler!
Onlar bu vahﬂeti yaparken, kulaklar›nda, linçleri “vatandaﬂ hassasiyeti” diye meﬂrulaﬂt›ran baﬂbakan›n sözleri; farkl› milliyetten ve
inançtan olanlar› “sözde vatandaﬂ”
ilan eden generallerin sözleri vard›
hiç kuﬂkusuz. Azmettiren devletti!

Haklar ve
Özgürlükler Cephesi

Kars'tan da ça¤r›: ‘Genelge uygulans›n!’
ç›kar›laca¤› gibi sözlü taahhütler üzerine ara verildi¤ini ifade
etti. Buna karﬂ›n genelge hükümlerinin birçok cezaevinde tam olarak uygulanmad›¤›n›n alt›n› çizen Ba¤›ﬂ,
ç›kar›lan engeller ve keyfi uygulamalara örnekler
s›ralad›. Ba¤›ﬂ devamla ﬂunlar› kaydetti:
“Hapishane idarelerinin bu keyfi tutumlar› Adalet
Bakanl›¤›n›n bilgisi d›ﬂ›nda m›d›r? E¤er böyle ise buradan tüm kamuoyuna ilan ediyoruz Adalet Bakanl›¤› ya
kendi yay›nlad›¤› genelgeyi uygulayamayacak kadar
acizdir ya da yalanc› ve kötü niyetlidir. Adalet Bakanl›¤› kendi imzas› ile yay›nlanan genelgenin uygulanmas›n› sa¤lamal› ve kamuoyu önünde verdi¤i sözleri bir an
önce yerine getirmelidir. Aksi durumun do¤uraca¤› tüm
siyasal, toplumsal ve tarihsel sorumlulu¤un siyasal iktidara ait olaca¤›n› bir kez daha ilan ediyoruz.
Bu genelge daha fazla vakit geçirilmeden uygulanmal›d›r. Aksi halde tecrit uygulamas› devam ederse yeni
ölümlerden, tecridin sonuçlar›ndan ve buna ba¤l› yaﬂanacak tüm olumsuzluklar›n sorumlusu yine Adalet Bakanl›¤› olacakt›r."

"Tecrit Kald›r›ls›n Genelge Uygulans›n" ça¤r›s›
Kars'tan da yükseldi. Adalet Bakanl›¤›'n›n 22 Ocak tarihli genelgesinin hapishanelerde tam olarak uygulanmamas›na iliﬂkin Gençlik Federasyonu taraf›ndan yap›lan protestoda, gençlik "Genelgenin Takipçisiyiz" dedi.
13 Nisan günü Faik Bey Caddesi'nde aç›klama yapan gençlik, Gençlik Federasyonu imzal› ‘Tecrit Kald›r›ls›n Genelge Uygulans›n’ pankart› açt›. Sloganlarla
tecritin, keyfi uygulamalar›n protesto edildi¤i aç›klamada konuﬂan Sedat Ba¤›ﬂ, Büyük Direniﬂ’te 122 insan›n
ﬂehit düﬂtü¤ünü hat›rlatarak, direniﬂin sürdü¤ü günlerde
Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› genelge ile, tecritin
kald›r›lmas› noktas›nda ad›m at›ld›¤›n› söyledi.
Ba¤›ﬂ, ölüm orucuna genelgedeki; tutsak gruplar›n›n
haftal›k toplam görüﬂme sürelerinin 10 saate ç›kar›lmas›; hiçbir disiplin cezas› ve infaz›na tabi olmadan
gruplar›n biraraya getirilmesi, yani tredman›n kald›r›lmas›; cezaevlerinin, izleme kurullar›, toplumsal kuruluﬂ
ve sivil toplum örgütlerinin denetimine aç›lmas› ﬂeklindeki hükümler ile; Adalet Bakanl›¤›’n›n ileride bu haklar›n geniﬂletece¤i, haftal›k görüﬂme süresinin 20 saate

Yürüyüﬂ halkla buluﬂuyor

Genelge uygulamalar›

1

Edirne F Tipi’nden Ali Osman Köse’nin 1 Nisan 2007 tarihli mektubundan aktar›yoruz:
Bolu'dan Nurettin Erenler'den faks geldi. “Gazetelerde yanl›ﬂ bilgi ç›k›yor; Biz burada haftada 7-8 saat
sohbete ç›kt›k. Nisan ay›nda 10 saate ç›karabileceklerini söylediler” diyor. Anlaﬂ›lan genelgeyi en yak›n
Bolu uygulam›ﬂ. Biz bu hafta da (29 Mart'ta) ç›kt›k.
‹ki saatti.
... Adalet Bakanl›¤›'na ve Cezaevi Müdürlü¤ü'ne
dilekçe yazd›m; genelgenin eksiksiz uygulanmas›n›,
haftada iki saati kabul etmeyece¤imizi... Ayda 40 saat
yerine sadece 6 saat ç›kar›ld›¤›m›z›... 36 saatlik sohbet
hakk›m›z›n gasbedildi¤ini... Genelge normal uygulanmad›¤› için sohbete ç›kmayaca¤›m›z› belirttik. Adalet
Bakanl›¤›'na genelgenin alt›nda imzalar› oldu¤unu da
hat›rlatt›k.

Geçti¤imiz hafta ‹zmir'de gözalt›na al›nan okurlar›m›z, bu hafta da Kemeralt› Giriﬂinde, Alsancak K›br›s
ﬁehitleri Caddesi’nde ve Çi¤li Güzeltepe Mahallelerinde
kap› kap›, sokak sokak dergimizin sesini halka taﬂ›d›lar.
Antalya Yürüyüﬂ okurlar›, Etiler Mahallesi’nde yapt›klar› da¤›t›m s›ras›nda ABD'nin Ortado¤u politikalar›n› teﬂhir eden konuﬂmalar yapt›lar, emekçi halk› mücadeleye ça¤›rd›lar. Mersin’in Demirtaﬂ Mahallesi halk›na
da dergimiz ulaﬂ›rken, Gülsuyu gecekondular›nda ise
iki saat içinde 75 eve dergimizi ulaﬂt›ran okurlar›m›z, 1
May›s’a kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar.
15 Nisan günü sesimiz Karadeniz’in bir ucundan duyuldu. Artvin’deki Yürüyüﬂ okurlar›, Dere Mahallesi’nde dergimizin toplu tan›t›m› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar.

Mahir Çayan korkusu

2

Avukat Behiç Aﬂc›'n›n F Tipi cezaevlerindeki
insanl›k d›ﬂ› uygulamalar› protesto etmek amac›yla baﬂlatt›¤› ölüm orucu eylemi sonras› Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan cezaevlerine gönderilen yönetmelik
uygulanm›yor. Diyarbak›r D Tipi Kapal› Cezaevi'nde
bulunan tutuklu ve hükümlüler, Adalet Bakanl›¤›'n›n
ortak kullan›m alan› zaman›n› 10 saat olarak gösteren
genelgesinin tersine, haftada 2 saat kullanabildiklerini
belirterek, bu konuda yapt›klar› hiçbir baﬂvurudan sonuç alamad›klar›n› bildirdi. (D‹HA haberinden)

TOKAT Demokrat Gazetesi sahibi ve sorumlu yaz›
iﬂleri müdürü Cihan Alt›ntaﬂ'a, “Mahir ve arkadaﬂlar›
hala gençli¤in idolü olarak yaﬂamaktad›r" baﬂl›kl› yaz›s›nda, “Mahir Çayan'›n ve iﬂledi¤i suçun övüldü¤ü” gerekçesiyle dava aç›ld›.
Oligarﬂinin yarg›s› gerçekleri ceza ile engelleyebilir
mi; gençli¤in Mahir’in izinden yürüyüﬂünün devrime
kadar sürece¤i gerçe¤ini de¤iﬂtirebilir mi?
18
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bir de sosyalist, komünist olacaklar" diyor. Polislerin operasyon bittikten sonra koyu
renk torbalarla içeriye bir ﬂeyler taﬂ›d›klar›n› oradaki gazeteciler gözleriyle görmüﬂ olmasalar, ﬂov etkili olacak belki, ama yap›lmak istenen en
geri zekâl›lar›n bile anlayaca¤› kadar aç›k. Ama buna ra¤-

ﬂehit ya da tutsak düﬂmüﬂtü. Ama...
“Ama denebilir ki, bütün bu kay›plardan çok daha anlaml›, hareketimiz Türkiye ve dünya halklar›n›n gözünde, ölen ama yenilmeyen,
umut ve güven sa¤layan, gelece¤i
ayd›nlatan bir tav›r, bir direniﬂ do¤urmuﬂ ve bu tav›r düﬂmanlar›m›z›n
bile sayg›s›n› kazanarak solda, halk
kitlelerinde büyük bir sempati ya-

Ve diyorlar ki,
yeter, yeter art›k
3
aya¤a kalk,
kavgaya, savaﬂa gir ‹stanbul!

17 Nisan... Saat
11.00 sular›... Güneﬂ
iyice yükselmiﬂti art›k. Karasu Apartman›’n›n pencerelerinden içeri vuran
güneﬂ, 12. katta kurﬂunlarla delik
deﬂik edilmiﬂ üç devrimciyi ayd›nlat›yordu. Güneﬂin ayd›nlatt›¤› al
kanlara boyanm›ﬂ üç devrimci ise,
ülkenin ve dahi dünyan›n her taraf›n› ayd›nlatacaklard› tarihe miras b›rakt›klar› bu direniﬂle.
Direniﬂin bitmesinden üç saat
sonra savc› geliyor ve gazeteciler
grup grup içeri al›n›yorlar. Gazetecilerin ilk gözüne çarpan, evin içinde mermi izi olmayan tek bir yerin
dahi kalmam›ﬂ olmas›. Direniﬂin
gücüne ve katliamc›lar›n güçsüzlü¤üne iﬂaret ediyor kurﬂun deliklerinin çoklu¤u. Düﬂman çoktu, düﬂman›n askeri gücü s›n›rs›zd›. Ama iﬂte
onlar “say›lar›n›n azl›¤›na, düﬂman›n çoklu¤una bakmadan” direnmiﬂlerdi. Çünkü asl›nda oradaki çat›ﬂma, askeri güçler aras›nda de¤il,
devrim ve karﬂ›-devrimin iradesi
aras›ndaki bir çat›ﬂmayd›.
Katliamc›lar, 16 Nisan’›n son saatlerinden beri altedemedikleri üç
devrimciyi, ﬂimdi öldürdükten sonra “altetmeye” çal›ﬂ›yorlar. Kurﬂunlarla yapamad›klar›n› bu kez yalanlarla yapmay› deneyecekler.
Polis, gazetecileri evin mutfa¤›na toplay›p “viski ﬂov” yap›yor.
Buzdolab›n› aç›p viski ﬂiﬂelerini
gösteren polis, "bak›n bak›n, bunlar

men içlerinde baz›lar› ertesi gün gazetelerinde bu aﬂa¤›l›k ve aciz senaryoyu ‘haber’ yapacaklar.
Tüm gece boyunca megafonla
"Kimse d›ﬂar› ç›kmas›n, pencerelere
yaklaﬂmay›n" diye halk› tehdit eden
polis, ﬂimdi yine megafonla yapt›¤›
anonslarla halka “ bayrak asmalar›
için” emirler ya¤d›r›yor. Fakat, polis istedi¤i karﬂ›l›¤› alam›yor ça¤r›s›na.
Zaten, tüm operasyon boyunca,
halktan en küçük bir yard›m görmedi polis. Bu yüzden katliam sonras›
“alk›ﬂ” fasl›nda da birkaç sivil faﬂiste, sivil polislerin ve “polis gazetecilerin” de kat›lmas›yla bir “halk senaryosu” sahnelendi. Hatta ayn›
gün akﬂam, baz› televizyonlarda da
sivil polisler “bölge halk›” diye ekranlara ç›kart›lacakt›.
Fakat nafileydi bütün bunlar.
“Viski” demagojileri, “halk deste¤i”
senaryolar›, bayrak ast›rma ﬂovlar›,
bu büyük direniﬂin üzerinde küçücük bir gölge dahi yaratamazd›.

#

16-17 Nisan katliam›, devrimci
hareket aç›s›ndan hiç kuﬂkusuz büyük bir darbeydi. Kay›plar büyüktü.
MK üyeleri Sabahat Karataﬂ ve Sinan Kukul, SDB'ler Komutan› Faz›l
Özdemir ve birçok savaﬂç› ve kadro,
19
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ratm›ﬂt›r. Oligarﬂi katliamla y›lg›nl›k ve teslimiyeti amaçlarken, büyük
bir coﬂku ve mücadele potansiyeliyle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Düﬂman›n oyunu
bozulmuﬂ, hareketimizde ve Türkiye
devrim tarihinde yeni bir sayfa aç›lm›ﬂt›r.” (Kongre Belgeleri-1, syf.
181)

#

Direniﬂin anlam› da, önemi de
büyüktü. Çünkü;
Karasu Apartman›’n›n etraf›ndaki kuﬂatma, Cezmi Or Sokak’ta veya Çiftehavuzlar’da baﬂlay›p biten
bir kuﬂatma de¤ildi. Kuﬂatma da 16
Nisan günü baﬂlam›ﬂ de¤ildi.
1980’lerin sonlar›nda baﬂlam›ﬂt›
kuﬂatma. Karasu Apartman›’n›n etraf›ndaki kuﬂatma, dünya çap›ndaki
kuﬂatman›n bir uzant›s›yd› sadece.
Kuﬂatman›n yönetimi ne Menzirler’de, ne de o günün Baﬂbakan›
olan Demirel’deydi. Kuﬂatman›n
yönetimi emperyalizmin merkezlerindeydi. Washington’da, Brüksel’deydi. Kuﬂatman›n askeri aya¤›n› CIA’dan NATO’ya uzanan emperyalizmin örgütleri üstlenmiﬂti.
Demireller, Menzirler, onlar›n politikalar›n› uygulayan iﬂbirlikçilerdi...
Çiftehavuzlar direniﬂinin anlam›, iﬂte bunun için dünya çap›ndayd›. Ve
iﬂte bunun için direniﬂten tarihe ﬂu

notlar düﬂülmüﬂtü:
Bu [direniﬂ] kuﬂatma alt›na al›nan devrimcilerin emperyalizme ve
oligarﬂiye meydan okuduklar›, halk
kitlelerine ve tüm dünyadaki devrimci yurtsever güçlere devrimci
düﬂüncelerin yenilmez oldu¤unu ve
devrimcilerin teslim al›namayaca¤›n› göstermiﬂtir.
Bu direniﬂ bize ve "devrimciyim, sosyalistim" diyen herkese,
sosyalistlerin nas›l savaﬂmas› ve direnmesi gerekti¤ini ve ölüm an›nda,
hiçbir kurtuluﬂ yollar›n›n olmad›¤›
koﬂullarda da olsa halk kitlelerine
devrimci propagandan›n nas›l yap›laca¤›n› ö¤retmiﬂtir.
Bu direniﬂ, örgütsel disiplini,
yoldaﬂ ba¤l›l›¤›n›, sevgisini ve örgüt ç›karlar›n›n, yoldaﬂlar›n›n can
güvenli¤inin her zaman kiﬂisel ç›karlardan önde oldu¤unu ö¤retmiﬂtir.
Bu direniﬂ, düﬂmana karﬂ› hiçbir
uzlaﬂma e¤ilimi taﬂ›madan, halk
kitlelerine yönelik propaganda savaﬂ›n›n, düﬂmana yönelik teﬂhirin
yap›ld›¤› ve örgüte mesajlar›n iletildi¤i güçlü bir iradenin, inanc›n ve
zekân›n göstergesi olmuﬂtur.
Bu direniﬂ , kendisini o anla s›n›rlamayan, gelece¤e uzanan ve geliﬂtirilerek devam ettirilecek olan,
gelecek kuﬂaklara miras b›rak›lan
bir direniﬂ destan› olmuﬂtur.
Bu direniﬂ, hareketimizin mücadele ve direniﬂ tarihinin doruk noktas› olup, d›ﬂta ve içte birçok geliﬂmeye yol açacak, bizi hep ileriye taﬂ›yacak çok anlaml› bir iﬂlev yüklenmiﬂtir.

#
Direniﬂ 18 Nisan’da da sürüyordu asl›nda. Nas›l diyeceksiniz?
ﬁöyle ki; 18 Nisan’da, 19 Nisan’da, bu tür katliam operasyonlar›ndan, bu tür “örgütsel darbe”lerden sonra genel olarak yaﬂanan suskunlu¤un tam tersine bir hava yaﬂan›yordu.
Mesela 12 Temmuz 1991’de yaﬂanan operasyondan sonra k›smen
böyle bir tablo yaﬂanm›ﬂt›. Ama

“ H a l k d e s t e ¤ i ” s e n a r y o s u n a g ö re t o p l a nan bu “kalabal›¤›n” ana dolgu malzemesi
sivil faﬂistler. Ancak yeterli gelmedikleri için
o l sa g ere k , s e n a r y o y u g ü ç l e n d i r m e k i ç i n
“ ha l k des t e¤ i” si vi l po li s l er ve baz› polis mu h a b i r l e r i y l e t a m a m l a n › y o r.
Birkaç gün sonra ise gerçekten de halk
v a r K a r a s u Apartman›’n›n önünde. Kad›n
erkek, genç yaﬂl›, iﬂçi, me m u r, ö¤renci, ev kad›n›, ge cekondulu... Polisin deste ¤iyle de¤il, polisin sald›r›
t e h d i t l e r i n e k a r ﬂ › o r a d a l a r.
Havaya kalkan kollar›, orada gerçekleﬂtirilen büyük
d i reniﬂi selaml›yor..
ﬂimdi, 17 Nisan sonras› yaﬂanan tablo bambaﬂkayd›. Bu
durum, daha sonra -Parti Kuruluﬂ Kongresi’nde yap›lan- de¤erlendirmelerde ﬂöyle ifade ediliyordu:
“12 Temmuz katliam› duyuldu¤unda saflar›m›zda ve d›ﬂ›m›zda
büyük bir suskunluk egemen olmuﬂ,
a rd› s›ra panik gündeme gelmiﬂti.
Bu pani¤in ileri boyutu ise SDB'lerde yaﬂanm›ﬂt›. Bu kez ayn› ﬂey tekrar etmemiﬂ, tersi bir durum ortaya
ç›km›ﬂt›.
12 Temmuz sonras› yap›lan eleﬂtiri ve özeleﬂtiriler, eksik ve zaaflar›n üzerine gidilmesi, savaﬂ ve savaﬂ kültürü konusunda yap›lan vurgular ve esas olarak da 17 Nisan direniﬂinin görkemli etkisiyle, daha
hareketin merkezi iliﬂkileri kurulmadan SDB'ler 17 Nisan sabah›ndan itibaren düﬂman hedeflerini ortadan kald›rmaya baﬂlayarak yeni
bir süreç baﬂlatm›ﬂt›r. Ard› s›ra, silah› dahi olmayan milis adaylar›n›n
düﬂmandan silah al›p eylem yapmalar› ve bu eylem potansiyelinin yayg›nl›¤› 17 Nisan direniﬂinin ve hareketimizin sürdürdü¤ü silahl› savaﬂ›n
somut ve çarp›c› sonuçlar›yd›. Katliam suskunlu¤u ve ﬂaﬂk›nl›¤› de¤il,
büyük bir coﬂkuyu do¤urmuﬂ ve
düﬂman hedeflerine vurdukça, düﬂman katliamlar›n›n devrimci mücadeleyi durduramad›¤› anlay›ﬂ› kamuoyunda geliﬂerek, iktidar›n katliam politikalar› daha geniﬂ kesimlerde teﬂhir olmaya baﬂlam›ﬂt›r. ”
Bu de¤erlendirmenin, bu sözle20
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rin anlam›n› tam kavrayabilmek
için, o günlerde yap›lan eylemlerin
k›sa bir özetini de burada aktarmakta yarar var:
Katliam›n duyuldu¤u andan itibaren Silahl› Devrimci Birlikler harekete geçmiﬂ ve özet olarak (O
günlerde yay›nlanan aç›klamalardan derledi¤imiz kadar›yla) ﬂu eylemleri gerçekleﬂtirmiﬂlerdi:
17 Nisan; ‹stanbul Ka¤›thane'de
iki polis öldürüldü, ayn› gün Bursa'da Polis Emeklileri Lokali bombaland›... 18 Nisan; ‹stanbul Gaziosmanpaﬂa’da bir komiser ve bekçi
öldürüldü... 19 Nisan; ‹stanbul Kocamustafapaﬂa'da üç polisin kald›¤›
ev bombaland›. At›ﬂalan›'nda devriye gezen bir ekip arabas› tarand›. 20
N i s a n ; ‹stanbul Sanayi Mahallesi'nde bir polis ve yan›ndaki bir faﬂist öldürüldü. Topkap›'da bir çevik
kuvvet polisi vuruldu. 22 Nisan;
Adana'da bir çevik kuvvet polisi öldürüldü. ‹stanbul Eyüp'te Fatih Emniyet Amiri’ne karﬂ› uzaktan kumandal› tuzak kuruldu. 23 Nisan; ‹stanbul Ça¤layan'da bir Komiser Muavini öldürüldü. 25 Nisan; Okmeydan›'nda bir ekip otosu tarand›. 27 Nis a n ; ‹stanbul Hal›c›o¤lu'nda çevik
kuvvet arac›, G-3 silah›yla tarand›,
sekiz polis a¤›r yaraland›, biri öldü.
28 Nisan; Bursa Çekirge'de Devlet
Bakan› Cavit Ça¤lar'›n köﬂkü bombaland›. 28 Nisan; ‹stanbul Bak›rköy'de devriye gezen polis ekibine

sald›r› gerçekleﬂtirildi. 2 May›s; ‹stanbul Hürriyet Mahallesi'nde, 1617 Nisan katliam›na kat›lan bir polis
timindeki 5 polis öldürüldü. 4 May›s; Bursa'da bir polis öldürüldü. 6
May›s; ‹stanbul Üsküdar'da iki polis, Bak›rköy'de çevik kuvvet mensubu bir polis ve polis iﬂbirlikçisi bir
sivil faﬂist öldürüldü. 7 May›s; ‹stanbul Bak›rköy DYP ‹lçe Binas›
bombaland›. 8 May›s; ‹stanbul Ac›badem'de DYP'nin ‹stanbul il Baﬂkan› Muhsin Divan vuruldu...
16-17 Nisan katliam›n› takip
eden iki hafta içinde bombalamalar,
molotoflamalar hariç, eylemlerde
yaral› kurtulanlar hariç, 17 polis öldürülmüﬂtü. Devrimcileri katledip
sarhoﬂ a¤›zlar›yla zafer naralar›
atanlar, ﬂimdi “devrimci ﬂiddetin
kabusunu” yaﬂ›yordu.
Bu eylemlerde dikkat çekici
noktalardan biri, birçok savaﬂç›n›n,
hatta milisin hiçbir talimat almadan
bu eylemleri yapmaya baﬂlamas›d›r.
Keza, polis ve jandarmadan silah alma tarz›nda gerçekleﬂen eylemler
de, hesap sorma iste¤inin ne kadar
güçlü oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
‹ﬂte 17 Nisan sabah›ndan itibaren eylemlere dönüﬂen bu büyük öfke ve hesap sorma iste¤i, polisi soka¤a ç›kamaz hale getirdi. ‹stanbul
Emniyet Müdürü Necdet Menzir’in,
üst üste yay›nlad›¤› talimatlar bu
pani¤in ifadesiydi. Menzir, polislere
"s›rt›n›z› duvara yaslay›n", "du raklarda beklemeyin" gibi talimatlar yay›nlad›. ‹ﬂkenceciler, ﬂeflerinin talimatlar› do¤rultusunda “silahlar›n›n emniyetleri aç›k, ellerini
silahlar›n›n kabzas›ndan ay›rmadan” dolaﬂ›yorlard›. Ama bu da halk›n adaletine hesap vermelerini önleyemedi.
Burada alt› çizilmesi gereken bir
nokta daha vard›.
Oligarﬂi, gerek 16-17 Nisan katliam›yla ve gerekse de sonraki cinayetleriyle, insanl›k d›ﬂ› uygulamalar›yla devrimci hareketi, k u ra l s › z ,
p i s b i r savaﬂa çekmek istiyor; baﬂka bir deyiﬂle bilinçsiz, kendili¤indenci tepkileri, ku r a l s › z bir savaﬂa

“16-17 Nisan'da biz çok
ﬂeyler kazand›k. Devrimci
Solcular için a rt›k d irenmenin, savaﬂman›n yepyeni
anlamlar› v ar. S abahatlar,
Edalar Devrimci Solcu gibi
savaﬂman›n, Devrimci Solcu gibi yaﬂaman›n ve ölmenin y eni ö rneklerini y aratt›lar. A rt›k d irenmenin, savaﬂman›n ve onurluca ölmenin yeni bir ad› v ar: S abahat gibi, Eda gibi savaﬂmak, o nlar gibi ölmek tüm
Devrimci Solcular’›n bilincine kaz›nm›ﬂt›r. O nlar gibi
direnece¤iz, onlar gibi çat›ﬂaca¤›z, onlar gibi yaﬂayacak ve ölece¤iz...”
(Devrim Tarihini Yaz›yoruz bildirisinden)
zorluyordu.
Ancak devrimci hareketin kadrolar›, savaﬂç›lar› oligarﬂinin bu tuza¤›na düﬂmedi. Devrimci eylemin o
güne kadar savunduklar›, uygulayageldikleri ilkelerini ve kurallar›n› bir
günlü¤üne dahi unutmad›lar. Daha
önceden tespit edilen hedefleri do¤rultusunda hareket ettiler yine. Devrimci hareketin o günlerdeki eylemleri, “pis, çirkef bir savaﬂ” isteyen
oligarﬂiye karﬂ›, devrimci hareketin
“hiçbir zaman bilinçsiz bir kör terör
içine düﬂmeyece¤ini” bir kez daha
kan›tlayan eylemler olmuﬂtu. Eylemde devrimci çizgi konusunda da
sol aç›s›ndan örnek al›nmas› gereken bir pratik sergilenmiﬂti.

#
16-17 Nisan katliam› s›ras›nda
iktidarda DYP-SHP Koalisyonu
vard›. Birinin baﬂ›nda Süleyman
Demirel, di¤erinin baﬂ›nda Erdal
‹nönü vard›. ‹ktidar› yeni devrald›klar› günlerde, ‹stanbul Mahmutbey’de üç gencin polis taraf›ndan
infaz edilmesi karﬂ›s›nda "‹ktidar›
daha yeni ald›k, bizim iktidar›m›zda
böyle olaylar›n yaﬂanmas›na izin
vermeyece¤iz" diyen Demirel, aradan çok k›sa süre geçmeden infaz
politikas›n›n eli kanl› uygulay›c›s›
olacakt›. Demirel, 17 Nisan katliam› sonras›nda da kameralar›n karﬂ›s›na muzaffer bir komutan gibi ge21
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çip “beyinlerini da¤›tt›k” diyecekti.
Tutsak ve ﬂehit yak›nlar›, o günlerde Demirel ve ‹nönü’ye ﬂu mektubu gönderdiler:
"Say›n Demirel, Say›n ‹nönü
17 Nisan'da 11 insan daha öldürüldü. Ve bu ülkenin Baﬂbakan› ‘Beyinlerini da¤›tt›k’ diyerek aç›klama
yapt›. Kimin beynini da¤›t›yorsunuz
Say›n Demirel? Sizin göreviniz insanlar›n ‘hukuk içinde kalarak’ beynini da¤›tmak m›? MC dönemindeki
katliamlar›n›z devam ediyor. Bir
yandan demokrasi derken, bir yandan evlatlar›m›z› katlediyorsunuz.
O zaman savc›lar›, mahkemeleri
kald›r›n. Sandalyelerinizden kalk›n!
Oralara polisleri oturtun. Oradan
da ‘zafer’ naralar› ats›nlar.”
‹ktidarlar›n niteli¤i o günden bu
yana hiç de¤iﬂmedi. Fakat bu katliamc› iktidarlar›n hiçbiri de Çiftehavuzlar’da dalgaland›r›lan bayra¤›n
ülkemizin her taraf›nda dalgaland›r›lmas›n› engelleyemedi. Çiftehavuzlar, halka, devrimcilere bir ça¤r›
oldu. Yeter art›k deyip aya¤a kalkmaya ça¤›rd›lar ‹stanbul’u ve Türkiye’yi ve yeryüzünün tüm ezilenlerini... Ça¤r› gün gün cevab›n› bulmakta, Karasu Apartman›’n›n penceresinden dalgalanan bayrak, Parti’nin
bayra¤› olarak onurla ve cüretle ve
nazl› nazl› dalgalanmakta hâlâ...
- bitti -

oldu¤unu, Karadeniz Sahil Yolu
aç›l›ﬂ›nda daha büyük kitle toplad›¤›n› söyledi.

