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‹ﬂçiler, Köylüler, Memurlar,
Ö¤renciler, ‹ﬂsizler, Ev Kad›nlar›,
Ayd›nlar, Gecekondulular...
Bütün Halk Güçleri,
1 May›s Alan›’na...

‹ttihat v e Terakki’den b u
yana s üren k atliamlar tarihi!
Ermeni Soyk›r›m›
Nasturi Katliam›
Dersim
“Türk v e
Maraﬂ
Sünni” o lmayan›
Sivas
yoketme
Erzincan
politikas›n›n
Malatya
sonucudur
Rahip Santoro
Malatya...
Hrant Dink
ve Malatya...

Mustafa Suphiler
Bahçelievler
Balgat
16 Mart 1978
30 mart 1972
1 May›s 1977
12 Temmuz
17 Nisan
Gazi
19 Aral›k...

TAKS‹M ALANINI
ZAPTEDEL‹M!
HALKIN GÜCÜNÜ
GÖSTEREL‹M!

1 May›s’ta
1 May›s
A n k a r a : Taksim’deyiz!
A d a n a : Taksim’deyiz!
Alan›’na
A n t al y a : Taksim’deyiz!
A n t a k y a : Taksim’deyiz!
B u r s a : Taksim’deyiz!
D i y a r b a k › r : Taksim’deyiz!
E r z i n c a n : Taksim’deyiz!
E s k iﬂ e hi r: Taksim’deyiz!
H o p a : Taksim’deyiz!
‹ z m i r : Taksim’deyiz!
‹ z mi t : Taksim’deyiz!
K a r s : Taksim’deyiz!
M e r s i n : Taksim’deyiz!
S a m s u n : Taksim’deyiz!
Te k i r d a ¤ : Taksim’deyiz!
Tr a b z o n : Taksim’deyiz!
Uﬂak: Taksim’deyiz!
Z o n g u l d a k : Taksim’deyiz!
........: Taksim’deyiz!
......: Taksim’deyiz!
....: Taksim’deyiz!
..: Taksim’deyiz!
: Taksim’deyiz!
T ü m Türkiye
B ü t ü n H a l k , Taksim’deyiz.
Taksim, T ü r k i y e ’ d i r !
Ta k s i m , h a l k t › r !
Ta k s i m , h a l k › n d › r !

Günlerin bugün getirdi¤i
Bask› zulüm ve kand›r
Ancak bu böyle gitmez
Sömürü devam etmez
Yepyeni bir hayat gelir
Bizde ve ülkelerde
1 May›s 1 May›s
‹ﬂçinin emekçinin bayram›
Devrimin ﬂanl› yolunda
‹lerleyen halk›n bayram›
Yepyeni bir güneﬂ do¤ar
Da¤lar›n doruklar›ndan
Mutlu bir hayat filizlenir
Kavgan›n ufuklar›ndan
Yurdumun mutlu günleri
Mutlak gelen gündedir


Ça¤r›
‹lan

G Salih Sevinel’in

Kat le dilme si Da va s›
Ta rih: 3 May›s 2007 Perﬂembe
Yer: Tekirda¤ 2. Asl. Cz.
Sa at: 09.00

G Ülkemizde
Genç lik
Ge le cektir
Dergi si’ nin
10. Sa y› s› Ç›kt›...

*‹dil Kültür
Merkezi Tiyatro
Atölyesi’nden
tiyatro gösterimi
Ko nu: 1 Ma y›s
Tarih: 29 Nisan
Pazar,
Saat: 18.00

F Tiplerine
karﬂ› direniﬂte
10
Aral›k
Büyük
2000’de baﬂlaDireniﬂte ﬁehit d›¤› süresiz açDüﬂtüler
l›k grevini 3
Ocak’ta ölüm
orucuna dönüﬂtürdü. 7 May›s 2001’de ‹zmir Yeﬂilyurt Devlet Hastanesi’nde zorla t›bbi
müdahale iﬂkencesi alt›nda ﬂehit düﬂtü.

Hüseyin
KAYACI

Kayac›, 1969, Çorum Osmanc›k ‹lçesi Mehmet Dede Obluk Köyü do¤umludur. Alia¤a Tersaneleri’nde Limter-‹ﬂ üyesi olarak sendikal faaliyet yürütürken, 1998’de ‹zmir’de
gözalt›na al›narak MLKP üyeli¤inden tutukland›. Bergama
ve Buca hapishanelerinde kald›.

Büyük Direniﬂ’in 53. ﬂehidi
olarak ölümsüzleﬂti. Bektaﬂ, 15 ﬁubat
1976’da Dersim’in
Pülümür ‹lçesi’nde
do¤du. Genç yaﬂta
C. Tayyar
mücadele içinde
BEKTAﬁ
yerald›. 1997’de
TKP(ML) davas›ndan tutukland› ve Ulucanlar Hapishanesi’ne konuldu. Ulucanlar katliam›nda kurﬂunla yaraland›. F Tipleri sald›r›s›na karﬂ›
direniﬂte Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde
yerald›. 7 May›s 2001’de Ankara Numune Hastanesi’nde ﬂehit düﬂtü.

Kara deniz’in
Sesi
Ga ze te si’ nin
16. Sa y› s›

1 May›s 1 May›s
‹ﬂçinin emekçinin bayram›
Devrimin ﬂanl› yolunda
‹lerleyen halk›n bayram›
Vermeyin insana izin
Kanmas› ve susmas› için
Kitleyi bilinçlendirin
Hakk›n› almas› için
Bizlerin ellerindedir
Gelen ›ﬂ›kl› günler
Gün gelir gün gelir
Zorbalar kalmaz gider
Devrimin ﬂanl› yolunda
Bir ka¤›t gibi erir gider

Ç›kt›...

Ankara Gençlik Derne¤i
Ö¤rencileri
Ö⁄RENC‹ HAKLARIMIZI
‹S T‹ YORUZ BA HAR
ﬁEN L‹⁄‹ ’ne bütün
ö¤ren cile ri bekliyor...
Ta rih: 10 May›s 2007
Yer: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü
Sa at: 12.00
Program : Grup Yorum / ‹dilcan Müzik Toplulu¤u/
Konserler / Panel / Skeçler / Yar›ﬂmalar / Halk oyunlar›

3 May›s
9 May›s

G Özgür

Halil
ATEﬁ

Solmaz
KARABULUT

Fikri
KELEﬁ

Ali
YILMAZ

4 May›s 1992’de,
Ankara Dikmen’de bulunduklar› ev polis taraf›ndan kuﬂat›ld›. ‹çerideki dört halk kurtuluﬂ savaﬂç›s› direndi.
Çat›ﬂmalar sonunda
Solmaz Karabulut ve
Fikri Keleﬂ evde ﬂehit
düﬂerken, Halil Ateﬂ ve

KAYIP
Soner ve Hüsamettin
‘80’li y›llar›n sonundan itibaren gençlik
faaliyetleri içinde yerald›lar. Soner, Cerrahpaﬂa T›p FakülteHüsamettin
Soner
si’nde, Hüsamettin ise
YAMAN
GÜL
‹.Ü.’de okuyordu. Bu
dönemde DEV-GENÇ’in birçok faaliyeti içinde yerald›lar.
4 May›s 1992’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›lar ve bir daha
onlardan haber al›namad›.
4 May›s 1994’de
Dersim’in Pertek ‹lçesi Alt›nçevre Köyü yak›nlar›nda Devrimci
Sol gerillalar›yla jandarma ve özel tim
aras›nda çat›ﬂma ç›kt›.
Serpil
Ayten Yüksel 15 saat süren çat›ﬂmaYILMAZ
KELEﬁ
lar sonunda Serpil ve
Ayten adl› gerillalar
ﬂehit düﬂtü. Serpil, 1975, Dersim Çukur Köyü do¤umludur.

Ali Y›lmaz kuﬂatmay› yar›p çat›ﬂmay› sokaklarda sürdürerek ﬂehit düﬂtüler.
Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu
Sok. No:20/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
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Tel: 0212 241 26 41-Faks: 0212 241 11 16
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3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‹dil Kültür
Merkezi
Tiyatro
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Halil, Sivas Zara do¤umluydu. Mücadeleyle 12 Eylül öncesinde tan›ﬂt›. 1988’de devrimci harekete kat›ld›. SDB’lerin kuruluﬂundan itibaren yerald›. Son olarak Ankara SDB Komutan›yd›.
Solmaz, Bal›kesir Bigadiçli’ydi. Okul y›llar›nda baﬂlad›¤› mücadelesine ö¤retmenli¤inde de devam etti.
Memurlar›n örgütlenmesinde yerald›. 1989’da tutukland›. Tahliyesinden sonra SDB’de görevlendirildi.
Fikri, Sivasl› bir ailenin çocu¤u olarak ‹stanbul Ça¤layan’da do¤du. 1989’da mücadeleye baﬂlad›. Gecekondu mahallelerinde çal›ﬂmalar yapt›. 1990’da tutukland›. Tahliye olduktan sonra SDB savaﬂç›s› oldu.
Ali, Kastamonu do¤umluydu. Devrimci hareket içinde mahalli bölge çal›ﬂmalar› içinde yerald›. ‘91 ilkbahar›ndan itibaren SDB savaﬂç›l›¤› görevine atand›.
l957 do¤umluydu. DEV-GENÇ
saflar›nda yerald›, h›zla geliﬂti.
So¤ukkanl›l›¤›,
mütevazili¤i ve
kitle çal›ﬂmas›nErcan
daki yetene¤i
GÜNDO⁄DU önemli özelliklerindendi. Yönetici
yeteneklerinin geliﬂmesiyle birlikte
Do¤u Karadeniz sorumlulu¤unu üstlendi. 6 May›s 1980’de Aybast›’da
bir göreve giderken faﬂistlerin kurdu¤u pusuda ﬂehit düﬂtü.

Esenler
Halk
Meclisi
Giriﬂimi
üyesi
olan Ahmet ÖzAhmet
demir, 1
ÖZDEM‹R
May›s
1998’de
Cephe saflar›ndayd›. 1 May›s’ta polis sald›r›s›nda yaralanmas›ndan sonra bunal›ma
girerek 5 May›s 1998 günü
hayat›na son verdi.

6 May›s
1980’de
‹stanbul
Haydarp a ﬂ a
Teknik
Ö¤retSerap
men Okuﬁ‹MﬁEK
lu’nda
Deniz
Gezmiﬂler için düzenlenen anma s›ras›nda jandarman›n açt›¤› ateﬂ sonucu katledildi. Serap
DEV-GENÇ saflar›ndayd›. 1963
do¤umluydu.

Müjdat
ÇEL‹KYAY

Renan
ER‹ﬁ

Hasan
OKUT

9 May›s 1978’de Y›ld›z Üniversitesi’nde gece bölümünde bir
likte okuldan ç›karlarken, faﬂistlerin kurdu¤u pusuda katledildi
ler. Müjdat 1957, Hasan 1956, Renan 1953 do¤umluydu.

-

-

Boby S ANDS

IRA önderlerinden biriydi.
IRA'n›n
tutsak üyelerinin baﬂlatt›k lar› açl›k gre vind e Boby
Sands 5 Ma y›s 1981’de
ﬂehit düﬂtü.

Katliamlar ülkesinden
ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist bir Türkiye
yarataca¤›z!
r ya da geç, ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist bir ülkemiz olacak. Biz de, sömürünün, zulmün,
adaletsizli¤in, katliamlar›n, iﬂkencelerin olmad›¤› bir ülkede yaﬂayaca¤›z. Tüm zulümleri, bask›lar› ve yasaklar›, katliamlar›, bunun “er” olmas›n› önlemek içindir. Devrim ve
kapitalizmin yerine sosyalizmin inﬂa edilmesi ihtimali, mevcut düzende belki en az konuﬂulan ihtimal olmakla birlikte, bilinmeli ki, düzenin
tüm hesap, politika ve planlar›n› belirlerken, en fazla dikkate ald›¤› ihtimaldir.
May›s 1977’yi hat›rl›yor musunuz? 500 bin emekçi toplanm›ﬂt›k alana ve kurﬂunlar ya¤d›r›p 35
emekçiyi katlettiler. Yüzbinlerin
devrim ve sosyalizm bayra¤› alt›nda
toplanmas›, o günlerin biraz daha
yak›nlaﬂmas› demekti. O günleri,
yani, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve
sosyalizmi uzaklaﬂt›rmak için döktüler kan›m›z› 1 May›s alan›na.
arihimiz, katliamlarla içiçedir.
Fakat sözünü etti¤imiz yaln›zca
“geçmiﬂ” anlam›nda bir tarih de¤ildir. Yaﬂanm›ﬂ ve yaﬂanmakta olan
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‹çindekiler

tarihimizde katliamlar, varl›¤›n› her
an hissettiren ve gösteren bir olgudur. Bak›n iﬂte, 30 y›l önceki bir
katliam›n hesab›n› sormak için alanlara ç›kmaya haz›rlan›rken, bir ﬂehrimizde yeni bir katliam daha gerçekleﬂtirildi. Malatya’da üç Hristiyan›n katledilmesiyle ilgili say›s›z
spekülasyon, yorum duyup okuyacaks›n›z. Bunlar önemli de¤il son
tahlilde. Çünkü bunlar›n hiçbiri bu
katliamlardan devletin sorumlu oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmeyecektir.
eden katledildi üç Hristiyan?
Hrant Dink neden katledilmiﬂti? Hapishanede 6 kad›n diri diri neden yak›lm›ﬂt›? Peki ya Sivas’takilerin yak›lmas›ndaki neden neydi?
Neydi Maraﬂ’›n nedeni? 1 May›s
‘77’nin?.. Düzen farkl› olan› yokediyor. Fark “dini” olabilir, “›rksal”
olabilir, “düﬂünsel” olabilir; bunlar›n hangisinin öncelikli hedef olaca¤› da dönem dönem de¤iﬂebilir; ama
düzenin f ar kl› olana dü ﬂmanl›¤ ›
hiç de¤iﬂmemiﬂtir. ‹ttihat ve Terakki’den beri gelen bir politikad›r bu.
‹çinde katliamlar, suikastlar, iﬂkenceler, yasaklar, asimilasyonlar,

N

15

Devrimci bas›n gerçe¤in sesidir,
susturulamaz

16

Direniﬂle kazand›¤›m›z gibi mücadeleyle
uygulataca¤›z

3

Katliamlar ülkesinden ba¤›ms›z,

komplolar hepsi var. ‹ttihat ve Terakki’den beri gelen bu politika, bugün de devlet arac›l›¤›yla sürdürülüyor. Katliamlar, komplolar, döneme,
koﬂullara göre, ya resmi güçlere
yapt›rt›lm›ﬂ ya da faﬂistlere ve islamc›lara “ihale” edilmiﬂtir. Resmi
ve sivil faﬂist güçler, birlikte de kullan›lm›ﬂt›r. Ülkemizin bir hayli zengin olan infazlar, katliamlar, faili
meçhuller tarihinde bunlar›n hepsini
görebilirsiniz. Gerçekleﬂtirenler ister sivil, ister resmi olsun, hepsinde
ortak olan ise, katillerin R E S M ‹
olarak korunmas›d›r. 1 May›s 1977
katliam›nda oldu¤u gibi...
atliamlar›n hemen hepsinin
“sonra”s› da benzer bir seyir
gösterir. Bu benzerli¤in karakteristik özelli¤i, katillerin ya faili meçhul b›rak›lmas› veya her ﬂeye ra¤men aç›¤a ç›kanlar olduysa, onlar›n
aklanmas›d›r. 80 küsur y›ll›k tarihinde, halka karﬂ› onlarca, yüzlerce
de¤il, binlerce katliam›n, infaz›n,
faili meçhulün oldu¤u bir ülkede,
bunlardan dolay› yarg›lanan ve cezaland›r›lanlar›n say›s›, bir elin parmaklar›n› geçmez. Bunun böyle olmas›n›n o günkü iktidarlarla, o günkü baﬂbakanlar veya polis ﬂefleriyle
ilgisi yoktur. Katliam da, katillerin
cezas›z kalmas› da, bu düzenin ihtiyaçlar›n›n sonucudur. Egemen s›n›flar›n ç›karlar› böyle gerektirdi¤i
içindir. Düzen partilerinin yöneticileri, bürokrasideki yetkililer, esas
olarak bu ç›karlara cevap vermekte-

K

34

Kabazl› köylüleri: Çöpe karﬂ›

35

Hayat›n ‹çindeki Teori: Sendikac›l›k

40

Bir ‘utanç duvar›’ da Ba¤dat’a yap›l›yor

42

Yurtd›ﬂ›: ‘Belçika demokrasisi s›nan›yor’

18

Malatya katliam›n› yaratan politikalar

44

Patronlar asimilasyonda kararl›

24

Dinci ve milliyetçi ideolojilerin “vahﬂetle”

46

Emperyalistler için bir ‘kahraman’

iliﬂkisi

demokratik, sosyalist bir Türkiye...

halklar›n gözünde ayyaﬂ bir ‘hain’

5

Taksim’deyiz....

26

Tüm halklar; faﬂizme karﬂ› birleﬂelim

47

“Yaﬂas›n devrimciler. Kahrolsun faﬂizm”

6

Bekle bizi Taksim geliyoruz!

27

‘‹hmal’ de¤il, kas›t

48

Yunus Gündo¤du

9

1 May›s kavgas›n›n kalbi Taksim- 3

28

Demokrasicilik oyunu

49

Ergani Arslan, Gülender Çakmak, Yunus

13

Emek: E¤itim emekçileri kadrolaﬂmaya ve

30

Gençlik: YÖK’ü protestoya ceza ya¤d›

33

Cenazede devlet terörü

ek ders gasb›na ‘hay›r’ dedi

Gündo¤du ve Solmaz Demir bu...
50

Solmaz Demir

dirler. Bunun kan›t› ﬂudur ki; geçti¤imiz ony›llar boyunca say›s›z hükümet de¤iﬂmesine, say›s›z bürokrat de¤iﬂmesine ra¤men, katliamlar
ve katliamlar karﬂ›s›ndaki tutum,
de¤iﬂmeden devam etmiﬂtir.
u ülkenin tarihini ve sistemin
niteli¤ini bilerek diyoruz ki, düzen devam ettikçe, katliamlar devam edecektir. Katliamlar›n sonraki
seyrinde de önemli bir de¤iﬂiklik olmayacakt›r. Keﬂke yan›lsak, ama
yan›lmayaca¤›m›z› biliyoruz. Ülkemize dair, temel hiçbir öngörümüzde yan›lmad›k. Bu nedenledir ki, 1
May›s 1977 katliam›n›n hesab›n›
sorman›n anlam›, bizim için, sadece
“hukuki” bir mesele olman›n ötesindedir. Baﬂtan beri s›ralad›klar›m›z›n
siyasal ve mant›ksal sonucu ﬂudur:
‹nfazlar›n, iﬂkencelerin, katliamlar›n olmad›¤› bir ülkede yaﬂamak istiyorsak, bu düzeni de¤iﬂtirmek zorunday›z.
evcut düzen devam ettikçe,
katliamlar›n da sürece¤ini, katillerin gerekti¤i gibi cezaland›r›lmayaca¤›n› bilmemize ra¤men ve
asl›nda tam da bu nedenle, her infaz›n, katliam›n unutulmamas›-unutturulmamas› için büyük mücadeleler verdik. Adalet iste¤i temelinde
herkesin bu düzenin gerçekleriyle
yüzleﬂmesini istedik. Nitekim, mücadelenin veya gerçeklerin zoruyla
açmak zorunda kald›klar› her iﬂkence, infaz, katliam davas›, bu sonucu
vermiﬂtir.
ç tane iﬂkenceciye, beﬂ tane infazc›ya ceza verilmesiyle ne
adalet yerine gelir, ne de zulmün
önü kesilmiﬂ olur. Kesilmeyece¤i
için, düzenin kendisini de¤iﬂtirmeyi
hedefliyoruz. Kesilmeyece¤i için
halk›m›za kendi kurtuluﬂunun düzen de¤iﬂikli¤inden geçti¤ini göstermek için mücadele ediyoruz. Bu
gerçek er-geç görülecek, bu bilinç
er-geç halk›n en geniﬂ kesimlerinde
hakim olacak ve en baﬂta dedi¤imiz
gibi, halk›n devrimci iktidar› arac›l›¤›yla er-geç ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist Türkiye inﬂa edilecektir.
evrimci Halk ‹ktidar› arac›l›¤›yla; baﬂka bir güçle de¤il!
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Neden? Çünkü baﬂka hiçbir güç bu
de¤iﬂiklikleri yapamaz. Baﬂka hiçbir güç, ülkemizi ba¤›ms›zlaﬂt›ramaz, demokratikleﬂtiremez. Kimileri, bazen TÜS‹AD’›n demokrasi paketleriyle ülkemizin demokratikleﬂtirilece¤ini ileri sürdüler. Kimileri,
AB üyeli¤inden beklediler demokrasiyi. Sonuç? Tam bir hayal k›r›kl›¤›. Oligarﬂinin iktidarlar›, belli bir
dönem ç›karmak zorunda kald›klar›
“AB’ye uyum” yasalar›ndan ﬂimdilerde çokça ﬂikayet etmektedirler.
Eskiden daha rahat katlediyorduk
hay›flanmas› içindedirler. Oysa aç›k
ki ﬂu veya bu biçimde yine katletmeye devam ediyorlar.
u konuda iki uç oluﬂmuﬂ durumda asl›nda. Bir uç, “AB eﬂittir demokrasi” fikrinde. Di¤er taraf
ise “AB her kötülü¤ün kayna¤›” diye düﬂünüyor. Ne birinci düﬂüncenin sahipleri gerçek bir demokrasiyi
savunuyor, ne de ikinci düﬂüncenin
sahipleri ba¤›ms›zl›¤›... Demokrasiyi savundu¤u iddias›nda olan, “ba¤›ms›zl›¤›” hesaba bile katm›yor.
Ba¤›ms›zl›¤› savundu¤unu iddia
edenler de, demokrasi olmasa da
olur yaklaﬂ›m›nda. Fakat her iki kesim de, asl›nda mevcut kapitalist sömürünün bir biçimde devam›ndan
yana. Demek ki halk›n cephesinden farkl› bir yaklaﬂ›m oluﬂturulmak zorundad›r.
May›s alanlar›, iﬂte bu farkl›
yaklaﬂ›m›n ortaya konuldu¤u
yerlerden biridir. Alanlar› k›z›la boyayan devrim ve sosyalizm bayraklar›, farkl› yaklaﬂ›m› anlat›r kitlelere. Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve
sosyalizmi gerçekleﬂtirecek tek gücün emekçiler oldu¤unu anlat›r. Ve
böyledir de. Oligarﬂik s›n›f ve katmanlar›n demokrasiyi veya ba¤›ms›zl›¤› istemeleri için bir neden yoktur. Onlar, sömürülerini, kazançlar›n› ve sefahatlar›n› ancak faﬂizmle ve
emperyalizmle iﬂbirli¤i içinde sürdürebilirler. Böyleyken demokrasiyi, ba¤›ms›zl›¤› neden savunsunlar?
Demokrasiyi ve ba¤›ms›zl›¤› savunmak için yaln›z halk›n hakl›, geçerli
ve zorunlu nedenleri vard›r. Böyle
oldu¤u için de ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir Türkiye’nin KU-

B
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RUCUSU, ancak d e v r i m c i b i r h a l k
i k t i d a r › olabilir diyoruz. Ve elbette,
sözümüzle tutarl› olarak, böyle bir
iktidar› kurmak için mücadele ediyoruz.
May›s 1977 katliam›n›n hesab›n›
sormak, 1 May›s alan›n› 30 y›l
sonra zaptetmek, bu mücadelenin
bir parças›d›r. Çankaya’ya ç›kmak
sömürücülerin gündemidir, Taksim’e ç›kmak, emekçilerin. Çankaya’ya ç›kanlar, türbanl› ya da türbans›z, tekellerin sömürüsünü sürdürecekler. Taksim’e ç›kanlar, sömürüye dur diyorlar. Çankaya’ya
ç›kanlar, ba¤›ml›l›¤›, faﬂizmi, kapitalizmi sürdüren yasalar› onaylayacaklar. Taksim’e ç›kanlar, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme
karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ›
sosyalizm için hayk›racaklar. K›sacas›, ne Çankaya tek baﬂ›na bir
“köﬂk”tür, ne Taksim, sadece bir
“meydan”dan ibarettir. Her ﬂeyin
yeri, önemi, anlam›, s›n›flar mücadelesi içinde oynad›¤› rolle tan›mlan›r.