Miting neyi ifade etti?

14 Nisan
Mitinginin
Anlam›

Atatürkçü Düﬂünce Dernekleri’nin öncülü¤ünde 14 Nisan’da Ankara’da düzenlenen “Cumhuriyetine Sahip Ç›k” mitingine yüzbinlerce insan kat›ld›. Kat›l›ma iliﬂkin rakamlar 200 binden baﬂlayarak 1
milyona kadar muhtelif olsa da, ciddi bir kitlenin topland›¤› aç›k.
Önce mitinge dair birkaç not:
Miting, kendini “ulusalc›” olarak tan›mlayan kesimlerce düzenlendi; bu çizgideki 100’den fazla
“dernek” taraf›ndan ve resmi olarak
ifade edilmese de CHP, DSP gibi
partiler taraf›ndan desteklendi.
Konuﬂmalarda; “laiklik”, “bölünmez bütünlük” vurgular› öne ç›karken, Tayyip Erdo¤an’›n Cumhurbaﬂkan› olmas›na karﬂ› ç›k›ld›.
Ba¤›ms›zl›¤›n tehlikede oldu¤u,
AKP iktidar›n›n ülkeyi satt›¤›, emperyalist projeleri uygulad›¤›, devleti kuﬂatan dincilerin Çankaya ile
birlikte devleti ele geçirece¤i vurguland›. At›lan sloganlarda da benzeri mesajlar vard›.
“Ulusalc›lar”, mitingi “halk hareketi” diye lanse ederken, AKP iktidar› ve ‹slamc› bas›n orada toplanan kitleye burun k›v›r›p, at›lan sloganlar› “içi boﬂ” diye de¤erlendirdi.
Görmezden gelme, kaale almama
tavr›na girece¤i mesaj›n› verdi. Erdo¤an, kitlenin “bindirilmiﬂ k›talar”

1- Mitinge dair belirtilmesi gereken birinci nokta ﬂudur. Y›llard›r
sürdürülen ve AKP’nin iktidar olmas› ile birlikte yo¤unlaﬂan, “laikﬂeriatç›” çat›ﬂmas› olarak da ifade
edilen, suni saflaﬂt›rma politikas›n›n k›smi bir baﬂar› elde etti¤i görülmektedir. Halk›n bir kesimi
“Cumhuriyet tehlikede” umacas›na inand›r›lm›ﬂt›r.
2- Kitlenin önemli bir bölümü;
gericili¤e karﬂ› olmak, ba¤›ms›zl›ktan yana olmak gibi kayg›larla
hareket ederken, Genelkurmay
odakl› cephenin iktidar savaﬂ›n›n
arac› olarak kullan›lmaktad›rlar.
“Farkl›” yöntemlerle AKP’yi geriletme, Cumhurbaﬂkanl›¤›’ndan geri
püskürtme gücü zay›flayan ordu,
kitleleri manipüle ederek bu amac›na ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, miting kimi liberal ayd›nlar›n ifade etti¤i gibi, “cuntaya
destek vermek” olmasa dahi, objektif olarak Genelkurmay’›n hanesine
yaz›lm›ﬂ, oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
arac› olmuﬂtur.
Bu anlamda; toplanan kitle ile,
organize edenler aras›nda, en temel
konularda ciddi farkl›l›klar vard›r.
Örne¤in, mitingi organize edenlerin; orada at›lan sloganlar›n aksine
ba¤›ms›zl›k ile hiçbir ilgileri yoktur.
Demokratik haklara düﬂman, cuntac›, Amerikanc› bir zihniyete sahiptirler. Bugün “emperyalizm karﬂ›t›”
görünmeleri, bu alandaki potansiyeli yedeklemek içindir. Gerçek de
“laik” olduklar› da tart›ﬂmal›d›r.
Gericili¤e en büyük primi veren de,
cuntalar›n ard›ndan ayetli bildiriler
atan, tarikatlarla anlaﬂmalar gerçekleﬂtiren onlard›r. Bugün “ﬂeriat tehlikesi” oldu¤unu kabul etsek dahi,
bu tehlikeyi büyüten de yine Genelkurmay’dan baﬂkas› de¤ildir.
Örne¤in, ‘ulusalc›lar›n” sözcüsü
Cumhuriyet Gazetesi’nin mitingi
de¤erlendiren baﬂyaz›s›nda, “Ülke22
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miz gerek siyasette, gerek ekonomide büyük çapta d›ﬂar›dan yönetilmektedir. Bush yönetiminin elinde
IMF ile AKP birer araca dönüﬂmüﬂlerdir” (16 Nisan) deniliyor.
Peki, mitingte bayrak sallayan
DSP ve MHP’li iktidarda farkl›
m›yd›? Kemal Derviﬂ’i kim getirdi?
ABD’de “gece gündüz IMF yasalar› için çal›ﬂ›yoruz” diyen “ulusalc›”
Ecevit de¤il miydi? ABD ile ony›llara dayanan “köklü iliﬂkileri” oldu¤uyla övünen generaller de¤il mi?
3- Evet, 14 Nisan görmezden gelinecek bir olgu de¤ildir, ancak
“ulusalc›” ﬂovenistlerin göstermek
istedi¤i gibi de de¤ildir. Buradan bir
“ulusalc› hareket” ç›karma rüyas›
görenler, dönemsel bir saflaﬂt›rman›n ürünü olan kitleyi yanl›ﬂ tahlil
ederler. Bu konjonktürel bir kitledir.
Erdo¤an’a karﬂ› olmak d›ﬂ›nda, “laiklik” kayg›s› ötesinde fazla bir ortak noktas› yoktur. Bundan bir “hareket” yaratmay› düﬂünenler, bu heterojenli¤i görmezden geliyorlar.
*
Mitinge dair kuﬂkusuz birçok sonuç ç›karmak mümkündür. Ancak,
solun, devrimci, demokratik güçlerin ç›karmas› gereken en önemli
“ders” suni saflaﬂt›rma noktas›d›r.
Sol, suni saflaﬂt›rmalarla halk kitlelerini kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂt›ran bu kesimlerin karﬂ›s›nda “üçüncü” bir cepheyi açamam›ﬂ, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n, faﬂizme ve her türden gericili¤e karﬂ› demokrasinin bu cephede oldu¤u gerçe¤ini gösterememiﬂtir. Ki, mitinge
kat›lanlar içinde solun taban› olmas› gereken, ba¤›ms›z, demokratik
Türkiye özlemi olan önemli bir kitlenin oldu¤u de¤erlendirmeleri yabana at›lmamal›, organize edenlerle
kitleyi “ayn›laﬂt›rma” yanl›ﬂ›na düﬂülmemelidir. “Mitinge kat›lm›yoruz” deyip bir kenara çekilmek, mitingi “darbecilere destek” diye eleﬂtirmek sol aç›s›ndan bir “politika”
de¤ildir. Kitlelere gericilik ve ba¤›ml›l›k karﬂ›s›nda bir “alternatif”
sunmakt›r as›l mesele. Sol bugüne
kadar yapamad›¤›n›, nas›l yapaca¤›na yo¤unlaﬂabilmelidir.

Laik-antilaik çat›ﬂmas›
- yan›lg› ve çarp›tmalar Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi, varolan iktidar çat›ﬂmas›n› daha bir gün
yüzüne ç›kard›. “K›ran k›rana” süren bu çat›ﬂma elbette “ b i z i k t i d a r
ve onun nimetleri için savaﬂ›yo r u z ” diye yaﬂanm›yor. 14 Nisan mitingindeki konuﬂmalarda da görüldü¤ü üzere, taraflardan biri kendini
ba¤›ms›zl›kç› yurtsever diye gösteriyor; di¤er taraf ise, statükoculara
karﬂ› yenilikçili¤in, demokratikleﬂmenin temsilcisi diye lanse ediyor.

‹ktidar çat›ﬂmas› ve
yüzlerdeki maskeler
“Laik-antilaik” çat›ﬂmas› olarak
yans›yan bu kavga, Cumhurbaﬂkanl›¤› ile s›n›rl› bir olgu olmad›¤› gibi,
taraflar›n lanse etti¤i söylemlerle de
aç›klanamaz. Çünkü, ne Genelkurmay cephesinin ba¤›ms›zl›kla ne de
AKP cephesinin demokrasi ile
uzaktan yak›ndan bir ilgileri yoktur.
Bunlar “rant kavgas›” temelindeki
çat›ﬂman›n yans›t›lan yan›d›r. Kitleler bu söylemler etraf›ndan yedeklenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Kendini “ulusalc›” olarak tan›mlayan kesimler kendi içinde farkl›l›klar gösteriyor olsa da, ortak temel
özelliklere sahiptirler ve bu özellikler aras›nda “ba¤›ms›zl›ktan yana
olmak” yoktur. ‹ster CHP’yi al›n,
isterse baﬂ›nda emekli generallerin
bulundu¤u “ulusalc›” dernekleri
al›n; tarihlerinde ba¤›ms›zl›k mücadelesi ad›na bir pratik göremezsiniz. Bu kesimin as›l yönlendireni
olan Genelkurmay’›n durumu, “laikçi” cephenin çizgisini net olarak
ortaya koymaktad›r.
Irak’ta Amerikan iﬂgaline kat›lmak için, t›pk› o günlerde Tayyip
Erdo¤an’›n diline dolad›¤›, “komﬂuda yang›n” söylemini, o zaman 1.
Ordu Komutan› olan ﬂimdiki Genelkurmay Baﬂkan› Org. Yaﬂar Büyükan›t ﬂöyle ifade ediyordu: “Biz Somali'ye, Afganistan'a, Bosna'ya bile

asker gönderdik. ﬁimdi komﬂumuzda bir istikrars›zl›k ve yang›n varsa,
buna gözümüzü kapatamay›z.”
Süleymaniye’de askerlerinin baﬂ›na çuval geçirildi¤i günlerde yükselen “ABD karﬂ›t›” havay› aﬂa¤›ya
çekmek isteyen Büyükan›t, bir baﬂka konuﬂmas›nda da, “ABD ile stratejik ortakl›¤›m›z sürüyor. Bu bir
hadiseyle sona erecek ortakl›k de¤il” diyordu. Yine Genelkurmay
ayn› olay›n ard›ndan, TSK’n›n ABD
ile iliﬂkilerinin ne kadar “köklü” ve
“tarihi” oldu¤una dikkat çekiyordu.
Kuﬂkusuz bu aç›klamalar tarihi
bir sürecin, ordunun sistem içindeki
konumlan›ﬂ›n›n bir ürünüydü. Türkiye’de ordu, yeni-sömürgeleﬂme
sürecine paralel olarak Amerikan
emperyalizminin iﬂgal ordusuna dönüﬂmüﬂtür. Bu tarihten itibaren baﬂlayan “köklü” iliﬂki sürekli geliﬂmiﬂ
ve nihayetinde Genelkurmay, Amerika ad›na ülke içinde “liderlik rolü”
oynayan konuma oturmuﬂtur. Sistem içindeki iktidar etme gücü de,
bu iliﬂkiden beslenerek bugüne gelmiﬂtir. S›rt›n› Amerika’ya dayayarak yap›lan darbeler, ba¤›ms›zl›k
mücadelesine karﬂ› sürdürülen savaﬂ, topraklar›m›z› dolduran üsler,
ikili anlaﬂmalar hep bu iﬂbirlikçi politikalar›n ürünü olmuﬂtur.
De¤iﬂen iliﬂki ve koﬂullara karﬂ›n ordunun bu niteli¤i sürmektedir.
AKP’ye karﬂ› “laiklik” temelinde
ordunun arkas›nda saf tutan demokratlar›n, solcular›n görmek istemedi¤i budur. Örne¤in, Milliyet yazar›
Melih Aﬂ›k, bu kafa kar›ﬂ›kl›¤› ve
yan›lg›n›n bir örne¤ini 18 Nisan tarihli Milliyet’teki köﬂesinde, 12
Mart ve 12 Eylül darbelerine karﬂ›
olan birçok solcunun bugün “ roller
de¤iﬂti¤i” için orduyla ayn› safta
yerald›¤› tespiti ile sunuyor:
“12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin ard›nda ABD vard›... Ordu yönetime el koymuﬂ, solu ezmiﬂti. ABD
bu iki darbede generalleri kullan23
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m›ﬂt›. Bugün ise darbeyi ordu de¤il, AKP yap›yor...
Cumhuriyet ve demokrasiye
karﬂ› yürütülen karﬂ› devrimi (Il›ml› ‹slam darbesini)
ABD ve AB destekliyor. Ordu bu defa hücumda de¤il savunmada. Demokrat, Cumhuriyetçi, laik
güçlerle ayn› safta... Kimi zavall›
demokratlar durumun fark›nda de¤il. Onlar hâlâ orduya karﬂ› ç›kmay› devrimcili¤in gere¤i say›yor. ”
Emperyalizmin AKP iktidar›n›
destekledi¤i do¤rudur, ancak bu, orduyu karﬂ›s›na ald›¤› anlam›n› taﬂ›mamaktad›r. Ki, generallerin her
f›rsatta ABD ile iliﬂkilerin köklü
oluﬂuna vurgu yapmalar› bu gerçe¤in ikrar›d›r. Ordunun korumaya
çal›ﬂt›¤› ne demokrasi ne de ba¤›ms›zl›k! Bunlara temelden karﬂ›t bir
konumda oluﬂu bir yana, Amerikanc› ordu ile ayn› safta olmay› “devrimcilik” diye lanse etmek, ayd›nlar›n çaresizlikten beslenen nas›l bir
kafa kar›ﬂ›kl›¤› içinde olduklar›n›
göstermektedir. Bugün yaﬂanan çat›ﬂma, ilericilikle gericili¤in çat›ﬂmas› de¤il, gericili¤in farkl› biçimlerini temsil eden kesimlerin çat›ﬂmas›d›r. Ayd›nlar, demokratlar faﬂizmle ﬂeriatç›l›k aras›nda bir tercih
yapmak durumunda de¤ildirler.
Benzeri bir yan›lg›, orduya karﬂ›
AKP’ye destek veren ayd›nlar nezdinde de yaﬂan›yor. Onlar da
AB’den dolay› verdikleri deste¤i,
demokrasiye sahip ç›kmak, Türkiye’nin demokratikleﬂmesini istemek olarak alg›lamaktad›rlar. Buradaki temel yan›lg›; AKP cephesinin
demokrasi cephesini temsil etti¤i
ﬂeklindedir ki, temelden yanl›ﬂt›r.
Tarikatç› zihniyet içinde demokratl›k araman›n abesli¤i bir yana, burjuva demokrasisi bu iktidar için,
konjonktürel olarak giyilmesi gereken bir “gömlek”ten öte bir anlam
taﬂ›maz. Farkl› düﬂünceye, inanca
tahammülsüzlü¤ünü, muhalif örgütlenmelere karﬂ› haz›ms›zl›¤›n› her
f›rsatta gösteren ve devletin en temel faﬂist politikalar›n› itirazs›z uygulayan bir iktidar›n demokrasiyle
ilgisi olabilir mi? Bu demokratl›¤›n
kriteri say›lan, AB yasalar›n› ç›kar-

maksa, ﬂimdi di¤er cephede yeralan
partilerin iktidar›nda da ç›km›ﬂt› bu
yasalar. AB yasalar›n›n demokrasi
anlam›na gelmeyece¤i bir yana,
AKP için bunlar›n tek anlam›, koltu¤una destek sa¤lamaktan ibarettir.

“S›n›f çat›ﬂmas›” de¤il
rant k avgas›
Laik-antilaik çat›ﬂmas›n›n temellerine iliﬂkin çok çeﬂitli de¤erlendirmeler yap›ld› bugüne kadar.
Kuﬂkusuz tarihi, siyasi temelleri
olan bu çat›ﬂman›n iktisadi temelleri de önemli bir yer tutmaktad›r.
Bu konuda Prof. Dr. Eser Karakaﬂ, Zaman Gazetesi’nde bir yaz›
kaleme ald› (4 Nisan). Yine ayn› gazetede M ü m t a z ’ e r T ü r k ö n e ,
‘Rant ekonomisinin ideolojisi ola rak laikçilik’ baﬂl›kl› yaz›s› ile tart›ﬂmay› sürdürdü (11 Nisan). Sabah’tan Ergun Babahan ise, onlara
at›f yaparak, “Çankaya Köﬂkü çevresinde yo¤unlaﬂan gerilimin
aslında tipik bir sınıf savaﬂı” oldu¤u belirtti ve “Do¤rudur, bugünkü
kavganın temelinde devlet iktidarının rantını yemeye alıﬂmıﬂ, kapalı ekonomi yanlısı sınıfla, dıﬂa
açılan, rekabete hazırlıklı, hızla geliﬂen Anadolu sermayesi arasındaki
çekiﬂme yatmaktadır” diye yazd›.
Karakaﬂ ve Türköne’ye göre laiklik; 1920’lerden bu yana kamu
bankaları, teﬂvik sistemleri ve korumacılıktan beslenen rantiyeci kesimlerin sar›ld›¤› ideoloji. “Öbür
taraftan devletten sa¤lanan rantlarla imtiyazlarını sürdürenler, geniﬂ
bir kesimi de özenle bu kayna¤ın
uza¤ında tutmaya çalıﬂıyor. Çok
partili siyaset, 1950’den itibaren bu
rantı paylaﬂma mücadelesi olarak
keskinleﬂiyor. Rant ekonomisinin
cılız imkânlarından pay alamayan
geniﬂ kesimler ise laikçi kesimin yaﬂam biçimiyle mücadeleye giriﬂiyor.
Ve sonuçta ortaya rant ekonomisi
ekseninde laikçiler ve antilaikler
kutuplaﬂması çıkıyor” Bugün de
“ekonominin dinamikleri de¤iﬂirken, de¤iﬂime en ﬂiddetli direniﬂ
rantçı kesimden geliyor. Dıﬂarıda
kalan kesim ise, büyümek için d›ﬂa

aç›lmay› küreselleﬂmeyi, AB’yi savunuyor.
Küreselleﬂmeci cepheden bakan
yazarlar›n özetle savunduklar› bu.
Laiklik söyleminin t›pk› milliyetçilik gibi, toplumu denetim alt›nda tutman›n ve bu yolla iktidar›n›
sürdürmenin araçlar›ndan biridir.
Egemen s›n›flar›n belli bir kesimi
için bu anlamda iktidar›n› sürdürme, rant› da¤›tan devleti elinde tutarak pastadan büyük pay alma arac›
oldu¤u da do¤rudur. Ancak ayn› durum onun karﬂ›s›nda yeralanlar için
de geçerli. Bu kesimler için de din,
bir baﬂka biçimde rant arac›. Dünden farkl› olarak, küreselleﬂmeyi,
AB’yi destekliyor oluﬂlar›n›n arkas›nda da yine pastadan ald›klar› pay› büyütme çabas› yat›yor. Kald› ki,
“Anadolu sermayesi” ya da “Anadolu kaplanlar›” da denilen, tekelleﬂememiﬂ burjuva ve orta burjuva
kesimleri de tümüyle, “d›ﬂa aç›lmac›, küreselleﬂme yanl›s›” de¤erlendirmek de do¤ru de¤ildir. Tersine
geniﬂ bir kesimi de, t›pk› laikçi rantiyeci bürokrasi gibi, küreselleﬂmeyi kendi ç›karlar›na darbe olarak
görmekte ve bu temelde milliyetçi
tepkileri körüklemektedir. Öyleyse
bu durumu; iktidar nimetlerinden
faydalanan sermaye kesimleri diye
belirlemek daha do¤ru bir yaklaﬂ›m
olacakt›r. Öte yandan; burjuvazinin
de¤iﬂik katmanlar› aras›nda pazar
kavgas›n›n siyasal platformda yans›malar› olmas›, tekelci burjuvazinin ç›karlar› neredeyse o siyasal
partinin iktidar›na destek vermesi
do¤ald›r. Bu yüzdendir ki TÜS‹AD,
dün 28 ﬁubat’› desteklemiﬂ ve onun
banka tasfiyeleri ile “adam gibi kapitalizme” ayk›r› unsurlar›n tasfiyesine güç vermiﬂ, bugün de ‘islamc›’
bir iktidar›n en temel destek gücü
durumuna gelmiﬂtir. Buradan yola
ç›karak iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziyi
dün laik rantiyeci, “kapal› ekonomi
yanl›s›”; bugün “d›ﬂa aç›lmac›, küreselleﬂme yanl›s›” olarak m› de¤erlendirece¤iz? Elbette de¤il, bunlar
burjuvazinin dönemsel ç›karlar›n›
düﬂünerek belirledi¤i politikalar›n
yön verdi¤i geliﬂmelerdir.
As›l çarp›tma ise, bu çat›ﬂman›n
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iktisadi arka plan›nda s›n›f çat›ﬂmas› oldu¤udur.
Bugün yaﬂanan s›n›f kavgas› de¤il, ayn› sömürücü
s›n›f›n de¤iﬂik katmanlar›
aras›ndaki savaﬂt›r. Sabanc›lar, Koçlar ile Ülkerler, Albayraklar ve elbette
rantç›lar›n en büyü¤ü olan
Ordu’ya ait OYAK Holding aras›nda bir s›n›f
farkl›l›¤› ve bu temelde
bir çat›ﬂma oldu¤unu iddia
etmek mümkün mü? AKP’ye oy verenlerin a¤›rl›kl› olarak yoksul, ezilen kesimler olmas› farkl›d›r, onun
siyasal olarak temsil etti¤i s›n›f
farkl›d›r. Ezilenler burada oy deposudur. Ayn› yoksul kesimlerden daha önce CHP’nin oy alm›ﬂ olmas›
gibi... Bu gerçekli¤i gözard› etmek,
s›n›f çat›ﬂmas›n›n da özünü görmemek, inkar etmektir.
Kavga; Karakaﬂ, Türköne gibilerinin ve AKP’nin göstermek istedi¤i gibi, rantç›larla rant› yoketmek
isteyenler aras›nda sürmüyor. Tersine, rant›n, sömürü pastas›n›n yeniden baﬂka türlü paylaﬂ›lmas› kavgas› ﬂeklinde sürüyor. Bu nedenle
AKP sistemi kökten de¤iﬂtirmeye
de¤il, suyun baﬂ›n› tutmaya dönük
politikalar uyguluyor. Çok farkl› biçimlerde temsil etti¤i kesimlere ve
do¤rudan AKP kadrolar›na sa¤lad›¤› ranta, ç›kara iliﬂkin bu sayfalarda
binlerce örnek s›raland› daha önce.
“D›ﬂa aç›lmac›” ya da “kapal›”;
söylenen kapitalizmdir. Sömürücü
s›n›f›n konjonktürel olarak ç›karlar›n› kapitalizmin ﬂu ya da bu biçiminde görmesi bu gerçekleri de¤iﬂtirmiyor. Kapitalizm d›ﬂ›nda hiçbir
alternatifi, politikas› olmayan, kendini kapitalizmin kurallar›n› yaﬂama
geçirmeye adayan, bu anlamda da
IMF ile Dünya Bankas› ile hiçbir
sorun yaﬂamayan, onlar›n komuta
ve k›lavuzlu¤unu gönüllü olarak kabul eden, burjuvazinin ç›karlar›n›
temsil eden bir iktidard›r AKP.
Laik-antilaik kavgas›; s›n›f savaﬂ›n›n yans›y›ﬂ› de¤il ama s›n›f savaﬂ›n›n çarp›t›lm›ﬂ ve sapt›r›lm›ﬂ halidir. Bu kavga, kitleleri s›n›f savaﬂ›ndan uzaklaﬂt›rman›n bir biçimidir.

K a t i l l e r BBP’de
viyor olsalar da, en
az›ndan
belli bir kesimini bundan sonra
BBP çat›s› alt›nda görürseniz ﬂaﬂ›rmay›n.

Irkç›l›k Bayra¤› Yaz›c›o¤lu’nun Elinde
Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun genel
baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› Büyük Birlik
Partisi'nin ›rkç›, faﬂist söylemleri,
ad›n›n Hrant Dink cinayetine boylu
boyunca kar›ﬂm›ﬂ olmas› gibi geliﬂmeler kuﬂkusuz akl› baﬂ›nda her insan aç›s›ndan bu partiden “uzak
durmak” için yeterli nedenlerdir.
Kimileri içinse tam tersidir.
Örne¤in; MHP Lideri Devlet
Bahçeli’nin “merkeze oynama” politikas› nedeniyle daha sald›rgan bir
yuva arayan, beyni ›rkç› faﬂist düﬂüncelerle y›kanm›ﬂ gençler için bir
çekim merkezi oldu¤u görülmektedir. Ama, onlarla s›n›rl› de¤ildir elbette. Ayn› beklentilerle ya da MHP
içindeki koltuk kavgalar› yüzünden
eski MHP’li birçok tan›nm›ﬂ faﬂist
de ﬂimdilerde BBP’ye yöneliyorlar.
Sadece onlar da de¤il!
Askeri, sivil bürokrasi içinde faﬂist sisteme hizmet eden kimi unsurlar› da, onlar her ne kadar iktidara yak›n partilere kapa¤› atmay› se-

‹ﬂte bunun ilk örneklerinden biri:
Kürt halk›na karﬂ› katliam opeTa nrasyonu yürütmekle tan›nan, “T
b u r a l › P a ﬂ a ” H a s a n K u n d a k ç › , törenle BBP’ye kat›ld› ve yönetimde
yerini ald›.
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Abdülhamit ile Osmanl›c›l›k
Talat ile Ermeni düﬂmanl›¤›
Atatürk ile milliyetçilik
Barzani ile ﬂovenizm
‘E¤itim dili’ ile Kürt düﬂmanl›¤›

“Abdülhamit Han, Talat Paﬂa,
Atatürk rahat uyuyun biz buraday›z", “Barzani Diyarbak›r'da yarg›lanacak, Habur'da infaz edilecek",
"‹dam geri gelecek", "E¤itim baﬂtan

Piyasada ne kadar gerici, halklar› düﬂmanlaﬂt›ran, devlet politikas›
ile bütünleﬂen araç varsa kullan›yor.
Ama asla dilinde halk›n gerçek sorunlar› yok! Üstelik kendine suç iﬂleme özgürlü¤ünü de rahatça tan›yor. Siz ister kabul edin ister etmeyin; Barzani komﬂu bir ülkenin
meﬂru liderlerinden. Ve “meﬂru devlet” olmakla övünen bir ülkenin
“yasal” bir partisi “asmakla” tehdit
ediyorsa, o ülkenin yarg›s› hemen
harekete geçmelidir. Ama biliyor ki,
Barzani’yi tehdit, Kürt’e düﬂmanl›k, Ermeni’ye hakaret serbest bu
ülkede. BBP de bu “serbestlikleri”
kullanarak, düﬂmanl›¤› daha da k›ﬂk›rt›yor ve bunun üzerinden politika
yap›yor. Kundakç› gibilerini çeken
de bu zihniyettir zaten!

rar verdi.
Bu kadar
aleni infaz
olaylar›nda
ço¤u zaman
göstermelik
cezalar verilir, onlarda
indirimler vb. yap›l›rd›; oligarﬂinin
mahkemesi buna bile gerek duymad›. Kürt halk›na karﬂ› sürdürülen
imha savaﬂ›na uygun bir kararla;
genci yaﬂl›s›, kad›n› erke¤i, çocu¤u
ihtiyar› ile Kürt’ün infaz edilmesinin
mübah oldu¤unu ilan etti.
Baﬂbakan›n “çocuk da olsa gere¤inin yap›laca¤›n›” aç›klad›¤› bir
ülkede yarg› da elbette hukuku bir
yana b›rak›p bu savaﬂa uyum sa¤lamaktad›r.
Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, darbe planlad›klar› iddias›yla Emekli Oramiral Özden Örnek ile eski Jandarma Komutan› ﬁener Eruygur hakk›nda yap›lan suç duyurusu incelemesinde tamamlad›. Savc›l›k, gö-

revsizlik karar› vererek dosyay› askeri baﬂsavc›l›¤a gönderdi. Darbeci “paﬂalar›n” suçuna askeri savc›
bakacakm›ﬂ! Nokta bask›n› ile zaten “darbeyi” ikrar eden Genelkurmay kendini yarg›lar m›!
Güneydo¤u’da görev yapt›¤› dönemde “hâkim ve
savc›lar› hizaya getirmek
amac›yla lojmanlar›n›n yak›n›na
bomba att›rd›¤›”n› söyleyen Emekli Korgeneral Altay Tokat ile ilgili
olarak Hakkâri Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›nca baﬂlat›lan soruﬂturmada takipsizlik karar› verildi.
Savc›l›k, Tokat'›n, "Halk› kin ve
düﬂmanl›¤a tahrik", "Yarg› görevini
yapan› etkilemeye çal›ﬂma" ve
"Memuriyet yetki ve görevini kötüye kullanma" gibi üç ayr› suçu iﬂledi¤ini, tüm bunlar›n cezas›n›n toplam 11 y›l oldu¤unu belirttikten
sonra “ancak...” dedi.
“Ancak” bu suçlar› iﬂledi¤i tarih
itibariyle 5 y›ll›k zamanaﬂ›m› süresi
doldu¤undan, dava aç›lmas›na gerek olmad›¤› karar› verildi.