1

aksim alan›n› tarihsel 1 May›s
alan›m›z olarak tan›ml›yoruz.
Bu tan›m o meydanda dökülen kanlar›m›zla yap›ld›. ﬁimdi o meydanda ﬂehitlerimizi anacak, katillerin
yakas›na yap›ﬂacak, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir Türkiye’de
yaﬂama özlemimizi ete kemi¤e büründürece¤iz. Sömürücü, asalak
burjuvazinin yaratt›¤› bu ülke, bizim istedi¤imiz bir ülke de¤il. Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir
Türkiye’yi halk olarak, emekçiler
olarak istiyoruz. 1 May›s alan›nda
birleﬂelim ve hedefimize do¤ru bir
ad›m daha atal›m. 2 May›s’ta ülkemizin emekçileri bir gün öncesinden daha umutlu olurlarsa, iﬂte bu
bizim baﬂar›m›z olacakt›r. Baﬂaraca¤›z. Kazanaca¤›z. Özledi¤imiz
Türkiye’yi yarataca¤›z. Y›llard›r ayn› inanç ve coﬂkuyla söyledi¤imiz
marﬂ›n sözlerinde oldu¤u gibi:
Varl›¤›m›z feda olsun
bu u¤urda savaﬂa
Yemin ettik biz emekçiler
sosyalizmi k urmaya!

T

1

TAKS‹MDEY‹Z!
MAYIS ALANI’NDAYIZ
ÇÜNKÜ:

#

30 y›ll›k özlemimizi dindirmek için, 30 y›ll›k hesab›m›z›
sormak için, ﬂehitlerimizi ve katillerini u n u t m a d › ¤ › m › z › v e u n u t t u rmayaca¤›m›z› tüm dünyaya bir kez
daha ilan etmek için 1 May›s Alan›’nday›z. 1 May›s Alan›’nda att›¤›m›z her ad›m, hayk›rd›¤›m›z her
slogan, katillerin tepesine indirilmiﬂ
bir yumruktur.

#

1 May›s, dünyan›n bütün
emekçilerinin ve ezilenlerinin
ortak bayram›d›r. Dünyan›n tüm
ezilenlerinin sesine sesimizi katmak
için, dünyan›n ve bu ülkenin, bizim,
yani h a l k l a r › n o l d u ¤ u n u göstermek için 1 May›s Alan›’nday›z.

#

Çankaya’ya türbanl› m› ç›ks›n türbans›z m› ç›¤›rtkanl›klar›na karﬂ›, eme¤in, emekçilerin
taleplerini gündeme yerleﬂtirmek
için 1 May›s Alan›’nday›z. Burjuvazi, kendi gündemini “ülkenin tek
gündemi” haline getirmeye çal›ﬂ›r;
böyle yönetirler; emekçiler, burju-

Türk-‹ﬂ
Her
Zamanki
Rolünü
Oynuyor

vazinin gündemini parçalamakla
yükümlüdür. Onlar›n gündemini
parçalamak için 1 May›s Alan›’nday›z.

#

Yok say›lanlar›n, 5 y›lda bir
verecekleri oyun d›ﬂ›nda kendilerine zerre kadar d e ¤ e r verilmeyenlerin, bu ülkenin tüm de¤erlerini
üreten ve yaratanlar oldu¤unu göstermek için 1 May›s Alan›’nday›z.

#

Milliyetçili¤in, ba¤nazl›¤›n
k›ﬂk›rt›lmas›na, halk›n birbirine düﬂürülmesine karﬂ›, birlik ve
dayan›ﬂmay›, t ü m d ü n y a h a l k l a r › n›n kardeﬂli¤ini göstermek için 1
May›s Alan›’nday›z.

#

Dilimiz, inanc›m›z, mezhebimiz, düﬂüncemiz, rengimiz
farkl› olsa

da biz halk›z. Ç›karlar›m›z ortak,
kaderimiz ortak. Ortak ç›karlar›m›z
için, kendi kaderimize el koymak
için 1 May›s Alan›’nday›z.

#

Tart›ﬂ›lmas›na tahammül bile
edemedikleri paras›z e¤itim,
paras›z sa¤l›k talebimizi hayk›rmak için, emperyalist tekellerin diz-

ginsiz ya¤ma ve talan›na dur demek
için, 1 May›s Alan›’nday›z.

#

30 y›ll›k ya sa ¤› k› rma k, yasaklara, faﬂist teröre meﬂru
haklar›m›z› kullanarak cevap vermek için, 1 May›s Alan›’nday›z.

#

Binlerce M e h m e t olup yürüyece¤iz 1 May›s Alan›’na.
Binlerce bayrakla k›z›la boyayaca¤›z 1 May›s Alan›’n›.

#
#

Tayyipler’in saltanat›na karﬂ›
eme kçil eri n ikt idar› n› kurmak hedefiyle yürüyece¤iz.

1 May›s Alan›’n› dolduracak
kalabal›ktan daha ﬂimdiden
korkuyorlar. Meydan› sarsacak
ad›mlar›m›z, as›l sar-

s›nt›y› onlar›n yüreklerinde yarat›yor...

#

Korkmakta hakl›lar. Çünkü
asl›nda bu ne sadece bir günün, ne sadece bir alan›n kavgas›.
Bu bir iktidar kavgas›. Biz iktidar›
istiyoruz. Alanlardaki varl›¤›m›z›n
anlam› budur.

1976 1 May›s’› önc es inde D ‹S K “ 1 M a y › s ' B a h a r v e
Çiçek Bayram›' de¤ildir. O gün k›rlarda e¤lenmeyi, çiç e k t o p l a m a y › b i z b u r j u v a z i y e v e s › n › f u z l a ﬂ m a c › s › se n dikalara, Türk-‹ﬂ’e b›rak›yoruz" d iy o rd u . ﬁi md i yin e
g ü n , o g ü n d ü r.
S o l ’ d a n h i ç k i m s e , h i ç b i r g e r ek çey le T ü r k - ‹ ﬂ ’ i n b u
bozguncu, bölücü 1 May›s’›na yedeklenmemeli,
de st ek vermeme li dir. Bozgunculu¤a ortak olmuﬂ olur.
Türk-‹ﬂ’in sendika a¤alar›n› Kad›köy’de yaln›z
b›rakal›m. Bozgunculu¤una izin vermeyelim.

Sar›, iﬂbirlikçi, A me rikan c› T ü r k - i ﬂ ,
tüm iﬂçiler, emekçiler b ü y ü k b i r coﬂkuyla 1
May›s A l a n › ’ n a ç › k m a y a h a z › r l a n › r k e n , 1
May›s’› Kad›köy’de kutlayaca¤›n› aç›klad›.
Türk-‹ﬂ’in yapmak istedi¤i, BÖLÜCÜLÜK, BOZGUNCULUK’tur!
Türk-‹ﬂ’in genel siyasi tarihi bir y a n a ,
1 May›slar k o n u s u n d a k i s i c i l i o r t a d a d › r.
K i m s e h i ç b i r ﬂey yapmasa, 1 May›s T ü r k ‹ ﬂ ’ i n u m u r u n d a b i l e o l m a y a c a k t › r.
5
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1 May›s
pikniklerine
binlerin
Taksim
coﬂkusu
hakim
oldu

Taksim’de 122 ﬂehidimizle birlikte
olaca¤›z” diye konuﬂtu.
Konuﬂmas› sloganlar ve alk›ﬂlarla karﬂ›lanan Kulaks›z’›n ard›ndan
Tiyatro Simurg sahne ald›. Program
boyunca sergiledikleri oyunlarla be¤eni toplayan Tiyatro Simurg’tan
sonra, alanlar› Dev-Genç’in kararl›l›¤› ile inletmeye haz›rlanan Gençlik Federasyonu’nun Halk Oyunu
Ekibi yöresel oyunlar›n› sergiledi.
En son sergilenen “kule” oyununda
Dev-Genç bayra¤› aç›lmas› ise büyük bir alk›ﬂ ald› ve Hakl›y›z Kazanaca¤›z Marﬂ›n› binlerce kiﬂiyle birlikte söyleyen gençler, “Yaﬂas›n
Dev-Genç Yaﬂas›n DevGenç’liler ” sloganlar›yla sahneden u¤urland›.
Hapishanelerden gelen mesajlar›n da okundu¤u piknik program›,
Erdal Bayrako¤lu’nun Karadeniz türküleri ile sürdü. Bayrako¤lu
herkesi, “1 May›s’ta hep birlikte
Taksim’de olmaya” ça¤›rd›.
Horonlar›n oynand›¤› dinletiyi,
küçük yaﬂlar›na ra¤men yüreklerine
kocaman umutlar s›¤d›ran Grup Yorum Çocuk Korosu takip etti.
Yemek aras›, oynanan oyunlar,
yar›ﬂmalarla devam eden programda, s›ra Burhan Berken’in Kürtçe
ezgilerine gelmiﬂti. Devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂundan
sonra söz alan HÖC Temsilcisi
Eyüp Baﬂ, 1 May›s’›n önemine ve
Taksim’e vurgu yaparak, herkesi 1
May›s’ta Haklar ve Özgürlükler
Cephesi saflar›na ça¤›rd›.
Grup Yorum Korosu’nun dinletisi ile süren piknikte, sab›rs›zl›kla
beklenen an gelmiﬂti. Temsili milislerin coﬂkulu yürüyüﬂü aras›nda
sahneye ç›kan Grup Yorum, birbirinden güzel, coﬂkulu marﬂlar› ile,
piknik alan›n› haraketlendirdi.
Grup Yorum üyeleri yapt›klar›
konuﬂmalarda ﬂunlar› söyledi: “ May›s günleri kap›m›z› çal›yor. Heyecanl›y›z her zamankinden daha da
çok. 30 y›l önce o meydanda yitirdiklerimizin ça¤r›s›yla gidiyoruz bu
y›l Taksim Meydan›’na.

HÖC’lüler: 1 May›s’a Haz›r›z
Bekle Bizi Taksim Geliyoruz!
1 May›s'ta Taksim Alan›’na yans›yacak olan coﬂku ve kararl›l›k, öncesinde düzenlenen Geleneksel 1
May›s Piknikleri’nde kendini gösterdi. ‹stanbul’dan Uﬂak’a birçok
yerde yap›lan pikniklerde, s›k›l›
yumruklarla ‘77 1 May›s ﬂehitlerinin hesab›n› sorma kararl›l›¤› yans›t›l›rken, omuz omuza çekilen halaylarda Taksim’in coﬂkusu hakimdi.

‹stanbul Taksim’e Haz›r!
Temel Haklar Fedarasyonu’nun
1 May›s pikni¤i, 22 Nisan’da Sar›yer Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan›’nda yap›ld›. 5 bin kiﬂi, Taksim’e
akma, “5 bin Mehmet olma” kararl›l›¤›yla coﬂkulu bir görünüm sergiledi.
1 May›s’ta Taksim’de olman›n,
‘77 katliam›n›n hesab›n› soracak olman›n coﬂkusunu ve önemini piknik
alan›na yans›tan HÖC imzal› “1
May›s’ta Taksim’de ‘77 Katliam›n›n Hesab›n› Soral›m” yaz›l› afiﬂler
piknik alan›ndaki bütün a¤açlara
as›lm›ﬂt›. Ayn› slogan›n bulundu¤u
büyük bir pankart ta sahnede yerini
alm›ﬂt›. Okunan s›cak bir merhabayla baﬂlad› piknik program›.
“Merhaba! Sadece harmandal›nda ve dost sofralar›nda dizk›ran-

lar; Merhaba! Dostlu¤u, kardeﬂli¤i,
inanc› yüreklerinde büyütenler, hoﬂ
geldiniz... Hiçbir zaman umudunu
yitirmeyen, yedisinden yetmiﬂine
kavgay› omuzlayanlar hoﬂ geldiniz... Tecrit duvarlar›nda gedik
açan analar, babalar, eﬂler, çocuklar, ailelerimiz hoﬂ geldiniz... ‹ﬂçiler, emekçiler, kondulardan gelenler, umudu gelece¤e taﬂ›yan gençler,
yoksullar, halk›m›z hoﬂ geldiniz..
Meydanlar› bize kapatanlara inat,
bu y›l 1 May›s’› gerçek alan›nda
kutlama inanc›n› taﬂ›yanlar, Cepheliler hoﬂ geldiniz...”
Kitle konuﬂmay› büyük bir coﬂkuyla ve alk›ﬂlarla karﬂ›lad›. Her
ﬂey 1 May›s’a ayarl›yd›. Pikni¤e kat›lanlar da 1 May›s coﬂkusuyla oradayd›lar. ‹lk olarak Sar›gazi Temel
Haklar’›n müzik grubu Umut Ya¤muru sahne ald› ve ﬂark›lar›n› 1 May›s ﬂehitlerine adad›.
Ölüm orucu direniﬂinde iki k›z›n› ﬂehit veren Ahmet Kulaks›z, Gülsüman, ﬁenay, Canan ve Zehra’n›n
ölüm y›ldönümleri nedeniyle bir
konuﬂma yapt›. Kulaks›z; “7 y›l
sonra bir direniﬂ sürecini aln›m›z›n
ak›yla sonuçland›rd›k. Bu 1 May›s’ta HÖC korteji 122 ﬂehitle beraber yürüyecek. Onlar›n yüre¤iyle
Taksim’i bize kapatmaya çal›ﬂanlara karﬂ› yürüyece¤iz. 1 May›s’ta
6
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Adana
Ne ya¤an ya¤mur temizleyebilir
Taksim’in meydan›na akan kan›m›z›
ne de pas parlak ›ﬂ›klar gizleyebilir
Kazanc› Yokuﬂu’nda yitirdiklerimizin yüzlerini... ﬁiﬂhane’nin kald›r›m›n›n her bir taﬂ› Mehmet’in ve yoldaﬂlar›n›n elindedir hala. Onun
genç öfkesi ile yürüyece¤iz yine bu
1 May›s’ta.”
Dersim ﬂehitlerini de unutmayan
Yorum, Dersim’de Do¤an Güneﬂ
parças›n› seslendirmeden önce, “bir
gerilla türküsü kat›yoruz kara k›ﬂ›n
yerine, bahara kessin diye da¤lar.
Da¤lar damar damar bahar› müjdeliyor ﬂimdi ve da¤ baﬂlar›n› tutan
yi¤itler türkü söylüyor Dersim’in
doruklar›nda. Aln›nda y›ld›zl› bereleri ve ellerinde mavzerleriyle, türkü söyler gibi kar›ﬂt› Munzur çay›na
Gülender, Yunus, Ergani ve Solmaz... Onlar›n yakt›¤› türküyü söylüyoruz ﬂimdi” diye konuﬂtu.

Ankara

“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar›n›n hayk›r›ld›¤›
alanda, Dersim’de Do¤an Güneﬂ
türküsü ve Cemo, binlerce kiﬂi taraf›ndan s›k›l› yumruklarla söylendi.
Hakl›y›z Kazanaca¤›z Marﬂ› ile
piknik sona ererken, binlerce yürek
ayn› coﬂkuyla 1 May›s alan›nda buluﬂma dilekleriyle ayr›ld›.

Ankara Taksim’e Haz›r!
Ankara'da "Geleneksel Birlik ve
Dayan›ﬂma Pikni¤i" 22 Nisan günü
K›l›çlar Köyü'nde yap›ld›. 300 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte, "1 May›s'ta
Taksim'de Haklar ve Özgürlükler
Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim" yaz›l› pankart as›ld›.
Dikmen Temel Haklar Tiyatro

Toplulu¤u’nun ‘Partizan Tanya'
oyunuyla baﬂlayan etkinlikte,
Grup Mulanbu’nun türküleri ile
halaya duruldu. ‹dilcan Kültür
Merkezi'nde çal›ﬂmalar›n› yürüten
liselilerin bir müzik dinletisinin
ard›ndan, TAYAD'l› Aileler ad›na
konuﬂan Semiha Eyilik, tecrit üzerine k›sa bir konuﬂma yaparak, sözü Sevgi Saymaz'›n annesi Fikriye
Saymaz'a b›rakt›. Fikriye Saymaz
da, hapishanelerdeki sorunlar›n takipçisi olunmas›n› isterken, HÖC
ad›na yap›lan konuﬂmada 1 May›s'ta
Taksim'de olman›n önemi anlat›ld›.
Piknik, ‹dilcan Müzik Toplulu¤u'nun türküleri, halaylar ve oyunlarla sona erdi.

‹zmir Taksim’e Haz›r!
Ayn› gün ‹zmir'de de HÖC’lüler
piknikteydi. Sarn›ç Belediyesi piknik alan›nda yap›lan pikni¤e 200 kiﬂi kat›l›rken, Ege Temel
Haklar Derne¤i Baﬂkan› Nurhan Y›lmaz, 1
May›s'ta Taksim'de olma ça¤r›s› yapt›.
Büyük Yamanlar Temel Haklar Müzik Grubu, Do¤ançay Yard›mlaﬂma Derne¤i ﬁiir Grubu, Buca Temel Haklar
Tiyatro Toplulu¤u, Ege
Temel Haklar Semah
Erkân›, Grup Rojbin ve
Grup Gün›ﬂ›¤›, s›ras›yla sergiledikleri oyunlar, söyledikleri türküler ve
okuduklar› ﬂiirlerle 1 May›s coﬂkusunu piknik alan›na taﬂ›d›lar.

Antalya Taksim’e Haz›r!
Antalya Temel Haklar’›n düzenledi¤i piknik
ise, Meﬂekap›s› Piknik
Alan›’nda, "Birlik, Mücadele ve Dayan›ﬂma” ﬂiar›yla yap›ld›. Dernek
Baﬂkan› Züleyha Kurt, 1
May›s'›n tarihsel geliﬂimi
ve bu sene Taksim'de yap›lacak olan kutlaman›n
önemine de¤indi¤i konuﬂmas›nda, “1 May›s'ta
Taksim'e” ça¤r›s› yapt›.
7
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1 May›s marﬂ›n›n coﬂkuyla söylendi¤i piknikte davul zurna ile halaya duruldu ve Grup Sesleniﬂ'in
seslendirdi¤i türkü ve marﬂlara, piknikteki 100 kiﬂi de eﬂlik etti.

Adana Taksim’e Haz›r!
Adana'da "Halk Sofras› Pikni¤i"
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan, ÇEAﬁ
piknik alan›nda yap›ld›.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte,
halk oyunlar›, Adana Gençlik Derne¤i’nin haz›rlad›¤› skeçler ve Müzik Grubu’nun dinletisi ile coﬂku
doru¤a ç›kt›. HÖC ad›na yap›lan
konuﬂmada, Taksim ça¤r›s› yap›larak, “Alanlarda iﬂçilerle, emekçilerle, halkla birlikte, omuz omuza
yürümenin, onlarla birlikte umudu
türküleﬂtirmenin coﬂkusunu yaﬂayaca¤›z” denildi.

Hatay Taksim’e Haz›r!
Antakya HÖC üyeleri de, Karaali Beldesi'nde bulunan H›d›r Türbesi'nde düzenledi¤i piknikte, “bekle
bizi Taksim” dediler.
ﬁiirlerin okundu¤u omuz omuza
halaylar›n çekildi¤i piknikte, Temel
Haklar Federasyonu'nun yapt›¤› 1
May›s aç›klamas› okunarak, “Taksim’de olal›m” ça¤r›s› yap›ld›.

ONLAR TAKS‹M’DE OLACAK!

Uﬂak Taksim’e Haz›r!
1 May›s’a haz›rl›k pikniklerinden biri de Uﬂak'tayd›. Uﬂak Gençlik Derne¤i taraf›ndan Huzur Park'ta
düzenlenen piknikte, 1 May›s üzerine konuﬂmalar yap›l›rken, Grup
Umutyeli'nin söyledi¤i türkü ve
marﬂlar eﬂli¤inde halaylar çekildi.
*
Yu r t d › ﬂ › n d a d a 1 M a y › s h a z › rl › k l a r › s ü r ü y o r. Berlin’de 1 May›s
pikni¤i düzenleyen HÖC üyeleri,

sürece iliﬂkin sohbetler yaparken, 1
May›s’ta Berlin’de daha coﬂkulu ve
kitlesel bir HÖC korteji oluﬂturma
kararl›l›klar›n› ifade ettiler.

Devrimci 1 May›s Platformu

Taksim’e Haz›rlan›yor
Bileﬂenleri aras›nda HÖC’ün de
yerald›¤› Devrimci 1 May›s Platformu, engellemelere karﬂ›n, kurdu¤u
imza standlar›nda tüm halk› 1 May›s’ta Taksim Alan›’na ça¤›r›yor. 17

Nisan’dan itibaren 1 hafta boyunca
Taksim ve Aksaray Metro ç›k›ﬂlar›nda, Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda imza standlar› kurularak,
“Taksim’de 1 May›s Yasa¤›na Son,
‘77 Katliam›n›n Sorumlular› Yarg›lans›n, 1 May›s Resmi Tatil ‹lan
Edilsin” taleplerini içeren metin imzaya aç›ld›. Halk›n ilgi gösterdi¤i
standlarda 1 May›s’›n neden Taksim’de kutlanmas› gerekti¤i anlat›larak ça¤r› bildirileri da¤›t›ld›. Aksaray’da ça¤r›ya tahammül edemeyen polis 3 kiﬂiyi gözalt›na ald›.

Taksim’de k ararl›y›z

Adana ve Antalya: 1 May›s’ta
‹stanbul Taksim Alan›’nday›z

Bu arada, D‹SK, KESK, TTB ve TMMOB Baﬂkanlar›, ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu ve ‹stanbul Valisi
Muammer Güler ile yapt›klar› görüﬂmelerde, 1 May›s’ta devletin sorun ç›karmamas›n› istediler ve Taksim’de
kutlama kararl›l›klar›n› bir kez daha dile getirdiler.

Ülke genelinde tek bir 1 May›s ça¤r›s›na ses veren
kentlere, Adana ve Antalya da eklendi.
21 Nisan günü Adana’n›n ‹nönü Park›’nda biraraya
gelen, D‹SK, Adana Tabipler Odas›, Halkevleri, Yurtsever Cephe, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Çukurova Halk Kültür Merkezi, Ö¤renci Kolektifleri ve Kald›raç, “Birlik Mücadele Dayan›ﬂma
‹çin 1 May›s’ta Taksim’deyiz”
pankart› açarak, 1 May›s’ta Taksim’de olacaklar›n› ilan ettiler.
D‹SK 6. Bölge Baﬂkan› Kemal Arslan taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “1May›s ‘77 katliam›n›n 30’uncu y›ldönümünde
sorumlular›n›n aç›¤a ç›kar›larak
hesap sorulmas› için Taksim’deyiz. Bütün halk›m›z›, emek dostlar›n›, özgür ve demokratik bir ülke özlemi içinde olan herkesi 1
May›s’a davet ediyoruz” denildi.
29 Nisan’da ‹nönü Park›’nda
aç›klama yap›laca¤› ve 30 Nisan’da saat 18.00’de Genel-‹ﬂ Sendikas› önünde toplanarak U¤ur Mumcu Meydan›’na gelinip, buradan otobüslerle hareket edilece¤i belirtildi.
23 Nisan günü, Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda toplanan, HÖC, Halkevleri ve Yurtsever Cephe üyeleri, “1
May›s’ta Taksim’deyiz” pankart› açt›lar. Eylemde konuﬂan, Antalya Temel Haklar Baﬂkan› Züleyha Kurt,
2007 1 May›s’›n›n haklar›m›za, ekme¤imize ve daha
önemlisi gelece¤imize sahip ç›kmak için meydanlar›
dolduraca¤›m›z bir gün oldu¤unu hat›rlatarak, “Yer
TAKS‹M’dir. ﬁekli ise B‹RL‹K, MÜCADELE VE
DAYANIﬁMADIR” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan K›ﬂlahan Meydan›, Iﬂ›klar Caddesi ve Cumhuriyet Meydan›’nda bildiri da¤›t›ld›.