Yerini bulmuﬂ. Orada yeni Ogün
Samastlar, Erhan Tunceller, Yasin
Hayaller yetiﬂtirsin bol bol.
BBP’nin “tecrübeli” bir kontrac›ya
ihtiyac› var anlaﬂ›lan.
Bu tür unsunlar› BBP’ye çeken
elbette faﬂist, ›rkç› damardan baﬂka
bir ﬂey de¤il. Çok fazla örne¤e gerek yok; geçen hafta yap›lan BBP
kongresindeki sloganlar dahi partinin kimli¤ini anlatmaya yeterli:

‹nfazc›ya Beraat!
Darbeciye Aklama Ad›mlar›
'Bombac›' Generale Zamanaﬂ›m›
Geçen hafta “ba¤›ms›z yarg›”da sonuçlanan üç olay:
K›z›ltepe’de 12 yaﬂ›ndaki
U¤ur Kaymaz ile babas›n›n infaz edilmesine iliﬂkin
aç›lan dava sonuçland›.
‹nfazc›lar› aklaman›n ilk ad›m›
olarak, Eskiﬂehir’e sürülen davan›n
son duruﬂmas› 18 Nisan’da yap›ld›. Mahkeme, tutuksuz yarg›lad›¤›
infazc› polisleri beraat ettirdi.
Evet, kamuoyunda bu kadar
aleni tart›ﬂ›lan, kimi milletvekili ve
bakanlar›n dahi, 12 yaﬂ›ndaki
U¤ur’un infaz›n› eleﬂtirmek durumunda kald›¤› bir ortamda, mahkeme baba-o¤ul Kaymazlar’›n “terörist” oldu¤una, infazc›lar›n da
“görevlerini yerine getirdi¤ine” ka-

sona Türkçe olacak", "AB de¤il
Türk ‹slam Birli¤i"...
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Ne Genelkurmay, Ne AKP
Yaﬂas›n Ba¤›ms›z,
Demokratik Türkiye!
Haklar ve Özgürlükler Cephesi soruyor:
Sizce bir cumhurbaﬂkan›n›n ba¤›ms›zl›ktan,
demokrasiden yana olup olmamas› m›,
YOKSA eﬂinin türbanl› olup olmamas› m› daha önemli?
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminin
yaklaﬂmas› ve bu konuda yaﬂanan
tart›ﬂmalar üzerine 15 Nisan tarihli
bir aç›klama yay›mlayan Haklar ve
Özgürlük Cephesi, Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi etraf›nda yaﬂanan saflaﬂmada halk›n ç›kar› bulunmad›¤›n›
bildirdi ve halk›n kendi iktidar› için
ça¤r›da bulundu. Aﬂa¤›da bu aç›klamaya yer veriyoruz...
*
Haftalard›r Cumhurbaﬂkan›’n›n
K ‹ M olaca¤› tart›ﬂ›l›yor. Buna gerçek anlamda bir tart›ﬂma demek de
do¤ru de¤il; Cumhurbaﬂkanl›¤› tart›ﬂmas› “Tayyip Erdo¤an Çankaya’ya ç›kacak m›, ç›kmayacak m›?”
k›s›rdöngüsüne hapsedilmiﬂ durumda. Tayyip Erdo¤an özelindeki tart›ﬂma da, “Çankaya laik kalacak
m›, kalmayacak m›” ekseninde sürüyor.
Cumhurbaﬂkan›’n›n K ‹ M olaca¤› tart›ﬂ›l›yor ancak NASIL B ‹ R ‹
olaca¤›,, H A N G ‹ N ‹ T E L ‹ K L E R E
H A ‹ Z O L A C A ⁄ I ve O L M A S I
G E R E K T ‹ ⁄ ‹ tart›ﬂ›lm›yor.
Peki neden tart›ﬂ›lm›yor bunlar?
Kimler kaç›yor bu tart›ﬂmadan?
Cumhurbaﬂkan› anti-emperyalist
mi olacak, emperyalizmin uﬂa¤›
m›? Veya ﬂöyle soral›m: Çankaya’ya ç›kt›¤›nda, tavr›n› ba¤›ms›zl›ktan yana m› koyacak, yoksa mevcut ba¤›ml›l›k iliﬂkilerini mi sürdürecek?
Cumhurbaﬂkan› demokrat olacak m›, olmayacak m›? Çankaya

koltu¤unda faﬂizmin mi, yoksa demokrasinin mi savunucusu olacak?
Ülkemiz ve halk›m›z›n kaderini
belirleyecek bu hayati konular tart›ﬂ›lmay›p; Çankaya’ya ç›kacak olan›n eﬂinin türbanl› m› türbans›z m›
olaca¤›, bunlardan önemli görülüyor.
E¤er Çankaya’ya emperyalizme
ba¤›ml›l›¤› sürdürecek, faﬂizmi devam ettirecek biri ç›kacaksa, eﬂi türbanl› olmuﬂ ya da olmam›ﬂ, ne farkeder?

Halk›m›z!
Bu saflaﬂma sahtedir
14 Nisan’da yüzbinlerce insan,
Ankara Tando¤an Meydan›’nda
toplanarak, laiklikten, demokratik
de¤erlerden yana bir tav›r koydular.
Mitingi düzenleyenler aras›nda katliamc›lar, emperyalizm iﬂbirlikçileri
olsa da, kat›lan halk›m›z›n büyük
ço¤unlu¤u kuﬂku yok ki, iyi niyetliydi, hak ve özgürlüklerini savunmak için, gericili¤e karﬂ› tav›r almak için oradayd›. Fakat onlar›n niyeti, yanl›ﬂ bir saflaﬂma içinde olduklar› gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
Biz halk›m›z›n ve ülkemizin gelece¤ine dair konularda, Genelkurmay’dan veya AKP’den veya bir
baﬂka düzen gücünden yana olmay›z; biz, oligarﬂi içi kavgalarda taraf
olmak yerine, onlar›n karﬂ›s›na,
kendi taleplerimizle ç›kmal›y›z.
Çünkü, siyasette, a s › l s a f l a ﬂ m a ,
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emperyalizm ve oligarﬂi
blokuyla halk aras›ndad › r. Ve bu saflaﬂma aç›s›ndan da bugün birbirlerini en
a¤›r ﬂekilde suçlayan Tayyip Erdo¤an’la Yaﬂar Büyükan›t (keza Deniz Baykal
ve di¤erleri), a y n › s a f t a d › rl a r. Onlar emperyalizm-oligarﬂi blokunun içindedirler.

Yaklaﬂ›k 4 y›ld›r sürekli
bir “çat›ﬂma” içinde olduklar› izlenimi veren Genelkurmay ve AKP’nin “ a y n ›
s a f t a ” oldu¤unun söylenmesi, belki kimilerine ilk anda
garip veya yanl›ﬂ gelebilir.
Ama soyut konuﬂmuyoruz, bunun
böyle oldu¤unu gösteren temel ölçülere baﬂvuruyoruz.
Birincisi ﬂudur: Genelkurmay
da, AKP de emperyalizm iﬂbirlikçisidir. Onlar›n yönetti¤i Türkiye,
emperyalizme ba¤›ml›, sömürgeleﬂtirilmiﬂ bir Türkiye’dir. Ve bu konuda birbirlerine karﬂ› olmay›p, tam
tersine emperyalizme hizmet yar›ﬂ›
içindedirler. IMF’nin ekonomi politikas›n› sürdürmekte de aralar›nda
eﬂsiz bir uyum ve hemfikirlik vard›r.
‹kincisi: Her iki kesim de demokrasiyi savunmuyorlar. “Demokrasi”den anlad›klar›, 60 y›ld›r sürdürdükleri faﬂizmdir. “Laik, demokratik...” diye tarif ettikleri devlet,
faﬂist bir devlettir. Faﬂizmi sürdürmekte de, birbirlerine muhaliflikleri
olmay›p, bask›lar›, zulmü, yasaklar›
art›rmakta, iﬂkencecileri, katliamc›lar› korumakta aralar›nda “su s›zmaz” bir ittifak bulunmaktad›r.
Bunlar,
Genelkurmay
ve
AKP’nin ayn› blok içinde oldu¤unun itiraz› mümkün olmayan kan›tlar›d›r.

Halk›m›z!
O halde aç›kt›r ki, Genelkurmay’la, AKP’nin kavgas›, kendi içlerindeki bir iktidar kavgas›d›r. Bu
sömürü ve zulüm düzeninde kimin
daha fazla sözünün geçece¤i, ekonomik ve siyasi ayr›cal›klara kimin

daha fazla sahip olaca¤› kavgas›d›r.
Bu kavgada h a l k t a n y a n a ve h a l k
için hiçbir ﬂey yoktur. Kendi ç›karlar› için kavga ediyorlar, tart›ﬂma
nas›l sonuçlan›rsa sonuçlans›n,
Çankaya’ya kim ç›karsa ç›ks›n,
bundan halk›n hiçbir kazanc› olmayacak.
Biçimsel aç›dan da süreç halk›n
d›ﬂ›ndad›r asl›nda.
Cumhurbaﬂkan› seçiminde halk›n bir iradesi, söz hakk› var m›?
YOK!
Peki Cumhurbaﬂkan› seçiminde,
“milletin vekilleri” oldu¤u iddia
edilenlerin bir iradesi ve söz hakk›
var m›? O da YOK! Dünya alem biliyor ki, Cumhurbaﬂkan›n›, iktidar
partisinin lideri seçecek. ‹ﬂte bu da
ülkemizdeki “ D E M O K R A S ‹ C ‹ L‹ K O Y U N U ”nun sahnelerinden
biridir.
Hal böyle olmas›na ra¤men, Genelkurmay da, AKP de halk› kendi
yanlar›na çekip birbirlerine karﬂ›
üstünlük sa¤lamak istemektedirler.

Nokta’ya
polis bask›n›
‘Darbe Günlükleri’ ve ‘And›ç’
haberleriyle dikkat çeken Nokta
Dergisi, 13 Nisan günü polis taraf›ndan bas›ld›.
Muhabirlerin bir odada toplanarak üst aramas›ndan geçirildi¤i, bilgisayarlardaki tüm bilgilerin kopyaland›¤› bask›na gerekçe olarak,
Genelkurmay ‹stihbarat Baﬂkanl›¤›’n›n 2004 y›l›nda yay›nlad›¤› bir
belgeye dayand›r›larak, 5-11 Nisan
tarihleri aras›nda dergide yay›nlanan ve TSK’n›n “sivil toplum kuruluﬂu” ile iliﬂkisini ele alan haber
gösterildi. Belgeyi isteyen askeri
savc›l›k, Nokta’n›n bunun bas›n özgürlü¤üne ayk›r› oldu¤unu belirt-

‹ﬂçiler, m e m u r l a r,
köylüler, esnaflar,
a y d › n l a r, ö¤renciler,
ev kad›nlar›,
demokrasiden,
ba¤›ms›zl›ktan yana,
gericili¤e karﬂ› olan
bütün halk›m›z;
onlar›n “sahaya sürdü¤ü” yedek
güç olmayal›m.
Meydanlar›, onlar için de¤il,
kendimiz için, doldural›m; AKP’nin
veya Genelkurmay’›n veya CHP’nin
iktidar› için de¤il; H A L K I N ‹ K T ‹DARI için; emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin yönetti¤i
de¤il, HALKIN Y Ö N E T T ‹ ⁄ ‹ bir
ülke için mücadele edelim.
Bu meclisten H A L K TAN YANA bir Cumhurbaﬂkan› seçilemez.
Ancak iﬂbirlikçi ve tekellerden yana
bir Cumhurbaﬂkan› seçeceklerdir.
Bu meclisin do¤as›na uygun olan da
mesi üzerine, bask›n emri vermiﬂti.
Bask›n çeﬂitli demokratik kurumlar ve ayd›nlar taraf›ndan, ‹stiklal Caddesi’nde dergi sat›ﬂ› yap›larak protesto edilirken, dikkat çekici
nokta; benzeri daha önce görülmemiﬂ ﬂekilde, bir bas›n kuruluﬂunun
askeri savc›l›k emriyle bas›lmas›.
Devrimci yay›nlar›n pervas›zca
bas›lmas›na, çal›ﬂanlar›n›n yerlerde
sürüklenmesine “al›ﬂk›n” olan ve
pek de sesi ç›kmayan medya ve bas›n kurumlar›, bir burjuva bas›n kuruluﬂunun 25 araçl›k Terörle Mücadele ﬁubesi ekipleri taraf›ndan sar›l›p bas›lmas›na tepki gösterirken,
hepsinde bir “ﬂaﬂk›nl›k” vard› yine.
Örne¤in Milliyet baﬂyaz›s›,
“demokrasinin, hukuk devletinin
asgari gerekleriyle ba¤daﬂmad›¤›n›” belirtirken, “Askeri yönetim
dönemlerinde bile baﬂvurulmayan
bir uygulaman›n, 2007 y›l›nda sivil
bir yönetim alt›nda yap›labilmesinin hazin” oldu¤una dikkat çekiyordu. Köﬂe yazarlar›, o kadar AB
yasas› ç›kt›, demek ki “bir arpa bo27
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budur.
Her yan› e¤ri bir “deve”nin sadece boynunu düzeltemezsiniz. Bu
düzenin da sadece Çankaya’s›n›
“kurtarmak”, bunu iddia etmek, sistemin ve siyasetin mant›¤›na terstir.
Bozuk d ü z e n, meclisiyle, Çankayas›yla, ordusuyla, polisiyle bir bütün
oluﬂturmaktad›r ve HALKTAN YANA B‹R CUMHURBAﬁKANI istiyorsak, bilmek durumunday›z ki, bu
ancak halktan yana bir düzende
mümkündür.

- Düzen güçlerinin iktidar k a vgalar›na alet olmayal›m;
- Onlar›n sömürgeleﬂtirilmiﬂ ve
faﬂizmle yönetilen T ü r k i y e s i n e
karﬂ›, ba¤›ms›z, demokratik
Türkiye’yi savunal›m!
- Oligarﬂik iktidar› y›k›p, Cumh ur b a ﬂ ka n ›yl a, p ar l am e nt os u yla, Genelkurmay’›yla, meclisle riyle halktan yana bir düzen
kurmak için mücadele edelim.
yu yol al›nmam›ﬂ” diye yazd›.
Nokta bask›n› bu ülkede hak ve
özgürlüklerin güvencesinin olmad›¤›n› bir kez daha ortaya koymuﬂtur. Bu anlamda “AB yasalar›n›n” da hiçbir hükmü yoktur. Pratik
uygulamay›; yasalarda hangi haklar›n yerald›¤›, bas›n kanununun ne
dedi¤i de¤il, oligarﬂinin ç›karlar› ve
güç dengeleri belirlemektedir.
Bask›na gösterilen “hukuki” gerekçeler “k›l›f”tan baﬂka bir anlam
taﬂ›mamaktad›r. Bask›n›n alt›nda
yatan, oligarﬂi içi kavgad›r. Bu kavgan›n her türlü yöntemle devam etti¤ini göstermiﬂtir bu bask›n.
Öte yandan ‘And›ç’ta kendilerini eleﬂtirenleri “TSK karﬂ›t›” diye
fiﬂleyen Genelkurmay, TSK’n›n
hukuk d›ﬂ› iﬂleri ve iliﬂkilerini deﬂifre eden herkese bu bask›nla gözda¤› vermiﬂtir.
Bask›n emri askeri savc›l›k taraf›ndan verilmiﬂ olsa dahi, bu hukuksuzlu¤un, AKP iktidar› taraf›ndan yaﬂama geçirildi¤i unutulmamal›d›r.

A dana’da gözalt› ve bask›nlar sürüyor

Polis v e j andarma h aklar
ve özgürlükler mücadelesinden r ahats›z
Adana'da bir süredir HÖC üyelerine yönelik polisin ev bask›nlar› ve
gözalt›lara yenileri eklendi.
15 Nisan’da Adana'n›n Buruk
Mezarl›¤›'nda bulunan Güven Keskin'in mezar› baﬂ›nda anma yapmak
için giden HÖC'lüler mezarl›k giriﬂinde jandarma taraf›ndan durduruldu. Yüre¤ir Jandarma Karakolu'na
ba¤l› jandarmalar, ellerinde “izin”
oldu¤unu belirterek arama yapmak
istediler. Aç›kça anmay› engellemeye dönük bu uygulama HÖC'lüler

taraf›ndan kabul edilmeyince, bu
kez de “Hasan Kutlu'nun hakk›nda
yakalama emri var” denildi. Çok
geçmeden jandarma niyetini aç›kça
ortaya koydu ve HÖC’lülere sald›rarak 13 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
HÖC'lüler "‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek" sloganlar›yla iﬂkencecileri protesto ettiler.
16 Nisan sabah› ise bu kez Adana polisi ve jandarma sabah erken
saatlerde, Adana Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan ve Baﬂkan Yard›mc›s›
Sevda Yavuz'un evlerinin de oldu¤u
evleri bast›.
Yaﬂanan bu geliﬂmeler üzerine
Adana HÖC Temsilcili¤i adliye
önünde aç›klama yapt›. Aç›klamay›
okuyan Sevda Yavuz, 6 Nisan’da
10'a yak›n evin bas›lmas› ve 3 kiﬂi-

nin komplo ile tutuklanmas›n› hat›rlatarak, son yaﬂanan sald›r›lar›n da
ayn› bask› politikas›n›n devam› oldu¤unu belirtti.
Legal, demokratik kurumlar›n
yöneticisi, çal›ﬂan› olan insanlar›n
evini basan jandarma ve polisin,
'bomba ar›yoruz' sözlerini hat›rlatan
Yavuz, 'bomba' bulamayan polisin
Grup Yorum kasetleri, kitap, dergi
ve foto¤raflara el koydu¤unu, ﬁemsettin Kalkan'›n evinde yap›lan arama esnas›nda 'yak›nda derne¤i de
basaca¤›z' dedi¤ini söyledi.
Polisin Adana Temel Haklar'›n
mücadelesinden rahats›zl›k duydu¤unu kaydeden Yavuz, “dün oldu¤u
gibi bugün de her türlü bask› ve
komplolara karﬂ› temel hak ve özgürlüklerimiz için mücadele etmeye
devam edece¤iz" diye konuﬂtu.

‹zmir Acil Eylem Hatt›: Devlet Terörüne Son!

Bask›ya son verin!

‹zmir Acil Eylem Hatt›, 13 Nisan’da Kemeralt› giriﬂinde düzenledi¤i
eylemle, Türkiye genelinde yap›lan sald›r›lar› ve bask›lar› protesto etti.
"Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devlet Terörüne
Son!" pankart› açan Acil Eylem Hatt› ad›na aç›klamay› okuyan ‹sminaz
Ergün, Dersim’de 4 DHKC gerillas›n›n katledilmesi, cenazelerine kat›lan
30 kiﬂinin gözalt›na al›nmas›, yine Dersim’de 5 HPG gerillas›n›n katledilmesi ve ‹stanbul’da ESP’lilere yönelik sald›r›y› hat›rlatt›.
Devletin her geçen gün sald›r›lar›n› art›rd›¤› kaydedilen aç›klamada dayan›ﬂma ça¤r›s› yap›ld› ve “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Hepimiz ESP'liyiz, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›.

Son süreçte muhalif bas›na ve
özellikle DTP'ye yönelik yap›lan
bask›lar›n artmas› nedeniyle 12
Nisan günü bir bas›n toplant›s›
düzenleyen ‹HD ve Mazlum-Der,
muhalif partiler üzerindeki bask›lara son verilmesini istediler.
Aç›klamada, “ifade özgürlü¤ünün
kullan›m› gözalt› ve tutuklanma
nedeni olmamal›d›r” denildi.

1 May›s Mahallesi'nde Polis Sald›r›s›

Polis 1 May›s'tan Defol" sloganlar›
at›ld›.
Mustafa Kemal Mahallesi Güzelleﬂtirme Derne¤i’nin de destek verdi¤i eylemde yap›lan
aç›klamada sald›r› anlat›larak, "Biz adaletten yanay›z,
biz hak ve özgürlüklerden yanay›z, biz onurdan, namustan, halk›n de¤erlerinden yanay›z, mücadelemiz çal›ﬂmalar›m›z bunlar içindir”
denildi. Polisin bu
mücadeleyi engelleyemeyece¤inin alt›
çizilen aç›klamaya
mahalle halk› da destek verdi.

Polis, 1 May›s Mahallesi'nde Anadolu Temel Haklar
Derne¤i'ne sald›rd›. 13 Nisan günü mahallede yap›lan
bir gösterinin ard›ndan hiçbir gerekçe yokken, daha önce de iki kez yapt›¤› gibi derne¤e sald›ran polisler, camlar› k›rd›lar, gaz bombalar› att›lar.
Derne¤in kapal› oldu¤u anda taﬂlar, sapanlardan at›lan misketle, gaz bombalar› ve silah dipçikleriyle kap›
ve camlar› k›ran polisin terörü, ertesi günü yap›lan eylemle protesto edildi. Derne¤in bulundu¤u sokakta yap›lan eylemde polis taraf›ndan derne¤in içine at›lan
mermi kovanlar›, gaz bombas› tüpleri gibi malzemeler
teﬂhir edilirken, "Polis Terörüne Son", "Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z", "Temel Haklar Susturulamaz" ve “Faﬂist
28
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Kumarhane Polis Korumas›nda
‘Kahvehane’ görüntüsü alt›nda iﬂletilen kumarhaneye kol kan a t g e re n p o l i s , y o z l a ﬂ m a y a , h a l k › ç ü r ü t e n p i s l i k y u v a l a r › n a
karﬂ› mücadele eden devrimcileri kurﬂun ya¤muruna tuttu
‹stanbul Bahçelievler’de 16 Nisan’da yaﬂanan bir olay, bir kez daha kumarhanelerin polisin koruma
ve himayesinde oldu¤unu gösterdi.
Yenibosna’da gündüz “kahvehane”, akﬂamlar› kumarhane olarak
çal›ﬂan bir pislik yuvas›n› uyarmak
için giden devrimciler, polisin pususu ile karﬂ›laﬂt›lar. Akﬂam saatlerinde yaﬂanan olayda, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden devrimcilere kurﬂun ya¤d›ran polis, Hakan Özek ve
Nurullah ﬁaﬂk›n isimli devrimcileri
silahla yaralad›. Olayda 10 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan 9’u 17
Nisan günü ç›kar›ld›klar› mahkemede tutuklan›rken, bir kiﬂi halen hastanede bulunuyor.
Geçti¤imiz aral›k ay›nda Temel
Haklar Dernekleri’ni, yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadelesi nedeniyle basan
ve onlarca insan› gözalt›na alan polis, yozlaﬂmaya karﬂ› de¤il, buna
karﬂ› mücadele edenlere karﬂ› savaﬂ›n› sürdürüyor.
Devrimcilerin fuhuﬂ yuvalar›na,
kumarhanelere, batakhanelere, pe-

zevenklere, fahiﬂelere, uyuﬂturucu
sat›c›lar›na, çetelere karﬂ› mücadelesi yükseldikçe, oligarﬂinin polisinin bu mücadeleyi engellemek için
sald›r›lar› da yo¤unlaﬂ›yor. Gözalt›lar›n, tutuklamalar›n yetmedi¤i yerde kurﬂunluyor, katlediyor.
Bahçelievler’de yaﬂanan sald›r›
da bunun bir örne¤idir. Birol Karasu’yu bu mücadele içinde ﬂehit verdik, vazgeçmedik. Yine bu pislik
yuvalar›na göz yummayaca¤›z, halk›m›z›n yozlaﬂt›r›lmas›na hizmet
edenleri affetmeyece¤iz.