Polisin 1 May›s Tahammülsüzlü¤ü
‹ﬂçilerin, emekçilerin birlik, mücadele ve dayan›ﬂma gününe tahammül edemeyen AKP iktidar›n›n polisi, 1 May›s afiﬂlerinin as›lmas›n› engellemeye çal›ﬂ›yor.
‹ s t a n b u l E s e n l e r Nam›k Kemal Mahallesi'nde 1
May›s afiﬂi yapan U¤ur ‹lbay ve Ça¤daﬂ Karabayraktar
isimli HÖC’lüler, 23 Nisan günü gözalt›na al›nd›. Mahalle halk› ve dernek üyeleri olay› duyar duymaz toplanarak, polisin sald›rgan tutumunu protesto ettiler ve
toplu olarak binlerce bildiri da¤›t›m› yapt›lar.
Esenler halk› 1 May›s’ta Taksim’de olaca¤›n› bir
kez daha hayk›r›rken, gözalt›na al›nanlar ise beﬂ saat
karakolda tutulduktan sonra serbest b›rak›ld›lar.
S a m s u n ’ d a da ayn› gün afiﬂ yapan Hasan To¤an ve
Hacer Örgülü, sivil polisler taraf›ndan engellenmek istendi. Hiçbir gerekçe bulamayan polis, ‘kabahatler kanunu’na dayanarak, kesti¤i 1000 YTL ceza ile sonuç
almaya çal›ﬂt›.
Ayn› gün A d a n a ’d a da 1 May›s afiﬂi yapan Hasan
Kutlu, Ferdane Zorlu ve Ramazan Iﬂ›k gözalt›na al›nd›.
‹zin belgesi olmas›na karﬂ›n polis, burada da “Kamuya
ait yere afiﬂ ast›klar› ve çevreyi kirlettikleri” bahanesi
uydurarak, 117’ﬂer YTL para cezas› kesti.
25 Nisan günü Elaz›¤ ’ d a Devlet Hastanesi önünde
1 May›s ça¤r›s› yapan Mustafa Efkan›l Atasever ve
Adem Y›ld›z isimli iki HÖC’lü, polis taraf›ndan sürüklenerek gözalt›na al›nd›lar.
D e r s i m ' d e 1 May›s'la ilgili afiﬂleri mahallelerde
asan Özcan Do¤an ve Zeynep Karademir, 24 Nisan’da,
onlarca çevik kuvvet polisinin deste¤i ve biber gazlar›
kullan›larak gözalt›na al›nd› ve kiﬂi baﬂ›na 117 YTL para cezas› ile çal›ﬂmalar› engellenmek istendi.
8
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teyen ANAP iktidar›, 1 May›s öncesalonunda panel havas›nda yasi sald›r›ya geçti. Özellikle sürecin
p›lan 1 May›s kutlamas›, cunta
en dinamik unsurlar›ndan olan ö¤sonras› yap›lan ilk aç›k kutlarenci gençlik hedefti. ‹stanbul Ünima oldu. Reformist ayd›nlar›n
versitesi Rektörlü¤ü iﬂgali bahane
çabalar›yla gerçekleﬂtirilen bu
edilerek 200’den fazla ö¤renci gösalon toplant›s›, sonradan müzalt›na al›nd›. Bunu di¤er gözalt›lar
cadele kaçk›nlar›n›n liman› olizledi. 1 May›s haz›rl›¤› yapan Özsa da, 1 May›s’› tekrar gündetürk Acari ve Salih Kul isimli iki
me getirmek gibi bir olumludevrimcinin ‹stanbul Okmeydalu¤u içinde taﬂ›yordu.
n›’nda kald›klar› gecekonduda kat1 May›s, ayn› y›l bir baﬂka
ledilmesi, 1 May›s’a yönelik gözdazeminde daha gündeme geti¤›n›n en üst boyutuydu.
rilmiﬂti.
Ne var ki, bunlar›n hiçbiri 1988
Devrimci iﬂçiler, 1987’nin
1
May›s
sabah›nda, binlerce kiﬂinin
1976-1977-1978 ... 1988-1989-1990
A¤ustos-Aral›k aylar› boyun1
May›s
Alan›’na yürümesini durca yaklaﬂ›k 4.5 ay süren M‹Gduramad›.
Devrimcilerin önderliROS grevi sonucunda yap›lan
Bölüm: 3
¤inde
iﬂçiler,
memurlar, gecekondutoplu sözleﬂmeye, 1 May›s’›n
lular, ö¤renciler, “10 y›l sonra 1
emekçilerin bayram› oldu¤u
1976, 1977 ve 1978... 1 MaMay›s’› 1 MAYIS ALANI’nda kutgerçe¤ini geçirirler. 1980’den sonra
y›s’›n Türkiye tarihine yüzbinlerin
lamak için” biraradayd›lar. 1 Ma1
May›s
ilk
kez
bir
toplu
sözleﬂmegörkemi ve büyük bir katliamla yay›s’›
tarihten ve beyinlerden silmeye
konulmuﬂtu.
z›ld›¤› y›llar olmuﬂtu. Yüzbinlerin
ye
çal›ﬂm›ﬂt›
12 Eylül Cuntas›. ‹ﬂte
Devrimci hareket, tüm bu geliﬂTaksim’i doldurdu¤u ve Taksim’in
1988
cevapt›:
Silememiﬂlerdi ve simeleri de¤erlendirerek, ‘88 1 Maad›n› de¤iﬂtirdi¤i bu üç y›l sonucunlemeyeceklerdi.
y›s’›n›n alanlarda kutlanmas› karada art›k 1 May›s, ülkemiz s›n›flar
r›n› ald›. Tart›ﬂmalar, ‘88 Nisan
Yaklaﬂ›k 5000 kiﬂi vard› alana
mücadelesinin gündeminden hiç
ay›ndan önce baﬂlad›. Çoktan legado¤ru yürüyüﬂe geçen. Polis 1 Maç›kmayacakt›.
lizme yönelmiﬂ olan reformistler,
y›s Alan›’na ç›k›ﬂlar› tutmuﬂ ve daTürkiye’nin s›k›yönetim alt›nda
statükonun k›r›lmas›ndan ürken
ha toplanma an›ndan baﬂlayarak kitoldu¤u 1979-80 y›llar›nda da, 12
sendika a¤alar›, 1 May›s’› alanlara
leye karﬂ› sald›r›ya geçmiﬂti. Kitle
Eylül Cuntas›’n› izleyen y›llarda da
taﬂ›ma kararl›l›¤›n› salon toplant›lasaatlerce polis sald›r›s›na karﬂ› diç›kmad›. Y›llar geçti, 1 May›s çok
r›nda bo¤mak için çal›ﬂ›yorlard›.
rendi. Y›llar›n biriken öfkesi ve coﬂdar, k›smi koﬂullarda kutland› belki
Tart›ﬂmalardan bir sonuç ç›kama alanlar› yeniden kazanmak için
mad›, “birliktelik” sa¤lanade güç biriktiriliyordu.
mad›. Sa¤lanmas› mümkün
1980’lerin ikinci yar›s› devrim
de de¤ildi zaten.
mücadelesinin yeniden aya¤a kalkDevrimci hareket, slogan›1 May›s kararl›l›¤›m›z›n ad›yd› onlar
maya baﬂlad›¤› y›llard›.
n› “1 May›s Salonlarda De ¤ il , 1 Ma y› s A l a n l a r d a K u t l a n m a l › d › r ” ﬂeklinde netleﬂÖztürk
tirdi. Alanlarda kutlama düACAR‹,
ﬂüncesi Dergiler PlatforSalih KUL
mu’na önerildi ve öneri bu
1 May›s’a
Statükolar› k›rd›k platformda kabul edildi.
kat›l›m›
1 May›s’›n 1 May›s AlaBu y›la kadarki 1 May›s kutlamaazaltmak,
n›’nda kutlanmas› karar›,
lar›, mücadele aç›s›ndan belirleyici
emekçiler ve devrimcilerde
kitleleri
bir ad›m olmaktan çok, devrimci habüyük bir coﬂku yaratt›.
korkutmak için günler öncesinden baﬂlat›ld›
reketin 1 May›s’› sahiplenmesi ve
1978’den sonra, yani 10 y›l
tehditler. Gözda¤›n› pekiﬂtirmek için, 30 Nisan
cuntaya karﬂ› mücadele kararl›l›¤›n›
sonra yeniden 1 May›s Alagünü, ‹stanbul Okmeydan› Gürsel Mahallegöstermesi aç›s›ndan önemliydi.
n›’na ç›k›lacakt›. Dahas›, cunsi’nde 1 May›s eylemlerine haz›rlanan iki
‘86-87’deki militan ve kitlesel
tan›n yasaklar› aﬂ›lacakt›...
Devrimci Solcu’yu katlettiler.
gençlik eylemleri ve uzun süreli iﬂBir yanda devrimciler, bir
Öztürk ve Salih, zor y›llarda önemli görevçi direniﬂleri, halka ve devrimcilere
yanda statükocular ayr›ﬂm›ﬂt›.
ler
üstlenen iki devrimciydi. Kuﬂat›ld›klar›nda
yeniden güven kazand›rm›ﬂt›.
Bu saflaﬂma netleﬂirken, devteslim
olmad›lar, onlar›n direniﬂ ruhu taﬂ›nd›
rimcilerin saf›n› daraltmak is1987’de ‹stanbul’da, bir sinema
ertesi gün 1 May›s alan›na...

1 May›s 1988 ﬁehitleri

1988
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1989
Mehmet
Kavgay›
Ö¤retiyor

kusuyla barikatlar zorland›. Cadde
cadde, sokak sokak sürdü çat›ﬂmalar. Denilebilir ki, cunta sonras›nda
pasifikasyonun k›r›lmas› aç›s›ndan
dönüm noktas› olan eylemlerden biriydi 1 May›s ‘88.
Devrimcilerin önerilerini reddeden, haz›rl›klar›n› küçümseyen
D‹SK Eski Genel Baﬂkan› Abdullah
Baﬂtürk ve çevresindekiler, 1 May›s’› Bahçelievler’de bir sinemada
kutlayacaklar›n› ilan etmiﬂlerdi.
Devrimcilerin alana ç›kma kararl›l›¤› karﬂ›s›nda, Baﬂtürk 1 May›s alan›na gidece¤ini duyurdu. Çeﬂitli siyasi dergiler ve sendikalar taraf›ndan oluﬂturulan 1 May›s Platform u’nda yeralan kimileri de onun
peﬂine tak›lmakta gecikmediler.
SHP milletvekillerinin peﬂine tak›lanlar aras›nda Petrol-‹ﬂ, Kristal-‹ﬂ,
Banks, Otomobil-‹ﬂ sendika merkezleri de vard›. “Radikal sol”la birlikte olmaktansa bu daha “güvenceli”ydi.
O gün, Baﬂtürk, 1 May›s alan›na
geldi gerçekten de. Ama, o bir milletvekiliydi. Yan›ndaki di¤er milletvekilleriyle birlikte milletvekili dokunulmazl›¤›na s›¤›n›p, arabayla alana gelip, an›ta çelengini koyup adeta
kaçarcas›na alandan ç›k›p gitti.
Ona güvenerek oraya gelenler
alanda polisle yüzyüze kald›lar. Neticede Baﬂtürk’ün “1 May›s alan›na
ç›k›ﬂ›” tarihin fazla kayda de¤er bulaca¤› bir ç›k›ﬂ de¤ildi. 1 May›s
1988’de 1 May›s’› kutlayan, alanlar› kazanma kavgas›n› veren devrimcilerdi. Ve alandan “1989’da yine 1
May›s Alan›nday›z” ﬂiar›yla ayr›lm›ﬂlard›...

p›yordu elbette. 1 May›s haz›rl›klar›n› yürüten iﬂçiler, ö¤renciler gözalt›na al›n›yordu. Burjuva bas›nda
da “panzerler, yurtd›ﬂ›ndan getirtilen ç›kmaz boyalar s›kacak”, “Alman kurt köpekleri, elektrikli cop
kullan›lacak” haberleriyle gözda¤›
ve tehditten medet umuluyordu.
Oligarﬂi ne pahas›na olursa olsun l May›s gösterilerinin önüne
geçmek niyetindeydi. ‹stanbul'da
Vali, Emniyet Müdürü ve ‹l Jandarma Alay Komutan›'ndan "Harekat
Merkezi" oluﬂturuldu. l May›s günü
görev yapacak 18 bin polis ve bekçinin yan›nda bir o kadar da askerin
haz›r bekletilece¤i aç›kland›.
Fakat boﬂunayd› bunlar, boﬂuna.
Alan o sabah yine iﬂgal alt›ndayd›. Oligarﬂi s a nc a k di ki p iﬂgal etmiﬂti 1 May›s alan›n›.
Fakat bu da boﬂunayd›.
1 May›s sabah›nda, peﬂpeﬂe kortej oluﬂturmuﬂ Dev-Genç, Liseli
Dev-Genç, Devrimci ‹ﬂçiler, DEMKAD’l› Kad›nlar, Hemﬂireler, TAYAD’l› Aileler, ﬂehir d›ﬂ›ndan gelenler, Mimar-Mühendisler, Kültür
Dernekleri Taksim’e do¤ru yürüyüﬂe geçmiﬂti bile. Di¤er gruplar da
Elmada¤ ve Tarlabaﬂ›’ndan Taksim’e yürüyeceklerdi.

Karar, bir sene öncesinden ilan edildi¤i için,
‘89 1 May›s’›na gelindi¤inde devrimciler de, oligarﬂi de haz›rl›kl›d›r. Dönemin Devlet Bakan›
Cemil Çiçek “Tarihi -1 May›s’›takvimlerden de¤il, zihinlerden ç›karmay›” amaçlad›klar›n› itiraf
eder.
‘89 bahar›nda, 500 bin iﬂçinin
toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin t›kanmas› üzerine gerçekleﬂtirdikleri
“bahar eylemleri”, toplumsal muhalefette genel bir canlanma yaratm›ﬂt›. Gençli¤in mücadelesinde de ‘8889 ö¤retim y›l›nda önemli bir kitleselli¤e ulaﬂ›lm›ﬂt›.
1 May›s öncesi tart›ﬂmalar, reformizmle devrimciler aras›nda bir
ayr›ﬂmaya sahne oluyordu yine.
Devrimciler Taksim’e, 1 May›s Alan›’na ç›kma konusunda kararl›yd›;
reformistler ise art›k
“salonlarda 1 May›s”
düﬂüncesinin tart›ﬂmaya
bile de¤er bulunmayaca¤›n› görmüﬂ, Abide-i
Dalc›, meydanlar› yeniden kazanmam›z›n
Hürriyet’te ‘yasal miting’ önerisini gündeme
Taksim’den vazgeçmeyiﬂimizin ad›d›r
getirmiﬂlerdi. ‹zin verilmezse ne yap›laca¤› koM e h m e t Akif DALCI
nusunda ise bir önerileri
yoktu! Daha do¤rusu bir
Devrimci Sol taraftar›yd›.
ﬂey yapacaklar› yoktu!
Genç bir iﬂçiydi. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
Devrimci Sol Güçbirlik mücadele ve dayan›ﬂmas›
ler, 1 May›s için yayg›n
için koﬂtu 1 May›s alan›na. Stabir haz›rl›k çal›ﬂmas›
tükolar›n parçalanmas› için
yürüttüler. Fabrika önleDevrimci Sol bayra¤› alt›nda
rinde yap›lan gösterileralanlar› zaptetmeye ç›kt›.
den okullarda, mahalle1
May›s
alan›n›
zaptetmek için direnirken, ‹stanlerde yap›lan faaliyetlebul ﬁiﬂhane’de polis taraf›ndan aç›lan ateﬂ sonucu
re kadar kitleler 1 May›s
katledildi. Katledildi¤inde elinde taﬂ› vard›. Taﬂ dealan›na ça¤r›l›r.
¤il yürekti elindeki. Ve her 1 May›s’ta, binlerce
‹ktidar da kendi cepMehmet, ellerinde yürekleri, önlerinde ayn› bayhesinden “haz›rl›k” yarakla, 1 May›s kavgas›n› sürdürmeye devam ettiler.

1 May›s 1989 ﬁehidimiz
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Saat 10.30’a gelirken sald›r›ya
geçti polis. ‹stiklal’den, Tarlabaﬂ›’ndan Taksim’e ç›kan cadde ve sokaklar, ﬂimdi çat›ﬂma alanlar›yd›.
Polis sald›r›s›na karﬂ› barikatlar kuruluyor, her barikat baﬂ›nda gö¤üs
gö¤üse çat›ﬂ›l›yordu.
‹stiklal Caddesi’nde toparlanan
Devrimci Sol Güçler, önde “Halk›n
Örgütlü Gücüyle Birleﬂmiﬂ Devrimci Mücadele Yenilmez” pankart›n›
açarak, 1 May›s alan›n› zorluyorlard› yeniden. Yine da¤›lan kitlenin bir
bölümü de, Tarlabaﬂ›’nda yeniden
kortej oluﬂturarak pankartlar› açarak, sloganlarla, 1 May›s marﬂ› ile
Taksim’e do¤ru yürümeye baﬂlad›.
Kortej 100 metre kadar hiç bozulmadan yürüdü. Polisle karﬂ› karﬂ›ya
gelindi¤inde k›yas›ya bir çat›ﬂma
oldu.
Polis otolar› devrildi, camlar› k›r›ld›. Caddelere çöp arabalar›ndan
barikatlar kuruldu. Tarlabaﬂ›, ﬁiﬂhane, Kas›mpaﬂa... her yer 1 May›s
alan›yd› ﬂimdi. Sopalarla, taﬂlarla
çat›ﬂ›yorlard›. Taﬂ de¤il yürekti el -

lerindeki... Bu arada sürekli takviye polis güçleri geliyordu. K›sa süre sonra kitlenin üzerine ateﬂ edilmeye baﬂland›. ‹lk önce havaya s›k›lan kurﬂunlar, daha sonra direk insanlar› hedef alarak s›k›l›r oldu. ﬁiﬂhane’ye kadar ateﬂ alt›nda, yer yer
pankartlar aç›larak, sloganlarla,
marﬂlarla yüründü. ‹lk kurﬂun yaralanmalar› burada baﬂlad›. Helikopterle de yukar›dan ateﬂ ediliyordu.
Genç iﬂçi M e h m e t Akif Dalc› iﬂte
burada aln›ndan vuruldu(*). Onlarca emekçi, ö¤renci yaraland› kurﬂunlarla.
Oysa, birkaç hafta sonra, 24 Haziran 1989 günü, ayn› meydanda
"Bulgaristan'› Telin Mitingi" yap›lacakt›. Üç hafta önce “bu alan gösterilere yasak” diye kitlelerin üzerine kurﬂun ya¤d›ranlar, bu miting
için meydan› ard›na kadar açacaklard›. Ama hay›r, tarihsel 1 May›s
alan›m›z›n “ h a l k a y a s a k , d ü z e ne
aç›k” bir alan haline getirilmesine
izin vermeyecektik. Dalc›’n›n kan›
bunun için dökülüyordu iﬂte.

1 May›s 1993 ﬁehitleri
Onlar tükenmemenin ad›d›r
U ¤ u r Ya ﬂ a r
KILIÇ
ﬁengül
YILDIRAN
1993 1 May›s’›n›n arifesiydi. 30
Nisan akﬂam›. ‹stanbul Moda’da bir ö¤renci evinde, üç
‹YÖ-DER’li, ertesi gün alanda taﬂ›yacaklar›
pankart› haz›rl›yorlard›. Eve polis taraf›ndan
yap›lan bask›nda, U¤ur Yaﬂar K›l›ç ve ﬁengül
Y›ld›ran katledildi.
U¤ur, ‹.Ü.Veteriner Fakültesi ö¤rencisiydi.
1992-1993 ö¤retim y›l›nda kat›ld› mücadeleye. K›sa sürede ‹YÖ-DER yöneticilerinden biri oldu. ﬁengül, örgütlü mücadele ile ‘89-90 y›l›nda ‹.Ü.’de tan›ﬂt›. Dev-Genç çal›ﬂmalar›
içinde yerald›. Onlar› katlederek gençli¤i y›ld›rmay› hedefledi düﬂman. Ertesi gün 1 May›s’ta yoldaﬂlar›, “U¤urlar› ﬁengülleri Tüketemezsiniz” pankart›yla yürüdüler.

Gasbedilen alan›m›z› kazanmak için ‘77’den sonra
iﬂte bir kez daha kan›m›z akm›ﬂt› bu alana. Alan›n ad›,
ﬂimdi biraz daha pekiﬂmiﬂti.
Silahlar s›k›l›nca kitlenin
da¤›laca¤›n› hesaplam›ﬂlard›
kuﬂkusuz. Ama iﬂte da¤›lmam›ﬂt› kitle; alan› terk etmemiﬂti. 12 Eylül pasifikasyonunun k›r›ld›¤›n›n aç›k ve
kesin kan›t› bu çat›ﬂmalar. 1
May›s 1989, ülkemiz s›n›f
mücadelesinin bu yeni döneminde kitlesel sokak çat›ﬂmalar›n›n, barikatlar›n yolunu açm›ﬂt›. Nitekim, 1 May›s ‘89’un ﬂehidi Mehmet
DALCI’n›n
Zeytinburnu’ndaki cenazesi, görkemli
1 May›s eyleminin devam›yd› adeta.
Yüzlerce kiﬂi gözalt›na
al›nd› 1 May›s günü. Burjuva bas›n ertesi gün, “ gösterilerde iﬂçiler yoktu, göstericiler teröristlerdi” demagojisiyle zulmü perdelemeye
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çal›ﬂt›lar. ‹stanbul Valisi’nin aç›klamas›na göre gözalt›na al›nan 533
kiﬂinin meslek gruplar› ﬂöyleydi:
140 ö¤renci, 212 iﬂçi, 125 serbest
meslek, 50 iﬂsiz, 1 asker.
Yani halkt› gözalt›na al›nanlar. 1
May›s alan›ndaki iﬂgali k›rmak için
devrimcilerin önderli¤inde dövüﬂenlerdi. Halk Taksim önündeydi.
Bu kavgaya girmeye cesareti olmayan sendikac›lar ve uvriyerist
hareketler, iﬂçileri Mecidiyeköy'e
götürmeye çal›ﬂt›lar. 5 “sendika lideri”nin peﬂine tak›lan revizyonistler, güya “iﬂçileri provokasyondan
korumak” ad›na gidiyorlard› Mecidiyeköy’e! Bir k›sm› polise karanfiller atmay› planlam›ﬂt›. Bir kesim
ise o akﬂam Pera Palas’ta bir kokteylle kutlayacaklard› 1 May›s’›.
Dalc› ﬂehit düﬂünce onu da yapamad›lar. Mecidiyeköy’dekiler ise bir
kez daha “ihanete” tan›k oldular;
peﬂine tak›ld›klar› sendikac›lar, kitle Hürriyet Tepesi’nde topland›¤› s›rada, onlar›n yan›na bile gelmeden
polise eylemi iptal ettiklerini aç›klayarak, kitleyi polisin copu, kurﬂunu
ile karﬂ› karﬂ›ya b›rak›p çekip gittiler... Sonuçta ‘89 1 May›s’›ndan tarihin yazd›¤› yine Mecidiyeköy veya Pera Palas de¤il, Taksim oldu.