Polis yalan haberlerle
kendini a klayamaz
Burjuva bas›n, devrimcilerin
pislik yuvalar›na karﬂ› mücadelesini
karalamak ve polisin bu mekanlar›
korudu¤unu gizlemek için yine “haraç yüzünden” yalanlar›n› içeren
haberlerle duyurdu olay›.
Elbette biliyoruz ki, bu haberler
polisin dikte ettirmesidir, kendini
aklama çabas›d›r. Çünkü bu yalan›n
kendisi bile, polisin aç›k bir suçlu-

Adalet ‹steyenlere Gaz Bombas›
Geçen y›l Eylül ay›nda yap›lan
operasyonla “MLKP’ye üyelik” iddias›yla tutuklanan devrimcilerin,
13 Nisan’da ilk duruﬂmas› yap›ld›.
Duruﬂma sonucunda, aralar›nda ‹stanbul EKD Baﬂkan› Çiçek Otlu,
Özgür Radyo Haber Müdürü Halil
Dinç, Limter-‹ﬂ Baﬂkan› Cem Dinç,
At›l›m muhabiri Özge Kelekçi’nin
de bulundu¤u 10 kiﬂi tahliye edilirken, di¤er devrimcilerin tutukluluk
hallerinin devam›na karar verildi.
Mahkeme d›ﬂ›nda ise, destek
için gelen kitleye yönelik tam bir
polis terörü yaﬂand›. Devrimcilerle

dayan›ﬂmay› engellemeye çal›ﬂan
polis, Beﬂiktaﬂ Meydan›’nda kitleye
sald›rarak 80’e yak›n kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Duruﬂmay› izlemek için gelen
yaklaﬂ›k 300 kiﬂilik grup polis barikat› ile karﬂ›laﬂt›. “10 Eylül Tutsaklar›na Özgürlük, Toplumla Mücadele Yasas› Geri Çekilsin” gibi pankartlar taﬂ›yan ve “ESP Susmad›
Susmayacak, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› atan grup ad›na
aç›klamada bulunan Hatice Aydemir, adalet talep etmek için burada
olduklar›n›, tutuklular›n serbest b›29
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luk telaﬂ›d›r. Gerçekleri söyleseler,
o zaman herkes
soracak; siz neden kumarhaneleri
koruyorsunuz diye. Bunun cevab›n›
da herkes bilir bu ülkede.
Çünkü onlar halk›n yozlaﬂt›rmas›ndan siyasi ç›karlar uman oligarﬂinin polisidir.
Çünkü onlar, bu pislik yuvalar›na gözyummalar› karﬂ›l›¤›nda haraç
almaktad›rlar. Eminiz ﬂimdi bu gözyumman›n cansiperane bir korumaya dönüﬂmesi sayesinde, polis pislik yuvalar›ndan ald›¤› “çorba paras›” pay›n› art›racakt›r.
Adeta suçmuﬂ gibi, gazetelere
aç›klama yapan polis ﬂefleri, “örgüt
kumar oynat›lan yerlere bu tür eylemler yaparak sempati kazanmak
istiyor” gibi demeçlerle, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi kendince “terörize” etmeye çal›ﬂ›yor. Pislik yuvalar›n› korudu¤u gerçe¤inin sorgulanmamas› için “yaral› militana polis kan verdi” gibi haberlerden medet umuyor.
Tüm bunlar boﬂunad›r. Herkes
bir kez daha gördü ki, pislik yuvalar›n› koruyan, yozlaﬂt›rma politikalar›n› uygulayan bu kokuﬂmuﬂ düzenin polisidir. Yine görülmüﬂtür ki,
tüm bu pislik yuvalar›na, yozlaﬂmaya karﬂ› bedeller ödeyerek mücadele eden sadece devrimclerdir, Cepheliler’dir.
rak›lmas›n› istedi. Aydemir’in konuﬂmas›n›n ard›ndan polis gaz bombalar›yla sald›r›ya geçti. Sald›r›n›n
ard›ndan bir kez daha Beﬂiktaﬂ A¤›r
Ceza Mahkemesi önünde toplanan
gruba polis ikinci kez sald›rarak çok
say›da kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Sald›r› ve gözalt›lar Eskiﬂehir’de, Gençlik Derne¤i’nin de yer
ald›¤› demokratik kurumlar taraf›ndan protesto edildi.
‹stanbul polisinin At›l›m, BEKSAV, Özgür Radyo, Dayan›ﬂma,
ESP, EKD, Limter-‹ﬂ, Tekstil-Sen,
Sosyalist Gençlik Derne¤i, Güneﬂ
Ajans ile Sanat ve Hayat Dergisi’ne
21 Eylül 2006 tarihinde düzenledi¤i
bask›nlarda 60 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›.

hayat›n
içindeki

teori

‹ﬂçi S›n›f›n›n
Öncülü¤ü
Sevgili okurlar›m›z, merhaba!
Önceki sohbetimizin konusu, “s›n›f
ve s›n›fsall›k”t›. Bu hafta sohbetimize, oda¤›nda yine “s›n›f” meselesi
olan bir konuyla devam edece¤iz:
Konumuz, iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü.
En genel anlamda s›n›f mücadelesi aç›s›ndan ve ülkemiz somutu
aç›s›ndan iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ünden anlaﬂ›lmas› gereken nedir? Bunu ele alaca¤›z. Buna ba¤l› olarak
da özellikle ülkemiz solunda çokça
tart›ﬂma konusu olmuﬂ olan “ideolojik öncülük” ve “fiili öncülük”
meselesi nedir, çeﬂitli ülkelerdeki
mücadelede bu öncülük nas›l ﬂekillenmiﬂtir, bunlara bakal›m.
Ben isterseniz konuya bir giriﬂ
yapay›m. ﬁimdi sözkonusu tart›ﬂma
ço¤u zaman “iﬂçi s›n›f› öncü mü de¤il mi?!” ﬂeklinde gündeme getiriliyor. Fakat tart›ﬂma bu de¤ildir.
Niye bu de¤ildir; çünkü, bir
Marksist-Leninist için, sosyalist
ideolojiyi ve bir sistem olarak sosyalizmi savunan biri için “iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü”, tart›ﬂmas›z bir konudur. Baﬂka bir deyiﬂle, Marksizm-Leninizm zaten bunu kendili¤inden içerir. Önceki sohbetlerimizden hat›rlayacaks›n›z, MarksizmLeninizm’in, sosyalizmin bir baﬂka
tarifi de “iﬂçi s›n›f›n›n ideolojisi”
de¤il miydi zaten!
Marksist-Leninistler, geçen haftadan hat›rlayacaks›n›z, “proletaryan›n ç›karlar›n›” savunmaktad›rlar. Yine Marksist-Leninistler, “proletarya diktatörlü¤ü”nü kurmay› hedeflerler. Bunlar› savunan biri için
“proletaryan›n öncülü¤ünü” kabul
edip etmemek gibi bir tart›ﬂma ola-

‘‹ﬂçi s›n›f›n›n yeri’ tart›ﬂmas›,
devrimin stratejisi ve hedefi
tart›ﬂmas›d›r
maz mant›ken de de¤il mi!..
Peki o halde bu tart›ﬂma nereden
do¤uyor?.. Evet, nereden do¤uyor
Mazlum?

M a z l u m : 1960’lar›n sonunda
bu oldukça önemli bir tart›ﬂmayd›.
Bugün ise bu aﬂ›lm›ﬂ bir tart›ﬂmad›r.
“‹ﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü” tart›ﬂmas›,
esas olarak “iﬂçi s›n›f›n›n devrim deki yeri” tart›ﬂmas›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n devrimdeki yeri ise, nas›l bir
devrimin hedeflendi¤i ve bu hedefe
ulaﬂmak için nas›l bir devrim stratejisi benimsendi¤iyle ilgili bir konudur. Ve bu anlamdad›r ki, esas›nda
“iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü” tart›ﬂmas›,
devrimin niteli¤i tart›ﬂmas›d›r. Çünkü devrimde s›n›flar›n mevzilenmesi, devrimin niteli¤inden ba¤›ms›z
olarak düﬂünülemez.
Dolay›s›yla bizim bugün konuyu
ele al›ﬂ›m›z esas olarak devrimde s›n›flar›n mevzilenmesini daha iyi
kavramak ve çeﬂitli s›n›flara iliﬂkin
örgütlenme ve mücadele anlay›ﬂ›
konusunda daha somut yaklaﬂ›mlara sahip olabilmek için gereklidir.
Tart›ﬂman›n geçmiﬂi de yine bu
amaca hizmet etmesi bak›m›ndan
önemlidir bizim için.

K e m a l: Dedi¤i gibi, demek ki,
tart›ﬂma, “öncü mü de¤il mi?” tart›ﬂmas› de¤il; devrimin niteli¤i tart›ﬂmas›. Sen devam et buradan Özlem.

Ö z l e m : 1960’lar›n sonunda
“Türkiye devrimimin yolu” aray›ﬂ
ve tart›ﬂmalar›n›n tüm yo¤unlu¤uyla sürdü¤ü o dönemde, Mahirler
aç›s›ndan ön planda iki sorun vard›.
Birincisi, ülkemiz devriminin 2.
Bunal›m dönemi devrimlerinden
fark›n› koymak. ‹kincisi, devrimi,
revizyonist, reformist teori ve pratiklerin tahakkümünden kurtarmak.
Tart›ﬂmalar da do¤al olarak buna
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göre ﬂekilleniyor, vurgular bu ayr›m
çizgilerini kal›nlaﬂt›racak ﬂekilde
yap›l›yordu.
Mahir Çayan’›n önderli¤iyle
netleﬂen Marksist-Leninist çizgiyle,
revizyonist ve ﬂabloncu çizgiler aras›ndaki fark›n belirlenmesinde “iﬂçi
s›n›f›n›n öncülü¤ü” meselesi de oldukça öne ç›km›ﬂt›.
Mahir, b i r y a n d a n Sovyet devriminin kaba taklitçisi olan ve “iﬂçi
s›n›f› temel, önder güçtür”, ayaklanmay› savunanlara karﬂ› köylülü¤ün
rolünü vurguluyor; d i ¤ e r y a n d a n
d a 2. bunal›m dönemine özgü Halk
Savaﬂ›’n›n taklit edilmek istenmesine karﬂ›, iﬂçi s›n›f›n›n ve ﬂehirlerin,
2. bunal›m dönemi halk savaﬂlar›ndan farkl› olarak daha çok önem kazand›¤›na vurgu yap›yordu.
Mahir Çayan, ülkemizde devrimi baﬂar›ya ulaﬂt›racak stratejinin
“Sovyetik ayaklanma” de¤il, PASS
oldu¤unu tespit etmiﬂ ve iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü meselesiyle Sovyetik
ayaklanmay› savunmay› özdeﬂleﬂtiren revizyonist anlay›ﬂla ayr›m çizgilerini kal›nlaﬂt›rmak için de “iﬂçi
s›n›f›n›n öncülü¤ünün niteli¤i ideolojiktir” tespitini yapm›ﬂt›r.
Bu tespitten o günden bu yana
ne anlamlar ç›karmad›lar ki?.. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n öncülü¤ünü inkar etti¤imizden iﬂçi s›n›f›n› yok sayd›¤›m›za
kadar, “proletaryas›z proletarya savunuculu¤u” yapt›¤›m›za kadar
birçok ﬂey söylendi.

K e m a l: Oysa, ben en baﬂta iﬂte
bunun için özel olarak belirtmiﬂtim;
“iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ünün niteli¤i
ideolojiktir” tespiti, iﬂçi s›n›f› öncü
mü de¤il mi tart›ﬂmas› de¤ildir.
Bu tespit, iﬂçi s›n›f›n›n “devrime
önderlik etmeyece¤ini” göstermek
için de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n önderli¤inden Sovyetik ayaklanma stratejisinin anlaﬂ›lamayaca¤›n› vurgulamak

B izim aç›m›zdan, yani halk

için yap›lm›ﬂt›r. Devrim yolunu netleﬂtirme tart›ﬂmalar› içinde, aç›k ki,
“proletarya temel güçtür, köylülük
yedek güçtür” formülü, baﬂka bir
stratejiyi, “proletarya önder güçtür,
köylüler temel güçtür” formülü baﬂka bir stratejiyi dile getiriyordu.
Bugün için iﬂçi s›n›f›n›n önderli¤inin niteli¤i ideolojik midir, fiili
midir diye bir tart›ﬂma, hem aﬂ›lm›ﬂt›r, hem de öncelikli de¤ildir. Bu
tart›ﬂma, ayaklanma stratejisini savunanlarla, uzun süreli halk savaﬂ›n› savunanlar›n netleﬂmesiyle aﬂ›lm›ﬂt›r.
Bizim aç›m›zdan, yani halk savaﬂ›n› “Birleﬂik Devrimci Savaﬂ”
perspektifiyle savunanlar aç›s›ndan
“iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ünün niteli¤i
ideolojiktir” tespiti ile, “iﬂçi s›n›f›
önder güçtür” tespiti birbiriyle çeliﬂmez, olgunun de¤iﬂik yönlerini
dile getirir ve birbirlerini tamamlarlar.

M a z l u m: ‹sterseniz burada, iﬂçi s›n›f›n›n devrimdeki yerini daha
somut olarak açal›m art›k. Halk savaﬂ›nda temel s›n›flar, köylülük, iﬂçi s›n›f› ve küçük-burjuva kesimlerdir... Bu noktada da 2. bunal›m dönemi halk savaﬂlar›ndan fark› belirterek devam edelim: Ülkemiz halk
savaﬂ›nda da temel güçler iﬂçi s›n›f›,
köylülük ve küçük-burjuvazidir. Fakat iﬂçi s›n›f› ve küçük-burjuvazinin
devrimde oynayaca¤› rol, Il. Bunal›m Dönemi halk savaﬂlar›na k›yasla artm›ﬂt›r.
Keza, sadece ülkemizde de¤il, 3.
bunal›m döneminde bütün yeni-sömürgelerde, kapitalist iliﬂkilerin geliﬂimi, temel güçler, temel alanlar,
ve savaﬂ›n sürdürülüﬂ biçimlerinde
de¤iﬂimlere yolaçm›ﬂt›r. Kentler,
ekonomik, sosyal yap›s›yla bar›nd›rd›¤› s›n›fsal çeliﬂkilerle devrimci
mücadelenin geliﬂiminde, geçmiﬂe
–Il. Bunal›m Dönemi’nin yar›-sömürge, yar›-feodal ülkelerine– göre
daha önemli bir rol oynamaya baﬂlam›ﬂt›r. Dolay›s›yla devrim iddias›
olan bir hareketin kentlerdeki bu
geliﬂimi yok say›p, mücadeleyi k›rlarla s›n›rlamas› düﬂünülemez.

Birleﬂik Devrimci Savaﬂ formülasyonu, iﬂte 3. bunal›m döneminin
bu geliﬂmelerine cevap veren bir
formülasyondur.
Yeniden s›n›f mevzilenmesine
dönersek; Temel s›n›flar içinde köylülük için “temel kitle kuvveti”, veya “devrimin itici gücü” kavramlar›
kullan›lm›ﬂt›r zaman zaman. Bu da
temel s›n›flar içinde köylülü¤ün
devrime kitlesel kat›l›mda a¤›r basmas› anlam›ndad›r.
Temel güçler içinde yeralan köylüler, feodal a¤a ile büyük toprak
sahipleri d›ﬂ›ndaki ezilen köylü katmanlar›d›r. Devrimin di¤er temel
güçleri olan proletarya ve küçükburjuvazi ise, esas olarak Birleﬂik
Devrimci Savaﬂ perspektifiyle kentlerde sürdürülen devrimci mücadelenin baﬂl›ca kitle gücünü oluﬂtururlar.

K e m a l : Bu ve benzeri bütün
tart›ﬂmalarda meseleye devrimi zafere ulaﬂt›rmak aç›s›ndan bakar›z.
Bunun d›ﬂ›ndaki tart›ﬂmalar, ço¤unlukla, dogmatizmin, ﬂablonculu¤un
veya devrim iddias›ndan uzak soyut
teorik tart›ﬂmalar›d›r. Gerek s›n›f ve
katmanlar, gerekse de mücadele
alanlar› aç›s›ndan mesele her dönem en uygun formülasyonu yapabilmektir. Fakat bu “günübirlik” politikalarla olacak ﬂey de de¤ildir.
“Strateji” iﬂte bunun için gereklidir
zaten. Ülkemizde de dönem dönem
kentlerdeki mücadelenin ön plana
ç›kmas› sözkonusudur, bu önümüzdeki süreçlerde de mümkündür; ancak bu tür konjonktürel durumlar,
birleﬂik devrimci savaﬂ perspektifini geçersiz k›lmaz. Keza, bir dönem
köylülük, baﬂka bir dönem iﬂçiler,
baﬂka bir dönem ö¤renciler veya
gecekondulular mücadelede öne ç›kabilir. Bu da s›n›flar›n mevzilenmesindeki temel formülasyonu de¤iﬂtirmez. Zaten, sözünü etti¤imiz
formülasyon da akademik bir “formül” de¤ildir, stratejik bir süreç
içinde tüm ezilen, sömürülen halk
güçlerinin birli¤ini sa¤lamay›
amaçlayan politik bir tespittir.
Tart›ﬂman›n “teorik” ele al›n›ﬂ›n31
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savaﬂ›n› “Birleﬂik Devrimci Savaﬂ” perspektifiyle savunanlar
aç›s›ndan “iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ünün niteli¤i ideolojiktir” tesbiti ile, “iﬂçi s›n›f› önder güçtür”
tesbiti birbiriyle çeliﬂmez, olgunun de¤iﬂik yönlerini dile getirir
ve birbirlerini tamamlarlar.
da pek sözedilmese de esas›nda sorun, iﬂçi s›n›f›n›n devrimci rolünü
ve yerini tümden reddedenler ve iﬂçi s›n›f›n›n rolünü Sovyet devrimiyle ayn›laﬂt›ran anlay›ﬂlar sorunudur.
Daha özlü bir deyiﬂle iﬂçi s›n›f›n›n
rolünün küçümsenmesi veya abart›lmas› sorunudur. Sorun özellikle
bu anlam›yla bugün de varl›¤›n›
sürdürmektedir.
Mesela, kimileri “proletaryan›n
öncülü¤ü için objektif ﬂartlar tam
olgunlaﬂmam›ﬂt›r. ” demekteydiler
daha 1960’lar›n sonundaki tart›ﬂmalarda. Bugün de “klasik” halk savaﬂ›n› savunmaya devam edenlerin
söylemeye devam etti¤i bir tezdir.
Bu tez temelden yanl›ﬂt›r. Çünkü
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir
devrim, ancak proletaryan›n öncülü¤ünde gerçekleﬂebilir. Proletaryan›n öncülü¤ünün objektif ﬂartlar› olgunlaﬂmam›ﬂt›r demek, devrimin
objektif ﬂartlar› da olgunlaﬂmam›ﬂ
demektir. Oysa o öncülü¤ün ﬂartlar›
tarihsel olarak olgunlaﬂm›ﬂt›r.
Mahir’in o zaman dile getirdi¤i
bir tespit var: “‹ﬂçi s›n›f›n›n öncü
role sahip olmas›, hemen devrimi
yapabilecek güçte olmas› demek de¤ildir. ” Pratik olarak hangi durumda olursa olsun; öncülü¤ü tarihsel
ve politik bir olgudur. Öncülü¤ünün
somuttaki tezahürü, Marksist-Leninist partidir. Bu parti, üyelerinin bileﬂimi nas›l olursa olsun, her ﬂeyden
önce ideolojik olarak proletaryan›n
partisidir. Hem proletaryan›n kurmay›, hem proletaryan›n öncü müfrezesidir. Fiilen de elbette devrimin
geliﬂmesine ba¤l› olarak proletaryan›n kat›l›m› artacakt›r.
Evet, ülkemizdeki iﬂçi s›n›f›
1960’lar›n sonunda da, bugün de
henüz “kendisi için s›n›f” olma ko-

numunda de¤ildir (Geçen haftaki
sohbetimizden hat›rlayacaks›n›z bu
tan›m›). Ama bu uzun bir mücadele
sürecidir. Bugün ﬂu veya bu sendikalar›n etkisi alt›nda olabilir, hatta
yayg›n bir örgütsüzlük içinde bulunabilir. Fakat Mahir’in dedi¤i gibi,
“‹ﬂçi s›n›f›, müttefikleri ile birlikte
düﬂmana karﬂ› sürekli bir mücadele
içinde olacakt›r. Bu sürekli savaﬂ
içinde, zaman zaman yenilecek,
bozguna u¤rayacakt›r. Fakat her
bozgundan daha güçlü ve tecrübeler kazanm›ﬂ olarak ç›kacakt›r. Ve
sonunda, müttefiklerinin baﬂ›nda,
devrimin kesin zaferini sa¤layacakt›r. ”

Özlem: Zaten “Cephe” türü örgütlenmeler de bu birli¤in, iﬂçi s›n›f›n›n ve di¤er müttefiklerinin birli¤inin sa¤lanaca¤› örgütlenmeler
olarak gündeme gelmektedir.
Cephe birli¤i, en özet tan›m›yla,
“ezilen halk s›n›f ve katmanlar›n›n
iktidar› hedefleyen birli¤i”dir. Bu
birlik, proletaryan›n partisinin öncülü¤ünde çeﬂitli s›n›f ve tabakalar›n birleﬂmesiyle oluﬂur.
Burada da “proletaryan›n öncülü¤ü” tart›ﬂmas›zd›r. Çünkü, proletarya, “devrimi sonuna kadar götürecek, bask› ve sömürüyü ortadan
kald›r›p, s›n›fs›z toplumu kurabilecek tek s›n›ft›r”!
Devrimin temel güçleri aras›nda
yeralan köylülük ve küçük-burjuvazi için bunlar› söyleyemeyiz elbette.
Köylülük ve küçük-burjuvazi, kapitalizm alt›nda sömürülen kesimleri
oluﬂtursalar da, s›n›f ve katman olarak varl›klar› özel mülkiyete dayal›d›r. Devrimi “sonuna kadar götürmek”, baﬂka bir deyiﬂle özel mülki-

‹

ﬂçi s›n›f›n öncülü¤üne her anlamd a v e h er b i ç i m d e k a r ﬂ› ç ›k a n l ar, 1990 baﬂl a r › n d a r evaçta hale gelen “elveda pr o l e t a r ya” söylemlerinin de etkisiyle k›rk der eden
su getirip, iﬂçi s›n›f›n›n neden “öncü” olam a y a c a ¤ › n › k a n › t l a m a y a ç a l › ﬂ › y o r l a r. Asl›n da istedikleri, “ikna” etmeye çal›ﬂt›klar›, iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü-artç›l›¤› de¤il, iﬂçi s›n › f › i d e o l o j i s i n i n k ü l l i y e n r e d d e d i l m e s i d i r.

yeti tümden ortadan kald›r›p s›n›fs›z
toplumu kurmak, bu s›n›flar›n ekonomik, sosyal konumlar›na ve düzen içinde edinilmiﬂ kültürlerine
terstir. Bu anlamda, devrimi ve sosyalizmi hedefleyen bir örgütlenmede, proletaryan›n öncülü¤ü de bu
anlamda zorunludur.
‹ﬂçi s›n›f›n öncülü¤üne her anlamda ve her biçimde karﬂ› ç›kanlar,
1990 baﬂlar›nda revaçta hale gelen
“elveda proletarya” söylemlerinin
de etkisiyle k›rk dereden su getirip,
iﬂçi s›n›f›n›n neden “öncü” olamayaca¤›n› kan›tlamaya çal›ﬂ›yorlar.
Asl›nda istedikleri, “ikna” etmeye
çal›ﬂt›klar›, iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤üartç›l›¤› de¤il, iﬂçi s›n›f› ideolojisinin külliyen reddedilmesidir. Fakat
bu kesimlerin iﬂçi s›n›f›n›n dünyada
ve ülkemizdeki mevcut durumda ne
kadar olumsuzluklara sahip oldu¤una dair say›p döktüklerinin hiçbir
önemi yoktur. Hatta onlar beﬂ olumsuzluk say›yorlarsa, biz iki kat›n› da
sayabiliriz.
Evet, iﬂçi s›n›f› bugün ideolojik,
politik olarak tarihsel rolünden, yerinden uzakt›r. “Kendili¤inden s› n›f” durumundaki iﬂçi s›n›f›, bugün
kültürel olarak da “proletarya”n›n
de¤il, daha çok küçük-burjuvazinin
özelliklerini taﬂ›maktad›r. Ülkemiz
ayd›nlar›n›n iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel
rolünü karartmak için en çok kulland›klar› olgulardan biri de “iﬂçi
s›n›f›n›n” hâlâ köylülükten ç›kamam›ﬂ oldu¤udur. Ki bunun da do¤ruluk pay› olsa da, bu da iﬂçi s›n›f›n›n
tarihsel rolünü de¤iﬂtirmiyor.

M a z l u m: Burada bir ek yapay›m. Zaten bütün bu özellikler, sadece ülkemize özgü de de¤ildir. Hemen her ülkede bunlar görülmüﬂtür
ve bunlar›n aﬂ›lmas›, de¤iﬂmesi de
devrim süreci geliﬂmesine paraleldir. Mao, bir yaz›s›nda “ Ç i n p role t a r y a s › ”n›n niteli¤i hakk›nda ﬂunlar› söylüyor mesela:

“Çin proletaryas›, geniﬂ ölçüde,
iflas etmiﬂ köylülerden meydana
gelmiﬂ oldu¤undan, köylülükle tabii
ba¤lar› vard›r. Bu da proletarya ile
köylülü¤ün ittifak›n› kolaylaﬂt›r›r.
32
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Binaenaleyh, köylülü¤e k›yasla küçük hacmi, kapitalist ülkelerin proletaryas›na k›yasla genç yaﬂ› ve
burjuvaziye k›yasla düﬂük kültür seviyesi gibi baz› kaç›n›lmaz zaaflar›na ra¤men, Çin proletaryas›, Çin
ihtilalinin temeli olabilmiﬂtir”.
Mahir de, iﬂçi s›n›f›n›n öncü olabilmesi için “köylülükle ba¤lar›
tam olarak kopmal›d›r” diyenlere
karﬂ›, Çin’deki durumu hat›rlatarak
ﬂöyle diyor: “ ‹ﬂçi s›n›f›n›n öncülü ¤ü içi n ‘köylülükle ba¤lar›n›n tam
olarak kopmas›n›’ beklemek, kuy r u k ç u l u k politikas›n›n savunucusu
Çen Tu-hsieu’nun yan›nda ayn›
batakl›kta kulaç atmaktan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.”
Hat›rlarsan›z, partiden sözederken, bir partinin politik anlamda
“alternatif” olmas›yla, fiilen iktidar›
devralabilecek güç ve aﬂamada olmas›n›n ayr› ayr› olgular oldu¤unu
söyleriz. ‹ﬂçi s›n›f›n›n politik ve tarihsel rolü aç›s›ndan da benzer bir
durum sözkonusudur. ‹ﬂçi s›n›f›, tarihsel ve ideolojik olarak öncü durumundad›r, fakat fiilen o öncülü¤ü
yerine getirecek güç, bilinç ve aﬂamada olmayabilir. Proletaryan›n
Marksist-Leninist partisinin kurulmas›, iﬂçi s›n›f›n› bu aﬂamaya getirecek temel nitelikteki ad›mlardan
biridir. Fakat aradaki yol yine de oldukça uzun bir yoldur.