1990
4 bin gözalt›...
kazanan biziz!
Y›llarca 1 May›slar’› unutup
gündemlerine bile almayanlar, kendileri d›ﬂ›nda gündeme getirilmesi
karﬂ›s›nda salonlara hapsetmeye çal›ﬂanlar, art›k kimse karﬂ› ç›km›yordu 1 May›s’a. 1988 ve ‘89 1 May›s’lar›ndaki kararl›l›k 1 May›s’›n
meﬂrulu¤unu herkese kabul ettirmiﬂti. O kadar ki Türk-‹ﬂ de 1 May›s’› kutlama karar› ald›.
Hemen her kesim, “ 1 May›s’›n
yasallaﬂt›r›lmas›” talebini dile getirmeye baﬂlad›. Ancak 1 May›s’›n
nerede, nas›l kutlanaca¤›na dair tart›ﬂma ve ayr›ﬂma sürüyordu. Ve bil-

‘88-89’da ortaya konulan irade o
kadar güçlüydü ki, Demirel’den
‹nönü’ye, Koç’a kadar burjuvazinin
birçok kesimi de “1 May›s yasallaﬂDevrimciler u¤runa ﬂehitler verimal›d›r” demeçleri verdiler.
len 1 May›s alan›nda ›srarc›yd›. Y›lANAP hükümeti bu geliﬂme karlar sonra 1 May›s’› kutlama karar›
ﬂ›s›nda
ata¤a geçti. 1 May›s kutlaalan Türk-‹ﬂ, kutlamas›n› “salonda”
malar›na izin vermeyece¤ini aç›klayapacakt›. Bunun karﬂ›s›nda ise devd›. Ard›ndan, göstericilere ateﬂ aç›rimcilerin Taksim’de kutlama kararlaca¤›, gözalt›na al›naca¤› tehditlel›l›¤› vard›. Dergiler P l a t f o r m u ile
rini savurdu. Tehditler baz› sendikaS e n d i k a l a r P l a t f o r m u 1 May›s kutlar›n üzerinde etkili olurken, 1 Malamalar› için ortak organizasyon
y›s’› kutlama kararl›l›¤›n› ortaya
yapma karar›na vard›lar. Devrimci
koyan sendikac›lara yönelik de göhareketin ‘88-89 1 May›s’›nda ortazalt› operasyonlar› baﬂlat›ld›.
ya koydu¤u politikalar, geniﬂ kesim18 Nisan’da Taksim için baﬂvuru
ler taraf›ndan sahipleniliyor, Taksim
yapan 22 sendika ve ﬂube aras›nda
kavgan›n oda¤›na oturuyor, 1 Mabulunan TÜMT‹S, Tek G›da-‹ﬂ, Dey›s’›n kazan›lmas› do¤rultusunda
ri-iﬂ, Tes-‹ﬂ ﬂube yöneticileri “illa
büyük ad›mlar at›l›yordu.
da Taksim demiyoruz” diyerek 1 May›s alan›na gitmeyeceklerini aç›klad›lar. Kimileri
ise, kavgadan kaç›ﬂ›n› klasik
“üretimden gelen güç” deAteﬂ Alt›nda 1 May›s
magojisi ard›na gizlenerek
yapt›. Dergiler Platformu’nda
baz›lar› da “üretimden gelen
Yalç›n LEVENT
güç” deyip Türk-iﬂ’in arkas›Dursun ODABAﬁ
na yedeklendiler... Fakat her
H a s a n ALBAYRAK
ne olursa olsun, 1 May›s ve 1
Ak›n RENÇBER
May›s alan› kavgas› sürdürülecekti.
Kararl›l›k sonuç veriyordu. 1
1990 1 May›s sabah›nda,
May›s alanlar› y›ldan y›la kalaoligarﬂi yaln›z 1 May›s alabal›klaﬂmaktayd›. Devrim ve
n›n› da de¤il, sanki tüm ‹stansosyalizm rüzgar› güçlenmekbul’u iﬂgal etmiﬂti. Eminönü,
teydi alanlarda. Bu geliﬂmeyi
Otogar, istasyonlar her yer tuengellemek için ne yapabilirdi
tulmuﬂtu. Hiçbir yerde topoligarﬂi; yapabilece¤i tek ﬂeyi
lanma imkan› vermeyerek enyap›p faﬂist terörü gündeme
gellemeye çal›ﬂacaklard› 1
May›s’›. Ama geri dönülmegetirdi.
yecekti 1 May›s’› ve 1 May›s
Kad›köy’de yap›lan 1 May›s
alan›n› kazanma hedefinden.
kutlamas›n› kana bulad›. ‹lk
Devrimci Sol Güçler, Unkaönce toplanma yeri olan
pan›’nda, Kas›mpaﬂa’da panHasanpaﬂa’da kitlenin üzerine
kartlar›n› açarak, Pera Palas
ateﬂ aç›ld›; Dursun Odabaﬂ ve
ve Harbiye çevresinde polisle
Hasan Albayrak ﬂehit düﬂtü bu
çat›ﬂarak yürüdüler. Taksim’e
sald›r›da. Mitingin sonuna
uzakt›lar belki, ama yüzleri
do¤ru tekrarlanan sald›r›da da
oraya dönüktü. Taksim’i çevKurtuluﬂ okuru Yalç›n Levent
releyen her yer bir direniﬂ
ﬂehit düﬂtü. O gün gözalt›na
mevzisiydi. Tehditler, binlerin
kararl›l›¤›yla püskürtülmüﬂtü.
al›n›p iﬂkenceden geçirilen
Ak›n Rençber’in de k›sa süre
Oligarﬂinin politikas› iflas
etmiﬂti, aç›k olan buydu. Busonra gördü¤ü iﬂkenceler sonunun tahammülsüzlü¤üyle salcunda ölümüyle, 1996 1 May›s
cümle statükocular, reformistler, legalleﬂmeciler, uzak duruyorlard›
Taksim’e.

1 May›s 1996 ﬁehitleri

ﬂehitlerinin say›s› dörde ç›kt›.
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d›rd›lar. ‹stanbul tarihinin en büyük
gözalt› operasyonlar›ndan birini yaﬂad›. ‹ﬂçi, memur, ö¤renci, gecekondulu, ev kad›n›, yaﬂl›, çocuk, 4 bini
aﬂk›n kiﬂi gözalt›na al›nd›. Polis yine
ateﬂ açt›, çok say›da insan yaraland›.
Gülay Beceren isimli ö¤renci s›rt›ndan vurulmas› sonucu felç oldu. Binlerce kiﬂinin gözalt›na al›nmas›na
ra¤men binlerce devrimci Taksim
alan›n›n polis barikatlar›n› aﬂmaya
çal›ﬂ›yordu.
Alana girilemese de, sergilenen
militanca direniﬂ ve gösterilen kararl›l›k, 1 May›slar›n sonras›n› belirledi.
1 May›s ‘ 88, ‘89 ve ‘90 g öster miﬂti ki, 1 MAYIS YASAKLANA MAZ’d›, 1 MAY I S E N G E L L ENEMEZ’di ve 1 MAYIS ALANI
SO N UN A K A D A R H A L K A K A PAT I L A M A Z D I !
1991’den itibaren 1 May›slar yasal olarak kutlanmaya baﬂland›.
Taksim’i henüz kazanamam›ﬂt›k
ama 1 May›slar’› kazanm›ﬂt›k ve
önünde sonunda 1 May›s alan›m›z›
da kazanacakt›k.
A r a d a n n e k a d a r zaman geçerse geçsin, bedeli ne olursa ol sun, hiçbir güç bun un ön ünd e duramazd›.
K›sa bir özet olarak aktard›¤›m›z
bu tarih gösteriyor ki, ad›m ad›m
büyütüldü 1 May›s kavgas›. 12 Eylül sonras› itibariyle, 1988’den beri
ilmik ilmik ördük bu kavgay›. Bayram›m›z, sokak sokak çat›ﬂ›larak,
bedelleri ödenerek kazan›ld›. ﬁimdi
s›ra, alan›m›z› kazanmakta.
ﬁimdi gün o gündür.
ﬁimdi gün, ad›, 1977’de,
1989’da ﬂehitlerimizin kan›yla konulan 1 May›s alan›ndaki otuz y›ll›k
yasa¤a son verme günüdür.
(*) Mehmet Akif Dalc›’y› katledenin Kaz›m Çakmakç› adl› bir trafik
polisi oldu¤u ortaya ç›kt› daha sonra.
Ve sözkonusu polis, daha sonra devrimci hareket taraf›ndan öldürülerek
cezaland›r›ld›.

- bitti -

E¤itim Emekçileri Kadrolaﬂmaya
ve Ek Ders Gasb›na ‘Hay›r’ Dedi
E¤itim emekçileri 21 ve 25 Nisan
günlerinde düzenledikleri eylemlerle, hükümetin e¤itim politikas›n›
protesto ettiler ve haklar›n› arad›lar.

‘ K a d ro l a ﬂ m a y a h a y › r ’
21 Nisan günü ülke genelinde
eylemler düzenleyen E¤itim-Sen
üyeleri, hükümetin siyasi kadrolaﬂmas›na ve ek ders ücretlerinin gasbedilmesine sessiz kalmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
Ankara’da yap›lan eylemde konuﬂan E¤itim-Sen Genel Baﬂkan›
Alaaddin Dinçer, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› ‘Yönetici
Atama Yönetmeli¤i'nin siyasi kadrolaﬂman›n önünü tamamen açt›¤›n›
hat›rlatarak, gerici ›rkç› kadrolaﬂmaya karﬂ› mücadele edeceklerini
kaydetti. MEB’in ‘kapkaç usulü’
kadrolaﬂma yapt›¤›n› belirten Dinçer, MEB’in uygulamalar›n›n hukuka, mant›¤a uymad›¤›n› söyledi.
E¤itim-Sen üyeleri ‹stanbul’da
ise beﬂ ayr› noktada eylem yapt›.
Kad›köy ‹skele Meydan›’nda toplanan emekçiler, “Ek Ders Genelgesi
Geri Çekilsin, Kadrolaﬂmaya Hay›r”
dövizleri taﬂ›d›lar. Emekçiler ad›na
konuﬂan R›za Zeyrek, hükümetin
e¤itim emekçilerini ma¤dur eden
uygulamalar›na karﬂ› 25 Nisan’da
vizite eylemi yapacaklar›n› söyledi.
Kartal Meydan›’nda ise, 5 No’lu ﬁb.
Baﬂkan› Nizamettin Aktepe, mücadele kararl›l›klar›n› vurgulad›.
Avrupa yakas›nda da, Mecidiyeköy Metro önünde oturma eylemi
yapan emekçiler, AKP’nin gerici ve
dinci kadrolar› okullara yerleﬂtirdi¤ini belirttiler. 7 No’lu ﬁube üyeleri
ise Avc›lar’da sendika önünden Havuz’a kadar sloganlarla yürüdüler.
E¤itim-Sen 4 No’lu ﬁube üyeleri
Gaziosmanpaﬂa Meydan›’nda yapt›¤› eylemde de e¤itimin bilimsel, paras›z, demokratik olmas› için müca-

dele edilece¤i vurguland›.
E¤itim emekçileri; Kayseri,
Samsun, Ayd›n, Sivas, Konya, Diyarbak›r, Tarsus, Kocaeli, Sinop ve
Adana’da da alanlara ç›karken, ‹zmir’de “Çelik Elini Cebimizden
Çek, Ek Dersime Dokunma” pankart› ile Konak Eski Sümerbank
önünden Büyükﬂehir Belediyesi’ne
kadar yürüdüler.
“Ek Ders Hakt›r Gasbedilemez,
Sözleﬂmeli Köle Olmayaca¤›z” sloganlar› atan emekçiler, belediye
önünde oturma eylemi yaparken,
yönetmeli¤in jet h›z›yla ç›kar›lmas›n›n, bakanl›¤›n kadrolaﬂma konusundaki gözü karal›¤›n› bütün aç›kl›¤› ile gözler önüne serdi¤ine dikkat çekildi.

Vizite Eylemine
Geniﬂ Kat›l›m

girmeme eyleminde, meydanda üç
bin emekçi topland›. E¤itim-Sen
öncülü¤ündeki eylemde, 'Ö¤retmen
Düﬂman› Bakan ‹stifa' slogan›yla ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü binas›na
yürüyen emekçiler ad›na konuﬂan
E¤itim-Sen 2 No'lu ﬁube Baﬂkan›
Hasan Toprak, “Kat›l›m yüzde 60
civar›nda. Genelgenin geri al›nmamas› durumunda eylemler devam
edebilir" dedi.
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail
Hakk› Tombul’un da kat›ld›¤› eylemde, AKP hükümetinin yapt›¤›
her uygulaman›n e¤itim emekçilerini ma¤dur etti¤i belirtilerek, ek
dersler ve yönetici atamalar› ile ilgili olarak yap›lan düzenlemeler e¤itimde yeni eﬂitsizlikler ortaya ç›kar›yor. Art›k ö¤retmenlerin hasta olmalar› ve mazeret izni almalar› yasak" denildi.
Ankara’da ise, Milli E¤itim Bakanl›¤› önünde toplanan E¤itimSen'e üye 2 bin 500 ö¤retmen, 'Çelik Elini Cebimizden Çek', 'Okullarda Gerici Irkç› Kadrolaﬂma ‹stemiyoruz' sloganlar› att›. Kitleye seslenen Alaaddin Dinçer, ek ders ücret-

Emekçiler, 25 Nisan’da da vizite
eylemiyle bir kez daha taleplerini
hayk›rd›lar. E¤itim-Sen, Türk E¤itim- Sen, E¤itim-‹ﬂ ve Ba¤›ms›z
E¤itimciler Sendikalar› taraf›ndan
ortak düzenlenen eylemlerde, onbinlerce ö¤retmen vizite alarak çal›ﬂmad› ve alanlara ç›kt›.
AKP hükümetinin ek ders ücretlerine yönelik uygulamas›n› ve yönetici atamada s›nav› kald›ran yönetmeli¤i
protesto
eden emekçiler, ‹stanbul’da Sul24-27 Kas›m 2005 taritanahmet
hinde
yap›lan ‘Büyük E¤iMeydan›'nda top- timci Yürüyüﬂü’ nedeniyle
land›lar. ‹l 11 KESK yöneticisine ceza
genelinde verilmesi, 24 Nisan günü
y ü z d e protesto edildi Ankara
60’›n üze- Adliyesi önünde toplanan
rinde kat›- KESK’e ba¤l› sendikalar›n
l›m›n oldu- genel merkez yöneticileri,
¤u, derse ayn› suça ortak olduklar›n›

‘Ayn› Suçu ‹ﬂledik’
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belirterek, kendilerini savc›l›¤a ihbar ettiler.
Burada bir aç›klamada
bulunan KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Daﬂdemir,
“KESK’in demokrasiden ve
emekten yana mücadelesinden rahats›z olan AKP Hükümeti, yasalar›, Anayasa’y›,
insan haklar›n› ve sendika
hukukunu hiçe sayarak sendikal faaliyetlerimizi engellemeye çal›ﬂmaktad›r” dedi.

lerine iliﬂkin genelgeyle ö¤retmenlerin kazan›lm›ﬂ haklar›n›n ya¤malanaca¤›n› dile getirdi.
Atamalarda tek kriterin, imamhatip mezunu ya da din kültürü ve
ahlâk bilgisi branﬂ›ndan gelmek
olaca¤›na da dikkat çeken Dinçer,
yönetmeli¤in 13 Nisan'da yay›mlanmas›n›n hemen ard›ndan hiçbir
duyuru yap›lmadan 20 bine yak›n
atama yap›ld›¤›n› ifade etti.
Türk E¤itim-Sen üyeleri de bakanl›k önünde sloganlarla uygulamalara tepki gösterdi.
Konya'da eyleme, üç sendikaya
üye 5 bin ö¤retmenin kat›ld›¤› ö¤renilirken, Sakarya’da eylemi engellemeye çal›ﬂan polis, E¤itim-Sen
ﬁube Baﬂkan› Kaz›m Bibino¤lu ile
dört yöneticiyi gözalt›na ald›.
Ö¤retmenler Adana, Sivas, K›r›kkale, Karabük, Manisa, K›r›kkale, Mu¤la, Edirne, Diyarbak›r, Van,

Urfa, Batman, Dersim, Mardin,
Isparta, Mersin, Antalya ve daha bir
çok kente sokaklara ç›karak, “Ücret
Yoksa Bize Bakan Girsin Derse',
'Susma Hayk›r Ek Ders Hakt›r',
'Ö¤retmen Düﬂman› Çelik ‹stifa' gibi sloganlarla eylemler düzenlediler.
‹zmir'de de binden fazla E¤itim
Sen üyesi Konak YKM önünde toplanarak "Ek ders hakk›m›z gasp edilemez", "Ek derse uzanan eller k›r›l›r" sloganlar›yla Büyükﬂehir Belediyesi önüne yürüdü.

Emekçilerin Talepleri
E¤itim emekçileri, 13 Nisan'da
yürürlü¤e giren 'Yönetici Atama
Yönetmeli¤i'yle atamalarda bilimsel kriter kalmad›¤›n›, AKP il ve ilçe merkezleri atama merkezine dönüﬂece¤ini belirterek, iptal edilmesini istiyorlar. ‹ktidar oldu¤u gün-

den bu yana, e¤itimde hiçbir ciddi
sorunu çözmeyen, ancak yükü ö¤retmenlerin üzerine y›kmakla kalmay›p, “baﬂö¤retmen”, “uzman ö¤retmen” gibi statülerle, onlar aras›ndaki dayan›ﬂmay›, birli¤i yok etmeye, rekabet h›rs›n› körüklemeye çal›ﬂan iktidar, bu yönetmelikle emekçiler üzerinde mutlak siyasi bask›
kurmak istiyor.
Emekçilerin itiraz ettikleri ikinci
nokta ise, ek ders ücretleri konusu.
Halen ö¤retmenler saati 5.5 YTL
olan 'ek ders ücreti' al›rken, yeni düzenlemeyle ö¤retmenin hasta ya da
izinli oldu¤u günlerde girmedi¤i
ders saatleri hesaplan›p ek ders ücretinden düﬂürülmesi isteniyor. Bu
uygulama ayn› zamanda, sermaye
s›n›f›n›n, piyasa ekonomisinin,
emekçileri, kadrolu, maaﬂl› statüden
ç›kar›p, “saat ücreti ile çal›ﬂan personel” yapma program› ile çak›ﬂ›yor. AKP bunun ad›m›n› at›yor.

rini çevresel hedefler do¤rultusunda belirlemeleri gerekti¤i kaydedildi.
Çevre göz ard› edilerek madencilik faaliyetlerinin
yürütülmesinin mümkün olmad›¤›na dikkat çeken bildirge, kâr önceli¤i gözetilerek, çevresel önlemlerden
vazgeçilmesinin kabul edilemez oldu¤una dikkat çekti.
Maden Kanunu'nun maddelerinde de¤iﬂiklik yap›larak,
baz› madenlerin denetiminin özel idarelere devrinin,
sorunun çözümüne de¤il, farkl› amaçlara hizmet etti¤i
kaydedilirken, çevre sorununun çözümünde Maden
Mühendisleri Odas› ile ortaklaﬂa çal›ﬂma yürütülmesi
ve odan›n yasal haklar›n› kullanabilmesinin önündeki
engellerin kald›r›lmas› istendi.

‘ÇEVRE GÖZARDI ED‹LEREK MADENC‹L‹K YAPILAMAZ’
TMMOB Maden Mühendisleri Odas›, 12-13 Nisan
tarihlerinde Ankara'da II. Madencilik ve Çevre Sempozyumu'nu gerçekleﬂtirdi. 250 delegenin kat›l›m›yla
gerçekleﬂen sempozyumda 18 bildiri sunuldu, uzmanlar ve araﬂt›rmac›lar›n kat›ld›¤› bilimsel ve teknik oturumlar›n yan› s›ra ‘Madencilik ve Çevre Politikalar›’
konulu bir de panel yap›ld›.
Madencilik sektörünün çevre ile iliﬂkileri ve çevre
politikalar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› sempozyum sonunda yay›mlanan sonuç bildirgesinde, Rio Çevre ve Kalk›nma Bildirgesi’ne at›f yap›larak, devletlerin kalk›nma hedefle-

Mu¤la Üniversitesi'nde Soruﬂturma Terörü
Mu¤la'da mart ay› boyunca ﬂehir merkezinde yap›lan eylemler nedeniyle 65 ö¤renciye, 200'e yak›n soruﬂturma aç›ld›¤› ö¤renildi.
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, yapt›¤› aç›klamada, 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nden Halepçe protestosuna demokratik eylemlere kat›lan ö¤rencilere rektörlü¤ün soruﬂturma açt›¤›n› hat›rlatt›. Daha önce de devrimci demokrat ö¤rencilere sald›ran faﬂistlere de¤il, sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilere
ceza ya¤d›r›ld›¤› belirtilen aç›klamada, rektörlü¤ün “kendisi
gibi düﬂünmeyen, kendisini eleﬂtiren herkesi sindirmeye çal›ﬂt›¤›” kaydedildi ve “Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi olarak bu
bask›lara ve sald›r›lara boyun e¤meyece¤imizi ve mücadelemizi sürdürece¤imizi bir kez daha hayk›r›yoruz” denildi.
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‹zmir Kitap Fuar› Aç›ld›
12. ‹zmir Kitap Fuar›’n›n aç›l›ﬂ›, 21
Nisan’da yap›ld›. ‹zmir Kültürpark Fuar Alan›'nda düzenlenen fuar 29 Nisan tarihine kadar aç›k olacak. 110
kültür ve edebiyat etkinli¤inde 250
yazar, sanatç›, bilim adam›, gazeteci
ve politikac›n›n konuﬂmac› olarak
yeralaca¤›, imza günlerinin düzenlenece¤i fuara 225 yay›nevi
ve kitle örgütü kat›l›yor.
Boran ve Haziran Yay›nc›l›k da bu y›l fuardaki yerini ald›.
Salon 2 - 303 B stand›nda yeralan Boran ve Haziran Yay›nc›l›k
kitaplar› aras›nda, en çok “Kürt Sorunu Nas›l Çözülür, Canan ve
Zehra, Neydik Ne Olduk?” kitaplar› ilgi oda¤› oluyor.

Devrimci bas›n gerçe¤in
sesidir, SUSTURULAMAZ!
E n gellemelere, sald›r›, gözalt› ve
tutuklamalara
karﬂ›n,
dergimizin toplu sat›ﬂlar› ülkenin her yan›nda sürüyor.
Okurlar›m›z Kocaeli’nde, 22
Nisan günü Derince Ö¤retmenler
Mahallesi’nde yapt›klar› da¤›t›mda evlerin kap›lar›n› çalarak 36
dergi satarken, 1 May›s'ta Taksim
ça¤r›s› yapt›lar. 23 Nisan günü
Hatay’›n Samanda¤ ‹lçesi’nde ayn› ça¤r›larla dergimizi emekçi evlerine ulaﬂt›ran okurlar›m›z, halk›n yo¤un ilgisi alt›nda 70 derginin sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Mersin’de ise yine polisin engelleme giriﬂimleri vard›. Kazanl›
beldesinde dergimizin tan›t›m›n›
yapan Gina Özçelik, karakol polisleri taraf›ndan önce taciz edildi,
ard›ndan gözalt›na al›nmak istendi. Özçelik’in meﬂru hakk›n› savunmas› karﬂ›s›nda önce çantas›n›

almaya çal›ﬂan
polis daha sonra
okurumuzu saçlar›ndan sürükleyerek gözalt›na ald›. Kazanl› Polis Karakolu'na
götürülen Gina Özçellik, polisler
taraf›ndan "Bu gözalt› say›lmaz.
Seni öyle bir alaca¤›z ki o zaman
göreceksin sen gözalt›n›" diyerek
tehdit edildi ve serbest b›rak›ld›.
Mersin’de hat›rlanaca¤› gibi,
23 Mart’ta kent merkezinde dergimizin sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z
sald›r›ya u¤ram›ﬂ ve dördü keyfi
ﬂekilde tutuklanm›ﬂt›.
Tutuklu okurlar›m›z Hasan Biber, Deniz Kutlu, Y›lmaz Viraner
ve Tar›k Güler’in duruﬂmalar›, 25
Nisan günü 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme öncesi HÖC üyeleri
bir aç›klama yaparak, tutuklaman›n hukuksuzlu¤unu deﬂifre ettiler
ve serbest b›rak›lmalar›n› istediler. “Gözalt›lar, Bask›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n aç›ld›¤› ve “Yürüyüﬂ” dergilerinin taﬂ›nd›¤› aç›klamay› yapan
Murat Türkmen, Yürüyüﬂ’ün susturulamayaca¤›n› ifade etti.
HÖC’lülerin de izledi¤i duruﬂma sonucunda, tutuklu bulunan
dört okurumuz da tahliye edildi.

Gazete taraf›ndan yap›lan aç›klamada gözalt› protesto edilirken,

Antalya'n›n Kumluca ‹lçesi’nde 24
Nisan’da baﬂlayan ‘Tar›m ve Serac›l›k
Festivali’nde “ilginç” bir olay yaﬂand›.
Akdeniz Üniversitesi'nin daveti kapsam›nda konser vermeye giden Grup Sesleniﬂ’in konseri “garip” yöntemlerle engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
Grup üyeleri önce belediye ve üniversite yetkililerince, “repertuar›n›z› yumuﬂat›n Kumluca halk› size sandalye f›rlat›r” diye tehdit edildi. Sesleniﬂ, kendilerinin davet etti¤ini müzik anlay›ﬂlar›na uygun repertuar› uygulayacaklar›n› söyledi.
Bunun üzerine program s›ras› de¤iﬂtirilip
son s›raya al›nd›lar. Yetmedi di¤er programlar uzat›ld›, sahneye ç›kmaya haz›rland›klar›nda da polis ve di¤er yetkililer
izleyicileri d›ﬂar› ç›kard›. Aman devrimci
türküleri kimse duymas›nd›!
Buna ra¤men sahneye ç›kan grup, yaﬂananlar› anlat›p dört türkü seslendirdi.
S›ra ‘Cemo’ya geldi¤inde, bu kez de belediyeciler ses sistemini kapatt›. Bunun
üzerine hep bir a¤›zdan mikrofonsuz
“CEMO”yu söylediler. Bu kez de yüksek
seste “disko müzi¤i” aç›ld›. Grup üyeleri
mikrofonlar›, sayg›s›z tertip komitesine
f›rlatarak ‘Türküler Susmaz Halaylar Sürer’ slogan› ile sahneden inerken, Kumlucal› bir grup gencin, takdir eden sözleri ve zafer iﬂaretleri ile u¤urland›lar.

yaﬂananlara iliﬂkin de bilgi verildi. Hiçbir gerekçe bulamayan
polisin, "hakk›n›zda ﬂikâyet var" diye gözalt›na ald›¤› gazete çal›ﬂanlar›, karakolda
polise; “Ardanuç'ta fuhuﬂ yapanlara ve yapt›ranlara, uyuﬂturucu satan ve satt›ranlara sesiniz ç›kmazken, halk›n sorunlar›n› dile getiren,
yoksullu¤umuzun sebebi olan bu
düzenin zenginlerin düzeni oldu¤unu dile getiren devrimcilere karﬂ›
aslan kesiliyorsunuz” diye karﬂ›l›k
verdiler. Bunun üzerine, polisin “isterseniz sat›n ama gerisine kar›ﬂmay›z” tehditlerine karﬂ›n sat›ﬂa
devam eden devrimciler, k›sa bir
sürede 60 gazete satt›lar. Bu da
zaten polisin niye rahats›z oldu¤u-

Özgür Karadeniz'in Sesi Uyuﬂturucu
Sat›c›lar›n› ve Polisi Rahats›z Etti
Yalanlarla, gerici, milliyetçi propagandalarla zehirlenmek istenen
Karadeniz halk›na gerçekleri taﬂ›yan, Özgür Karadeniz'in Sesi Gazetesi’nin, "Zenginlerin Düzeni"
manﬂeti ile 16. say›s› yay›mlan›rken, gerçeklerden korkanlar›n tahammülsüzlü¤ü de sürüyor.
Artvin'in Ardanuç ‹lçesi’nde,
zenginlerin düzeninde çarklar›n nas›l döndü¤ünü anlatan 16. say›y›
halka ulaﬂt›rmak için sat›ﬂ yapan
Eﬂref Görür ve Turan Seçkin 23 Nisan günü gözalt›na al›nd›lar.