K e m a l: Asl›nda bugün Türkiye soluna bakt›¤›m›zda, bir k›sm›n›n iﬂçi s›n›f› konusunda hâlâ “Sovyetik” ﬂablonlar› kullanmaya devam
etti¤ini görüyoruz. Bunlar ço¤unlukla “ayaklanmac›”, “uvriyerist”
ve oportünist bir anlay›ﬂla da olsa
devrim ve sosyalizmi savunmaya
devam eden gruplard›r. Öte yandan,
solun bir di¤er k›sm›nda ise, “iﬂçi
s›n›f›” gündemlerinden de, beyinlerinden de ç›km›ﬂt›r. Art›k bir kavram olarak bile iﬂçi s›n›f›na, proletaryaya rastlamak mümkün de¤ildir.
Baﬂta ÖDP olmak üzere, ayn› kulvardaki legal partiler ve gruplar bu
ketagoridedir. Üçüncü bir kategori
olarak da asl›nda bunlardan farks›z
oldu¤u, tamamen düzeniçi, parlamenter politikalara angaje oldu¤u

‹ ﬂçi s›n›f›n›n devrimdeki rolüne
halde, a¤z›ndan hala “iﬂçi s›n›f›”n›
düﬂürmeyenleri sayabiliriz. Bu kategoriye örnek olarak da baﬂta
EMEP olmak üzere Marksist-Leninistlik iddias›ndan vazgeçmemiﬂ
görünen legal çevreleri sayabiliriz.
Bu anlamda her ne kadar “Sovyetik ayaklanma m›, halk savaﬂ›
m›?” ﬂeklinde güncel bir tart›ﬂma
olmasa da, iﬂçi s›n›f›n›n yerine, konumuna iliﬂkin sapmalar›n çeﬂitli
biçimlerde varl›¤›n› sürdürdü¤ü
aç›kt›r.
Esas›nda iﬂçi s›n›f›n›n devrimdeki yerine ve rolüne iliﬂkin bu ve buna benzer yan›lg›lar içinde olanlar›n, yaln›z iﬂçi s›n›f›n›n devrimdeki
konumu aç›s›ndan de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenmesinden sendikal mücadelesine kadar iﬂçi s›n›f›na iliﬂk i n h e r k o n u d a yanl›ﬂ bir çizgi geliﬂtirecekleri aç›kt›r.
“‹ﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü”nden en
çok söz edenlerin, baﬂkalar›n› bu
konuda en çok eleﬂtirenlerin burjuvaziyle uzlaﬂmaya en aç›k durumdaki siyasi hareketler olmas›, ülkemizde s›k s›k karﬂ›m›za ç›kan olgulardan biridir.
Mesela, 1960’l›, ‘70’li y›llarda
“iﬂçi s›n›f›” söylemini en çok kullanan T‹P, TKP’ydi. Ama o TKP ki,
CHP’yle “ulusal demokratik cephe”
kurmak gibi, Türkiye solundaki en
sa¤c› politikan›n savunucusuydu.
TDKP gibi “iﬂçi s›n›f›” savunucular› da, ‘80 öncesinde, anti-faﬂist mücadeledeki en pasifist kesimlerin
baﬂ›nda geliyorlard›.
Emperyalizme, oligarﬂiye, faﬂizme karﬂ› militanca mücadele edenler “goﬂist”ti, “macerac›”yd›; iﬂçi
s›n›f› savunucular› “a¤›rbaﬂl›” olurdu. San›r›z, ülkemiz pasifist solunun bu söylemi, iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel rolüne iliﬂkin en cüretli çarp›tmalardan biridir.
Gruplar›n konumlar› de¤iﬂmiﬂ,
kimileri mücadele arenas›ndan silinmiﬂ de olsa, “iﬂçi s›n›f›” söylemiyle
sa¤c›l›k aras›nda kurulan bir “paralellik” bir ﬂekilde devam ediyor.
Mesela, bugün, “iﬂçi s›n›f›” savunuculu¤unu kimselere “hâlâ” b›-

rakmayan legal particiler için iﬂçi
s›n›f› art›k sendikalarla özdeﬂleﬂmiﬂtir. Onlar›n literatüründeki “iﬂçi
s›n›f› politikas›” yapman›n fiiliyattaki karﬂ›l›¤›, sendikalar›n kuyru¤una tak›lmakt›r. ‹ﬂçi s›n›f› içinde örgütlenmek, üç beﬂ sendikac›y› kafalamakt›r. Radikalizmden, militanl›ktan kaç›ﬂlar›n› da “iﬂçi s›n›f›n›n
a¤›rbaﬂl› politikas›”yla aç›klamaya
kalkarlar; yani o hale gelmiﬂtir ki,
“iﬂçi s›n›f›n› savunmak” art›k pasifizmi gizlemenin arac› haline getirilmiﬂtir. Ki bu da iﬂçi s›n›f›na yap›labilecek en büyük kötülüklerden
biri olsa gerek.
‹ﬂçi s›n›f›n› tamamen reddedip
salt küçük-bujruva çevrelerde örgütlenerek, burjuvazinin icazetini
alarak güç olabilece¤ini hesaplayanlar ise, bu sürecin sonucunda yeniden emekçileri keﬂfetme aﬂamas›ndad›rlar. ‹ngiltere’den esinlenilmiﬂ “üçüncü yol”un, ‹talya orjinli
“zeytin dal›”n›n bu topraklarda karﬂ›l›¤›n›n olmad›¤› görüldükten sonra, gözlerini yine Latin Amerika’ya
diken bu çevreler, oralarda reformist zemindeki geliﬂmelerin bile
“emekçi” bir tabana oturdu¤unu
gördükleri için, ﬂimdi o “modeli”
ülkemize taﬂ›maya niyetleniyorlar.
Elbette bu taklitçilik de onlar› mecburen yine “emekçi”lerden, “iﬂçi s›n›f›”ndan sözetmek zorunda b›rak›yor. Ama art›k bu kavramlar, dillerinde oldukça i¤reti duruyor.
Oportünist kesim ise, 30 y›l› aﬂk›n süredir Sovyetik modele uygun
bir geliﬂmeyi sa¤lamak bir yana,
bunun ipuçlar›n› bile görememiﬂken, hâlâ bu ﬂablonculu¤u devam
ettiriyor. Ülkemiz devrim mücadelesinin önümüze ç›kard›¤› her devrimci görevde, onlar “iﬂçi s›n›f›na
gitmeliyiz” amentüsüyle politika
belirlerken, s›n›f mücadelesi bu
ﬂablonun d›ﬂ›nda ak›p geliﬂiyor.

M a z l u m: ‹stersen ben toparlay›m bu defa da.
Ülkemiz devriminin önder gücü,
iﬂçi s›n›f›d›r. Parti program›nda tespit ediliyor ki; “Bu azg›n sömürü
düzeninin sömürülen, ezilen s›n›fla33
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iliﬂkin benzer yan›lg›lar içinde olanlar›n,
yaln›z iﬂçi s›n›f›n›n devrimdeki konumu
aç›s›ndan de¤il, iﬂçi s›n›f›na iliﬂkin her
konuda yanl›ﬂ bir çizgi geliﬂtir ecekleri
a ç › k t › r.
“‹ﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü”nden en çok söz
edenlerin, baﬂkalar›n› bu konuda en çok
eleﬂtir enlerin burjuvaziyle uzlaﬂmaya en
aç›k durumdaki siyasi har eketler olmas›,
ülkemizde s›k s›k karﬂ›m›za ç›kan olgul a r d a n b i r i d i r.
r›, baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere, yoksul ve topraks›z köylü, k›r ve ﬂehir
küçük burjuvazisidir. ”
Bu tespit asl›nda devrimin temel
s›n›f ve katmanlar›n› da ortaya koymuﬂ oluyor. Devrimci Halk ‹ktidar›’n› kurma savaﬂ›nda esas olarak
dayan›lacak güçler olarak da ﬂunlar
say›l›yor: “Baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak
üzere, yoksul ve orta köylülük, tüm
çal›ﬂanlar, ﬂehir ve k›r küçük üreticileri, esnaflar, sanatkarlar, memurlar, ö¤renciler, ayd›nlar, ulusal de¤erlerini kaybetmemiﬂ, ülkesininin
ba¤›ms›zl›¤›n› ve halk›n özgürlü¤ünü isteyen sömürü ve zulme karﬂ›
olan herkes”.
Peki bu savaﬂta say›lan bütün s›n›f ve katmanlar›n konumu, rolü ayn› m›? Hay›r. Yine programda belirtildi¤i gibi, anti-emperyalist antioligarﬂik devrim, proletaryan›n hegemonyas› alt›nda gerçekleﬂecektir.
Böyle gerçekleﬂecektir; çünkü
proletarya t a r i h s e l o l a r a k y e r i n d e
d u r u y o r. Konjonktürel olanla, tarihsel olan› kar›ﬂt›rmamak gerekir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n bugünkü durumu geçici oland›r; Proletarya en baﬂta ideolojisiyle, sonra örgütüyle, tarihsel
rolünü oynamaya devam edecektir
ve etmektedir. Evet sevgili okurlar›m›z, sohbetimizi burada noktal›yoruz. ﬁimdi herkesin, hepimizin
önünde, iﬂçi s›n›f›n›n ve tüm emekçilerin en özgün ve özel günlerinden biri olan 1 May›s’›, iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel rolüne, ideolojisine, ve
ideallerine en uygun ﬂekilde kutlamak görevi var. Haftaya buluﬂmak
üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

e mek
Sendikac›ya ‘Muhbirlik’
Yapmas› ‹çin Tehdit
Oligarﬂinin
sendikal mücadeleye ve devrimci
sendikac›lara yönelik tahammülsüzlü¤ünün, hukukd›ﬂ›l›¤›n›n yeni
bir örne¤i daha yaﬂand›. Büro Emekçileri Sendikas›
Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Akbaba, sendikal faaliyetleri ve TAYAD’›n çal›ﬂmalar›na iliﬂkin muhbirlik yapmas› için, Terörle Mücadele ﬁubesi
polisleri taraf›ndan tehdit edildi.
Kenan Akbaba, ilk olarak 4 Nisan’da S›hhiye Köprüsü alt›nda
"1.75-1.80 boylar›nda, kumral, b›y›kl›, kravatl›, belirgin burunlu, aksans›z" biri taraf›ndan durduruldu.
Akbaba’ya, evden kaçta ç›k›p döndü¤ünü, evli ve eﬂinin hamile oldu¤unu, kulland›¤› araban›n baﬂkas›n›n üzerine kay›tl› oldu¤unu, telefon görüﬂmesi yapt›¤› kiﬂileri ne
konuﬂtuklar›yla birlikte sayarak vb.
özel bilgileri söylenerek, “hakk›nda her ﬂeyi biliyoruz” havas› verilmek istendi. TEM polisi oldu¤u san›lan bu ﬂah›s kendisini "devlet"
olarak tan›tt› ve "hükümetle kar›ﬂt›r›lmamas›" gerekti¤ini söyledi.

Muhbirlik Teklifi!
Akbaba'dan istedi¤i netti: Muhbirlik yapmas›. Muhbirli¤in alan›
da, " s e n di k a l f a a l i y e t l e r ve TAYA D " olarak belirtildi.
E¤er tekliflerini kabul ederse,
Akbaba'y› ekonomik olarak destekleyecekleri, etmezse, kendisini
“bitirecekleri”, iﬂinden olaca¤›,
“eﬂini rahats›z edecekleri” ve “evlili¤ini bitirecekleri” tehditleri savuran polis, “yaﬂam›n›n güvence alt›nda kalmayaca¤›n›” söyleyerek
tehdidi “ölüm” boyutuna kadar götürdü. Bununla da yetinmeyen polis, sadece kendisinin de¤il, sendi-

kadaki arkadaﬂlar›n›n da zarar
görece¤ini
söyledi.
Akbaba'ya “düﬂünmesi” için 9
Nisan'a kadar süre veren ve Konya
Yolunda Hac›baba Restoran’da
randevu veren polis, Akbaba'n›n
gelmeyece¤ini söylemesi üzerine;
“ bas›n aç›klamas› yaparsan senin
için hiç iyi olmayaca¤›n› bil. Sonras›n›, sonunu düﬂün" diye tehdit
etmeyi de unutmad›.
Bir kez daha, 13 Nisan’da Adalet Bakanl›¤›'nda bir toplant› için
bulunan Akbaba'y› arayan “ﬂah›s”,
"gelmeyip bizi ekiyorsun, seni bekliyoruz" derken, ayn› gün arabas›n›n silece¤ine bir zarf içinde, "saat
10:45 Konya Yolu Hac› Baba Restoran SON DAVET‹M‹Z!!!" yaz›l›
bir pusula b›rakt›. Ayn› günlerde
Akbaba beyaz renkli Fiat T‹PO
markal› bir araçla takip edildi.

Suç D uyurusu
Yaﬂanan bu olaylar›n ard›ndan
KESK ve BES'liler Ankara Adliyesi önünde aç›klama yaparak suç
duyurusunda bulundular.
Kendi hukuksuzluklar›n›n deﬂifre edilmesini engellemek isteyen
polisin bas›n aç›klamas›na izin vermeme çabas›na karﬂ›n yap›lan
aç›klamada konuﬂan KESK Ankara
ﬁubeler Platformu Sözcüsü Osman
Özyurt, sendikal faaliyetlerine yönelik bask›lara dikkat çekerken,
KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul da, savc›n›n tehdit edenleri ve
arkas›ndaki güçleri aç›¤a ç›karmas›n› istedi ve bu konuyu ›srarla takip edeceklerini vurgulad›.
Akbaba savc›l›¤a sundu¤u suç
duyurusu dilekçesinde, Ankara Valili¤i ‹l Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele ﬁube Müdürü ile ismini ve eﬂkâlini tespit etti¤i polisi
“ﬂüpheli ﬂah›s” olarak gösterdi.
HÖC'ün de destek verdi¤i aç›klamada, "Yaﬂas›n Onurlu Mücadelemiz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar› at›ld›.
34
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F›nd›kl›, derelerine
sahip ç›kt›
Rize’nin F›nd›kl› ‹lçesi’nde, Ça¤layan ve Ar›l› derelerinde yap›lmas›
planlanan hidroelektrik santrallar›na
karﬂ› 13 Nisan günü miting düzenlendi. ‘F›nd›kl› Derelerini Koruma
Platformu’nun ça¤r›s› ile toplanan
2000’i aﬂk›n kiﬂi, yaﬂam kayna¤›
olan suyun sat›lmas›na karﬂ› ç›kt›.
‘Derelerimizi Tekellere Peﬂkeﬂ
Çektirmeyece¤iz’ sloganlar› at›lan
mitingte yap›lan konuﬂmalarda,
santral karar›n›n halk› de¤il Norveçli ve ‹srailli tekelleri mutlu etti¤i belirtildi. Daha önce de çeﬂitli eylem
ve etkinliklerle sesini duyurmaya
çal›ﬂan F›nd›kl›l›lar, “dereye çehir
vermek için inen y›lan›” derelerinden uzaklaﬂt›rmakta kararl› olduklar›n› bir kez daha gösterdiler.

Nükleer santrale hay›r!
Öte yandan Yalova’da AKSA taraf›ndan yap›lmak istenen termik
santrala, Yalova’da Yaﬂamak ‹stiyorum Platformu’nca 12 Nisan’da
düzenlenen panelle bir kez daha
karﬂ› ç›k›ld›.

88 Ayd›r Maaﬂ Yok!
Ankara’ya ba¤l› Kesikköprü Belediyesi'nde çal›ﬂan ve 88 ayd›r maaﬂlar›n› alamayan 7 iﬂçi için, TümBel-Sen 2 No’lu ﬁubesi; Baﬂbakan,
Çal›ﬂma Bakan›, ‹çiﬂleri Bakan› ve
Ankara milletvekillerine birer mektup gönderdi. K›z›lay Gima önünde,
15 Nisan Pazar günü yap›lan aç›klamada, "Dünya Bankas›'n›n, IMF'nin
alacaklar›n› ödeyen hükümet kamu
emekçilerinin maaﬂlar›n› da ödemeli" denildi.

E¤itim-Sen’den Atama
Yönetmeli¤ine Protesto
E¤itim-Sen, E¤itim Kurumlar›
Yöneticilerinin Atama Yönetmeli¤i
ile atamalarda s›nav ﬂart›n›n kald›r›lmas›na tepki gösterdi. E¤itim-Sen
Genel Sekreteri Emirali ﬁimﬂek taraf›ndan yap›lan aç›klamada, düzenlemenin, AKP’nin kadrolaﬂmas›na hizmet etti¤i kaydedildi.

“Benim anam a¤layacak ki
baﬂka analar a¤lamas›n”
Ergani Arslan’›n ailesi
www. hal ki ns es i. t v’nin, Ergani
Arslan’›n babas› Sad›k Arslan ve
day›s› Ali Ekber Gümüﬂyay ile yapt›¤› röportaja yer veriyoruz.
N Haberini nas›l ö¤rendiniz?
Sad›k A r s l a n : Day›s›ndan telefon geldi. O zaman ö¤rendim. Ergani bulunmuﬂ, yaral›ym›ﬂ. Malatya’da kalm›ﬂ, ordan buraya getirece¤imizi söylediler.
N Ergani daha önce yurtd›ﬂ›nday m›ﬂ...
A l i Ek be r G ü m ü ﬂ y a y : Bizim
yan›m›zdayd›. Yaﬂ› dolmadan getirmiﬂtik. F›r›nda çal›ﬂ›yordu ‹zmir’de. Bizim de o zaman döner
dükkân›m›z vard›, ekmek falan yap›yordu. Geçen y›llarda Dortmund
Derne¤i’nde dergi da¤›tmaya baﬂlad›. Daha sonraki y›llarda tam bu iﬂe
verdi kendini. Kesin kararl›yd›. Gidecem bu yolda diye. Öyle gitti iﬂte.
Biz de son 3-4 senedir kendisinden
haber alam›yorduk. Annesi çok istiyordu görüﬂmeyi onun için bir haber... En son 3-4 ay önce Türkiye’ye
girdi¤ini duyduk. Köyde robot resmiyle ismini sormuﬂlar.
N M a l a t y a ’y a g it ti n i z c e n a z e y i a l d›n› z, sorun yaﬂa d›n› z m› ?
A R S L A N : Yaﬂamad›k, zaten
Malatya’ya vard›¤›m›zda emniyete
gitmiﬂ bulunduk. Savc›l›¤a götürüldük. Orda çocu¤un tespiti yap›ld›,
Cenaze kendimizin oldu¤u için bildik. Çorum’a getirdik.
N Siz in d ›ﬂ›n › zd a o rad a b ek l ey en
ailele r v ar m›yd›, Mala tya’da ?
ARSLAN: Vard› üç beﬂ kiﬂi,
sonra kalabal›klaﬂt›, bizi sevgi ve
hoﬂgörü ile karﬂ›lad›lar. Hiçbir tepki
görmedik. Sonra Çorum’a geçtik.
Çorum’a kadar polislerin denetimi

alt›nda. Köyümüze vard›¤›m›zda,
büyük bir alayla jandarmayla karﬂ›laﬂt›k, kimlik soruﬂturmalar› yap›ld›. Bir gece kald› sabahleyin çocu¤u
defin ettik.
GÜMÜﬁYAY: Bizim köylünün
öyle bir tepkisi yoktu, ama cenazeye gelmemelerine biraz üzüldük yani. Bizim köyümüz o görüﬂe aç›k
oldu¤u için ﬂaﬂ›rd›k. Askerden
korkmas›yla yani...
N Kö yd e ask erin , k ay mak am›n b ir
bask›s› olmuﬂ mu?
GÜMÜﬁYAY: Köylüyü kand›rmak için. Bizim vard›¤›m›zda köylü
bize söyledi. Örgütün ismini bile
bilmiyorlar. PKK’dan gelmiﬂ felan
diye, biz de dedik PKK diye bir ﬂey
yok bunlar DHKP-C’li. Örgütün ismini bilmiyorsunuz, köye koymam
diyorsunuz. Vali felan söylemiﬂ demiﬂler hani bu cenaze köye konulursa PKK’liler köyünüze gelir.
Köylüleri öyle kand›rm›ﬂlar, yani
köyde de insanlar bilmiyorum yani
bask› alt›nda kald›¤›ndan korkudan
dolay› cenazeyede kat›lmad›lar.
N K a y m a ka m ›n ka h v e d e y a p t ›¤ ›
bir aç›klama üzerine duyumlar
al m›ﬂ t› k?
GÜMÜﬁYAY: Evet! Bana köylü
dedi, bunlar› kaymakam söyledi diye. Jandarma baﬂçavuﬂu da ayn›s›n›
demiﬂ. Halka, bunlar PKK’li demiﬂler yani. Bizim köyümüz ﬂimdi bu
ﬂeye aç›k oldu¤u için, böyle kand›rm›ﬂlar. Sol örgüt dedi¤i zaman, bizim köylü sanm›yorum baﬂka bir
tepki koysun. Sol örgüt deseydi bizim köylü o zaman desteklerdi.
Ben de dedim, ça¤›r›n kaymakam›, baﬂçavuﬂu biz burday›z konuﬂal›m, bu örgüt dedim PKK de¤il
DHKP. Bu cenaze gömülecek!

ra’dan arkadaﬂlar kat›lacak diye. Dedim tamam
g e l e b i l i r l e r,
ama dedim köyün her taraf› sar›l›,
gelece¤iz ﬂans›m›z› deneyece¤iz
mezarl›¤a kadar gidece¤iz dediler.
Buyrun gelin dedim. Bu terörle mücadeleden gelen ﬂeyler vard›. Ergani’nin babas›n› ça¤›rd›; bu çocu¤u
kand›ranlar geliyor dediler. Biz de,
hani gelince haberimiz olsun, biz de
bekliyoruz, eve getirip yemek felan
yediririz. Ama bize göstermeden
mezarl›¤a koymuﬂlar ordan da göndermiﬂler. Sonra ö¤rendik, mezar›n
üzerine çiçek b›rakm›ﬂlar, o karanfillerin bile kafas› kopart›lm›ﬂt›. Bunu da ya asker ya polis yapt›.
N Bize biraz E rgani ’den bahse der
mi s i n i z ?
ARSLAN: Ergani 15 yaﬂ›na kadar yan›mdayd›. ‹yi huylu, güzel
davran›ﬂl›, yapma dedi¤im ﬂeyi yapmazd›. Day›s› ben bu çocu¤u Almanya’ya götürem, sizi de kurtar›r
dedi, fakir bir ailenin çocu¤uyuz, dayan›ﬂma içinde oluruz... Öyle gitti.
G Ü M Ü ﬁ YAY: Ta o yaﬂlarda
aç›k aç›kça söylüyordu. Ya ben bu
yolda ölecem diye. Biz söyledik sürekli annen çok üzülüyor. Benim
annem a¤layacak ki, baﬂka anneler
a¤lamayacak diye ﬂeyler söylerdi.
Ve de istedi¤i oldu. ‹stedi¤i amaca
ulaﬂt› bence onun en çok istedi¤i
ﬂey buydu ve bunu da baﬂard› gibi.

Ne yaparlarsa yaps›nlar, devrim
için dö¤üﬂenleri
k›z›l karanfilsiz b›rakmay›z

N TAYAD’l› Ailelerden gelip gözal t›na al›nanlar oldu...
GÜMÜﬁYAY: ‹stanbul’dan bir
bayan aram›ﬂt› bizi, cenazeye Anka35
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Gülender Çakmak’›n köyü

30 Mart-17 Nisan
Zaferdir
Onlarla yürüdük bu
yolu; onlarla eriﬂece¤iz zafere ve onlara
verdi¤imiz sözü yerine
getirerek Ba¤›ms›z,
Demokratik, Sosyalist
Türkiye’yi kuraca¤›z
30 Mart-17 Nisan ﬁehitleri Anma
ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama
Günleri nedeniyle, ülke genelinde ve
yurtd›ﬂ›nda etkinlikler sürüyor. As›lan pankartlarla, duvarlarla nakﬂedilen yaz›larla umudun mesaj› kitlelere taﬂ›n›rken, s›k›l› yumruklarla
biraraya gelen devrimciler, ﬂehitlerimizin devrim sözünü yerine getirece¤iz and› içiyorlar bir kez daha.

‘Bayraklar› Ülkenin Her
Taraf›nda Dalgalan›yor’
‹stanbul HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan K a r a c a a h m e t M e z a r l › ¤›'nda düzenlenen anma için mezarl›k giriﬂinde toplanan devrimciler,
"Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" pankart› açt›lar.
15 Nisan günü yap›lan anmada,
HÖC üyeleri 12 Temmuz, 16-17 Nisan ﬂehitleri ile ölüm orucu ﬂehidi
Sevgi Erdo¤an'›n mezarlar›n›n bulundu¤u yere kadar yürüdüler. Beyaz baﬂörtülü, k›rm›z› al›n bantl›
TAYAD'l›lar›n en önde yerald›¤›
yürüyüﬂ boyunca, "Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar› hiç susmad›.
ﬁehitlerin mezarlar› baﬂ›nda yap›lan anmada, önce tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂunda bulunuldu. Ard›ndan TAYAD üyesi Tü-

lay Eski, ‘Bayraklar› Ülkenin Her
Taraf›nda Dalgalan›yor’ baﬂl›kl›
HÖC aç›klamas›n› okudu. Aç›klamada 16-17 Nisan'da direnerek ﬂehit düﬂenlerin ve yarat›lan direniﬂ
destan›n›n devrim mücadelesinde
rehber oldu¤u kaydedildi.
TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel
16-17 Nisan direniﬂinin önemi ve
tarih içindeki yerine iliﬂkin bir konuﬂma yapt›. Güvel, “16-17 Nisan
direniﬂi sosyalizm iddias›d›r. ﬁehitlerimiz zaferimiz, zaferimiz kurtuluﬂumuzdur” dedi.
‹stanbul’daki bir baﬂka anma ise,
G ü l s u y u Mahallesi’ndeydi. Gülsuyu Temel Haklar Derne¤i taraf›ndan
14 Nisan akﬂam› düzenlenen etkinli¤e 200 kiﬂi kat›ld›.
Mahir Çayan'›n resmi ve ‘Yolumuz Çayanlar›n Yoludur’ yaz›l›
pankartlar›n as›ld›¤› etkinlikte, Pendik Temel Haklar müzik grubu ve
Grup Umut Ya¤muru marﬂlar› ve
türküleri ile yerlerini ald›lar.
HÖC ad›na yap›lan konuﬂmada,
ﬂehitleri anma ve umudun kuruluﬂunu kutlama günlerindeki coﬂkunun
1 May›s alan›na taﬂ›nmas› gerekti¤i
kaydedildi. Havai fiﬂeklerle umudun kuruluﬂunun kutland›¤› etkinlik
çekilen halaylarla son buldu.
Gazi Mahallesi'nde ise Liseli
Gençlik taraf›ndan 12 Nisan günü
düzenlenen eylemle ﬂehitler selam36
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land›. Dörtyol Meydan›'nda toplanan Liseli Gençlik, "30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu
Büyütüyoruz" yaz›l› pankart açt›.
Burada yap›lan aç›klamada, liseli
gençli¤in ﬂehitlerinin miras›na sahip ç›kaca¤›n›n alt› çizildi.
Ard›ndan Mahir Çayan'›n resminin oldu¤u "K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor" pankart›n› açarak Gazi Temel Haklar’a kadar sloganlarla
yürüyen liseliler, dernek binas›nda
da bir anma etkinli¤i yapt›lar.

ﬁehitlerimiz Yol Gösterici
Türkiye halklar›n›n umudunun
yeniden partileﬂmesine emek verenlerden biri olan Bedii Cengiz, M e rsin’in Kazanl› Beldesi’nde bulunan
mezar› baﬂ›nda an›ld›.
15 Nisan günü yap›lan anmada
HÖC’lüler Mahir, Sabo, Bedii Cengiz ve Cevahir'in resimlerinin bulundu¤u pankartla ve en önde tek
tip giyinen milisler mezarl›¤a yürüdüler. "Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede" sloganlar› at›lan
yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan konuﬂmada, “Bu kavga açl›¤›n bitmesi
için, bu kavga halklar›n kurtuluﬂu
için, bu kavga hürriyet kavgas›d›r.
Ve kavgam›z ﬂehitler vererek sürüyor. ﬁehitlerimiz her biri birer tarih,
her biri bir yol gösterici” denildi.
ﬁiirlerin okundu¤u anma, Arap
geleneklerine göre Bahur yak›lmas›
ve marﬂlar›n söylenmesi ile bitti.
‹ z m i r HÖC’lüler de ayn› gün,
ölüm orucu ﬂehidi Berrin B›çk›lar'›n
Gaziemir Yenimezarl›¤›'ndaki mezar› baﬂ›ndayd›lar.
Kitlenin önünde bir efe ve ard›ndan temsili milisler, Mahir ve Sabo’nun resimlerinin de oldu¤u "30
Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor
Umudu Büyütüyoruz" pankart› yer
ald›. Berrin B›çk›lar'›n mezar›n›n
baﬂ›na kadar sloganlarla yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan, konuﬂmalar yap›ld›. Konuﬂmada Dersim ﬂehitleri
de selamlanarak, "Bu ülkeyi insanca
yaﬂan›l›r k›lmak için ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm yolunda ﬂe-

hitlerimizi sayg›yla an›yor, onlar›n
açt›¤› yolda mücadelemizi sürdürece¤imizi bir kez daha yineliyoruz.
Bu ateﬂ hiç sönmeyecek" denildi.
‹zmir’de faaliyet yürüten Grup
Gün›ﬂ›¤›, Büyük Direniﬂ’te ﬂehit düﬂen elemanlar› Murat Çoban’›, ‹zmir
Gençlik Derne¤i’nde düzenledi¤i etkinlikte and›. Grup ad›na konuﬂan
Burak Ergün, “Bizler Murat Çoban’dan kalan bu miras› daha ileriye taﬂ›maya, notalar›m›z›n zulme s›k›lm›ﬂ bir kurﬂun oldu¤unu düﬂünerek türkülerimizi daha gür söylemeye devam edece¤iz” dedi. Anmada
marﬂlar ve türküler Ege’nin kahraman ﬂehitleri için söylendi.
15 Nisan günü ﬂehitlerin mezarlar› baﬂ›nda an›ld›¤› yerlerden biri
de A n t a l y a oldu. Tevfik Durdemir’in, Kaﬂ'›n Demre Beldesi’ndeki
mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada, ﬂehitlerin miras›n› devam ettirmenin,
ateﬂ çemberlerinden baﬂ› dik geçmekle mümkün oldu¤una dikkat çekildi. Tevfik Durdemir’in hayat›
"Halk› için yaﬂad›, halk› için öldü"
sözleriyle özetlenirken; anma "Bize
Ölüm Yok" marﬂ›yla sona erdi.
A n t a k y a ' d a da 15 Nisan günü
Selim Yeﬂilova'n›n mezar› baﬂ›nda
toplanan HÖC’lüler, "30 Mart-17
Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu
Büyütüyoruz” pankart› ve ﬂehitlerin
resimlerini açt›lar. Sayg› duruﬂundan sonra yap›lan konuﬂmada, Anadolu halklar›n›n bu zulüm ve sömürüye karﬂ› kan can bedeli direnmeye, savaﬂmaya devam etti¤i belirtilerek, zaferin de kazan›laca¤› kaydedildi. ﬁiirlerin okundu¤u, marﬂlar›n söylendi¤i anmada, "Selim Yeﬂilova Ölümsüzdür, Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür” sloganlar› hayk›r›ld›.
S a m s u n HÖC’lülerin, ﬂehitlerini and›¤› ve umudun kuruluﬂunu selamlad›¤› yer ise, Büyük Direniﬂ'in
ﬂehitlerinden Fatma Hülya Tümgan’›n mezar›n›n baﬂ› oldu.
Polisin iki gün önceden Vezirköprü’de bask›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›¤›, yollarda arama yapt›¤› görülürken, anma günü polis adeta “alarma” geçti. Devrim ﬂehitlerinden duyulan korkunun tezahürü olan bu

kuﬂatma ve tacizler HÖC’lüleri engelleyemezken, acz içinde olduklar›
da daha aç›k görüldü.
Pankartlar›, resimleri ile mezar
baﬂ›nda anma yapan HÖC’lüler,
Fatma Hülya’n›n direniﬂini anlatt›lar. Metin Tümgan da kardeﬂini ve
direniﬂini anlatan k›sa bir konuﬂma
yapt›. "Hülya, inand›¤› de¤erler
için, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için can›n› ortaya koydu ve
ﬂehit düﬂtü" diyen Metin Tümgan,
Hülyalar’›n kavgas›n›n devam etti¤ini vurgulad›.
K a s t a m o n u ' d a 14 Nisan’da düzenlenen etkinlikle ﬂehitler selamlan›rken, devrimci hareketin tarihini
anlatan film gösterimi yap›ld›, Grup
Yürek Ça¤r›s› marﬂlar söyledi.
A r t v i n Gençlik Derne¤i üyeleri
14 Nisan’da dernek binas›nda düzenledikleri etkinlikle umudu selamlad›lar.