Aman Devrimci Türküleri
Kimse Duymas›n!
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nu da gösterdi.”
Özgür Karadeniz'in Sesi’ne yönelik bir baﬂka engelleme ise, 21
Nisan’da Trabzon-Arakl›’da yaﬂand›. Bu kez devreye sokulan faﬂistlerdi. Gazete çal›ﬂanlar› faﬂistlere
karﬂ›l›k verirken, polisi ve faﬂistleri
teﬂhir eden konuﬂmalar yapt›lar. Bu
arada, Çetin Güven’in,
“Uyuﬂturucu tacirlerinden, fuhuﬂtan rahats›z
olmayanlar bizi engellemek istiyorlar" sözlerine tepki tam da
“yerinden”
geldi.
Uyuﬂturucu tacirleri,
"O gazetede PKK'y›
da anlatabilirsin ama
uyuﬂturucu tacirlerine
laf etmeyeceksin” diye
tehdit etti.

ADALET BAKANLI⁄I YAYIMLADI⁄I GENELGEN‹N
UYGULANMAMASINI SADECE SESS‹ZL‹K ‹Ç‹NDE ‹ZL‹YOR!

Direniﬂle Kazand›¤›m›z Gibi
Mücadeleyle Uygulataca¤›z

Zeynep Yayla O ¤lunun
Yaﬂad›¤› ‹ﬂkenceleri
Anlat›yor
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan Emrah Yayla’n›n
annesi Zeynep Yayla, o¤lunun tutuklanmas› sonras› yaﬂad›klar›n› ﬂu

F Tipi hapishane yönetimleri, Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›mlad›¤›, 45/1 say›l› genelgeyi uygulamakta sorunlar ç›karmaya,
“keyfi” tutumlar›na devam
ederken, genelgenin uygulanmas› yönünde ça¤r›lar da sürüyor. Yap›lan ça¤r›lara Adana ve
Samsun’da yükselen "Genelge
Uygulans›n” sesleri de eklendi.

Sözünüzü Tutun!
E¤itim-Sen, D‹SK, Emekli-Sen,
HÖC, Halkevleri, 78'liler, SDP,
EMEP, TKP, Ö¤renci Kolektifleri,
BDSP, ESP, TÖP taraf›ndan oluﬂturulan ‘S a m s u n Te c r i t K a r ﬂ › t › P l a t f o r m’ üyeleri, 22 Nisan’da genelgenin uygulanmas› talebiyle Çiftlik
Caddesi Süleymaniye Geçidi'nde
aç›klama yapt›lar.
Platform ad›na Hacer Örgülü taraf›ndan yap›lan aç›klamada, genelgenin direniﬂ sonucu ç›kar›ld›¤› hat›rlat›larak, “Adalet Bakanl›¤› ve
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü verdikleri sözleri tutsun,
45/1 say›l› genelgenin uygulanmas›n› sa¤las›nlar. Bizler Samsun Tecrit Karﬂ›t› Platform üyeleri olarak
verdi¤imiz sözü tutuyor, 45/1 say›l›
genelgenin uygulanmas›n›n takipçisi olmaya devam edece¤imizi belirtiyoruz" denildi.
Aç›klamaya platform üyesi olmalar›na karﬂ›n, HÖC, TKP, ESP
d›ﬂ›nda di¤er üyelerin kat›lmamas›
dikkat çekti.

Genelge Yok,
‹ﬂkence Var!
Bir baﬂka aç›klama ise, Adana
TAYAD'l› Aileler taraf›ndan 20 Nisan günü Adana Adliyesi arkas›nda

yap›ld›.

Tutsaklar›n giriﬂte "hoﬂ geldin"
daya¤› ile karﬂ›land›¤›n›, tedavilerinin yap›lmad›¤›n›, avukatlarla ve
ailelerle görüﬂmelerin keyfi uygulamalarla engellendi¤ini belirten Kalkan, Emrah Yayla’n›n yaﬂad›klar›na
iliﬂkin bilgi verdi.

ﬂekilde anlatt›:
“O¤lumun görüﬂüne gittim ama
gardiyanlar ç›kartmad›. Ayakkab›
aramas›ndan sonra tekrar ayakkab›s›n› giymedi¤i için ç›kart›lm›yormuﬂ. Ben de gardiyanlara bu konuyu cezaevi müdürü ile görüﬂmek istedi¤imi söyledim.
Müdürle görüﬂtüm. Müdür bana,
yapt›klar› uygulamaya kimsenin
karﬂ› gelmedi¤ini, sadece o¤lumun
bu uygulamaya karﬂ› geldi¤ini söyledi. Ben de, “ayakkab›s›n› ç›kart›p
gelmemek için bir genelge mi var?
Hücreden hani, yüksek güvenlikli
dedi¤iniz yerden ç›kart›rken, niye
ayakkab› arad›¤›n›z› anlam›ﬂ de¤ilim ve sizin bilmeniz gerekir 7 senedir bizim evlatlar›m›z tecritle mücadele ediyor, 122 evlad›m›z› kaybettik. O¤lumun sa¤l›¤›ndan endiﬂe
duyuyorum. Ölüsünü veya dirisini
görmek istiyorum. Ben bir anneyim
siz de bir müdürsünüz. Bu sorunu
çözmek bizim elimizde” dedim.
Bu ›srarlar›m üzerine bir kereye
mahsus o¤lumu ayakkab›s› olmadan görüﬂtürece¤ini söyledi. Bu ﬂekilde görüﬂebildim.

Zeynep Yayla’n›n da o¤lunun
yaﬂad›klar›n› anlatt›¤› aç›klamaya
DHP, Mücadele Birli¤i ve ‹ﬂçi Mücadelesi de destek verdi.

Görüﬂmeye baﬂlad›¤›mda 1 saatlik görüﬂ hakk›m›n yar›m saati kal-

Aç›klamada, 6 Nisan’da Adana
polisinin komplosu sonucu tutuklanarak Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’ne götürülen Emrah Yayla'ya, hapishaneye girdi¤i s›rada dayat›lan
onursuzca arama ve iﬂkencelere yer
verildi.
"Genelge Uygulans›n, Keyfi Uygulamalara Son!" pankart› aç›lan
eylemde konuﬂan ﬁemsettin Kalkan, "Ülkemizde hapishaneler geçmiﬂten bugüne; her zaman hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤in, katliamlar›n, iﬂkencelerin en koyu haliyle
sürdürüldü¤ü yerler olmuﬂtur” diye
konuﬂtu. 122 ﬂehit, yüzlerce sakat
ile ç›kart›lan genelgenin aylar geçmesine karﬂ›n tam olarak uygulanmad›¤›n› belirten Kalkan, bu keyfiliklerin en fazla yaﬂand›¤› yerlerden
birinin de Adana Kürkçüler F Tipi
Hapishanesi oldu¤unu kaydetti.
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Falaka ‹ﬂkencesi

m›ﬂt›. O¤lumun anlatt›klar›ndan
sonra düﬂündüklerimde hakl› ç›kt›¤›m› gördüm.
8 Nisan günü hapishane giriﬂinde onursuz arama, küfürler, kaba
dayak, su hortumuyla falaka yap›lm›ﬂ. Yap›lan iﬂkence esnas›nda baﬂ›na ald›¤› darbe ile hiçbir ﬂey hissetmemiﬂ ve 2 gün aya¤›n›n üstüne
basamam›ﬂ. Hâlâ baﬂ›n›n döndü¤ünü söylüyor. Ayakkab› sorunundan
kaynakl› talep etti¤i halde doktora,
savc›l›¤a ç›kart›lmam›ﬂ, verdi¤i dilekçeler kabul edilmeyip y›rt›lm›ﬂ.
Bunun üzerine de suç duyurusunda
bulunmuﬂ.

Belgeniz Va r M›?!
O¤lumla yapt›¤›m görüﬂmeden
sonra gardiyana “neden buralarda
insanlar› hâlâ falakaya yat›rd›klar›n›” sordum. Gardiyan “Elinizde

belge mi var” dedi. Ben de “Bu bir
insanl›k suçudur” dedim.
Bu yapt›klar› insanl›k suçu üzerine Adana ‹HD ve birçok kuruma
o¤lumun yaﬂad›klar›n› anlatt›m, ayr›ca Adana Adliye önünde geliﬂmeleri TAYAD’l› Aileler aktard›, savc›l›¤a suç duyurusunda bulundum.
Buradan bir kez daha ifade ediyorum. O¤lumun baﬂ›na geleceklerden en baﬂta Kürkçüler F Tipi Hapishane ‹daresi, Cezaevi Savc›s›,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü ve Adalet Bakanl›¤› sorumludur.

Hücrede Tek Baﬂ›na!
Doktora gitmesi hâlâ keyfi bir
biçimde engelleniyor. Ve hâlâ ara
ara bayg›nl›k geçiriyor. Tek baﬂ›na
bir hücrede tutuluyor. Yan›nda kimse yok. Yandaki hücresindeki ile bi-

Kürkçüler F Tipi ‹ﬂkencehane

le ortak havaland›rmas› olmas›na
ra¤men havaland›rmaya 4'er saat
ayr› ayr› ç›kar›l›yorlar.
Zaten o¤lum iktidar›n uﬂaklar›n›n planlad›¤› bir komployla tutukland›. Bu ne ilk ne de son. O¤lum
daha önce defalarca hapishaneye girip ç›kt›. Emrah'›n tutuklanma say›s›n› ben bile unuttum. ‹ﬂte o¤lum
iyiyi istedi¤i için, düﬂüncesinden
kaynakl› komplolar kurabiliyorlar.
Ben o¤lumla gurur duyuyorum.
‹ki o¤lum var ikisi de hapishanede.
Hat›rlarsan›z 2006'n›n sonunda ‹stanbul'da yine komplo kurarak yasal
yerleri basarak insan tutuklam›ﬂlard›. ‹ﬂte di¤er o¤lumda orada tutukland›. Demokratik mücadele verdikleri için tutukland›lar. Ve ben biliyorum ki ikisi de kararl› ve bu düzenin insan› olmad›klar› için ben
o¤ullar›m› çok seviyorum, düﬂüncelerini daha da çok seviyorum.

du. Kafama ald›¤›m bir darbe sonucu bayg›nl›k geçirene kadar bu iﬂkence sürdü.
Arama denilerek baﬂlanan falaka ve kaba dayakla
süren bu uygulama 20.45’den 21.45’e kadar devam etti. Bayg›nl›k geçirmemin ard›ndan elbiselerim gardiyanlar taraf›ndan giydirilerek tek kiﬂilik bir hücreye tabiri caizse seke seke getirildim. Falakan›n ard›ndan
yaklaﬂ›k bir gün ayaklar›m›n üzerine tam olarak basamad›m.
Keyfilik bununla da s›n›rl› kalmad›.
Kald›¤›m tek kiﬂilik hücremin havaland›rma kap›s›
normalde gün içinde (yaklaﬂ›k 10 saat) aç›k kalmas›
gerekirken 9 Nisan 2007 tarihinde hiç aç›lmad›. 10-1112 Nisan tarihlerinde ise 08.30 -11.30 saatleri aras›nda
olmak üzere sadece 3 saat aç›ld›.
Falaka kaba dayak ve havaland›rma kap›s›n›n aç›lmamas›yla ilgili suç duyurular›nda bulundum. Ancak
hâlâ de¤iﬂen bir ﬂey yok. Aksine keyfilikler artarak sürüyor.
Örne¤in bugün (12 Nisan) ailem görüﬂüme geldi.
Ancak ayakkab› aramas›n› protesto edip zorla aya¤›mdan ç›kar›lan ayakkab›lar› geri giymedi¤im için görüﬂe
ç›karmad›lar. Bu ﬂekilde görüﬂ hakk›m da engellendi.
Bakal›m keyfilikler daha nereye kadar sürecek. Ancak ﬂunu biliyorum ki bu ﬂekilde hiçbir yere varamayacaklar.

Merhaba
Size bu mektubu Kürkçüler 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden yaz›yorum.
F Tipi hapishanelerde yaﬂad›¤›m keyfi uygulamalar› duyarl› bir bas›n kurumu olman›zdan ötürü sizlerle
paylaﬂmak istedim.
8 Nisan 2007 tarihinde polisin düzenlemiﬂ oldu¤u
bir komplo sonucu tutukland›m. Hapishaneye akﬂam
saatlerinde getirildim. Hapishane giriﬂinde üst aramas›
yap›laca¤› söylenerek bir odaya al›nd›m. Odaya girdi¤imde üzerimdeki eﬂyalar› ç›karmam söylendi. Böyle
bir üst aramas›n›n insani olmad›¤›n› araman›n daha insani bir ﬂekilde yap›lmas› gerekti¤ini söyledim. Tekrar
arama yapaca¤›z, soyunacaks›n denildi ve üzerime 6-7
gardiyan sald›rarak tekme-tokat ve hakaretlerle elbiselerim zorla y›rt›larak ç›kar›ld›.
Bunun ard›ndan daha ç›plak bir vaziyetteyken falakaya yat›r›ld›m. Bu iﬂkence 4 tane baﬂ gardiyan ve 2
tane normal gardiyan eﬂli¤inde gerçekleﬂti. Önce ellerindeki plastik su borusu ile vücudumun çeﬂitli yerlerine geliﬂi güzel vurmaya baﬂlad›lar. Sonra ikisi aya¤›m›
kemerimle ba¤layarak bir sehpan›n üzerine koydular.
Baz› gardiyanlar k›m›ldamamam için beni tutarken bir
gardiyan da elindeki plastik su borusuyla ayak tabanlar›ma vurmaya baﬂlad›.
Bir yandan falaka sürerken di¤er yandan da bir gardiyan vücuduma ve kafama tekme ve tokatla vuruyor-

EMRAH YAYLA
KÜRKÇÜLER F T‹P‹ HAP‹SHANES‹
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bu
‘canileri’
hangi
politika,
hangi
kültür
yaratt›?

Malatya
Katliam›n›
Yaratan
Politikalar
rant Dink cinayetinin üzerinden aylar geçmesine karﬂ›n, cinayetin tetikçileri d›ﬂ›nda fiili
ve politik olarak as›l sorumlular›na
dair büyük bir karartma politikas›
tüm a¤›rl›¤›yla sürüyor. Devletin
bütün kurumlar› ile bu cinayetin
içinde yer ald›¤› konusunda ortaya
onlarca kan›t ç›kt›. Tarihi Ermeni
düﬂmanl›¤›n› yaratan, besleyen politikalar da keza, oligarﬂinin devlet
politikalar› aras›nda baﬂ s›ralarda
yer al›yor. ‹ﬂte tüm bu nedenler, karartma politikas›n› da aç›klamaktad›r. Devlet, kendini san›k sandalyesine oturtmamak için, güçlü bir toplumsal muhalefetin olmay›ﬂ›n› da
f›rsat bilerek- cinayeti zamana yay›p unutturma yolunu izliyor.
Hrant Dink’i katledenlerin kahramanlaﬂt›r›lmas›ndan da cüretlenen “yeni yetme katiller”in, Malatya katliam›nda da ﬂu ana kadar üç
beﬂ “çocuk” d›ﬂ›nda henüz ortada

H

bir sorumlu yok! Hrant
Dink cinayetinin akibetinin
Malatya’da da yaﬂanmas›
kimse için “sürpriz” olmamal›d›r. Çünkü, burada da, san›k
sandalyesine oturtulmas› gereken oligarﬂik devlettir.
Bunu, t›pk› Ogün Samastlar
gibi, günler önce at›ﬂ talimi yaparken yakalan›p serbest b›rak›lmalar›na bakarak söylemiyoruz.
‹slamc›, faﬂist kesimlere karﬂ› gösterilen bu hoﬂgörü, AKP iktidar›nda daha da katlanarak sürmektedir.
Bugün olay›n s›cakl›¤› ve vahﬂet
boyutu nedeniyle aç›kça yap›lm›yor olsa da, polisi, bürokrasisi ile
katillere nas›l “vatansever” muamelesi yap›ld›¤›n› önümüzdeki
günlerde daha aç›k görece¤iz. Örne¤in; “ifadelerinde ﬂunlar› dediler” diye bas›na s›zd›r›lan haberlerin önemli bölümü onlar› aklamaya, en az›ndan “tahrik olmuﬂ gençler” gibi göstermeye dönüktür. Bu
yönde kamuoyu oluﬂturma niyeti
aç›kça görülmektedir. Neler yok
ki bu haberlerde; katledilen gençlerin “yak›nda beﬂ müslüman çocuktan üçünün ölece¤ini söyledikleri, bunun üzerine onlar›n
da tahrik olarak misyonerleri k›t›r
k›t›r kestikleri” gibi, mant›ks›z ama
misyonerlik düﬂmanl›¤›yla, az›nl›klara husumetle, milliyetçilik, dincilik ile beyni zehirlenmiﬂ kitlelerde
“etkili” olabilecek haberler boﬂ yere
yapt›r›lm›yor.
Dedi¤imiz gibi, olay›n bu yan›n›
önümüzdeki günlerde daha aç›k görece¤iz. As›l olarak, katliama zemin
haz›rlayan politik, kültürel ortam›n
yarat›lmas›nda devletin do¤rudan
sorumlulu¤u tart›ﬂ›lmal›d›r. Milliyetçi politikalar, dinin kullan›m›,
Türk-‹slam sentezi ideolojisi tart›ﬂ›lmadan Malatya katliam› ayd›nlat›lamaz. Katiller, bu gerici politikalar›n ürünü olarak ortaya ç›kt›lar. Ve
bunlar, düzenin tüm kurumlar›n›n
içinde oldu¤u politikalard›r. Genelkurmay’›, ulusalc›lar›, AKP Hükümeti, tarikatlar›, burjuva muhalefeti, milliyetçi faﬂistleri, burjuva medyas› ile bütün düzen güçleri bu politikalar›n içindedir. Daha do¤ru bir
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deyiﬂle, iktidar koltu¤una oturmak
ya da korumak, rant elde etmek ya
da pay›n› büyütmek, halk kitlelerinin örgütlenmesini engellemek ya
da denetim alt›nda tutmak, toplumun sola yönelimini engellemek ya
da sa¤c›laﬂmas›n› sa¤lamak gibi onlarca nedenden dolay›, bu gerici politikalar› kullanm›ﬂlar, sürekli bir
ﬂekilde körüklemiﬂlerdir.

Suçlular Kendini
Anlat›yor
Misyonerli¤i Böyle Hedef
Gösterdiler ve Katliam›n
Yolunu Döﬂediler
Malatya’da lime lime etleri kesilerek katledilen dört insan, h›ristiyand›, misyonerlik yap›yorlar diye
katledildiler. Din ad›nayd› bu vahﬂet, milliyetçilik ad›nayd› bu gözü
dönmüﬂlük.
Nas›l yarat›ld› bu zemin? Gerçekle ilgisi olmad›¤› halde misyonerli¤i kim “tehlike” gösterip hedef
ilan etti? Birkaç örnekle bakal›m:
Nisan 2001’deki Milli Güvenlik
Kurulu (MGK) toplant›s›na kadar,
misyonerlik geniﬂ kitlelerin gündeminde de¤ildi. Yani “dinin, vatan›n
elden gitti¤inin” fark›nda de¤ildi
halk! Ecevit’in baﬂbakanl›¤› döneminde MGK gündeminde, M‹T taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan “Misyonerlik Raporu” ele al›nd›. Raporda,
misyonerlerin, h›ristiyanlaﬂt›rarak
bölücü faaliyet yürüttükleri belirtiliyordu.
MGK karar› bir “iﬂaretti”; bu
iﬂareti alan burjuva siyasi partiler,
devlet kurumlar›, kimi “sivil toplum
örgütleri” birbiri ard›s›ra, misyonerli¤in nas›l bir tehlike oldu¤u üzerine
durmadan beyanatlar verdiler.
‹çiﬂleri Bakan› Sadettin Tantan,
“insanlar›m›z fakirlikten kaynaklanan tuzak içinde, misyonerlerin kuca¤›na süratle itiliyor” sözleriyle
hedef göstermeye kat›ld›.
Kuruluﬂundan bu yana devletin
din eksenli ihtiyaçlar›na cevap veren Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›'n›n yay›nlar›nda, Kültür Bakanl›¤›'n›n

resmi sitesinde tan›t›lan kitaplarda
misyonerler hedef gösteriliyordu.
DSP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Rahﬂan Ecevit, "AB süreciyle birlikte
dinimiz elden gidiyor. Müslümanl›¤›n gerilemesine raz› olamam. Yabanc›lar›n toprak al›m›yla birlikte
misyonerlik faaliyetleri artt›. Türkiye'yi bölmenin bir yolu da vatandaﬂlar›n dinlerini de¤iﬂtirmelerini
teﬂvik etmekten geçer" sözleriyle,
ulusalc› cepheden kat›ld› hedef gösterme kampanyas›na.
CHP'li Çankaya Belediye Baﬂkan› Muzaffer Ery›lmaz, belediye
s›n›rlar› içinde kilise, havra gibi ibadet yerlerinin say›s›n›n artt›¤›n› belirterek, “felaket bir ﬂey bu” ç›¤›rtkanl›¤›yla “laik” CHP saf›ndan dini
kurtarmaya soyundu.
AKP döneminde de hedef gösterme sürdü, daha da boyutland›.
‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu,
geçen y›l misyonerlerin izlendi¤ini
aç›klarken, son yedi y›lda 344 müslüman›n din de¤iﬂtirdi¤i rakam›n›
veriyor, böylece “büyük tehlikeye”
dikkat çekmiﬂ oluyordu!
Diyanetten sorumlu Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n, misyonerli¤in
toplumun de¤erlerini tehdit etti¤ini
belirterek, “Masum bir din tebli¤i
veya din hürriyetini kullan›m› olmad›¤›, aksine tarihi arka plan› ve siyasi amaçlar› olan planl› bir hareket oldu¤u görülüyor" diyor ve ‘Çanakkale Zaferi'nin 90. y›ldönümünde camilerde misyoner faaliyetlere
karﬂ› hutbe okutuyordu. Yine Diyanet bünyesinde misyonerlere karﬂ›
“takip komisyonlar›”, imamlardan
“timler” oluﬂturuluyordu.
2005 y›l›nda Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, MGK'ya iletilmek üzere misyonerlik konulu rapor haz›rlad›. Malatya’da katledilenlerden birinin de yer ald›¤› iki kiﬂi, 2000 y›l›nda ‹zmir'de "‹ncil da¤›t›yorlar"
diye jandarma taraf›ndan gözalt›na
al›nd›¤›nda, oligarﬂinin jandarmas›
"suç aletleri" olarak teﬂhir masas›na
iki dinin kutsal kitaplar›n›, ‹ncil'i ve
Zebur'u koymuﬂtu.
TSK, 20 Eylül 2006 tarihli
“Türk Silahl› Kuvvetleri Misyoner-

lik Raporu” baﬂl›kl› raporu ile de
hükümeti uyararak, misyonerlik faaliyetlerinin yasaklanmas›n› istedi.
“Güvenlik” ve “dini” kurumlar
gibi, “yarg›”n›n da misyonerli¤e bak›ﬂ› farkl› de¤ildir. Aç›lan davalar›
bir yana b›rak›n, bunun en çarp›c›
örne¤i, Adalet Bakanl›¤› Kanunlar
Genel Müdürlü¤ü koltu¤unda oturan zihniyetin bizzat kendisidir. Genel Müdür Niyazi Güney, “Türkiye'de misyonerlik faaliyetlerinin terör örgütünden daha tehlikeli bir hal
ald›¤›n›, t›pk› Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun son dönemlerindeki gibi denetimsiz bir ﬂekilde yayg›nlaﬂt›¤›n›”
söyleyerek, “ulusalc›” yazar Necip
Hablemito¤lu cinayetinin de bu konuyla ba¤lant›l› oldu¤unu iddia edecek denli düﬂmanl›¤› üst boyutta
ifade ediyordu.
Yine MGK neyi hedef gösterirse, ulusalc›lar›n politik gündemi ne
ise, ona iliﬂkin raporlar haz›rlayan,
aç›klamalar yapan Ankara Ticaret
Odas› da misyonerli¤i gündemine
Haziran 2004’te ald›. Bas›na aç›klad›¤› raporda, “ misyonerli¤in, etnik
ve dini ayr›mc›l›¤› körükleyerek
devletin üniter yap›s›n› hedef ald›¤›” yaz›l›yordu.
12 Eylül Cuntas›’ndan bu yana
resmi ideoloji olan Türk-‹slam sentezinin teorisyeni Türk Ocaklar›’n›n
üç ayd›r, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n genelgesi üzerine Malatya Valili¤i’nin
talimat›yla Malatya’daki okullarda
misyonerli¤e karﬂ› konferanslar
verdi¤i ortaya ç›kt›.
Ulusalc›, dinci yazarlar›n “misyonerlik tehlikesi” temal› kitaplar›,
köﬂe yaz›lar› birbirini izlerken, gerici, ﬂoven burjuva partileri de hedef
gösteren aç›klamalar yapt›lar.
MHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Mehmet ﬁand›r: “Misyonerli¤i din
ve vicdan özgürlü¤ü olarak görmüyoruz. Türk milliyetçileri, MHP ve
ülkücüler bir siyasi faaliyet olan
misyonerlik çal›ﬂmalar›na meﬂru
zeminlerde, güçleri oran›nda müsaade etmeyeceklerdir.”
BBP Genel Baﬂkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu: (Rahip Santoro cinayetinden sonra) “Misyonerli¤in arkas›na
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Aksu’nun Hamasetten Baﬂka
Söyleyecek ﬁeyi Var M›?
Bu cinayetler iﬂlenirken, bu ülkenin
‹çiﬂleri Bakan› ne yapar?
Neve ﬁalom, Beth Israel sinagoglar›n›n bombalanmas›ndan Rahip Santoro’ya; Dan›ﬂtay bask›n›ndan Cumhuriyet’in üst üste bombalanmas›na;
Hrant Dink cinayetinden Malatya’ya;
‹çiﬂleri Bakan› Aksu’nun bütün aç›klamalar›, "bu menfur sald›r›y› lanetliyorum, nefretle k›n›yorum" olmuﬂtur.
Evet aç›n bak›n arﬂivlere tek bir kelime farkl› de¤ildir. Hepsi basmakal›p,
demagojilerden, hamasetten ibarettir. K›namaktan baﬂka bir ﬂey yapmayan Aksu, tüm bunlardaki sorumluluklar› nedeniyle kendisi hakk›nda
meclise verilen soru önergesine dahi,
"yaﬂananlar› siyasi malzeme yapmaya çal›ﬂanlar› esefle ve ﬂiddetle k›n›yorum"dan baﬂka ikinci bir cümle
kurmamaktad›r.
Çünkü suçlu! PKK’ye karﬂ› “bölgede
eli tesbihlileri ço¤altma” politikas›n›
uygulayan, tarikatlara s›n›rs›z özgürlük tan›yan, eli sat›rl› silahl› faﬂistlere
büyük hoﬂgörü gösteren Aksu’dan
elbette ikinci bir cümle duyamazs›n›z.