Z o n g u l d a k ' t a ise 15 Nisan günü
ölüm orucu ﬂehidi Ali Koç'un mezar›n› ziyaret etmek isteyen HÖC'lüler, polisin engeliyle karﬂ›laﬂt›lar.
Mezar›n bulundu¤u arazinin Ali
Koç'un amcas›na ait olmas›n› kulla-

‘Bizim Destan›m›z’ Gecesi
14 Nisan günü Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te düzenlenen "Bizim
Destan›m›z" gecesi büyük bir
coﬂkuyla yap›ld›. Gece boyunca
"Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ, Dersim ﬁehitleri Ölümsüzdür,
Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" sloganlar› at›ld›.
Gece, Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Cephesi Avrupa Temsilcili¤i ad›na
yap›lan konuﬂmayla baﬂlad›. Temsilci konuﬂmas›nda, Devrim ﬂehitlerini
and›¤›m›z günlerde Dersim'de ﬂehit
düﬂen gerillalar›m›z›n umudumuzu
daha da büyüttü¤ünü belirterek, K›z›ldere'den bugüne 37 y›ll›k tarihimizden ald›¤›m›z güçle devrim yürüyüﬂümüzü sürdürmenin coﬂkusuna
ve Büyük Direniﬂin zaferine de¤indi.
Kitlenin yo¤un sloganlar› ve alk›ﬂlar›yla destek verdi¤i konuﬂma sahiplenme ça¤r›s›yla tamamlad›.
Program Servet Kocakaya'n›n
türküleriyle devam etti. Erdo¤an
Egemeno¤lu'nun ﬂiirsel sunusuyla
süren programda Selda Ba¤can'›n
sahne almas›yla büyük coﬂku yaﬂand›. Özellikle söyledi¤i bir türküyü
ölüm orucu ﬂehitlerine adarken salonda uzun süre alk›ﬂ ve sloganlar
37
22 Nisan 2007 / 101

susmad›. Gecede, K›z›ldere'den
baﬂlayarak önder kadrolar›, kitlesel
mücadele gösterilerini, partinin geliﬂimini, hapishane direniﬂlerini, emperyalist kuﬂatmay› ve son olarak
Avrupa'daki tutsaklar› konu alan sinevizyon gösterimi ilgiyle izlendi.
Salonu dolduran yaklaﬂ›k 3500
kiﬂi taraf›ndan 20 dakika boyunca
at›lan sloganlar ve alk›ﬂlar dikkat çekiciydi. Özellikle devrimci hareketin
önderinin gösterildi¤i bölümde sloganlar hiç susmad›. Grup Yorum'un
sahne almas›yla devam eden gecede Yorum'un sevilen ﬂark› ve marﬂlar› hep birlikte söylendi. Kitlenin halaylar ve sloganlarla eﬂlik etti¤i gecede son olarak sahneye Ferhat
Tunç ç›kt›. Söyledi¤i Kürtçe ve Türkçe türkülerle çekilen halaylar eﬂli¤inde program sona erdi.

narak, ona bir ka¤›t imzalatan polis,
böylece anmay› engellemek istedi.
HÖC’lülerin aile ile konuﬂmas›n› da
engelleyen polis, çaresiz kald›¤›
nokta da bu kez de, Günay Özarslan’›, hakk›nda arama karar› oldu¤u
gerekçesiyle gözalt›na ald›.
Tr a b z o n Temel Haklar Derne¤i'nde 15 Nisan’da düzenlenen etkinlikte Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› yumruklar s›k›l› söylenirken, ayn›
gün B u r s a ’ d a , Semra Baﬂyi¤it
Halk Sahnesi'nde bir etkinlik düzenleyen HÖC'lüler, K›z›ldere'den
günümüze kadar gelen direniﬂ ve
kavga gelene¤ini ﬂiirsel bir dille anlatt›lar. Bursa Temel Haklar müzik
grubunun bir dinleti sundu¤u etkinlik marﬂlarla son buldu.
Gemlik’te ise HÖC’lüler 8 Nisan günü Temel Haklar binas›nda
umudun kuruluﬂunu kutlayarak ﬂehitleri selamlad›. Yap›lan konuﬂma-

da, bu kavgan›n, Ba¤›ms›z, Demokratik ve Sosyalist Türkiye’yi kurana
kadar sürece¤i vurguland›.

Polis noktas› tahrip edildi
Emekçi mahalleleri sloganlar›m›zla inlerken, DHKC de ﬂehitlerin
hesab›n› soruyor.
Dergimize, 12 Nisan günü telefonla yap›lan bir üstlenmede,
DHKC’nin bir polis noktas›n› tahrip
etti¤i bildirildi. Üstlenmede ﬂu ifadelere yer verildi: “ Küçükçekmece
Adliyesi Polis Noktas›n› tahrip ettik. ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Büyütüyoruz. Hiçbir suç cezas›z kalmayacak. ﬁehitlerimizini hesab›n›
soraca¤›z."

Pankart ve yaz›lamalar
‹ z m i r ’de;

Bornova-Özkanlar

Hozat ﬁehitleri Yaﬂ›yor!

Geçen hafta düzenlenen anma
etkinliklerinde, Dersim’de ﬂehit düﬂen DHKC gerillalar› özel olarak
selamlan›rken, Ba¤c›lar Yeni Mahalle’de yollar› molotoflarla yakan
Cepheliler gösteri düzenlediler.
Yolu molotoflar, konteyn›rlarla
kapatan yüzleri fularl› Cepheliler,
“Dersim ﬁehitleri Ölümsüzdür”,
“Dersim ﬁehitlerinin Hesab›n› Soraca¤›z”, “Umudun Ad› DHKP-C”
sloganlar› att›lar. “Dersim ﬁehitlerinin Hesab›n› Soraca¤›z-Cephe” imzal› pankart›n as›ld›¤› eylem boyunca duvarlara da ayn› içerikte yaz›lamalar yap›ld›.
Aciz düﬂman!
Dersim Hozat'ta ç›kan çat›ﬂmada
yaﬂam›n› yitiren gerillalar›n cenaze-

sine gitmek isteyen TAYAD'l›lar
Elaz›¤ ve Dersim giriﬂlerinde defalarca engellemeyle karﬂ›laﬂm›ﬂlar
ve araçlar› ba¤lanarak milyarlarca
para cezas› kesilmiﬂti.
Bununla da yetinmeyen jandarma ve polis, TAYAD'l›lar› 11 Nisan'da gözalt›na alm›ﬂ, ertesi günü
gece yar›s›na kadar tutmuﬂtu.
Serbest b›rak›lmalar›n›n ard›ndan TAYAD'l›lar tekrar Dersim'e
gitmek istedi. Ancak Hozat, Dersim
ve Elaz›¤'dan gönderilen araçlar›n
ﬂoförleri tehdit edilerek geri çevrildiler. Bunun üzerine Pertek'te kalmak zorunda olan ailelerin gidecekleri evler fiﬂlenmeye çal›ﬂ›ld›. 13
Nisan'da tekrar Elaz›¤'a dönen TAYAD'l›lar, yaﬂanan bask›lar› protesto etmek için bir aç›klama yapt›lar.
Hozat garaj›nda yap›lan aç›kla38
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üst geçide, Buca Köprüsü’ne, Konak-‹kiçeﬂmelik'te ana yol üzerine,
Yamanlar-Onur Mahallesi Köprüsü
yan›na, S a m s u n’ d a; Atakum Köprüsü’ne, Adalet Mahallesi ve 56'lar
Caddesi’ne, A d a n a ’ d a ; Denizli
Mahallesi ve Atilla Alt›kat Köprüsü’ne, M e rs i n ’d e Teyfik S›rr› Gür
Lisesi’ne, H a t a y -Samanda¤’da,
Bursa’da "30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerini An›yor, Umudu BüyütüyoruzHÖC" yazan pankartlar as›ld›.
Ayr›ca; Ankara, ‹zmir, Gemlik,
Samsun, Artvin, Zonguldak ve Bursa'n›n emekçi mahallelerinde de çok
say›da yere; "30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Büyütüyoruz, Hozat ﬁehitleri Ölümsüzdür,
K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor,
ﬁehitlerimize Devrim Sözümüz Var,
Yolumuz Çayanlar›n Yoludur, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” yaz›lamalar› yap›ld›.
mada "Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” pankart› açan TAYAD'l›lar, s›k s›k "Hozat ﬁehitleri Ölümsüzdür" slogan› att›lar.
Yaﬂad›klar› engelleme ve bask›lara dikkat çeken TAYAD’l›lar bunun bir acizlik gösterisi oldu¤unu
belirterek, “Cenazelerimizi sahiplenmek yaratt› bu acizli¤i. Bu yaﬂananlar korkular›n›n ne kadar büyük
oldu¤unun göstergesidir” dediler.
Halk›n bu ahlaks›zl›¤› zaten çok
iyi tan›d›¤›n›n alt›n› çizen TAYAD’l›lar, bu sald›r›lar›n geleneklere yap›lan bir sald›r› oldu¤unu belirterek ﬂunlar› söylediler: “Bir cenazeye kat›lmak ‘suç’ olarak gösteriliyor, tam bir terör ortam› yarat›l›p
sanki ortada ola¤anüstü bir ﬂeyler
yap›l›yormuﬂ havas› veriliyor ve insanlar tedirgin ediliyor. Bu sald›r›
cenazeleri halk›n sahiplenmesinedir. Bu sahiplenmeyi hiçbir güç ortadan kald›ramayacak yap›lan hiçbir sald›r› bask› cenazelerimizi sahiplenmeyi engelleyemeyecek."
Der si m K› r Gerilla
ﬁehitleri Onurumuzdur
Dersim'de ﬂehit düﬂen gerillalar

yurtd›ﬂ›nda
konsolosluklar
önünde eylemlerle sahiplenildi.
Almanya'n›n Berlin ve Düsseldorf kentlerinde, Avusturya'n›n
baﬂkenti Viyana'da ve Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de bulunan Türk Konsolosluklar› önünde yap›lan eylemlerde, "Dersim
K›r Gerillas› Onurumuzdur"
sloganlar› hayk›r›ld›.
13 Nisan günü Berlin Türkiye
Konsoloslu¤u önünde yap›lan eyleme At›l›m ve Devrimci Demokrasi
okurlar› da destek verirken, Düsseldorf’da konsoloslukta iﬂlem yapt›rmak için bekleyen bir grup faﬂistin
provokatif giriﬂimi sloganlarla cevapland›. "Dersim ﬁehitleri Ölümsüzdür" yaz›l› bir pankart ve ﬂehit
resimlerinin taﬂ›nd›¤› gösteride, s›k
s›k "Solmaz Demir Ölümsüzdür,
Yunus Gündo¤du Ölümsüzdür, Gülender Çakmak Ölümsüzdür, Ergani
Arslan Ölümsüzdür" sloganlar› at›ld›. Viyana Konsoloslu¤u önünde
ise, "Dersim K›r Gerilla ﬁehitleri
Onurumuzdur” yaz›l› bir pankart
aç›larak, ﬂehitler selamland›.
Cephe gerillalar›n›n selamland›¤› yerlerden biri de Brüksel'di.
HÖC'lüler 13 Nisan’da Türk Konsoloslu¤u önünde yapt›klar› eylemde "Dersim ﬁehitleri Ölümsüzdür,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar› att›lar.
“Cans›z bedenler
bile onlara korku
sal›yordu”
Hozat k›rsal›nda 8 Nisan akﬂam›
devlet güçleri ile girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen DHKC gerillalar› Ergani Arslan ve Gülender Çakmak'›n
cenazeleri Çorum'a getirilerek 11
Nisan’da defnedilmiﬂti.
Cenazeye kat›lmak üzere Ankara’dan giden TAYAD'l› Aileler ise
yolda defalarca durdurulmuﬂ, engellenmiﬂ, gözalt›na al›nm›ﬂlard›.
Buna ra¤men Çorum'a ulaﬂarak
ﬂehitlerin mezarlar› baﬂ›nda anmalar yapan TAYAD'l›lardan Yasin
Geyik ve Mehmet Y›lmaz ile görüﬂ-

Engellendiler, gözalt›na al›nd›lar, taciz ve tehdit edildiler ancak ﬂehit gerillalar›n mezarlar›
baﬂ›nda aciz düﬂman›n surat›na
hayk›rd›lar: KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK YEN‹LMEZ!
tük. Her iki TAYAD’l› da yaﬂad›klar›n› ﬂu ﬂekilde anlatt›lar:
M e h me t Y›lmaz: Dersim’de ç›kan bir çat›ﬂma sonucu 4 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤ini ö¤rendik. ‹kinin
Çorum'a getirilece¤ini ö¤renince ailesine baﬂsa¤l›¤› dilemek ve cenazelerine kat›lmak üzere oraya gittik.
Bizim geleneklerimizdendir. Ailesinden tan›d›klar›m›z oldu¤u için
ac›lar›n› paylaﬂmak istedik.
Jandarma Sungurlu'da çevirdi.
Hakk›m›zda ihbar varm›ﬂ! Arama
yapacaklar›n› söylediler. Arama esnas›nda TAYAD'a ait olan yasal bir
pankart› gerekçe göstererek bizi gözalt›na ald›lar.
Jandarma Karakolu'nda tacizler
oldu. Savc› bize, kendi makam›na
yak›ﬂmayan davran›ﬂlarda bulunarak, kendi istedi¤i ifadeyi vermemiz
için zorlad›. Ama biz vermedik.
Sonra biz 6 kiﬂi serbest b›rak›ld›k,
‹smail Özmen ise baﬂka bir davas›
oldu¤u gerekçesi ile tutukland›.
Biz cenazemize sahip ç›kaca¤›z
ve her türlü haks›zl›¤›n karﬂ›s›nda
olaca¤›m›z, herkes bilsin.
Yasin Geyik: Çorum-Sungurlu
giriﬂinde jandarma taraf›ndan durdurulduk. ‹smail Özmen ve Mehmet
Y›lmaz gözalt›na al›narak Sungurlu
Bölük Komutanl›¤›’na götürüldüler.
Araç içinde bulunan di¤er arkadaﬂlar›m›z da gözalt›na al›nd›. Biz 3 kiﬂi kalm›ﬂt›k, anmam›z› yapmak üzere yolumuza devam ettik.
Çorum’a girdi¤imiz andan itiba39
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ren 3 sivil araba izlemeye baﬂlad›. Anlaﬂ›lan orada bulunmam›z birilerinin yüre¤ine korku
salm›ﬂt›. 3 arkadaﬂ da Çorum'dan kat›ld›. ‹lk olarak Gülender Çakmak'›n mezar›na gittik. Jandarma ve polis giriﬂten
itibaren bizleri ve halk› korkutmak için ellerinden geleni yapt›lar. Tekrar kimlik kontrolü ve üst
aramas›ndan sonra mezarl›¤a girebildik. Orada da bizi gözalt›na almakla tehdit ettiler. 10'dan fazla kamerayla çekim yap›yorlard›. Cans›z
bedenler bile onlara korku sal›yordu. Slogan att›¤›m›zda hareketlendiler. Ama biz ne olursa olsun onlara yak›ﬂ›r bir anma yapmak için gitmiﬂtik. Jandarman›n her türlü bask›s›na ra¤men marﬂlar›m›z› okuduk
ve anmam›z› yap›p oradan ayr›ld›k.
Ergani Arslan'›n köyüne de takiple gittik. Muhtar karﬂ›lad›. Köye
alamayaca¤›n› söylüyordu. Çok k›ﬂk›rt›lm›ﬂ olmal› ki, köyün tamamen
kendisine ait oldu¤u ve köy halk›n›n da bizi istemedi¤i gibi ﬂeyler
söyledi. Anlatmaya çal›ﬂt›k; ama
e¤er köye girersek arabam›z› yakaca¤›n›, taﬂlayacaklar›n› söyleyerek
tehdit etmeye baﬂlad›. Komik yan›,
‘ben de anti-faﬂist mücadele içinde
eskiden yer ald›m’ demesiydi.
Alay Komutan› bu tehditleri duyuyordu ve ona baﬂ›m›za geleceklerden muhtar›n sorumlu olaca¤›n›
belirttik. Tavr›m›z netti; anmam›z›
yapacakt›k ve mezar baﬂ›na gittik.
Burada da gözalt›na almakla tehdit
ettiler. Biz ald›rmadan anmam›z›
yapt›k ve marﬂlar›m›z› söyledik.
Biz marﬂ söylerken mehter marﬂ›
çalmalar gibi tacizler oldu, ancak
anmay› engelleyemediler.
Mezar anmam›zda yüzlerine
hayk›rd›k; KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK YEN‹LMEZ!
Mezar dönüﬂünde 6 kiﬂi jandarma taraf›ndan gözalt›na al›nd›k, ifadelerimizi almak istediler, susma
hakk›m›z› kulland›k, 3 saat tutulduk, “Suçu ve suçluyu övdü¤ümüzü” iddia ediyorlard›. Gece serbest
b›rakt›lar. ‹ktidar kendisine muhalif
olan herkesi suçlu görüyor.

G E L ‹ N E N N O K TA
ÇOK TEHL‹KEL‹D‹R
K Ü RT M ‹ L L ‹ Y E T Ç ‹ L E R ‹
BU YOLDAN VA Z G E Ç M E L ‹ !
Okurlar›m›z, dergimizi izleyen
tüm devrimci, demokratik çevreler
hat›rlayacakt›r; kaç kez bu derginin
sayfalar›nda Kürt milliyetçi hareketin sald›r›lar› sonucu kolu baca¤› k›r›lan insanlar›m›z›n, talan edilen demokratik kurumlar›n resimlerini yay›nlad›k. Kürt milliyetçi hareket,
geçen günlerde bunlara yeni resimler ekledi.
Sald›r›lar üzerine, en yetkili kurumlar›yla, en sorumlu insanlar›yla
görüﬂülüyor; fakat bu görüﬂmede
verilen sözlerin bile hükmü birkaç
saati geçmiyor.
Görüﬂmeden ayr›ld›ktan birkaç
saat sonra, falan yerde yine bir sald›r› gerçekleﬂtirildi¤i haberini alabiliyorsunuz.
Bu, her ﬂeyden önce bir “güven sizlik” zeminidir. Ve böyle bir güvensizlik zemininde herhangi bir
sorunun çözülmesi bir yana, konuﬂulup görüﬂülmesi zordur.
Sözlerin hükümsüzlü¤ü, sorumsuzlu¤un sürüp gitmesi demektir.
Provokasyona kap›n›n sürekli aç›k
b›rak›lmas› demektir.
Devrimcilere ait derneklerin bas›lmas› “gelene¤ini”, Kürt milliyetçi hareket taﬂ›m›ﬂt›r sola. Ve takdir
edilir ki, bu, kimsenin “biz bu gelene¤i baﬂlatt›k” diye övünebilece¤i,
gurur duyabilece¤i bir gelenek de¤ildir...
Aç›kça
ortadaki; gelinen
noktada çok
rahat
silahlar
çekileOkmeydan›’nda ortak aç›klama
biliyor,

çok rahat teti¤e bas›labiliyor.
Sonra... Sonras› kaostur, provokasyondur...
Kürt milliyetçi hareketi, kitlesini
devrimci harekete karﬂ› nefretle
doldurmaktan vazgeçmelidir. Bu,
ayn› zamanda devrimci hareket
hakk›nda yalan ve spekülasyondan
vazgeçilmesi demektir. Çünkü, onlarca örne¤ine tan›k oldu¤umuz gibi, devrimci harekete karﬂ› bu k›ﬂk›rtma, yalanlar üzerinden sa¤lan›yor.
Güncel Gazetesi’nin sald›r›y›
yüzseksen derece tersine çevirerek
vermesi, bunun çok küçük bir örne¤idir. Bu çarp›tma, çok daha büyük
ve yayg›n boyutlarda sürdürülmektedir.
Gerek platform, gerekse de baz›
devrimci gruplar, sald›r›lar›n önlenmesi için ciddi bir gayret sarfediyorlar. Fakat “Kürt milliyetçi hare ketinin ittifak›” olmay›, kendi siyasi kimliklerinin de önüne koyan kimi sol gruplar, son derece tehlikeli
bir suskunluk içindedirler. Adeta bu
olup bitenler onlar› ilgilendirmemektedir. Fakat bu geliﬂmelerin
kendilerini de ilgilendirdi¤ini tarih
onlara a¤›r biçimde ö¤retir.
Hep sorduk, yine soruyoruz; kime yar›yor bu çat›ﬂma? Kim güç
al›yor bu sorunlardan?
Kürt milliyetçi hareket, ta Diyarbak›r’daki sald›r›lar›ndan bu yana
yaﬂananlar› bir hat›rlas›n. Bu derginin sayfalar›nda yay›nlanm›ﬂ (ki yay›nlananlar olanlar›n tümü de¤ildir)
yaral›lar›n, bas›l›p da¤›t›lm›ﬂ derneklerin resimlerini hat›rlas›n.
Devrimci hareket, buna karﬂ›n
devrimin ç›karlar› duygusuyla hareket ediyor. Böyle hareket etmeye de
devam edecek.
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Polis, bu çat›ﬂmay› hemen kullanmaya kalkt›.
Hatta 1 May›s’a dönük
söylemler oldu. Kullanmasayd› ﬂaﬂard›k. Oligarﬂinin ve onun polisinin,
M‹T’inin, kontrgerillas›n›n sol içindeki benzer her
sorunu kulland›¤› ve kullanaca¤› aﬂikard›r.
Hem bu ilkesizlikler, sorumsuzluklar, kurals›zl›klar› yap›p, hem de
bunlar› egemen s›n›flar›n kullanmamas›n› beklemek, s›n›flar mücadelesinin gerçe¤ine terstir.
Devrimci hareket, bu sald›r›lar›n
hiçbirine karﬂ› geçmiﬂte oldu¤u gibi, bugün de misilleme yapmad›.
Yapmayacak da. Bunu sadece “önümüzde 1 May›s var, hassas olmal›y›z” gerekçesiyle de¤il; her zaman
ve her koﬂulda bu anlay›ﬂa sahip oldu¤u için yapmayacakt›r.
Dostlar›m›z›n içi rahat olsun; asla bizden kaynaklanan bir “t›rmand›rma” olmayacakt›r. Düﬂmanlar›m›z ise, heveslerini kursaklar›nda
b›rakaca¤›m›z için “kusura bakmas›nlar”! Bekledikleri “sol içi çat›ﬂma!” olmayacakt›r.

SORUMSUZLU⁄UN
KRONOLOJ‹S‹
6 Nisan akﬂam› Welat Dergisi
da¤›t›mc›lar›na yönelik bir sald›r›
gerçekleﬂmiﬂ, iki da¤›t›mc› b›çaklanm›ﬂ, hastaneye kald›r›lm›ﬂt›r.
Spekülasyon ve dedikodularla
hareket eden Kürt milliyetçileri,
sald›r›da bir sorumluluklar› olmamas›na karﬂ›n HÖC’lüleri sorumlu
ilan ettiler.

7 Nisan: ‹stanbul DTP ‹l Baﬂkan› Do¤an Erbaﬂ, olay›n nas›l geliﬂti¤ini, sald›ranlar›n kimler oldu¤unu
araﬂt›r›p soruﬂturmadan, yaral› gazetecileri ziyareti s›ras›nda D‹HA’ya
yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle dedi:

“Benzer olaylar daha önceleride yaﬂand›. Biz söz konusu çevren i n daha önceki tutumlar›n› da

Olay›n Asl›
do¤ru bulmuyorduk. Çünkü ﬂiddet
uygulayan bir çevre. Bu da ciddi bir
durum. Zaten devletten gelen bir
bask› ve ﬂiddet var...”
Bu aç›klama sadece “talihsiz”
de¤ildi. Bir kere aç›k bir çarp›tmayd›; sanki “söz konusu çevre ” daha
önce de ﬂiddet uygulam›ﬂ gibi. Do¤an Erbaﬂ, acaba bir örnek verebilir
mi? Ama Erbaﬂ da bilir ki, tersine
örnekler çokçad›r. Bunu geçtik.
Erbaﬂ’›n aç›klamas›, kelimenin
tam manas›yla bir “hedef gösterme”ydi. Nitekim, “birilerinin” aç›klaman›n gösterdi¤i hedefe yönelmesi için de fazla beklemek gerekmedi.

8 Nisan: 1 May›s Mahalle s i ' n d e A n a d o l u Te m e l H a k l a r
Derne¤i'ne sald›r›
Bir grup DTP'li 8 Nisan’da saat
22.30'da Ümraniye 1 May›s Mahallesi'nde bulunan Anadolu Temel
Haklar Derne¤i'ne sald›rd›.
Sald›r›da dernek çal›ﬂanlar›na silah çekildi ve ateﬂ edildi. Sald›r›
sonras›nda dernek çal›ﬂanlar› ve
halk, sokakta yapt›klar› gösteriyle
sald›r›y› lanetlediler.
9 Nisan: 1 May›s Mahalle s i ' nde Te m e l H a k l a r D e r n e ¤ i ' n e
i ki nci sa ld›r › giriﬂimi
Tekrar sald›rmak isteyen DTP'liler Temel Haklar Derne¤i çal›ﬂanlar›n›n barikat› ile karﬂ›laﬂt›lar. Sözleri ve davran›ﬂlar›yla Temel Haklar
Derne¤i çal›ﬂanlar›n› k›ﬂk›rtmaya
çal›ﬂan grup, ellerindeki b›çak ve silahlar› sallayarak "B›ji Apo" slogan›
atarak döndüler. Gruptan bir k›sm›n›n DTP binas›na gitti¤i görüldü.
10 Nisan Sal› günü Hukuk
Platformu heyeti, DTP ‹stanbul ‹l
Baﬂkan› Do¤an Erbaﬂ ile görüﬂtü.
Bu görüﬂmede Erbaﬂ, 1 May›s Mahallesi’ndeki sald›r›n›n do¤ru olmad›¤›n›, k›nad›klar›n›, bundan sonra
sald›r› olmayaca¤›n›, yaﬂananlar›
hiç tasvip etmediklerini, HÖC'le
ikili görüﬂme yapmak istediklerini
belirtti.
Bunun üzerine, bu aç›klamalar

Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin birçok kurumuna sald›r›ld›.
Peki sald›r›ya gerekçe yap›lan olay›n asl› neydi? Eyüp Temel Haklar’›n aç›klamas›ndan özetleyelim:
1-) Welat Dergisi da¤›t›mc›lar›
Cengiz Topel Caddesi’nde basit
nedenlerle baﬂlayan bir kavga sonucunda serseriler taraf›ndan b›çaklanm›ﬂt›r.
2-) B›çaklanan da¤›t›mc›lardan
birini o anda oradan geçen Eyüp
Temel Haklar Derne¤i baﬂkan› arabas›yla hastaneye götürmüﬂ ve bu
da¤›t›mc›n›n iste¤i üzerine de,
Eyüp Temel Haklar Baﬂkan› b›çaklama olay›n› DTP'ye bizzat haber
vermiﬂtir.
3-) Welat da¤›t›mc›lar›na sald›ran serserilerin Eyüp Temel Haklar'la, HÖC’le ilgileri yoktur. Halktan insanlar›n ve Cengiz Topel esnaf›n›n ›srarla bunlar serseri, siyasetle ilgisi olamaz söylemlerine
ra¤men, birileri ›srarla ad›m›z› telaffuz etmiﬂtir. Bu spekülasyonlar
üzerine olay›n oldu¤u gece saat
24.00 sular›nda bölgedeki DTP'liçerçevesinde aç›klamalar yap›l›r,
bir diyalog ﬂekillenir diye düﬂünülmekteydi ki, ayn› günün gecesi saat 21.00 civar›nda bir k›sm› maskeli ve silahl› bir grup Eyüp Temel
Haklar’a bask›n düzenledi.

10 Nisan: Eyüp Temel Hakl a r Derne¤i ’ne sald›r›
10 Nisan Sal› günü saat 21:00
sular›nda otuz-k›rk kiﬂilik maskeli
bir grup, Eyüp Temel Haklar’a sald›rm›ﬂ; sald›r›da derne¤in camlar›
k›r›lm›ﬂ, eﬂyalar da¤›t›lm›ﬂ ve dört
dernek çal›ﬂan› yaralanm›ﬂt›r.
Dernekte bulunan dört kiﬂi sopalarla dövüldü. Kol ve bacaklar›nda
k›r›klar olan yaral›lar hastaneye kald›r›ld›. Yaral›lar›n durumu ﬂöyledir:
Gökhan DO⁄AN: B a c a ¤ › n d a
k › r › k , vücudunda morluklar var...
Serkan KAYIﬁ: K o l u n d a k › r › k , vücudunda darp izleri ve morluklar
var... Nihat DOKUYAN: Kafatas›nda çatlak ve vücudunda eziklikler
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lere ulaﬂ›l›p "Bu olay›n HÖC'le bir
ilgisi, alakas› yoktur. Sald›rganlar
mahallede serserilik yapan insanlard›r" ﬂeklinde bilgilendirme yap›lm›ﬂ, durumun DTP yöneticilerine iletilmesi istenmiﬂtir.
DTP’linin cevab› da "Zaten
böyle bir ﬂeyin olmayaca¤›n›, b›çaklayan insanlar›n serseri olduklar›n› herkesin bildi¤ini" söylemek
olmuﬂtur.
4-) Sald›r›ya kat›lan kiﬂilerden
ikisi, Eyüp Temel Haklar Derne¤i’nin yozlaﬂmaya karﬂ› yürüttü¤ü
kampanya s›ras›nda serserilikten
kurtarmaya çal›ﬂt›¤› insanlard›r. Bu
çerçevede Eyüp Temel Haklar’a
gelip gitmiﬂlerdir. (B›çaklama olay›na kat›lan üçüncü kiﬂi ise daha
önceleri ESP'ye yak›n oldu¤unu
ifade eden biridir.)
B i r ay önce bu kiﬂiler serserilik
yapt›klar›, al›ﬂkanl›klar›ndan kurtulmak istemedikleri için dernekte
kitlenin içinde teﬂhir edilip bir daha derne¤e gelmemeleri söylenerek, dernekle iliﬂkileri kesilmiﬂtir.
Bütün bunlar› semtte onlarca kiﬂi
de bilmektedir zaten.
var... Ceyhun Ç‹MEN: Vücudunda
çeﬂitli darp izleri ve morluklar var.

12 Nisan: P l a f t o r m a d › n a h e yet oluﬂturulup Kürt milliyetçi
h a re k e t t e m s i l c i l e r i y l e g ö r ü ﬂ ü l d ü
Görüﬂmede söylenenler aynen
ﬂunlard›:
“B›çaklama olay›nda ilk kanaatimiz HÖC'ün yapt›¤› yönündeydi.
Bunun için Anadolu Temel Haklar’a
giderek uyar›da bulunduk. Fakat
HÖC'ün aç›klamalar› ve sonraki
de¤erlendirmelerimizde b›çaklama
olay›n› HÖC'ün yapmad›¤›n› ö¤rendik. Bunu polis bile yapm›ﬂ olabilir.
Eyüp Temel Haklar’a sald›r› o birimimize haberin geç ulaﬂmas›ndan
kaynakl›d›r. Size de söyledi¤imiz gibi sald›r›lar› durdurmuﬂtuk. Ama
birime haber geç ulaﬂt›¤› için o olay
yaﬂand›. Her iki sald›r›y› da mahkum ediyoruz. Bundan sonra kesinlikle böyle bir ﬂey olmayacak. Hiçbir biçimde bizden yana geliﬂen bir

olay y aﬂanm ayacak.”
Söylenenler çok net ve aç›kt›.
Söyleyenler, yurtsever, ilerici güçlerdi. Dolay›s›yla “benzer bir olay
yaﬂanmayacak” dediklerinde buna
inanmak durumundayd›k.
Fakat yaﬂand›.

14 Nisan: Okme ydan› Temel
H a k l a r ’a sald›r›
14 Nisan’da Eyüp Temel Haklar
Derne¤i'nde sald›r›da yaralananlar›n
da kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas› yap›larak, sald›r› k›nan›p, sald›r›y› gerçekleﬂtiren Kürt milliyetçi hareketi
özeleﬂtiriye ça¤r›l›rken... ayn› gün,
bir sald›r› daha gerçekleﬂiyordu.
Kürt milliyetçi hareketinin günlerdir “bask›nlar”la t›rmand›rd›¤›,
gerginleﬂtirdi¤i ortam, 14 Nisan akﬂam› tabiri caizse “ p a t l a d › ! ”.
Yine bir grup serserinin baﬂlatt›¤› olay, bir anda Kürt milliyetçi hareketle HÖC’lülerin çat›ﬂmas›na
dönüﬂtü. Denetim d›ﬂ› olarak karﬂ›l›kl› silahlar kullan›ld›. ‹nsanlar
kurﬂunlarla yaraland›.
Kürt milliyetçi hareket saflar›nda öylesine bir “düﬂmanl›k” körüklenmiﬂti ki, HÖC’lüler, sald›rganlar› defalarca püskürtmesine ra¤men,
tekrar toplan›p, tekrar Okmeydan›
Temel Haklar Derne¤i’ne karﬂ› sald›r›ya geçiyorlard›... Sanki “düﬂman kalesini” zaptedeceklerdi.

Polis, saatlerce süren bu çat›ﬂmay› izledi. Daha sonra mahalleye
giren polis gaz bombalar›yla sald›rd› ve ard›ndan ve Temel Haklar
Derne¤i'ne girerek arama yapt›. Ertesi gün, burjuva bas›n zevkten dört
köﬂe olarak “PKK-DHKP-C çat›ﬂmas›” haberleri yapt›lar.

15 Nisan Pazar
Saat18.30
Olaylar›n gösterdi¤i bu vahim ve
tehlikeli geliﬂme üzerine tekrar
DTP ile görüﬂüldü. DTP’den Do¤an
Erbaﬂ, hatal› olduklar›n›, “ kendi
aç›klamas›n› tekzip edece¤ini”,
bundan dolay› toplant› yapacaklar›n›, ama “kitlelerini kontrol edemediklerini” söylediler. Bunun üzerine, sonuçta, ortak bir aç›klama yaparak provokatif ortama son verilmesi karar› al›nd›.
Bu karar do¤rultusunda, 15 Nisan Pazar akﬂam›, Okmeydan› Temel Haklar Derne¤i’nin kap›s›n›n
önünde devrimci, demokratik gruplar›n, Ö z g ü r Yu r t t a ﬂ G i r i ﬂ i m i ve
D T P’nin kat›l›m›yla, halka ortak
bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada “yaﬂanan geliﬂmelerin üzücü oldu¤u ve önünün al›nmas› gerekti¤i, sorun varsa dostça
çözmek gerekti¤i” vurguland›.
Aç›klamada, ayr›ca imzas› olanlar da say›larak ﬂöyle denildi:

Eyüp Temel Haklar: “Suskunlu¤umuz,
sorumlulu¤umuzdand›r”
“Sald›r›lar›n yaﬂand›¤› günden bu yana so¤ukkanl›l›¤›m›z› korumaya çal›ﬂt›k ve çal›ﬂ›yoruz da. Ancak Kürt
hareketinin temsilcilerinin yapm›ﬂ oldu¤u talihsiz aç›klamalar, ortam› tahrik etmiﬂ, olay›n daha da boyutlanmas›na neden olmuﬂtur.
... Bu tür sald›r›lara karﬂ› her zaman so¤ukkanl› ve
hassas davranm›ﬂ›zd›r. Tarihimiz, bu konuda temiz ve
olumsuz davran›ﬂlar karﬂ›s›nda ald›¤›m›z tav›rlarla örnektir. Hakl› oldu¤umuz noktada hakl›l›¤›m›z› son solu¤umuza kadar savunuruz; yanl›ﬂ veya eksik davrand›¤›m›z yerde olgun bir devrimci tav›rla devrimci de¤erler
ölçüsünde özeleﬂtirimizi veririz. Gerek halka, gerekse de
devrimci kamuoyuna karﬂ› her zaman sorumlulu¤umuzun bilincinde olmuﬂuzdur. "Suskunlu¤umuz" sald›r›lar

“ Hiç kimsenin tasvip etmedi¤i
bu olumsuzluklar üzerine DTP ‹stanbul ‹l Örgütü'nde bir araya gelen Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i, Eﬂit Özgür Yurttaﬂ Hareketi, Devrimci Demokratik Yap›lar
Aras›nda Diyalog ve Çözüm Platformu (EHP, Kald›raç, DHP, Odak,
Barikat, TKP, ÖDP, Devrim Dergisi. Devrimci Hareket, HÖC, ‹ﬂçi
Mücadelesi, PDD, BDSP) ve ESP
konuyu görüﬂmüﬂlerdir.
Sonuç olarak tüm kurumlar sözkonusu olaylar›n son derece olumsuz oldu¤u ve devrimci demokratik
güçlere büyük zarar verdi¤i konusunda hemfikir olmuﬂlar, bu tür
olaylar›n mahkum edilmesi ve bir
daha tekrarlanmamas› karar›na
varm›ﬂlard›r.”
Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i ile Eﬂit Özgür Yurttaﬂ Hareketi ortak imzas›n› taﬂ›yan aç›klaman›n en önemli bölümü ise ﬂöyleydi:
“ Bu aﬂamadan sonra devrimci
ve demokratik güçler aras›nda gerilimi t›rmand›racak olaylar› yeniden
baﬂlatacak her türlü giriﬂimi nereden gelirse gelsin provokasyon sayacakt›r. Bugüne kadar yaﬂanan
olaylar› engelleyememekten ötürü
büyük bir üzüntü içersindeyiz ve
devrimci demokratik kamuoyuyla,
Türk, Kürt ve di¤er halklar›m›zdan
özür diliyoruz.”

karﬂ›s›nda sinmiﬂli¤imizden, tav›rs›zl›¤›m›zdan de¤ildir.
Biz devrimciyiz, sinmeyiz. Bu tür sald›r›larla bizi sindirece¤ini düﬂünenler varsa fena halde yan›l›yorlar. "Suskunlu¤umuz" halk›m›za ve devrimci kurumlara karﬂ› sorumlulu¤umuzdan kaynakl›d›r. Biz devrimciyiz, devrimci sorumluluk sahibiyiz. Asla misilleme yapmay›z. ‹ki
serseri yüzünden devrimci gelene¤imizi lekeleyecek kadar politik bilinçten yoksun de¤iliz. Biz duygularla, kiﬂisel ç›karlarla, benmerkezci politikalarla ve devrimcilere
sald›rarak mücadele etmiyoruz. Bizim dostumuz ve düﬂman›m›z nettir. Basit, bir grup serserinin bir insan› b›çaklamas› bizim bilincimizi bulan›klaﬂt›rmaz ve sald›rganlaﬂt›rmaz. Bunu herkes bilmelidir. Derne¤imize yap›lan sald›r›n›n mazur görülecek hiçbir yan› yoktur. Yapanlar bellidir. Devrimci bir kuruma sald›ranlar› ﬂiddetle k›n›yoruz. Sald›r›y› gerçekleﬂtirenler yanl›ﬂlar›n› görüp sald›r›y› mahkum etmeli, kurumumuzdan ve yaral›
çal›ﬂanlar›m›zdan özür dilemelidirler."
42
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Ve fakat, ayn› akﬂam...
Ayn› akﬂam, ortak aç›klamada
“ p rovokasyon say›laca¤›” aç›kça
ilan edilen bir sald›r› daha gerçekleﬂti.

Çarp›tma kültürü:
Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i ile Eﬂit Özgür Yurttaﬂ Hareketi ad›na ortak bir aç›klama yaz›ld›. Yaz›l› aç›klamay› Temel Haklar’dan Eyüp Baﬂ okudu.
Güncel Gazetesi, 16 Nisan’da bu
haberi, tersine çevirip, Temel Haklar sald›rd› ve sald›r›dan dolay› özür
diledi ﬂeklinde verdi:
“ ‹stanbul Okmeydan›'nda bulunan Demokrasi ve Kültür Evi'ne
sald›r› düzenleyen ve 4 kiﬂinin silahl› yaralamas›na neden olan Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
devrimci demokratik kamuoyu ile
Kürt, Türk ve di¤er halklardan özür
diledi¤ini aç›klad›. Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i üyesi bir grup
önceki gece Okmeydan›'nda Demokrasi ve Kültür Evi'ne sald›r› düzenlemiﬂ, daha sonra sald›r›y› protesto eden yurttaﬂlar› silahla taram›ﬂ ve 2'si a¤›r olmak 4 kiﬂiyi yaralam›ﬂt›.”
Tek kelimeyle ay›p. Devrimcilik
ad›na ay›p, yurtseverlik ad›na ay›p,
gazetecilik ad›na ay›p! Ay›p, ay›p,
ay›p. Baﬂka bir ﬂey demiyoruz.

15 Nisan Pazar
S a a t 22.00
Araya bu notu girdikten sonra
kronolojiye devam ediyoruz. “Ayn›
akﬂam”da kalm›ﬂt›k. Ayn› akﬂam,
saat 22.00 sular›nda Okmeydan› Temel Haklar’›n bulundu¤u soka¤a
giren bir grup Kürt milliyetçisi, sokakta sloganlar atarak ve havaya
ateﬂ açarak sald›rd›. Derne¤in içine
molotof atmaya çal›ﬂan sald›rganlar, derne¤in kap›s›n›n tutuﬂmas›na
neden oldular. Bu arada derne¤in
önünde bulunan ve halktan birine
ait arazi cipi yine sald›rganlar taraf›ndan molotofland›, derne¤in yan›ndaki bir börek imalatç›s›n›n
camlar› kurﬂunland›.

Platform’dan S ald›rganlara K ›nama
DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K
KAMUOYUNA
Geçti¤imiz günlerde Alibeyköy'de iki Welat Gazetesi da¤›t›mc›s› alçak bir sald›r› sonucunda b›çaklanm›ﬂt›r. ‹lk anda yaﬂananlarla
ilgili diyalog kurulmadan ve olanlar araﬂt›r›lmadan HÖC'ü suçlayan
aç›klamalar yap›lmas› süreç aç›s›ndan talihsiz olmuﬂtur. B›çaklama
olay›n›n ard›ndan ilk duyumlardan
al›nan izlenimlerle bu olay› Temel
Haklar Derne¤i üyelerinin yapt›¤›
yarg›s›na vararak, Anadolu ve
Eyüp Temel Haklar Dernekleri'nin
bas›ld›¤› ve bu bask›nlarda dernek
çal›ﬂanlar›n›n yaraland›¤› bir süreç
yaﬂanm›ﬂt›r. Platformumuzun devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki ﬂiddete karﬂ› tutumu bilinmektedir. Sebebi ne olursa olsun devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki sorunlara ﬂiddet kullan›larak
yaklaﬂ›lmas› kabul edilemez. Alibeyköy'de yaﬂanan b›çaklama olay›
ile ilgili olarak HÖC sürecin baﬂ›ndan itibaren çeﬂitli görüﬂmelerde
sald›rganlar›n kendisi ile ilgisi olmad›¤›n› söylemiﬂ ve bu kiﬂileri
"serseri" olarak tan›mlam›ﬂt›r. Kald› ki durum farkl› olsayd› da ﬂiddete ﬂiddetle karﬂ›l›k verilmesi kabul
edilemez. Bu aç›klama üzerinden
yap›c› bir diyalog ortam› sa¤lanabilecek iken, hatta Welat da¤›t›mc›lar›na yap›lan sald›r›ya karﬂ› ortak
bir duruﬂ sa¤lama olana¤› varken
bu yollar kullan›lmadan ﬂiddetin

Sald›r›lara son verin!
Bu kronoloji daha fazla devam
etmemelidir. Kürt milliyetçi hareket, yeni sald›r›lar eklememelidir.
18 Nisan’da Kürt milliyetçi hareketin yetkilileriyle bir kez daha
görüﬂüldü. Bu görüﬂmede, hatal› olduklar›n› belirterek, özür dilediler.
Kuﬂkusuz, halka yönelik olarak da
gereken aç›klamalar› yapacaklard›r.
Görüﬂmede, yukar›da söylenenlerin do¤al bir sonucu olarak, sald›43
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devreye sokulmas› son derece
olumsuz sonuçlar do¤urmuﬂtur.
Daha sonra Kürt hareketi taraf›ndan sald›r›lar›n tasvip edilmedi¤i
platformumuza ifade edilmiﬂ, kamuoyuna yönelik bu çerçevede bir
aç›klaman›n yap›laca¤› belirtilmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m sorunun çözümünde bir ad›m olacakt›r.
Bununla birlikte, Platformumuz
bugüne kadar ortaya koymuﬂ oldugu ilkeleri çerçevesinde sorunun
çözümünün takipçisi olaca¤›n› ilan
etmekte, Anadolu ve Eyüp Temel
Haklar Derneklerine yap›lan sald›r›lar› k›namaktad›r.
1 May›s'›n yaklaﬂt›¤›, çeﬂitli
baﬂl›klarda egemenlerin siyasal ortam› gerginleﬂtirdi¤i, solun, devrimcilerin ve Kürt hareketinin üzerindeki bask›lar›n artt›¤› bir dönemde yaﬂanan bu sald›r›lar›n, ortak düﬂmana karﬂ› birlikte mücadelenin gerekleri ile örtüﬂmedi¤i ortadad›r. Platformumuz, tüm devrimci
ve demokratik kurumlar› bu anlay›ﬂa uygun olarak duyarl› olmaya,
so¤ukkanl› davranmaya, oluﬂan sorunlarda diyalog yöntemini benimsemeye ve egemenlerin sald›r›lar›na karﬂ› ortak tav›r alma anlay›ﬂ›n›
geliﬂtirmeye ça¤›rmaktad›r.
12 Nisan 2007

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K
YAPILAR ARASINDA D‹YALOG
VE ÇÖZÜM PLATFORMU
r›lar›n hiçbir biçimde devam etmeyece¤i ifade edilmiﬂtir. “S öz ”l er,
b i r k e z d a h a ç i ¤ n e n m e m e l i d i r.
Çi¤nenen her söz, gerçekte solun birli¤ine, halk›n birli¤ine vurulan bir darbedir.
Biz tüm devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever güçlerle, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› birlikte mücadeleyi büyütmek istiyoruz. Sol içi
ﬂiddetle solun enerjisini çalanlara,
solun prestijini sarsanlara, halka
zarar verenlere de bunu öneriyoruz.

gençlik

Gençlik boyun e¤meyecek!
eteler ve hamileri
d›ﬂar›!

Ç

11 Nisan’da Anadolu Üniversitesi’nde yaﬂanan polis destekli
faﬂist sald›r›, 13 Nisan’da protesto edildi.
Rektörle görüﬂmek üzere rektörlük önünde toplanan ö¤renciler, ''Çeteler D›ﬂar› Bilim ‹çeri''
pankart› açarak burada bir aç›klamada bulundular. Okulda terör estiren faﬂistlerin ve onlara kol kanat
geren özel güvenlik görevlilerinin
okuldan uzaklaﬂt›r›lmalar›n› isteyen
ö¤renciler, polisin üniversite içine
girip ö¤rencilere sald›r›lar›n›n da
engellenmesini talep ettiler.
Aç›klama sonras›nda bir grup
ö¤renci, rektör yard›mc›s›yla görüﬂerek, rektörlü¤ün geliﬂen bu faﬂist
sald›r›lar karﬂ›s›nda tavr›n›n ne olaca¤›n› sordu ve talepleri iletti. Rektörlük talepleri de¤erlendireceklerini belirtirken, ö¤renciler, takipçisi
olacaklar›n› kaydettiler.
D›ﬂar›da bekleyen ö¤renciler
“Anadolu Faﬂizme Mezar Olacak,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar› atarken, heyetin görüﬂme
hakk›nda bilgi vermesi ile 200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem sona erdi.

ektör istedi, polis sald›rd›

R

Ö¤rencilerin en s›radan akademik sorunlar›n› dile getirmesi de
polis copu ile karﬂ›land›.
Akdeniz Üniversitesi Rektörlü¤ü’nün, ö¤rencilerin protestolar› ile karﬂ›laﬂan yeni s›nav yönetmenli¤ini “makyajlama” giriﬂimi
de ö¤rencilerin protestolar› ile cevapland›.
12 Nisan günü rektörlü¤e yüremek isteyen ö¤rencilerin önü,
çevik kuvvet ve ÖGB’ler taraf›ndan kesildi. Seslerini duyurmakta
›srar eden ö¤rencilere sald›ran
polis, aralar›nda Gençlik Dernekli

Selda Bulut ve Ömer Faruk Erceylan'›n bulundu¤u 6 kiﬂiyi gözalt›na
ald›. Sald›r›n›n ard›ndan kortej
oluﬂturarak adliyeye yürüyen ö¤rencilerin sahiplenmesi ile gözalt›na
al›nanlar savc›l›¤a ç›kar›lmadan
serbest b›rak›l›rken, Erceylan'›n çene kemi¤inde ve boyun bölgesinde
çatlak ve ödem oldu¤u belirtildi.
"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yeni
S›nav Sistemine Hay›r" sloganlar›
atan ö¤renciler yeniden rektörlük
önüne yürüyerek burada yapt›klar›
aç›klamada, polisin okula rektörlü¤ün izni ile girip sald›rd›¤›na dikkat
çekildi ve mücadelenin sürece¤i
kaydedildi.
Antalya’daki bir baﬂka sald›r›
ise, Antalya Gençlik Dernekli ö¤rencilerin, ‘Ö¤renci Haklar›m›z› ‹s-

Soruﬂturmalar
hukuki de¤il
Uluda¤ Üniversiteleri (U.Ü) ö¤rencileri, 11 Nisan günü "Ö¤renci
Haklar›" üst baﬂl›¤›nda soruﬂturmalar› konu alan bir panel düzenledi.
Ülke çap›nda artan soruﬂturma
ve okuldan atmalara ve U.Ü yerelinde de ulaﬂ›m zamlar›na karﬂ› yürütülen eylemlerden dolay› 19 ö¤renciye aç›lan 23 soruﬂturma nedeniyle "soruﬂturmalar›n amac› ve hukuki dayana¤›" üzerine yap›lan panele; Bursa Barosu ‹nsan Haklar›
Komisyon Baﬂkan› Hakan Özdemir
ve Felsefe Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr.
Abdülkadir Çüçen kat›ld›.
Çüçen konuﬂmas›nda, temel
44
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tiyoruz’ kampanyas› çerçevesinde
açt›¤› karikatür sergisine yönelik yaﬂand›. Önceki günlerde
oldu¤u gibi 18 Nisan günü de
sergiyi açan Gençlik Dernekli
ö¤renciler 10 dakikal›k oturma
eylemi de gerçekleﬂtirdiler.
12 Nisan’da polisin talimat› ile hareket eden ÖGB'ler, yine polisin talimat› ile oturma
eylemine engel olmak istedi.
Gençlik Dernekli ö¤rencilerin
demokratik haklar›n› kullanmakta ›srar etmeleri üzerine sald›ran ÖGB, yerlerde sürükleyerek ve
döverek oturma eylemini bitirmeye,
ö¤rencileri kald›rmaya çal›ﬂt›.
ÖGB'lerin bu çabas› baﬂar›s›z
olurken, di¤er ö¤rencilerin de deste¤iyle beraber ÖGB ve polisin tavr› teﬂhir edildi. Bir grup ö¤renci de,
çekim yapan sivil polisi kovalay›p
ve "Katil Polis Üniversiteden Defol" sloganlar› eﬂli¤inde olay yerinden kovdu. Müdahale s›ras›nda
Gençlik Dernekli ö¤renciler çeﬂitli
yerlerinden yaraland›.

dana’da sald›r›ya
karﬂ› dayan›ﬂma

A

Benzeri bir olay da Adana’da yaﬂanm›ﬂ, arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen YÖGEH’lilerin 11
ö¤renci haklar›n›n neler oldu¤unu
belirtirken, U.Ü ö¤rencilerinin bunun ne kadar›na sahip oldu¤unu
sorgulad› ve ö¤rencilerin haklar›n›n
kazan›lmas›nda ö¤rencilere düﬂen
görevlerin alt›n› çizdi. Av. Özdemir
ise "Disiplin Yönetmeli¤inin" hukuki
bir incelemesini yaparak, asl›nda
bu yönetmeli¤in hiç de hukuki olmad›¤›n› belirtti ve bu konuda baﬂkan› oldu¤u komisyonun ö¤rencilere yard›mc› olaca¤›n› ifade etti. Ö¤renciler ad›na yap›lan konuﬂmada
ise, soruﬂturmalar›n düzene hizmet
etti¤i ve ö¤rencilerin örgütlenmesi
üzerindeki en büyük engel oldu¤u,
buna karﬂ› mücadele edilmesi gerekti¤i vurguland›.
Kat›l›mc›lar›n giriﬂte ÖGB'ler taraf›ndan keyfi kimlik kontrolüne tabi
tutulduklar› paneli 80 kiﬂi izledi.

Nisan’da yapt›klar› aç›klamaya,
rektörlü¤ün izniyle okula giren polis sald›rarak, Adana Gençlik Derne¤i üyesinin de yer ald›¤› 19 kiﬂiyi
gözalt›na alm›ﬂt›.
Sald›r› ayn› gün ‹nönü Park›’nda
protesto edildi. “Faﬂizme, Soruﬂturmalara, Tutuklamalara Karﬂ› Üniversitemizi Savunuyoruz” yaz›l›
Çukurova Üniversitesi Ö¤rencileri
imzal› pankart›n aç›ld›¤› eyleme
Adana Gençlik Derne¤i’nin de yer
ald›¤› çok say›da dernek, parti ve
sendika kat›ld› ve polisin okula rektörlü¤ün izniyle girip ö¤rencilerin
en demokratik hak arama eylemlerine sald›rd›¤› belirtildi.

asal derne¤e karﬂ›
hukuk d›ﬂ› bask›

Y

Gençli¤in
örgütlenmesinden
korkan oligarﬂinin, demokratik örgütlere yönelik bask›lar› sürüyor.