bakt›¤›n›z zaman CIA deste¤iyle çal›ﬂan kiﬂilerdir... BBP iktidara geldi¤inde Misyonerler kap› d›ﬂar› edilecek.”... BBP Genel Baﬂkan Dan›ﬂman› Yaﬂar Yaz›c›o¤lu: “Türkiye d›ﬂ
mihraklarca yeni bir planla çökertilmek isteniyor. Do¤u ve Güneydo¤u’da ﬂimdi de misyonerlik faaliyetleri h›z kazand›... Tek vatan, tek
bayrak, tek kitap, bir Allah, diye yeminler ettik. Bu birli¤i bozmaya
kimsenin gücü yetmeyecektir. ”
Saadet Partisi Lideri Kutan: “Bir
aile istedi¤i halde ilkö¤retimi bitirmeden çocu¤unu Kuran kursuna
gönderemiyor. Misyonerlerse, ülkemizde cirit at›yor. Her bir mahalle
köﬂesine kiliseler aç›l›yor. Kimse
bunlara bir ﬂey demiyor. ”
14 Nisan Ankara mitinginde eski
solcu yeni ulusalc› Profesör Alpaslan Iﬂ›kl›, kitlenin ‘Hepimiz Ermeni’yiz’ slogan› atmamas›yla övünürken, AKP zaman›nda, “h›ristiyan
misyonerli¤i baﬂ›n› al›p gitmektedir.
‹stanbul'u baﬂ›nda Ortodoks patri-

Tüm Türkiye Trabzon ve
Malatya Olmaya Aday!
Hrant Dink katledildi¤inde, bütün
gözler Trabzon’a çevrilmiﬂ, ard› ard›na yaﬂanan linç giriﬂimleri ve Rahip
Santoro’nun öldürülmesinin de etkisi
ile, “Trabzon’da neler oluyor?” diye
tart›ﬂ›lm›ﬂt›. ﬁimdi ayn› ﬂey Malatya
için sözkonusu. Malatya’n›n tarihi,
A¤calar hat›rlat›l›yor.
O zaman da sorunun Trabzon sorunu
olmad›¤›n›, milliyetçi politikan›n ülke
genelinde benzeri sonuçlar yaratt›¤›n›
belirtmiﬂtik. Bir yerde yo¤unlaﬂma
yaﬂanmas›, sorunun lokalize oldu¤unu göstermez.
Bu gerici politikalar bütün halka yönelik uygulanmaktad›r. Trabzon’dan
Ogün Samastlar ç›kar, Malatya’dan
beﬂli caniler; yar›n baﬂka yerden de
baﬂkalar› ç›kacakt›r. Tart›ﬂmay› bir
kente, belli dar iliﬂkilere s›k›ﬂt›rmak,
oligarﬂinin sorunun gerçek boyutlar›n›
tart›ﬂt›rmama takti¤idir.

¤inin bulundu¤u bir dukal›¤a dönüﬂtürmek isteyenlerin iﬂtahlar› iyiden iyiye kabarm›ﬂt›r” sözleriyle,
güya AKP’yi din silah› ile vurmaya
çal›ﬂ›yor, pratikteyse misyonerli¤e
karﬂ› kitleleri k›ﬂk›rt›yordu.
“Yetkilileri uyar›yoruz, en tehlikeli misyoner grup A¤r›’da araﬂt›rma izni istiyor” türünden “uyar›lar›”
bolca yapan karﬂ›-devrimci Ayd›nl›k
(‹P) çetesinden onun takipçisi
HKP’ye; ‘Türk Solu’ Dergisi’nden
düzeniçi tarikatlara; daha pek çok
ﬂoven, sosyal-ﬂoven, dinci, ulusalc›
kesim bu kampanyalara kat›ld›lar.
Görülece¤i gibi devletin bütün
kurumlar› ve düzen güçleri MGK
talimat› ile harekete geçerek “misyonerli¤i” hedef ilan ettiler. ‹lginç
ﬂekilde, birçok konuda çat›ﬂan dinci
ve ulusalc› güçler tam bir mutabakat içinde misyonerli¤e karﬂ› savaﬂ
açm›ﬂ, misyonerler arac›l›¤›yla h›ristiyanlar› hedef göstermiﬂlerdir.
Böyle bir ortamda, birilerinin de ç›k›p bu “büyük tehlikeyi” kendince
“bertaraf” etmeye çal›ﬂmas› gayet
anlaﬂ›l›rd›r.
ﬁimdi tüm bu kesimler Malatya
vahﬂetini k›n›yor, dinimizde, Türk
milliyetçili¤inde böyle bir ﬂeyin ol-

mad›¤› masallar›yla suçlunun telaﬂ›n› yans›t›yorlar.
Evet, dinde, Türk halk›n›n geleneklerinde böyle bir ﬂey olmayabilir; ancak sizin uygulad›¤›n›z politikalarla yarat›lm›ﬂt›r bu sonuç.

Farkl› O lan›
Yok Etme Politikas›
‹ttihat Terakki’den B ugüne
Kesintisiz Süren Bu Devlet
Politikas› ‹le Anadolu
“Türkleﬂtiriliyor”!
Katliam›n bir yan› h›ristiyan
düﬂmanl›¤›na, misyonerli¤in hedef
haline getirilmesine dayan›rken, öte
yan›nda en genelde farkl› olan› yok
etme politikas› yatmaktad›r. Bu politika, Osmanl›’n›n son dönemlerinden, ‹ttihat ve Terakki iktidar›ndan
bu yana kesintisiz bir ﬂekilde sürmektedir. Ermeni’si, Rum’u, Yahudi’si, H›ristiyan’› ile tüm az›nl›klar
o günden bu yana bir “tehlike” olarak görülmüﬂ ve çeﬂitli yöntemlerle
yok edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂlard›r. 1915
Ermeni Soyk›r›m› bunun en üst boyutudur, ancak onunla s›n›rl› olmay›p, sonraki y›llarda da, 6-7 Eylül
provokasyonlar›yla, Trakya olaylar›yla, az›nl›klar›n mallar›na el konularak, vak›f mallar›n› gasbederek
sürdürülmüﬂtür.
‹ttihat ve Terakki’nin iktidara
geliﬂinden itibaren izledi¤i ‘Anado lu ’yu T ü r k o l m a y a n u n s u r l a r d a n
temizleme’ politikas›n› göstermesi
aç›s›ndan baz› örnekler aktaral›m.
Balkanlar’daki ba¤›ms›zl›k mücadelelerine karﬂ› savaﬂm›ﬂ olan ‹ttihatç› liderler, iktidar› ele geçirmelerinin ard›ndan, Anadolu’nun
“ikinci bir Makedonya olmamas›”
hedefiyle, katliamlara, büyük göçettirmelere varan bir politika izledi.
Selanik’ten göçmenler Anadolu’ya
taﬂ›n›rken, Anadolu’da yaﬂayan
farkl› din ve milliyetlere mensup
olanlar temizlenmeye baﬂland›.
Balkan kayb›n›n etkisiyle ilk hedef, Bulgarlar oldu. Edirne geri al›n›rken, bölge Bulgarlar’dan temizlendi. Geriye kalan az say›daki Bul20
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gar da “mübadele anlaﬂmas›” ile
gönderildiler. Ege adalar›n› geri almak için öncelikle Edirne ve ‹zmir'in Rum’suzlaﬂt›r›lmas› gündeme al›nd›. Yunanistan’› mübadeleye
zorlamak için, ‹ttihatç›lar’›n R u m l a r ’a yönelik boykot ve çete sald›r›lar› yaﬂand› ve bu politika 150 bin
Rum’un kaç›ﬂ› ile sonuçland›. Ancak, dünya savaﬂ›n›n patlak vermesi
ile göçün yönü zorunlu olarak de¤iﬂti ve Rumlar iç bölgelere s›¤›nd›lar. ‹ttihatç›lar Marmara’dan Ege’ye
k›y›lardan temizlenen Rumlar’› ellerinde bir “rehin” olarak tuttular.
1913'ten itibaren A r n a v u t l a r ‹ttihatç›lar›n karar› ile ay›klan›p s›n›r
d›ﬂ› edildiler. Arnavut ayd›nlar›na
yönelik bask›lar›n da gündeme geldi¤i bu dönemde, Anadolu’da kalman›n tek yolu, “Türkleﬂmeyi” kabul etmekti. Hiçbir siyasi faaliyetleri olmamas›na karﬂ›n, farkl› dil ve
kültürleri tehdit olarak görülen Boﬂ n a k l a r, asimile olmalar› için ‹ç ve
Do¤u Anadolu'ya mevcut nüfusun
yüzde 10'unu aﬂmayacak biçimde
da¤›t›ld›. Bilindi¤i gibi 1915’te 1.5
milyon E r m e n i soyk›r›ma u¤rat›ld›,
bu topraklardan sürüldü. K ü r t l e r ’in, ‹ç ve Bat› Anadolu bölgelerine, anadillerini ve kültürlerini unutturma amaçl›, liderlerinden ayr› bir
ﬂekilde iskanlar› emredildi. “Olas›”
isyan hareketlerini bast›rmak için
önde gelenlerinin idam ve sürgünlere u¤rat›ld›¤› A r a p l a r’dan en az 5
bin aile, 1916’da ‹ç ve Bat› Anadolu'da zorunlu iskana tabi tutuldular.
Az say›da D ü r z i de “sak›ncal›”
gruplar aras›nda görülerek iç kesimlere gönderilenler aras›ndayd›.
Osmanl› egemenli¤indeki Filistin’den, Trakya bölgesinden Ya h u d i l e r ’i temizleme harekat›, 1918’e
gelindi¤inde Trakya’n›n yüzde
30’unun Yahudilerden temizlenmesi sonucunu do¤urdu. Say›ca az olmalar›na ve ‹ttihatç›lara hizmet etmelerine karﬂ›n, Rus ordusundan
kaçan G ü rcü ve L a z l a r da, kendi
yaﬂad›klar› bölgelerden uza¤a, Karadeniz'in daha bat› taraflar›na sevk
edilmekten kurtulamad›lar. ‹ttihatç›
iskan projesinin hedefinden kurtulamayan Ç e r k e s l e r de, Türkçe bilme

Dinci Yurtlar› Tart›ﬂ›n!
düzeylerine göre farkl› illere da¤›t›ld›. 1913'ten itibaren, imparatorluk
s›n›rlar›, ister H›ristiyan isterse
Müslüman olsun, Çingeneler ’e kapat›ld›. 1917 ve 1935 ‹skan Kanunlar›’nda da adlar› aç›kça an›larak,
yasak sürdürüldü. Bir iskan politikas›n› gerektirmeyecek düzeyde
az›nl›k teﬂkil eden Pomak, Süryani,
Keldani, S›rp gibi unsurlar›n da asimile olabilecekleri ortamlarda tutulmas› ihmal edilmedi.
Görülece¤i üzere ‹ttihatç›lar,
Anadolu’yu Türkleﬂtirme siyasetini
kararl› ﬂekilde uygulad›lar ve Türk
olmayan bütün unsurlar› ya yok etme ya da asimile etme yoluna gittiler. Kemalist milliyetçili¤i de
önemli ölçüde etkileyen ‹ttihatç›
milliyetçilik anlay›ﬂ›, “ulusal bütünlü¤ü” böyle sa¤lamaya, Osmanl›’y›
böyle “kurtarmaya” çal›ﬂt›. Sonuçta
ise, Alman ‹mparatorlu¤u’nun ç›karlar› için ülkeyi emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›na soktular ve bu politika iﬂgalle sonuçland›.
“Türkleﬂtirme” siyaseti ‹ttihatç›lar’la s›n›rl› kalmad›. Örne¤in, oligarﬂinin “Ermeni soyk›r›m› olmad›”
tezi ne kadar yalansa, “‹ttihatç›lar
yapt›, Cumhuriyet döneminde Ermeni ve Rumlar’a karﬂ› böyle bir
ﬂey olmad›” tezi de bir o kadar yaland›r. Çünkü, Cumhuriyet’in ilk
y›llar›ndan itibaren de Anadolu’yu
Ermeni ve Rumlar’dan temizleme
harekat› sürdü. Mustafa Kemal’in, 3
Temmuz 1920 tarihinde yap›lan
TBMM gizli oturumdaki, “Eskiﬂehir’de imalathanede Ermeni oldu¤undan bahsedildi. Bunlar› alel›tlak (ne olursa olsun) atmak taraftar›y›z. Fakat Rum ve Ermenileri atmakla bütün makineler duruyor.
Böyle bir zaruret yüzünden onlar›
de¤iﬂtirmek kabil olam›yor” (Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›,
‘TBMM Gizli Celse Zab›tlar›’ C. 1
s. 74) sözleri, b›rak›n Ermeni ve
Rumlar’›n Anadolu’da yaﬂamas›na
tahammül etmeyi, bir fabrikada çal›ﬂmalar›na dahi tahammül edilemedi¤inin örne¤idir.
Nitekim bu zihniyet, Anadolu’yu
Türkleﬂtirme siyaseti çerçevesinde

az›nl›klar› Anadolu’dan silmek için
her yolu kulland›.
1920’de Yozgat’ta Çapano¤lu
‹syan› ç›kt›¤›nda, bast›rmak için
bölgeye giden ordunun sadece isyan› bast›rmakla kalmay›p, Ermeni ve
Rumlar’› katlettikleri, mallar›n›
ya¤malad›klar› yine ayn› meclisin
zab›tlar›nda yer almaktad›r. Dönemin mebuslar›, Süleyman S›rr› Bey
ve Hüsrev Sami bast›rma harekat›nda yaﬂananlar›; “Efendiler mahaﬂarallah Yozgat’›n kad›nlar›, bizim
müfrezenin efrad› (fertleri), hepsi
Rum ve Ermeni mahallesini ya¤ma
ediyorlar ve Ermeni mahallesi yand›. Birçok maktül (ölü) vard›... H›ristiyan evlerine gelince, ya¤maya
koyuldular. Herifin hayat›, mal› gidiyor. Pencereden bomba att›lar.
‹çinde gavurlar› yakt›lar” (C. 3 s.
91, 92, 93) sözleriyle itiraf ettiler.
Büyük Ermeni soyk›r›m›n›n ard›ndan 1920’lerde 800 bin kalan h›ristiyan nüfus, bu ve benzeri onlarca olayla, onbinlerle ifade edilir hale geldi. Karadeniz bölgesinde 100
bin civar›ndaki Rum önce, Kemalist
iktidar›n “15-50 yaﬂ aras› Rum erkeklerin tümünün iç bölgelere sürülmesi” karar› uyar›nca ordu zoru
ile da¤›t›ld›lar, ard›ndan peyder pey,
Türkiye’yi terke zorland›lar. Bölgede az›nl›klara karﬂ› zulmü ile tan›nan ve daha sonra Mustafa Kemal’in korumal›¤›na getirilen Topal
Osman’›n ve Merkez Ordusu Komutan› Sakall› Nurettin Paﬂa’n›n
zulmü yine zab›tlarda yer almaktad›r. Bu politika sonucunda, bugün
Karadeniz bölgesinde sadece, evet
sadece bir tane Rum köyü kalm›ﬂt›r.
Az›nl›klar›n, sadece az›nl›k olduklar›, farkl› bir inanca, farkl› bir
milliyete mensup olduklar› için
“ t e hl i k e ” olarak görülmeleri, izlenen devlet politikas›n›n özünü oluﬂturmaktad›r. Devletin 40 y›ld›r hiç
aksatmaks›z›n faaliyetlerini sürdürdü¤ü, ‘Az›nl›klar Tali Komisyonu’
gibi bir kuruma ihtiyaç hissetmesi
dahi, onlar› düﬂman görmenin ve bu
eksende geliﬂtirilen politikalar›n
devletin politikas› oldu¤unu kan›tlamaya yeterlidir. MGK ve Genelkurmay'›n asil üye oldu¤u komis21
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Beﬂ katil de ayn› yurtta kalan ö¤renciler. Ayn› anda beﬂ katil ç›kabiliyorsa o
yurtta, iﬂletenlerde bir sorun oldu¤unu
tart›ﬂmayacak m›s›n›z?
Çeﬂitli biçimlerde zorunlu dini e¤itime,
beyin y›kama programlar›na tabi tutulan gençlerin, o beﬂ kiﬂiyle s›n›rl› olmad›¤›n› düﬂünmeyecek misiniz?
Malatya’daki yurt, Iﬂ›k Tarikat›’n›n, bilinen ad›yla ‹hlas Holding’indi. Buna
benzer yüzlerce, binlerce gerici yuvas›nda, kendinden olmayana karﬂ›
düﬂmanl›k aﬂ›lan›yor genç beyinlere.

Diyanet Mi Yoksa
Turizm Bakanl›¤› M›?
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu, Malatya'da iﬂlenen katliam› k›narken, “Türkiye'nin imaj›n›
gölgeyecektir” buyurmuﬂlar. Dinin iﬂi
bu mu; Türkiye’nin imaj› m› yoksa,
inanç özgürlü¤ü, sevgi, kardeﬂlik gibi
mesajlar m› Diyanetin ilgili alan›.
Kuruldu¤u günden bu yana oligarﬂinin
ihtiyac› ne ise ona uygun ﬂekilde politik gündeme “dini” müdahalelerde
bulunan Diyanet, inanç sorunundan
önce, burjuvazinin ç›karlar›n› düﬂünüyor. Türkiye’nin imaj› zedelenince ne
olacak; ekonomi zarar görecek, mesela turist gelmeyecek vb.
Ay›p, utan›n!

‘K›l›ç Zoruyla’ Gelene¤i
Malatya katilleri, misyonerleri öldürmeden önce kelime-i ﬂehadet getirtmiﬂler. Yani “hak yoluna” döndürmüﬂ,
müslüman yapm›ﬂlar! Ne mutlu ‹slam
alemine!
Atalar› da alevileri k›l›ç zoruyla sünnileﬂtiriyordu...

yon, demokrasi nutuklar›n›n at›ld›¤›
y›llarda da çal›ﬂ›yordu. 2003 y›l›nda
bas›nda yer alan bir haber, 40 y›ld›r
komisyonun 15 günde bir hiç aksatmaks›z›n topland›¤›n› bildiriyordu.
M‹T, Baﬂbakanl›k, Genelkurmay,
D›ﬂiﬂleri, Emniyet temsilcileri, bu
komisyonda yapt›klar› konuﬂmalar
ve sunduklar› raporlarda, “az›nl›kl a r › g a y e t i y i k o n t ro l e t m e k g e re k ti¤i”ne vurgu yapt›lar. 40 y›l sonra

‘Misyonerli¤i’ De¤il, Halklara
Uygulad›¤›n›z Zulmü Anlat›n!
TSK’n›n, “Türk Silahl› Kuvvetleri Mis yonerlik Raporu” baﬂl›kl› raporunda,
misyonerlerin çal›ﬂma alan› ﬂu ﬂekilde belirtiliyor: “Etnik ya da kültürel
aç›dan az›nl›k statüsünde görünenler
veya kendilerini böyle tan›mlayanlar
(Kürt-Alevi), iç çat›ﬂma ve terör ortam›nda yaﬂayanlar ve deprem, sel felaketi gibi do¤al afetlere maruz kalan
insanlar, misyonerlerin hedef kitlesi
içinde yer almaktad›r.”
“Ortak nokta”; raporu yazanlar›n, oligarﬂik düzenin ony›llard›r ezdi¤i, yok
etmeye, asimile etmeye çal›ﬂt›¤›, ya
da ekonomik olarak ma¤dur ettikleri.
Kimine Kürtlü¤ünü unutturmak, kimine Alevili¤ini inkar dayat›lm›ﬂ.
Diyelim ki, misyonerlik dini de¤il siyasi bir faaliyet. Ki bu yönü de vard›r,
ancak oligarﬂi farkl› bir amaçla abartmaktad›r. Böyle olsa dahi, katliam
asla mazur görülemez. Sen tüm bu
kesimleri ezdi¤in, zulmetti¤in için
misyonerler onlara yönelik propaganda imkan› buluyor demektir.
Olay›n bu yan›n› elbette TSK asla sorgulamaz. ‹syan edeni ezer, hak arayan› susturur, adalet isteyenin kan›n›
ak›t›r; ama asla niye isyan ettiler diye
sormaz ve sorulmas›na izin vermez.

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu'nun az›nl›klar› ele ald›¤› toplant›da milletvekillerinin, "Az›nl›klar
Tali Komisyonu nedir?" diye sormas› sonucu kamuoyu taraf›ndan
ö¤renilen komisyonun temel görevi, "Az›nl›klar› zapt-u rapt" alt›na
almak ve “vatan hainli¤i" yap›p
yapmad›klar›n› belirlemekti!