Birçok kentte oldu¤u gibi, Artvin’de de polis, Gençlik Derne¤i’ni
engellemek için her türlü hukuksuzlu¤a baﬂvuruyor. Dernek taraf›ndan
yap›lan yaz›l› aç›klamada polisin,
ö¤rencilerin aileleri arayarak çocuklar›na karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›¤›, ö¤rencilerin kat›ld›¤› demokratik eylemleri okul yönetimine bildirerek soruﬂturma aç›lmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂt›¤›, yine dernek üyelerinin gidip geldi¤i DKÖ’lere bask›
yaparak Gençlik Derne¤i’ni tecrit
etmeye çal›ﬂt›¤› bilgisi verildi.
Artvin Gençlik Derne¤i’nin adaletsizli¤e, yoksullu¤a, sömürüye, iﬂsizli¤e, faﬂizme, yozlaﬂmaya, tecrite
karﬂ› mücadele eden bir dernek oldu¤u belirtilen aç›klamada, “Artvin
polisi yalanlarla, komplolarla, demagojilerle ne kadar aciz ve çaresiz
oldu¤unu göstermektedir. Tüm bunlar›, bizi mücadeleden uzak tutmak
için yap›yor, ama baﬂaram›yor. Aksine öfkemizi biliyor” denildi.

arbe istememek de
soruﬂturma nedeni!

D

30 Mart günü Antep Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa
kat›lan Em. Org. Hurﬂit Tolon'un
konuﬂmas›n› “darbe istemiyoruz”
diye protesto eden ﬁahin Bak›r, ‹sa
Adakan, Ali ‹nan, Gökhan Akyol,
Mustafa Arslan ve Eren Kahraman
isimli ö¤rencilere okul yönetimi taraf›ndan soruﬂturma aç›ld›.
12 Nisan günü ‹HD ﬂubesinde
bas›n toplant›s› düzenleyen ö¤renciler, YÖK zihniyetinin “oligarﬂi ve
militarist zihniyetin koruma kalkan›
misyonunu üstlendi¤ini” belirterek,
“Demokratik bir tepki göstermemize ra¤men üniversite yönetimi askeri cuntaya de¤il, ö¤rencilere darbe
yapm›ﬂt›r. Bu, üniversitelerin ayd›nlanma ve bilim yuvas› de¤il ordu
k›ﬂlas› zihniyetinin temsiliyeti oldu¤unun göstergesidir” dediler.

Anmaya tahammülsüzlük, çaresizliktir! HUKUKSUZLUK
SÜRÜYOR!
Devrim ﬂehitlerinin an›ld›¤› yerlerAnma bitiminde jandarma, “yasaden biri de Malatya’yd›. Jandarma,
Merkez Mezarl›¤›’nda bulunan ﬁengül
Akkurt, Cihan Gürz’ün mezarlar›n› ziyaret eden HÖC’lülere sald›rd›.
‹lk anma ﬁengül Akkurt’un mezar›
baﬂ›nda yap›ld›. “30 Mart -17 Nisan
ﬁehitlerimizi An›yor, Umudu Büyütüyoruz” pankart›n›n aç›ld›¤› anmada,
“Dersim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Solmaz Demir, Ergani Arslan, Gülender
Çakmak, Yunus Gündo¤du Ölümsüzdür” sloganlar› hayk›r›ld›. Yap›lan konuﬂmada, Dersim’de ﬂehit düﬂenler
hat›rlat›larak, gerillalar›n bu destan›n
en son halkalar› oldu¤u kaydedildi.
Konuﬂma ﬂöyle devam etti: “Onurluyuz, gururluyuz... Ve tarih yi¤itleri,
kahramanlaﬂanlar› yaz›yor sayfalar›na. Ezenin de¤il, ezilenin; güçlünün
de¤il hakl›n›n destan›n› yaz›yor. Yazmaya da devam edecek... Bugüne kadar beﬂ yüzü aﬂk›n ﬂehidimizin kan›yla
k›z›llaﬂan bu yolun ufkundaki hedef,
ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist bir
Türkiye'dir.”

d›ﬂ› bir gösteri yap›yorsunuz ifadenizi
alaca¤›z” gerekçesiyle gözalt›na almaya çal›ﬂt›. HÖC’lüler, ayn› yerde bulunan Cihan Gürz’ün mezar›n› ziyaret
edip karanfiller b›rakarak ﬂehitlerini
sahiplemeyi sürdürdüler.
Anma sonras› sald›ran jandarma, 6
HÖC’lüyü gözalt›na ald›. Sadece GBT
kontrolü yap›l›p b›rak›laca¤› söylendi.
Takviye gelen jandarma ekipleri, zaten
gözalt›na al›nanlara ikinci kez sald›rarak bir daha “gözalt›na” ald›. Bütün bu
hukuksuzluk, korku ﬂehitlerin sahiplenmesine karﬂ› duyulan haz›ms›zl›kt›.
“Devlet mal›na zarar, memura hakaret”ten yap›lm›ﬂt› bu kez de gözalt›!
Gözalt›na al›nan Asaf HARMAN,
Nurcan HANBAYAT, Erhan YAVUZ,
ﬁahin BAHALI, Sevda GÜRZ ve Özge KARATAﬁ çeﬂitli yerlerinden yaralan›rken, Bir gün ‹nderesi Jandarma
Karakolu’nda tutulan alt› kiﬂiden,
Nurcan Hanbayat ve Erhan Yavuz, ertesi günü ç›kar›ld›klar› mahkemece tutukland›.
45
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18 Aral›k 2006’da komplo
sonucu tutuklanan Temel
Haklar çal›ﬂanlar›n›n 2. duruﬂmas›, 18 Nisan’da Malatya
3. ACM’de görüldü. Tutuklu
olarak yarg›lananlar›n tamam›n›n kat›ld›¤› mahkemede,
ortada hiçbir somut dayanak
olmad›¤›; bir önceki mahkemede itirafç›, polis komplosunu aç›kça itiraf etti¤i halde,
yine tahliye verilmedi.
16 May›s’a ertelenen duruﬂma sonras› mahkeme
önünde aç›klamada bulunan
Malatya Temel Haklar üyeleri, “Komplolarla Tutuklanan
Temel Haklar Çal›ﬂanlar›
Serbest B›rak›ls›n” pankart›
açarak, bask›lara, tutuklamalara, komplolara ra¤men haklar ve özgürlükler mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini
söylediler.

DHKC K arar›
Bozuldu!
Belçika'da 2006 y›l›nda karara ba¤lanan
DHKC Davas›’n›n Yarg›tay mahkemesinde karar 19 Nisan günü aç›kland›.
Dergimiz yay›na haz›rlan›rken ald›¤›m›z bilgiye göre, Brugge Mahkemesi taraf›ndan verilen karar, Yarg›tay taraf›ndan dosyada eksik belgeler gerekçe gösterilerek bozulurken, tutuklu bulunan; Musa Aﬂo¤lu, Kaya Saz,
Bahar Kimyongür ve ﬁükriye Akar tahliye edildi.
Karardan önce ikinci duruﬂma 17 Nisan günü yap›lm›ﬂ ve Brüksel Adliye Saray› önünde toplanan yaklaﬂ›k 100 kiﬂi, tutsaklar›n foto¤raflar› ve "Siyasi Tutsaklara Özgürlük" pankartlar›yla bir gösteri gerçekleﬂtirmiﬂti.
Musa Aﬂo¤lu ve Kaya Saz’›n nakil koﬂullar›n› protesto ederek gelmedikleri duruﬂmaya, Bahar Kimyongür ve ﬁükriye Akar kat›ld›lar. ‹zleyicilerin
yo¤un alk›ﬂlar› ile salona giren tutsaklardan ﬁükriye Akar, beline ba¤l› kelepçeli kemerin ç›kar›lmas›n› istedi. “Bu uygulamalarla, tehlikeli bir terörist
olarak gösterilmek isteniyorum. Bunun güvenlik önlemi olmad›¤› çok aç›k"
dedi. Hâkim buna itiraz›n›n bulunmad›¤›n› ancak polisin izin vermedi¤ini
belirterek topu polise at›nca Akar bu ﬂekilde duruﬂmay› izlemeyi reddederek
alk›ﬂlar aras›nda salonu terk etti.
17 Nisan’da yap›lan duruﬂmada söz hakk› savunmadayd›. Avukatlar, Carl
Alexander, Paul Bekaert, Raf Jespers ve Nadia Lorenzetti yarg› sürecinde
yap›lan hatalar› s›ralad›lar. Av. Alexander, özellikle Brugge Mahkemesi hâkimi Troch'un, DHKC Davas› için özel olarak atand›¤›n› belirterek, bunun
hiçbir aç›klamas›n›n yap›lmad›¤›n› ve kim taraf›ndan atand›¤› konusunda
hiçbir bilginin de bulunmad›¤›n› dile getirdi. Avukatlar "siyasi bir dava"n›n
sözkonusu oldu¤unu ifade ederek, A¤›r Ceza Mahkemesi’nde halk jürisi
önünde yarg›lama istediler.
Hâkim son sözü Bahar Kimyongür'e verdi. Kimyongür, "ifade hakk›m›
kullanmama sayg› gösterilmesini istiyorum" demesi üzerine hâkim taraf›ndan sözü kesilince, "Sartre okuyun…" diye cevaplad›...

34 ö¤renciyi “ﬂehit” ilan edip,
sorumluluktan kurtulamazs›n›z!
‹zmir’den Kapadokya yöresine
‘okul gezisi’ yapan otobüsün bir
kamyon ile çarp›ﬂmas› sonucu, 34
ö¤renci, ö¤retmen ve veli feci ﬂekilde can verdiler.
Ailelerine baﬂ sa¤l›¤› diliyor, ac›lar›n› paylaﬂ›yoruz...
Manﬂetler at›ld›, lanetler ya¤d›r›ld›, gözyaﬂlar› döküldü onlar için.
Biliyoruz, ço¤u riyakarcayd›; çünkü
onlara göre bir “kaza”n›n ötesinde
bir anlam taﬂ›m›yordu yaﬂananlar,
dolay›s›yla suçlular›, nedenlerini
sorgulama ihtiyac› duymuyorlard›.

Bunlar aras›nda en riyakarca olan› Baﬂbakan Erdo¤an’›n sözleriydi.
“ﬁehit” ilan etti ölenleri.
Ama bu içindeki ac›n›n büyüklü¤üyle söylenen bir söz de¤ildi. Birincisi, AKP’nin her konuda yapt›¤›
gibi, bir istismard›, ölümleri seçim
yat›r›m› yapmaya çal›ﬂ›yordu. ‹kincisi ise, suçlulu¤un telaﬂ›yd›. 34 ö¤renciyi ﬂehit ilan edip, bütün sorumluluktan kurtulma çabas›yd›.
E¤itim sistemindeki denetimsizlikten ihmale, karayollar› politikas›ndan trafik sorununa kadar bir çok
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D‹NK cinayeti
Suçlular bulunsun!
Devlet cinayeti sonucu katledilen Hrant Dink'in, genel yay›n yönetmenli¤ini yapt›¤› Agos Gazetesi
önünde toplanan 'Benim Hala
Umudum Var ‹nisiyatifi' üyesi bir
grup, cinayetin “gerçek azmettiricileri”nin yakalanmas›n› istedi.
14 Nisan’da Agos Gazetesi binas› önünde toplanan grup 'Hrant
Dink cinayetinin gerçek azmettiricileri yakalanabilir' pankart›yla 10
dakika oturma eylemi yapt›.

Silopi kay›plar›
Protestoya ceza
Gözalt›na al›nd›ktan sonra kaybedilen, HADEP Silopi ‹lçe Baﬂkan› Serdar Tan›ﬂ ile ilçe yöneticisi
Ebubekir Deniz'in bulunmas› için,
HADEP Siirt ‹l Örgütü binas› önünde 3 dakika oturma eylemi yapan
40 kiﬂiye 15'er ay hapis cezas› verildi. Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 30 san›¤›n
hapis cezas› paraya çevrildi. Cezalar›n Yarg›tay taraf›ndan da onand›¤› 10 kiﬂinin önümüzdeki günlerde cezaevine girmesinin beklendi¤i bildirildi.

sorunun sonucunda yaﬂand› ölümler.
Bu gerçeklerin üzeri,“‹zmir’in
ﬂehitleri cennete u¤urland›”! riyakarl›¤› ile örtülemez. Düzenin tüm
suçlar›n› ﬂehitlik edebiyat›yla örtebilir misiniz? Konak Meydan›’na dizilen genç cesetler, bu edebiyat› surat›n›za çoktan çarpm›ﬂt›r. Onlar› siz
katlettiniz, sizin düzeniniz katletti.
‹nsana yat›r›m yapmayan politikalar›n›zla, otomotiv tekelleri d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeyi gözetmeyen karayollar› politikalar›n›zla; imamlara teslim e¤itim sisteminde “denetim” denilen olgudan e¤itimin sa¤l›kl› yürümesini de¤il, ö¤renciyi zapturapt alt›nda tutmay› anlayan zihniyetinizle
katlettiniz. Oy’a endeksli timsah
gözyaﬂlar›n›z bunu gizleyemez.

Buras› Ba¤dat!

sald›r› TV’lerden yay›nlanm›ﬂt›. Ertesi günü ise
kontrol noktas›nda 9 kiﬂi
ölmüﬂtü. Ancak son sald›r›n›n fark›, bölgeye s›z›lm›ﬂ olmas›, en merkezi yerine direniﬂçilerin
girmiﬂ olmas›. Bat› bas›n› eylemi do¤ru olarak,
‘hiçbir yerin güvenli olmad›¤› mesaj›’ diye yorumlad›lar.

iﬂgalci için

‘güvenli’ yer yok!
Irak direniﬂinin, daha önce dile
getirdi¤imiz eksiklikleri, zaaflar›
bir yana; gücünün ve yarat›c›l›¤›n›n
tart›ﬂ›lamayaca¤› aç›kt›r.
‹ﬂgalcileri belli alanlara s›k›ﬂt›ran, Ba¤dat’›n dahi onlar için güvenli olmad›¤› ve aylard›r “güvenlik operasyonlar›” sürdürmelerine
karﬂ›n, sald›r›lar› engelleyemedikleri gerçe¤i dahi, bu gücün en aç›k kan›t›d›r. Ancak geçen hafta 12 Nisan
günü yaﬂanan bir eylem, tüm bunlar›n ötesinde iﬂgalciler için tek bir
metrelik “güvenli” toprak parças›
bulunmad›¤›n› gösterdi.
“Yeﬂil Bölge” olarak bilinen, hükümet binalar›n›n, iﬂgal yönetiminin yerald›¤› bölgeye giren direniﬂçiler, Irak Meclisi’ne yönelik intihar
sald›r›s› düzenlediler. Amerikan iﬂgalinin dayatmas› kukla demokrasiyi de vuran sald›r›da çok say›da kiﬂi
yaraland›, iki milletvekili öldü. Ayn› gün Dicle Nehri üzerindeki köprü havaya uçuruldu ve böylece baﬂkent ikiye bölündü.
“Yeﬂil Bölge” ülkenin en a¤›r
korunan yeri. ABD, ‹ngiltere büyük
elçilikleri, hükümet binalar› ve Irak
Meclisi gibi binalar›n yer ald›¤› bölgenin giriﬂ ve ç›k›ﬂlar› askeri kontrol noktalar›ndan sa¤lan›yor ve bölgeye yetkililer d›ﬂ›nda kimsenin girmesine izin verilmiyor. Yüksek duvarlar, yüksek teknolojiye sahip
kontrol noktalar› ile çevrili bölge,
Irak ve ABD’li askerler d›ﬂ›nda, yabanc› özel güvenlik personeli ve kiﬂisel korumalarca da korunuyor.
Halktan tamamen izole edilmiﬂ
olan bölge, iﬂgalin baﬂlang›c›ndan
bu yana sald›r›lara u¤rad›. Roket,
havan at›ﬂlar› yap›ld›. Son olarak 22
Mart’ta, BM Genel Sekreteri Ban
Ki-Moon’un ziyareti s›ras›nda bas›n
toplant›s› yap›l›rken gerçekleﬂen

Evet! ‹ﬂgalciler için Irak’ta art›k
hiçbir yer ‘güvenli’ de¤il. Daha iki
ay önce, Yeni Irak Stratejisi ile Ba¤dat’ta güvenlik tesis edilecekti. ﬁiddet Ba¤dat’ta kesilecek, böylece
Irak’tan “ç›k›ﬂ” için zemin yarat›lacakt›. B›rak›n Ba¤dat’›n genelini,
kendi s›k›ﬂt›klar› alan› dahi koruyamaz durumdalar. Nitekim Ba¤dat’ta
bombalar›n patlamaya devam etmesinin ard›ndan ABD’de bu strateji
de tart›ﬂ›lmaya baﬂland›.
ABD Araﬂt›rma Enstitüsü Brookings'e göre; kaydedilmiﬂ sald›r›lar›n say›s›, geçen sene iki kat artarak
günde 185'e ulaﬂt›. Bu say› ayda 5
bin sald›r› anlam›na geliyor ki, bir
baﬂka ifadeyle her saatte 7-8 sald›r›
demek. Bu bir direniﬂ hareketi için
büyük bir yo¤unluluktur. Irak halk›n›n büyük bir deste¤i olmadan bu
yo¤unlukta bir savaﬂ›n sürdürülebilmesi mümkün mü?
Brookings'in bir baﬂka verisi ise,
bu sald›r›lar›n yüzde 75'inin iﬂgal
güçlerini, yüzde 17'den fazlas›n›n
ise Irak hükümeti güçlerini hedef
ald›¤›n› gösteriyor.
Silahl› direniﬂ kaç›n›lmaz olarak
iﬂgalcinin politikalar›n› da, siyasi
dengeleri de belirliyor.
Ba¤dat operasyonlar›n›n hedefleri aras›nda yeralan, Mehdi Ordusu’nun ve Sadr’›n tasfiye edilmesi
de geri tepmiﬂ durumda. ﬁu ana kadar ABD ve kukla hükümetin tutuklama ve sald›r›lar›na karﬂ›l›k vermeyen Mehdi Ordusu yer yer direniﬂe
geçmeye baﬂlarken, Sadr Hareketi’ne ba¤l› 6 bakan hükümetten çekilerek siyasi krizi yeni bir aﬂamaya
taﬂ›d›. Zaten zor durumda olan kukla hükümet, 37 bakandan alt›s›n›n
istifas›, daha da önemlisi silahl› gü47
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cü bulunan Sadr’›n deste¤ini kaybetmesi ile daha da zorlanacakt›r.
‹ﬂgal karﬂ›t› olmakla birlikte direniﬂ çizgisinde tutarl›l›k gösteremeyen Sadr Hareketi, bu karar›n gerekçesi olarak; hükümetin, iﬂgal askerlerinin çekilmesi için takvim belirlenmesi konusunda baﬂar›s›z olmas›, Maliki hükümetinin Washington ile s›k› iliﬂkileri ve son operasyonlarda Sadr’a ba¤l› milis gücü
Mehdi Ordusu’nun önde gelen liderlerinin gözalt›na al›nmas› olarak
belirtiliyor.

IRAK notlar›
OBaas Partisi’nin 35 y›l önce petrolü millileﬂtirerek Irak’tan kovdu¤u
Shell, iﬂgal sayesinde yeniden dönüyor. ‹ngiliz-Hollanda ortakl›¤›ndaki petrol tekelinin, TPAO ile ortaklaﬂa kuzeyde petrol boru hatt›
kuracak ve gaz ç›karma iﬂlemlerini yeniden baﬂlatacak olmas› ise,
yeni bir iﬂbirlikçilik örne¤i.

OMezhep

sald›r›lar› sürüyor. ‹ﬂgalcilerin nefeslenme borusu haline
gelen mezhep çat›ﬂmalar› geçen
hafta da yüzlerce insan›n can›na
maloldu. Bunlar›n en büyükleri 13
Nisan’da Kerbela'da, 18 Nisan’da
Sadr City’de yaﬂand›. Her iki olayda toplam 300’e yak›n sivil öldü.

O‹ﬂgal güçlerinin Irak’taki zindanlar›nda 18 bini aﬂk›n tutuklu bulundu¤u bildirildi. Washington Post
Gazetesi’nin haberine göre, Ba¤dat’ta son iki ayda ‘güvenlik’ operasyonlar›nda bin Irakl› tutukland›.
Yayg›n iﬂkenceleri ile bilinen gözalt› merkezlerinde, resmi kay›tlara göre sadece 2006 y›l›nda tecavüze u¤rayan kad›n say›s›, 65.

OYine

K›z›l Haç'a göre; 2006 baﬂ›ndan beri iﬂgalciler taraf›ndan
tutuklanan ve gözalt›na al›nan kiﬂilerin say›s› yüzde 40 artt›. Ki, buna Irak hükümetinin gözalt› ve tutuklamalar› dahil de¤il. Bu art›ﬂ,
ayn› zamanda direniﬂin art›ﬂ›n›n
göstergesi oldu¤u gibi, iﬂgalcilerin
yükselen direniﬂ karﬂ›s›nda gözalt›, tutuklama ve katletme d›ﬂ›nda
politikalar› bulunmad›¤›n› da gösteriyor.

not düﬂüyoruz

“KEYF‹L‹⁄E SON”
Mersin’de 23 Mart günü
dergi satarken keyfi ﬂekilde
gözalt›na al›narak tutuklanan
Gülbeyaz Karaer ve Nebiha
Arac›’n›n ilk duruﬂmalar› 18
Nisan’da görüldü.
5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruﬂmada,
hukuksuzluk devam ettirilerek, tutukluluk hallerinin sürdürülmesine karar veren
mahkeme, duruﬂmay› 14 May›s tarihine erteledi.
Mersin Haklar ve Özgürlükler Cephesi bu hukuksuzlu¤u protesto etmek için, Adliye önünde bir aç›klama yapt›.
“Gözalt›lar, Bask›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, Gülbeyaz Karaer’in gözalt›na al›n›rken yerde sürüklenmesini gösteren dövizler ve “Gülbeyaz Karaer, Nebiha Arac› Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Murat Türkmen taraf›ndan okunan aç›klamada,
yarg›n›n polis fezlekeleri ile yönlendirildi¤i kaydedilirken, Gülbeyaz Karaer ve Nebiha Arac›’n›n tutuklanmalar›n›n baﬂtan sona keyfi oldu¤u dile getirildi.
Türkmen, “bu keyfili¤e son verilmeli ve tutuklu
bulunanlar serbest b›rak›lmal›d›rlar” diye konuﬂtu.
Sloganlarla sona eren aç›klamaya ESP de destek
verdi.

‘Bahara Merhaba’ etkinli¤i
Elaz›¤’da 14 Nisan günü Kardelen Yay›nc›l›k bir
etkinlik yaparak, bahara “merhaba” dedi.
Hozat’da ﬂehit düﬂen DHKC gerillalar› ve onlar›n
nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂuyla
baﬂlayan etkinlikte konuﬂan Mahmut Saki, egemen
s›n›flar›n sald›r›lar›ndan örnekler verdi.
HÖC’ün mesaj›n›n da okundu¤u etkinlikte, Grup
H‹WDA’n›n türküleriyle kitle halaya durdu.

Esen Plastik’te direniﬂ
‹zmir Çi¤li’de kurulu bulunan, Esen Plastik Fabrikas›’nda, Petrol-‹ﬂ Alia¤a ﬁubesi’ne üye olduklar› için
iﬂten at›lan 16 iﬂçi, fabrika önünde direniﬂe baﬂlad›.
Fabrika önünde 18 Nisan günü yap›lan aç›klamaya D‹SK ve Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalar›n yöneticileri
de destek olurken, iﬂçiler s›k s›k “Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›, At›lan ‹ﬂçiler Onurumuzdur, Sendika Hakk›m›z Engellenemez” sloganlar› att›lar.

 Peki MGK’da ne konuﬂtunuz?
Cumhurbaﬂkan› Sezer, Harp Akademileri’ndeki konuﬂmas›nda, "Rejim hiçbir dönemde bu kadar tehdit alt›nda olmad›" diyerek, "D›ﬂ güçler, laik cumhuriyeti, ›l›ml› islam cumhuriyeti yapmak istiyor" dedi.
Rejiminiz tarihinin en büyük tehdidi ile karﬂ› karﬂ›ya ise,
siz bugüne kadar MGK’da ne yapt›n›z, neyi konuﬂtunuz? Hani “tehdit” de¤erlendirmeleri yap›yor, durmadan önlemler al›yordunuz?...
Ya ﬂimdi abart›p uyduruyor; ya da o MGK toplant›lar›nda uyumuﬂlar anlaﬂ›lan!
ﬁimdi iktidar kavgalar›, it dalaﬂlar› “en büyük tehlike”
demeyi gerektiriyor, öyle konuﬂuyorlar. Yar›n bu da
de¤iﬂir merak etmeyin!

 Zaman’› a ld› b ir t elaﬂ!
Henüz burjuva bas›n 1 May›s konusunda karalama ve
korkutma kampanyas›na baﬂlamad›, ancak Fethullah’›n Zaman Gazetesi erkenden kollar› s›vad›. 11 Nisan’da Zaman’da yeralan haberin baﬂl›¤› ﬂu: ‘ 1 M a y › s
Ta k s i m ’ d e o l m a s › n ; p r o v o k a t ö r l e r t e t i k t e . ’
Kaynak, Türk-‹ﬂ Baﬂkan›; yani ﬂ›rac›-bozac› iliﬂkisi!
Fethullah’›n Zaman Gazetesi nerede sol ad›na bir faaliyet görse, eme¤in, halk›n mücadelesi sözkonusu olsa
mutlaka “müdahil” oluyor. Yapt›¤›n›n “habercilik” olmad›¤›n›n binlerce örne¤ini bulmak mümkün, aç›kça
ideolojik olarak devlet cephesinden savaﬂmaktad›r Zaman. Att›¤› baﬂl›k da bu savaﬂ›n bir yans›mas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Takiyyeci islamc›l›k için emekçinin hakk› hukuku, mücadelesi yoktur zaten. Bilmezler böyle bir ﬂeyi.

 Emperyalistlerin adaletsizli¤i
Filistin’e dayat›lan adaletsizli¤i, zulmü sayfalar›m›zda
çok çeﬂitli boyutlar›yla hep gündemde tutmaya çal›ﬂt›k.
Bu adaletsizli¤in bir baﬂka boyutuna iliﬂkin, Filistin Kurtuluﬂ Örgütü’nce aç›klanan verilere dayanarak, bir baﬂka aç›dan örnek vermek istiyoruz.
‹srail’in 1967’deki iﬂgalinden bu yana Filistin halk›n›n
dörtte birinin ‹srail cezaevlerine düﬂtü¤ü ortaya ç›kt›.
Halen ise, ‹srail cezaevlerinde 11 bin Filistinli bulunuyor. Ço¤u 30 y›ldan fazla ceza verilmiﬂ olan Filistinliler
aras›nda, 398 çocuk ve 110 kad›n bulunuyor. 850 dolay›nda Filistinli ise mahkemeye bile ç›kar›lmaks›z›n
gözalt›nda tutuluyor.
‹ﬂte size “önünde durulamaz” küreselleﬂen dünyan›n,
“kaç›n›lmaz” adaletsizli¤inin örne¤i. Bir halk›n dörtte
birinin hapsedilmesi ne demek; kim dayat›yor bu zulmü belli; aslolan kim destek veriyor ve kim göz yumuyor, ona bakmak laz›m.
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Ergani ARSLAN
1981’de Çorum-Dodurga-Mehmet Dede Obruk Köyü’nde do¤du... Halk›, vatan›,
idealleri için Dersim da¤lar›nda savaﬂ›rken 8 Nisan 2007’de ölümsüzleﬂti.

Gülender ÇAKMAK
1973’te Çorum’da do¤du... Halk›, vatan›, idealleri için Dersim da¤lar›nda
savaﬂ›rken 8 Nisan 2007’de ölümsüzleﬂti.