ﬁovenizmle Egemen
S›n›flar›n Ç ›karlar›
Gizleniyor
Jön T ürkler’den Bu Yana
Burjuvazi Az›nl›klar› ‹ç
Pazardan Tasfiye Etmek
‹çin ﬁovenizmi Kulland›
Bu yok etme politikas›na kaynakl›k eden milliyetçi ideoloji, kimilerinin pirüpak göstermeye çal›ﬂ-

t›¤› ‘Atatürk Milliyetçili¤i’nden
baﬂkas› de¤ildir.
Kemalistler, Osmanl›’n›n yerine
Cumhuriyet kurmuﬂlard›r, ama birçok noktada da onun miras›n› devralmaktan geri durmam›ﬂlard›r. Ermeni soyk›r›m›n›n ‹ttihatç›lar’la s›n›rl› olmamas› bunun en aç›k örne¤idir. ‹ttihatç›lar’›n, “Osmanl›’y›
kurtarma” düﬂüncesiyle giriﬂti¤i
katliamlarda, Anadolu’da yaﬂayan
Rum ve Ermeniler, H›ristiyan nüfus, Osmanl›’ya karﬂ› ba¤›ms›zl›k
savaﬂ› veren halklar›n “içerideki
uzant›lar›” olarak görülüyordu.
Ayn› anlay›ﬂ, Kemalist iktidar
döneminde de sürdü. Bir farkla ki,
art›k sözkonusu olan “Osmanl›’y›
kurtarmak” de¤ildi. Amaç, ekonomik yaﬂamda etkin olan az›nl›klar›
buradan tasfiye etmek ve mallar›na
el koyarak, ‘milli burjuvazi’ yaratmakt›. Bu nedenle de, az›nl›klara
karﬂ› uygulanan tüm bask› ve k›r›m
politikalar›, dönemin egemen s›n›flar›nca desteklendi, teﬂvik edildi.
Anadolu’da varolan dini ve milli
farkl›l›klar körüklenip, bu çeliﬂkiler
ön plana ç›kar›larak, egemen s›n›flar›n ç›karlar› gizlenmeye çal›ﬂ›ld›.
‘TBMM Gizli Celse Zab›tlar›’nda, Cumhuriyet’in ilan›ndan
sonra, 3 Nisan 1924 tarihinde yap›lan bir oturumda, az›nl›klara iliﬂkin
tart›ﬂ›lan “Mahsubi Umumi Kanun
Layihas›” kanununun ana mant›¤›,
Rum ve Ermeniler’in “d›ﬂ güçlerin
içerideki uzant›s›” olarak görüldü¤ü
ﬂeklindedir. Az›nl›klar, “vatan›n
parçalar›n›n bir k›sm›n› bölmeye
çal›ﬂmakla” suçlanmakta ve 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ› s›ras›nda az›nl›klara
mensup burjuvaziden “tekalifi harbiye, tekalifi milliye” ad›yla al›nan
ola¤anüstü savaﬂ vergilerinin geri
ödenmesi, bu gerekçeyle yap›lmayaca¤› belirtilmektedir. Kanunun
“genel” olmas› nedeniyle, mecliste
temsil edilen burjuva kesimleri “rahatlatmak” için oturum “gizli” yap›l›r ve niyet aç›kça ifade edilir. Kemalist iktidar›n temsilcileri, “amac›n, göç ettirilen ve kaç›r›lan Rumlar’›n, Ermeniler’in paralar›n› ödememek oldu¤unu” söylerler. Bu ve
22
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benzeri kanuni düzenlemelerle, Kemalist iktidar›n az›nl›klar› mülksüzleﬂtirme politikas› yasal hale getirildi. Yasalar›n yetmedi¤i yerde de 6-7
Eylüller tertip edildi.
1974’te Yarg›tay’›n az›nl›k vak›flar›n› “yabanc› kuruluﬂ” kategorisine alarak, 1936’dan sonra elde
ettikleri mallara el konulmaya baﬂlanmas› da, bu politikan›n bugüne
kadar sürdü¤ünün bir baﬂka örne¤idir. Ki bugün, bu mallar halen tart›ﬂ›lmaya devam ediyor.
Jön Türkler’den bu yana “yerli”
burjuvazinin iç pazar› ele geçirme
niyetleri biliniyor. Bu politika ‹ttihatç›lar’da da Kemalistler’de de
karﬂ›l›¤›n› bulmuﬂ, Ermeni, Rum,
Yahudiler’in k›r›m› ve mallar›na el
konulmas› kesintisiz biçimde sürmüﬂtür. Egemen s›n›flar, tüm bu tarih boyunca da, gerçeklerin üzerini
örtebilmek, ekonomik ç›karlar›n›
gizlemek için, özellikle Türk halk›n›, Rumlar’a, Ermeniler’e, Yahudiler’e karﬂ› k›ﬂk›rtarak, milliyetçili¤i, ﬂovenizmi kullanm›ﬂt›r.

Düzenin ‘Düﬂman’
‹htiyac› Hiç Bitmez
Sistem, Halk› Rahatça
Yönetebilmek ‹çin Sürekli
‘Düﬂman’ Üretmektedir
Kuﬂkusuz ki, bugün için az›nl›klara yönelik politikalarda, mallar›na
el koyma gibi ekonomik ç›karlar
nispeten talidir. Çünkü bu, büyük
oranda tamamlanm›ﬂ bir süreçtir.
Ancak egemen s›n›flar›n, ﬂovenizmi
k›ﬂk›rtma, halk kitlelerini birbirine
karﬂ› düﬂmanlaﬂt›rma politikalar›
aral›ks›z ﬂekilde sürmektedir.
Egemen s›n›flar bu yolla kitleleri yedekleyebilmektirler. Milliyetçilikle, Türk-‹slam sentezi ile, dincilikle beyni zehirlenmiﬂ kitleler, kendi sorunlar›n› düﬂünemez, bunlara
karﬂ› mücadele edemez hale getirilmektedir. Öte yandan özlemleri
korkunç bir istismara tabi tutulmaktad›r. Gerçekten ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye mücadelesinin c›l›z oldu¤u koﬂullarda, geniﬂ kitlele-

Farklı düşüneni, yaşayanı, inananı
katletme, sindirme politikası onyıllardır sürüyor. Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, 19 Aralık böyle yaratıldı. Farklı olana, muhalif olana tahammül edemeyen bir düzene karşı tüm halk olarak birleşelim, faşizmi yıkalım, halkların kardeşçe
yaşayacağı bir düzeni yaratalım.

rin ba¤›ms›zl›k özlemi, bu ülkenin
sömürgeleﬂmesinde temel rolü oynayan burjuva partiler ve ordu taraf›ndan yedekleniyor. Demokrasi talebi, riyakar ‹slamc›l›k taraf›ndan
istismar ediliyor. Dini inanc› yine
ayn› kesimlerce kullan›l›yor.
Her ﬂey sömürü düzeninin bekas› içindir. Bunun en etkili yolu ise,
gerici propagandalarla teslim al›nm›ﬂ kitlelere sahte “düﬂmanlar”
göstermektir. Gün olur bu ihtiyaç
“komünizm” ile karﬂ›lan›r, gün olur
“Yunana karﬂ›” kitleler teyakkuza
geçirilir, gün gelir K›br›s baﬂa oturur, sonra “terör”, “ﬂeriat” derken,
egemen s›n›flar kitleleri asla “düﬂmans›z” b›rakmaz! Misyonerlik ve
az›nl›klar da bu ihtiyaca cevap veren olgular aras›ndad›r. Misyonerli¤i hedef gösterenler de, ciddi bir
tehdit olmad›¤›n› çok iyi biliyor.
Ama düzene “düﬂman” laz›m.
Kimi zaman da düﬂmanlaﬂt›r›lan
az›nl›klar üzerinden baﬂka “düﬂmanlara” göndermeler yap›larak
halk k›ﬂk›rt›l›r. Örne¤in, devrimcilere, yurtseverlere yönelik “Ermeni
uﬂa¤›-dölü” gibi sözlerle tarihi Ermeni düﬂmanl›¤›ndan medet umulur. Bu demagojik propagandalar
düzen taraf›ndan öylesine kan›ksat›lm›ﬂt›r ki, Yarg›tay Baﬂsavc›l›¤›
yapm›ﬂ olan bir “hukukçu”, Vural
Savaﬂ, Haziran 2006’da Ayd›nl›k’ta

ﬂöyle yaz›yordu: “PKK’nin temelini
misyonerler att›.”
Bu “düﬂman yaratma” sayesinde, oligarﬂik güçler iktidarlar›n› sürdürme f›rsat›n› elde etmektedirler.
Örne¤in MGK ve Genelkurmay’›n
iktidar gücünün temelinde hep bu
“düﬂmanlar›n” varl›¤› yatar. Bu politika ise, milliyetçili¤in, dincili¤in,
Türk-‹slam sentezi gibi faﬂist ideolojilerin sürekli canl› tutulmas›yla
hayat bulmaktad›r.
Katliamdan önce, 11 Nisan’daki
bas›n toplant›s›nda Genelkurmay
Baﬂkan› Org. Yaﬂar Büyükan›t, linçlere, cinayet ve katliamlara yol açan
milliyetçi yükseliﬂin sorgulanmas›na bak›n nas›l karﬂ› ç›k›yordu:
“Türk toplumumun ulusal de¤erlerine sahip ç›kacak tepkilerine milliyetçilik yükseliyor demek, Türkiye'ye zarar veriyor... Milliyetçilik
yükseliyor demek, halk›n tepkisini
anlamamakt›r.”
Nedir bu “halk›n tepkisi”, herkes
bilmektedir. Örgütlenmiﬂ faﬂist, gerici güçler ve onlar›n harekete geçirdi¤i, beyni zehirlenmiﬂ unsurlar›n linçlere varan sald›r›lar›n›n ad›d›r “halk tepkisi.” As›l dikkat çekmek istedi¤imiz ise, Genelkurmay’›n
milliyetçili¤i tart›ﬂt›rmamas›d›r, bunun için “Atatürk” kalkan›na, “halk
tepkisi” demagojisine sar›lmas›d›r.
Çünkü bu milliyetçi yükseliﬂ, onun
iktidar gücünün temel ayaklar›ndan
biri durumundad›r. Bu sayede Kürt
halk›na karﬂ› savaﬂ› sürdürmekte,
belli bir kitle deste¤i sa¤layabilmekte ve nihayetinde düzen içinde
iktidar gücünü koruyabilmektedir.
Bu arada; kendi gibi düﬂünmeyene, yaﬂamayana, itaat etmeyene
düﬂman olan ve yok etmek isteyen
politikalar› “belli odaklarla” aç›klama e¤iliminde olanlar›n, az›nl›klara
ve farkl› inançlara yönelik sald›r›lara yönelik eleﬂtirileri tutars›zd›r.
Çünkü onlar, böyle bir politikay›
kesintisiz uygulayan bir sistemin
ancak faﬂist bir sistem olaca¤› gerçe¤ini gözard› ederek, “demokratik
düzen” diye yutturmaya çal›ﬂmakta,
yaﬂananlar› da o “odaklar” ve sistemin “aksakl›klar›, eski al›ﬂkanl›kla23
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r›” diye aç›klamaktad›rlar.

Malatya Son De¤il;
Çünkü Milliyetçi K›ﬂk›rtma
Türk-‹slam S entezinin
Hakim ‹deoloji Olmas›,
Dinin ‹ stismar› S ürüyor
Ba¤›ms›zl›kla zerre kadar ilgisi
olmadan “vatan› bölecekler” yaygaras› yapanlar; dini iktidarlar›n›n kald›rac› gibi kullan›p “din elden gidiyor” diye fetvalar verenler; Türk-‹slam sentezini 12 Eylül Cuntas›’ndan bu yana devletin resmi ideolojisi haline getirenler;
Ulusalc›lar, dinciler, her türden
milliyetçiler, ordusu, bürokrasisi,
emniyeti, hükümeti ile oligarﬂik
devlet, düzenin as›l sahibi olan iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi; bu yaﬂanan vahﬂetin baﬂsorumlular›d›r.
Baﬂbakan Erdo¤an, boﬂ yere “bize neler oluyor ki öldürüyoruz” diye bar›ﬂ kardeﬂlik nutuklar› atmas›n. Hrant Dink cinayetinin üzerini
örtmeye çal›ﬂan bugünkü siyasi iktidard›r. Rahip Santoro cinayetini 16
yaﬂ›ndaki bir çocukla kapatan yine
odur. Beﬂ y›ld›r ülkeyi yönetiyor,
katillere kahraman muamelesi yapan kadrolar› onlar at›yorlar. Ma¤dur durumda olan Protestanlar›n
temsilcisinin katliama tepkisine dahi tahammül edemeyen ve "kinci,
tahrik edici" diye de¤erlendiren bir
zihniyet, kardeﬂlikten, hoﬂgörüden,
demokratl›ktan anlamaz!
Dini, milliyetçili¤i kullanan hiçbir kesim “masum” de¤ildir; katliam, onlar›n “kolektif” suçudur.
Sonuç olarak ﬂunu belirtelim:
Bugün de say›lar› iyice azalan Ermeni, Rum az›nl›klara, H›ristiyan
inanc›ndan olan “TC vatandaﬂlar›na” yönelik, çeﬂitli bask›, sindirme
yöntemleri sürmektedir. Malatya
katliam› bu yan›yla sadece birkaç
misyonerle s›n›rl› bir olgu olmay›p,
bütün az›nl›klara, farkl› inançtan
olanlara yönelik “güçlü” bir mesajd›r, gözda¤›d›r. Bir avuç “öteki”ni
öldürerek, kaç›rarak bitirme politikas›d›r sözkonusu olan.

bu
‘canileri’
hangi
politika,
hangi
kültür
yaratt›?

Dinci Ve
Milliyetçi
‹deolojilerin
“Vahﬂet”le
‹liﬂkisi
"S

a yam ad ›¤ ›m ›z kad ar ço k
b ›çak d arb esi vard ›. ‹ﬂ kenc e ama çl › ol du¤u çok a ç› kt› .
Kal ça s› , t e sti sl er i , a nüsü, bel i ve
s›r t› onl ar ca b› çak da rbesi i le do¤ ranm›ﬂ. Parmaklar› uzunlamas›na
ve ke mi¤e kada r de fal arc a ke si l miﬂ t i. B o ¤ a z ›n d a d a b oy d a n bo y a
çok uzun ve aç›k bir yara var. Yemek borusu ve soluk borusu bu
darb el e rl e k es i lmi ﬂ t i. 51 üni t e k an
ver ildi . . ."
Doç. Dr. Murat U¤raﬂ, Malatya’da vahﬂice katledilenlerden,
U¤ur Yüksel’in gördü¤ü iﬂkenceye
ameliyat s›ras›nda ﬂaﬂ›rd›klar›n› belirterek böyle anlat›yordu.
Bu nas›l bir öfke, bu nas›l bir gözü dönmüﬂlük ve vahﬂet? Kimileri,
bu durumu, katliam› gerçekleﬂtirenlerin “psikolojisi” ile aç›klama e¤iliminde. Katillerinin hepsinin ayn›
anda ayn› “cani psikolojisi” içine
girmiﬂ olmas›n›n(!) nas›l bir tesadüf

oldu¤u bir yana, kendi
inanc›ndan olmayan›n anüsüne b›çak sokan kafa yap›s›
asla onlarla s›n›rl› görülmemelidir. Çünkü bu vahﬂet “bireysel” de¤il, ideolojik ve kültürel bir temele dayan›yor ve istisna de¤ildir.
Hizbullah’›n mezar evleri daha dün yaﬂand›. Ülkenin dört bir
yan›nda evlerin alt›ndan “domuz
ba¤›” ile ba¤lanm›ﬂ cesetler f›ﬂk›rd›. Ayn› anlay›ﬂ› Sivas’ta ayd›nlar›
diri diri yakarken gördük. Ne tek
bir kiﬂi ne de küçük bir grubun
“eylemiydi”; binlerce kiﬂi yan›k et
kokular› ile kendinden geçerek “ya
Allah bismillah Allahûekber” diye
hayk›rd›lar.
Haluk K›rc›’n›n, Abdullah Çatl›
ile birlikte gerçekleﬂtirdi¤i Bahçelievler katliam›nda 7 ö¤rencinin
bo¤ularak katledilmesi daha m› az
vahﬂiydi?
Ya Maraﬂ? Çoluk çocuk, kad›n
erkek, yaﬂl› demeden yüzlerce insan en vahﬂi iﬂkencelerle katledildi. Karn›ndaki bebekleriyle hamile kad›nlar ﬂiﬂlendi, tecavüz
edildi. Yaﬂl› kad›nlar›n gözleri
oyuldu. Kaçmak isteyenler balta ve sat›rlarla do¤rand›. Vahﬂeti yaﬂayanlardan biri yaﬂad›klar›n› ﬂöyle
anlatacakt› tarihe: “Muhtar, ‘Kocan› kurban kesiyorum’ dedi ve orac›kta katlettiler. Kanlar› üzerime
s›çrad›. Ç›k›p, karﬂ›daki kardeﬂim
Hüseyin Toklu’nun evini sard›lar,
onu da öldürdüler. Ben yalvard›kça
‘biz bu sene kurban kesece¤iz, bayram günü gelmiﬂ’ diyorlard›. Bu sefer karﬂ› taraftaki gözü görmeyen,
yaﬂl› kad›n Cennet Çimen’in evine
yöneldiler. Kad›n› ‘gel gel nene’ diye ça¤›rd›lar. Cuma Yalç›n ve Nuri
Do¤an adl› kiﬂiler zavall› kad›n›n
sa¤lam gözünü tornavida ile oydular. Daha sonra kurﬂunlay›p öldürdüler. Sonra kad›n› yak›nda bulunan hela çukuruna baﬂ üzeri at›p
oradaki at arabas›n› üzerine devirdiler. En son ise, sokaktaki bütün
evleri ateﬂe verdiler.(...)”
‹nsanlar›n “kurban” diye kesildi¤i bu kan gölünün ortas›nda insan24
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l›ktan ç›km›ﬂ hayvani naralar yükseliyordu: “Allah, Allah komünistlerin kökünü kurutaca¤›z, komünistlerin büyü¤ü küçü¤ü demeyin, kafas›n› ezin...”
12 Eylül öncesi birçok devrimcinin faﬂistler ve islamc›lar taraf›ndan
kaç›r›l›p, iﬂkencelerle katledilmesi
de yine bu topraklarda, bu ideolojiler taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
Malatya’dakiler niçin ‘adam
kestiklerini’ ﬂöyle anlatm›ﬂ: “Kimin
kesece¤ini konuﬂmad›k. Hepimiz öldürmeye haz›rd›k. Din elden gidiyor. Din düﬂmanlar›na ders olsun.”
Tüm bu vahﬂet örneklerinin dini
ve vatan› “kurtarma” ad›na gerçekleﬂiyor olmas› bir “tesadüf” de¤ildir
elbette. Örnekleri sadece ülkemizden de¤il, dünyan›n birçok yerinden
vermek mümkündür. Milliyetçiler
ve ‹slamc›lar›n a¤›rl›kl› bir kesimi,
vahﬂette s›n›r tan›mayan katliamlara
imza atmaktan çekinmemiﬂ, “düﬂman” diye tan›mlad›klar› farkl›
inanç ya da milliyetten olanlar›n baﬂ›n› kesmekten tutun da kitleler halinde katletmeye kadar say›s›z vahﬂet örnekleri yaratm›ﬂlard›r.
*
Devlet Bahçeli’nin yap›lanlar›
“milliyetçilikle ba¤daﬂt›rmamas›”n›n, ya da Baﬂbakan Erdo¤an’›n
bu vahﬂeti “kültürümüze, inanc›m›za ve medeniyetimize yabanc›” diye
de¤erlendirmesinin hiçbir önemi
yoktur, bu söylemleri onlarca kez
dinledik. Suçlulu¤un telaﬂ›ndan öte
bir ﬂey ifade etmez.
‹nsanlar›n diri diri yak›lmas› ‹slamc›lar taraf›ndan “ﬂanl› Sivas k›yam›m›z” diye alk›ﬂlanmad› m›?
Bugün AKP’yi oluﬂturan kadrolar›n
da içinde yer ald›¤› RP taraf›ndan
katliamc›lar aleni sahiplenilip avukatl›¤› yap›lmad› m›?
12 Eylül’ün MHP Ana Davas›
savunmas›nda, “Türk’ün Türk’ten
baﬂka dostunun olmad›¤›”ndan
dem vurularak, “ Türk o¤lu Türk
olanlar” “titreyip kendine gelmeye” ça¤r›l›yor, Osmanl›’y› y›kanlar›n “Rum-Ermeni-Yahudi dönmeler,
Kürtler-Çerkesler-Boﬂnaklar ve Arnavutlar” oldu¤u söylenerek, “ Sen

‹slamc› ve Ulusalc›lar Boﬂ Yere Ç›rp›n›yor
bir Türk olarak daha ne kadar tahammül edeceksin bu pis az›nl›klara. At içinden Çerkezi gitsin Kafkas›na, at içinden Ermeniyi, at öldür
Kürdü içinden, yok et tüm Türk düﬂman›n›...” deniliyordu.
*
Modern kapitalizmin ürünü olan
milliyetçilikle, feodalizme ait dincilik birçok noktada ayr›lsa da, ortak
yanlar› da az›msanamayacak boyuttad›r. Yukar›da sayd›¤›m›z örneklerin tümünün, milliyetçi ve dinci kesimler taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmas›,
her iki ideolojinin temelindeki,
“farkl› milliyet ve inançlar›” düﬂman görme ve yok edilmelerini
meﬂrulaﬂt›rma anlay›ﬂ›yla do¤rudan
ba¤lant›l›d›r.
Birisi, sözde ne derse desin
Müslümanl›k d›ﬂ›nda tüm inançlara
karﬂ› hoﬂgörüsüzdür. Bu eksendeki
hareketlerin büyük bir ço¤unlu¤unda, “kafir, z›nd›k, gavur” gibi söylemlerle katlini vacip görür. Vahhabi gibi mezheplerin anlay›ﬂ›nda ise,
müslüman olsa dahi farkl› mezheplerin katli de en az “kafirin” katli
kadar kutsallaﬂt›r›l›r. Bu kesimlerin
bugün konjonktürel olarak emperyalizm karﬂ›t› bir konumlan›ﬂ içinde
yer almalar›, bu yönlerini es geçmeyi getirmemelidir. Vahﬂeti “kutsal
savaﬂ” ile gerekçelendiren anlay›ﬂta
adaletin zerresi olmad›¤› gibi, ezilen halklar›n kurtuluﬂuna da hizmet
etmemektedir.
Milliyetçilikte ise ayn› durum,
farkl› milliyetler için geçerlidir.
“Benmerkezci” bak›ﬂ, kendi dar
milliyet ç›karlar› d›ﬂ›ndan ezilen
halklar›n ç›karlar›n› bir yana atma
anlay›ﬂ›; bu zihniyeti besleyen ana
noktalardand›r.
Ve son olarak alt› çizilmesi gereken bir nokta; her iki ideolojiye sahip olanlar›n da vahﬂet uygulad›¤›
kesimlerin, oligarﬂik devletin de hedefinde yer alanlar olmas›d›r. Çünkü dincilik de, milliyetçilik de oligarﬂi taraf›ndan kullan›ld›klar› gibi,
son tahlilde egemen s›n›f politikalar›na hizmet ederler. Konjonktürel
olarak karﬂ› karﬂ›ya geliyor oluﬂlar›
bu gerçekli¤i de¤iﬂtirmez.

Malatya, Ortak Eserinizdir!
Katliam›n “din, vatan elden gidiyor” söylemi ile gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas›n›n ortaya ç›kmas› ile, islamc›,
milliyetçi ve ‘ulusalc›’ çevreler önce
“k›namalar” yapt›lar. Bununla bitemezdi elbette, Malatya birçok olgunun tart›ﬂ›lmas›n› beraberinde getirdikçe, bu kez suçu kendi üzerlerinden atmak için ç›rp›nmaya baﬂlad›lar. Malatya’n›n yolunu kimin döﬂedi¤i konusunda, islamc›lar ulusalc›lar›, ulusalc›lar islamc›lar› suçlad›.
Bunun ad› ulusal21 Nisan’da, “B
c › t e r ö r ” manﬂetiyle ç›kan Yeni ﬁafak, bu ç›rp›n›ﬂ›n aç›k bir ifadesiydi.
Malatya’n›n yaﬂand›¤› gün -tesadüfe
bak›n!- foto¤raflar›n› da yay›mlad›¤›
dört akademisyeni "H›ristiyan" olmakla “suçlayan” Vakit Gazetesi
sürmanﬂetten “As›l suçlu din düﬂmanl›¤›d›r” diyor, Malatya vahﬂetine, “din e¤itimindeki eksikliklerin
yol açt›¤›n›” söylüyordu. Demek ki,
katillerin tarikat yurdunda kalmalar›
da “e¤itimleri” için yetmemiﬂti!
Fethullah’›n Zaman Gazetesi bu
kampanyada, ‹stanbul Alman Protestan Cemaati Baﬂpapaz›’n›n konuﬂmas›ndan “Malatya’daki cinayetler aﬂ›r› milliyetçilerin iﬂi... Türkiye’deki cinayetlerde islami motifler ön planda de¤il...” sözlerini c›mb›zlayarak, islamc›lar› aklay›verirken, Erbakan’›n Milli Gazete’si ise
katliam› komplo teorisi ile aç›klad›:
“Masum ve mazlum propaganda:
Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayetlerinin ard›ndan Malatya’da iﬂlenen vahﬂi cinayetlerle, bir taﬂla bir
kaç kuﬂ vurulmak isteniyor. Uzmanlar ‘Türkiye’de toplum kamplara ayr›lmak isteniyor. Misyonerler mazlum ve kurban konumuna düﬂürülerek onlara yeni imkanlar sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor. ﬁer odaklar› provokatif eylemlerine devam ediyorlar’ görüﬂünü dile getirdiler. ”
‘Uzmanlar’ k›sm›n› geçin, bütün
yalanlarda, komplo teorilerinde bu
tür ‘uzmanlar’ isimsiz olarak hep
vard›r. Mant›¤› görüyor musunuz;
dört H›ristiyan, misyonerlere yeni
25
29 Nisan 2007 / 102

imkanlar sa¤lanabilsin diye vahﬂice
katledilmiﬂlermiﬂ.
‹lginç olan, benzer bir gerekçelendirmenin “karﬂ›” cepheden de
sergilenmesi.
Misyonerli¤i “iﬂin içinde iﬂ var”
diye de¤erlendiren, Cumhuriyet Gazetesi Yazar› Mümtaz Soysal, yak›n
zamana kadar bu tür faaliyetlerin
Türkiye’de yasak oldu¤unu hat›rlatarak ﬂöyle diyor: “ﬁimdi, öyle anlaﬂ›l›yor ki, AB'ye tam üye olma sevdas› u¤runa bundan da vazgeçilmiﬂ
ve ‘din özgürlü¤ü’ ad›na baz› etkinliklere göz yumulmaya baﬂlanm›ﬂt›r... Sonuç ortadad›r. ” (20 Nisan)
‹slamc› katliam›, neredeyse ma¤durlar›n kendisine yüklemeye çal›ﬂ›rken, ‘ulusalc›’ ise, ayn› ﬂeyi, katliam›n alt›nda, “AB’ye uyum yasalar›”n›, misyonerlere özgürlük tan›nmas›n› arayarak yap›yor.
Birbirine sözde taban tabana z›t
iki dünya görüﬂünün yönlendirdi¤i
kesimlerin “misyonerlik düﬂmanl›¤›” paydas›nda buluﬂmalar›, olay›
aç›klamalar›na da yans›yor do¤al
olarak.
‹slamc› politika ve zihniyet, gerçek yüzünün geniﬂ kitlelerin gözünde deﬂifre oldu¤u her olayda benzeri
demagojiler, komplo teorileri ile s›yr›lma yöntemini devreye sokmuﬂtur
her zaman. Düpedüz bu iktidar›n sorumlulu¤unda yaﬂanan birçok olay,
“d›ﬂ güçler” ya da “karanl›k odaklar” söylemi ile bilinmezli¤e havale
edilmiﬂ, AKP’ye yönelik komplolar
kuruldu¤u havas› yarat›larak ma¤dur maskesi tak›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ulusalc›lar ise, “solculuk” görüntüsü alt›nda, Atatürkçülük kalkan›n› kuﬂanarak, faﬂist politikalar›
meﬂrulaﬂt›rman›n bin türlü demagojisini üretmiﬂlerdir. Mümtaz Soysal’›n gerekçelendirmesini yeniden
okuyun; orada ne sol, ne sosyal demokratl›k ad›na hiçbir düﬂünce k›r›nt›s› olmad›¤›n› görürsünüz. Bunun ad›, “AB karﬂ›tl›¤›” ad›na düpedüz faﬂistliktir.

19 Nisan’da Ankara’da
Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t› önünde biraraya
gelen HÖC, KESK ﬁubeler
Platformu, D‹SK Bölge
Temsilcili¤i, ATO, DTP,
EMEP, ÖDP, SDP, SHP,
DS‹P, ‹HD, PSAKD, 78'liler
Derne¤i, Halkevleri, Irkç›l›¤a Dur De Ankara Giriﬂimi,
DHP, Kald›raç ve ESP üyeleri, s›k s›k "Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza, Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› att›lar. HÖC'lüler
eyleme "Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z", "Katliam›n Sorumlusu
‹ﬂkencecileri Beraat Ettiren, Linç
Giriﬂimlerine Onay Verenlerdir" dövizleri ile kat›l›rken, ortak aç›klamay› okuyan KESK Ankara ﬁubeler
Platformu Sözcüsü Osman Özyurt,
gericili¤e, ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele
edeceklerini söyledi.

ve Partizan üyelerine sald›rd›. Keyfi ﬂekilde ö¤rencileri
aramak isteyen polisin bu
anti-demokratik tavr›na karﬂ› ç›kan ö¤rencilerden 6’s›,
yaka paça gözalt›na al›nd›.
"Faﬂist Sald›r›lara Karﬂ›
Birleﬂelim" pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamada, yaﬂanan
katliama,
milliyetçili¤in
yükseltilmesine, katillerin
"kahraman" gibi gösterilmesine ve
Malatya'da yaﬂananlara sessiz kalmaman›n tüm devrimci-demokrat
halkan yana güçlerin görevi oldu¤u
belirtildi ve "Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza", "Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" sloganlar› at›ld›.
Aç›klaman›n bitmesinin ard›ndan, Gençlik Derne¤i üyesi Ulviye
Yörük, “arama karar›” gerekçe gösterilerek gözalt›na al›nmaya çal›ﬂ›ld›. Erzincan Terörle Mücadele ﬁube
Müdürü’nün provokatif tutumu sonucu yaﬂanan olayda, ö¤renciler arkadaﬂlar›n›n gözalt›na al›nmak istenmesine karﬂ› ç›kt›lar. Polisin sald›r›s› sonucu, Ulviye Yörük, Dilek
F›rat, Ayfer Uyan›k, Düzgün Karal,
Atilla Seherli, Enes Benes ve Hüseyin isimli kiﬂiler gözalt›na al›nd›lar.
Ö¤rencilere yönelik polis arac›nda
ve karakolda sald›r› sürerken, akﬂam saatlerinde serbest b›rak›ld›lar.
Gözalt› süresince DHP, Erzincan
Gençlik Derne¤i ve Partizan üyeleri
karakol, hastane önünde sloganlar
atarak beklediler.

Tüm halklar;
faﬂizme karﬂ› birleﬂelim!

‹zmir'de ise, "‹zmir Demokrasi
Güçleri" taraf›ndan Sümerbank
önünde yap›lan eylemde, "Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza" pankart› aç›ld›
ve 'birilerinin katilleri bu vahﬂete
azmettirdi¤i' ifade edildi.
Mersin'de; katliama, ›rkç›l›¤›n
ve milliyetçili¤in yükseltilmesinin,
katillerin "kahramanlaﬂt›r›lmas›n›n"
zemin haz›rlad›¤›na dikkat çekildi.
20 Nisan günü ‹HD önünde toplanarak, "Türküz, Kürdüz, Ermeniyiz, H›ristiyan›z, Müslaman›z,
Halklar›n Kardeﬂ Sesleriyiz Faﬂizme Karﬂ› Birleﬂece¤iz” yaz›l› pankartla Mersin Büyükﬂehir Belediyesi önüne yürüyen kitle, "Dün Trabzon Bugün Malatya Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza", "Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i" sloganlar› att›.
HÖC’ün de kat›ld›¤› eylemde
konuﬂan KESK Dönem Sözcüsü
Y›lmaz Bozkurt, “ Bugün bu ülkenin insanlar›, art›k fazla bir seçene¤imiz kalmad›. Ya faﬂizmden, gericilikten bo¤azlaﬂmadan yana olacaks›n›z ya da kardeﬂli¤in ülkesini kuracaks›n›z" diye konuﬂtu.
Katliam Kars'ta da lanetlendi.
Gençlik Federasyonu, DÖB, DGH
ve YDG taraf›ndan 21 Nisan’da Fa-

Malatya katliam› faﬂizme karﬂ›
öfkeli sloganlarla protesto edildi

ikbey Caddesi’nde yap›lan aç›klamada, linç giriﬂimleri ile baﬂlayan
sürecin sürdü¤ü kaydedildi ve faﬂist, ›rkç› sald›r›lara karﬂ› mücadele
ça¤r›s› yap›ld›.
‹nsan Haklar› Ortak Platformu
da düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
olay›n, ‘psikolojik bunal›mda olan
üç beﬂ çocu¤un cinayeti’ denilerek
unutturulmaya çal›ﬂ›laca¤›na dikkat
çekti.
Hatay Samanda¤ ‹lçesi’nde, 21
Nisan günü aç›klama yapan, E¤itim-Sen, Akdeniz Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i, Halkevi, Samanda¤
Kalk›nd›rma Derne¤i üyeleri, Yeni
Park’tan Oytun Alan›’na yürüdü.
Yürüyüﬂ boyunca s›k s›k ‘Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza, Kontrgerilla
Da¤›t›ls›n, Gün Gelecek Devran
Dönecek Katiller Halka Hesap Verecek, Birlikte Yaﬂamak ‹stiyoruz,
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i’ sloganlar› at›l›rken, Samanda¤ halk›n›n korteje yo¤un kat›l›m› dikkat
çekti. Oytun Alan›’nda ortak aç›klamay› okuyan E¤itim-Sen Baﬂkan›
Cüneyt Kay›kç›, katliam›n milliyetçi politikalar›n ürünü oldu¤una dikkat çekti. Esnaflar›n da alk›ﬂlar›yla
destek verdi¤i eylem sloganlarla
son buldu.

Katliam›n lanetlenmesine
A K P polisi tahammülsüz
Erzincan’da ise polisin tahammülsüzlü¤ü vard›. Katliam›n lanetlenmesini engellemeye çal›ﬂan polis, 23 Nisan günü, Ordu Caddesi’nde pankart açarak aç›klamada
bulunan Erzincan Gençlik Derne¤i
26
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Malatya Halk›na Ça¤r›
Katliam›n ard›ndan yaz›l› bir
aç›klamada bulunan Malatya Temel
Haklar Derne¤i, TAYAD’l›lara linç
sald›r›lar›n›, Hrant Dink cinayetini
hat›rlatarak, ‘Milliyetçi hassasiyetler’, ‘din elden gidiyor’, ‘vatan bölünüyor’ söylemlerinin bugün Malatya’da katliama yol açt›¤›na dikkat çekti. Malatya halk›na seslenen
Temel Haklar, “duyarl› tavr›m›z›
göstererek katilleri içimizde bar›nd›rmamal› bu yaﬂananlar› kabullenmedi¤imizi göstermeliyiz. Eylemler
yapmal›, tepkimizi ortaya koymal›y›z” ça¤r›s›nda bulundu.

Hrant Dink Cinayeti

‘‹hmal’ De¤il, Kas›t
Hrant Dink’in katledilmesinde, jandarman›n ihmali
olup olmad›¤›n› araﬂt›ran iki
jandarma müfettiﬂi, Trabzon
‹l Jandarma Komutan› Albay
Ali Öz hakk›nda yarg›lama
izni talep etti.
Yasin Hayal'›n
eniﬂtesi Coﬂkun ‹¤ci,
müfettiﬂlerin tan›kl›¤›nda, Dink’in öldürülece¤i ihbar›n› verdi¤i J‹TEM eleman›
uzman çavuﬂ ‘Veysel'i göstererek,
“‹hbar› bu komutan›ma verdim”
teﬂhisinde bulunmas›, böyle bir yarg›lama iznini “zorunlu” hale getiren
geliﬂmeler aras›nda yer al›rken,
Ogün Samast ile “hat›ra foto¤raf›”
çektirenlerin sadece polis de¤il, ayn› zamanda jandarma komutanlar›
da olmas›, üzeri örtülemeyecek bir
olgu olarak ortada duruyordu.
ﬁimdi Trabzon Valili¤i ‹l ‹dare
Kurulu, Albay Ali Öz ve baz› yard›mc›lar›n›n yarg›lanmas› için izin
verecek mi görece¤iz. Ancak bu soruﬂturma baﬂtan yanl›ﬂ temeller üzerine kurulmaktad›r.

Bunun n eresi “ihmal”
Ad› “ihmal” ise, ihmal› olmayan
devlet kurumu zaten bulunmamaktad›r. Oysa bunun ad› “ihmal” de¤il,
düpedüz kas›tt›r.
Aylar önce gelen istihbaratlar,
katillerin neredeyse tüm Trabzon’un bildi¤i haz›rl›klar›... Polislerin olaydan önceden haberdar olup
Hrant Dink’in katledilmesini nas›l
beklediklerini ortaya koyan telefon
konuﬂmalar›, Erhan Tuncel’e “bize
anlatt›¤›n gibi mi oldu, hani Ogün
teslim olacakt›” gibi diyaloglar›...
Trabzon’dan Ankara’ya, oradan ‹stanbul Emniyeti’ne giden “Hrant
Dink öldürülecek” bilgilerine ra¤men korunmamas›... Dink’in bizzat
valilik makam›nda M‹T’çiler taraf›ndan “aya¤›n› denk al” diye tehdit

edilmesi... Her yaz›s›n›n sat›r aralar›nda “Türklü¤e hakaret” c›mb›zlamalar›yla soruﬂturmalar açan savc›lar›n, Dink’in nas›l tehdit alt›nda oldu¤unu anlatt›¤› son yaz›s›n› bir
“ihbar” olarak görmemesi... Ogün
Samast’›n kahraman ilan edilmesi...
Ve okuyucular›m›z›n bu sayfalarda
okuduklar› daha onlarca geliﬂme...
Bunlar›n neresi “ihmal”!
Albay ve di¤er sorumlular, ihmalden de¤il, kas›tl›, planl› cinayetten yarg›lanmas› gerekenlerdir.

Ulucanlar’›n Komutan›!
Ama yarg›lamayacaklard›r. Albay Ali Öz’ün geçmiﬂ sicili dahi,
bunun en aç›k kan›t›d›r. Merak
edenler için söyleyelim; Albay Ali

Öz’ün halka karﬂ› iﬂledi¤i “bilinen”
ilk suç de¤ildir.
Albay Ali Öz, Ulucanlar katliam›nda, Ankara ‹l Jandarma Alay
Komutan› Albay Kemal Bayalan'›n
yard›mc›s› olarak Yarbay rütbesiyle
kat›ld›. Hat›rlanaca¤› gibi o operasyonda, 10 kiﬂi vahﬂi iﬂkencelerle,
etleri lime lime edilerek, kurﬂunlanarak katledildiler.
Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu raporuyla da belgelenen vahﬂetin
video kasetini, burjuva politikac›lar› dahi seyretmeye dayanamad›lar!
Vahﬂet aç›kken, aleni bir katliam
yaﬂanm›ﬂken, aç›lan davada subaylar, "otorite sa¤lamak" için operasyon yap›ld›¤›n› söylüyorlard›. Ve
katliamc›lar›n baﬂ› Ali Öz, b›rak›n
katliamdan tutuklanmay›, görevinden al›nmay›; terfi ettirildi ve Trabzon ‹l Jandarma Komutan› yap›ld›.
Bu görevdeyken de, TAYAD’l›lara
yönelik iki linç giriﬂimi yaﬂand›.

Lince u¤ramalar› yetmedi
ﬂimdi de 301'den yarg›lan›yorlar
Trabzon'da devletin örgütledi¤i linç giriﬂimine maruz kalan TAYAD'l›lar, ﬂimdi
de TCK 301. maddeden yarg›lan›yorlar.
Trabzon TAYAD'l›lar›n linç giriﬂimleri
sonras› yapt›klar› aç›klamalarda, provokasyondan devletin ve Genelkurmay'›n
sorumlu oldu¤unu söylemeleri ile ilgili
olarak aç›lan davan›n ilk duruﬂmas›, 19
Nisan günü Trabzon 2. Sulh ve Ceza
TAYAD’l›lar, linç giriﬂimlerinin ard›ndan
Mahkemesi'nde yap›ld›.
provokatörlerin yarg›lanmas› için ça¤r›lar
Çetin Güven, Zeynep Erdu¤rul, Mehyapm›ﬂ ancak düzenin adaleti, linçten dola- met Baﬂba¤, Nurgül Acar ve Basri Y›ly› da TAYAD’l›lar› yarg›layarak kimin adad›z’›n kat›ld›¤› duruﬂmada, TAYAD’l›lar
letini temsil etti¤ini göstermiﬂti.
söz konusu bas›n aç›klamas›n› sahiplendiklerini belirterek, provokasyondan
devletin sorumlu oldu¤unu yinelediler. “Bu, devlete hakaret de¤il, gerçe¤in
ta kendisidir. Bunu hakaret say›p bize dava açanlar olaylar›n sorumlular›n›
ortaya ç›karmakla yükümlü olduklar› halde, söylemleriyle ‘L‹NÇ'i sahiplenenlerdir" diyen TAYAD'l›lar›n davas› 28 Haziran'a ertelendi.
Tüm geliﬂmeler, linç sald›r›s›ndan Santoro’nun, Hrant Dink’in katledilmesine, Malatya katliam›na kadar her ﬂey TAYAD’l›lar›n söylediklerini do¤rularken, suçlular›n peﬂine düﬂmeyen savc›lar, TAYAD’l›lar› yarg›lamaya
kalk›yor. Linççilere, Ogün Samastlar’a, Malatya’n›n canilerine cüret veren
iﬂte bu “yarg›”dan baﬂkas› de¤ildir.
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Demokrasicilik O
“Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, aylarca halkla adeta alay ettikten sonra, kimin Cumhurbaﬂkan› olaca¤›n›
belirledi.”
Çankaya tart›ﬂmalar› iﬂte bu
cümleyle sonuçland›. Bu cümlenin
kendisi “demokrasi” aç›s›ndan sorunlu bir cümledir. Cümlenin anlatt›¤› “seçim”in, yani burjuva demokrasisinin en temel kurumunun rafa
kald›r›ld›¤›, biçimsel bir oyuna indirgendi¤idir.
Evet, hiç kuﬂku yok ki bu bir
oyun... Ve hiç kuﬂku yok ki, bu sistemin burjuva demokrasisiyle de bir
ilgisi yok. 1950’den bu yana “parlamenter demokratik rejim” diye pazarlanan bu sistem, bir demokrasicilik oyunudur. San›r›z, son “Çankaya seçimi”yle birlikte herkes bu
gerçe¤i daha ayan beyan görmüﬂtür.
Biz 40 y›ld›r söylüyorduk bunu.
Mecazi anlamda de¤il, kelimenin
gerçek anlam›yla 40 y›ld›r...
Mahir Çayanlar’›n, ülkemizin
gerçeklerini tahlil etmeye çal›ﬂ›rken
keﬂfettikleri ilk çarp›c› gerçeklerden
biri buydu. Daha henüz yeni yeni
ideolojik netleﬂmeyi yaﬂad›klar› bir
süreçte “sanayi devriminden geçmemiﬂ, emperyalizmin kontrol alan›
içinde yer alan bir ülkede –yani ülkemizde– ancak ‘Filipin tipi bir demokrasi’ mevcut olabilir” gerçe¤ini
dile getirmiﬂlerdi.
Nitekim. bu teorinin daha netleﬂti¤i aﬂamalarda Mahir, ülkemizde
“demokrasi” de¤il, faﬂizm oldu¤unu tespit ederek durumu ﬂöyle tasvir
etti:

Milli irade, seçim, demokrasi,
hepsi hikaye... Oyun iﬂte bu
kadar aç›k! Var m› itiraz› olan?

“Buna sömürge tipi faﬂizm de
diyebiliriz. Bu yönetim, ya klasik
burju va d emokrasisi ile uzaktan
yak› nda n i l iﬂ ki si ol m a yan ‘ te m si l i
demokrasi’ ile icra edilir (ggizli faﬂizm).”
Bakal›m;
Parlamenter sistem yürürlükte
mi? Y ü r ü r l ü k t e ! “Demokrasinin
vazgeçilmez kurumlar›” olan partiler var m›? Va r ! Seçimler yap›l›yor
mu? Yap›l›yor!
Yani, demokrasinin belli baﬂl›
kurumlar› var... Peki eksik olan ne?
Kurumlar, biçimsel olarak var
ama kurumlar›n hükmü yok.
Parlamento var, fakat ülkeyi parlamento yönetmiyor. Onun görevi
sadece “baﬂka” egemen güçlerin istedi¤i yasalar› ç›karmaktan ibaret.
O sadece “kukla” bir onay mercii.
Seçimler yap›l›yor, ama halk›n
iradesinin tecelli etmesinin önüne
onlarca aﬂ›lmaz engel dikilmiﬂ.
Peki ne diyece¤iz bu duruma.
Biz bu duruma demokrasicilik
oyunu diyoruz.
Nedir demokrasicilik oyunu?
Demokrasicilik oyunu, demokrasinin olmad›¤› ama varm›ﬂ gibi
yap›ld›¤›; demokrasi varm›ﬂ gibi
gösterebilmek için de burjuva demokrasisinin biçimsel kurumlar›n›n
taklit edildi¤i bir sistemin ad›d›r.
*
Burjuva bas›nda kimilerinin
gözlerini açm›ﬂt› sanki Çankaya
için yap›lan seçim komedisi.
“Dün çocuklara yalan söylendi... Hangi parlamenter sistem?..
Hangi hukuk?.. Hangi demokrasi?..” diye yaz›yordu Hürriyet yazar› Bekir Coﬂkun. Sonra “ D e m o k r a siyi ‘soytar›laﬂt›rmak’ ancak bu
kadar olabilir” diye devam etti.
Milliyet’ten Can Dündar do¤rudan, Mahir’in kavramlaﬂt›rd›¤› “demokrasicilik oyunu” kavram›n› kul28
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lan›p ﬂöyle diyordu:
“7 y›l tepemizde oturacak kiﬂi
belirleniyor. Ve cumhurbaﬂkan› konusunda ‘cumhur’un zerrece söz
hakk› yok.
Anayasa’ya göre söz Meclis’in
deniyor. Gidin sorun bakal›m Meclis’te kimsenin haberi var m›? Onlar
da Erdo¤an’›n a¤z›na bak›yorlar.
Böyle zavall› bir ‘demokrasicilik’ oyunu.”
Burjuva bas›nda daha benzer bir
çok söz sarfedildi.
ﬁaﬂ›r›yorlar. Biz de bunlara ﬂaﬂ›r›yoruz. Demokrasinin bu kadar
soytar›laﬂt›r›ld›¤›na ilk kez mi tan›k
oluyorsunuz, ilk kez mi tüm bunlar›n oyun oldu¤unu farkediyorsunuz? Hayret!
Bu demokrasi, varoldu¤u iddia
edildi¤i günden bu yana, “soytar›laﬂt›r›lm›ﬂ”t›r. O günden bu yana bir
“oyun” ﬂeklinde sürdürülmüﬂtür.
*
Bu yüzdendir ki bu ülkede iktidarlar, tam iktidar de¤ildir. Ordu,
sadece ordu de¤ildir. Bu yüzden,
düzen içi ana muhalefet, düzenin en
baﬂ savunucusu olabilir. Bu yüzden
haklar ve özgürlükler s›k s›k rafa
kald›r›labilir...
*
DSP Genel Baﬂkan› Sezer de

Oyunu

Çankaya’ya k imin ç›kaca¤›n›
onlar belirledi...
Asl›nda millete kimlerin vekalet
edece¤ini ve nas›l vekalet
edece¤ini belirleyen de onlar...
Peki ‘millet’ neyi belirliyor derseniz?.. H‹ÇB‹R ﬁEY‹!
Gerçek b udur.
Çünkü bu sistemde, millete
düﬂen d emokrasicilik o yunudur.
Oyunda m illetin rolü ise,
“aldat›lmak”tan i barettir.
“demokrasicilik oyunu” yerine “demokrasi skandal›” demiﬂ. Diyor ki;
“Gül’ün Baﬂbakan Erdo¤an taraf›ndan Cumhurbaﬂkanl›¤› tek adayl›¤›na tayin edilmesi tam bir demokrasi skandal›d›r. ”
Hay›r. Skandal falan yok. Çünkü
skandal, beklenmedik, ola¤anüstü,
istisnai olan ﬂeyler için kullan›lan
bir kavramd›r. Bunda beklenmedik,
ola¤anüstü, istisnai olan ne var?
DSP Genel Baﬂkan›, ﬂimdiki
Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer’in nas›l seçildi¤ini hat›rlas›n yeter! A. N. Sezer, Abdullah Gül’den
baﬂka türlü mü seçildi?
Gül’ü nas›l ki “tek seçici” seçtiyse, Sezer’i de “Ecevit-BahçeliY›lmaz’dan oluﬂan “üç seçici” seçmiﬂti.

*
Cumhurbaﬂkan›’n›n aç›klan›ﬂ biçimi ve aç›klan›ﬂ an› dahi bunun bir
seçim de¤il, atama oldu¤unu gözler
önüne sermiﬂtir; “ S a n a c u m h u r baﬂkanl›¤›n› bahﬂediyorum” havas›nda aç›klanm›ﬂt›r.
Ki bu da do¤ald›r.
Demokrasicilik oyununda, tüm
seçimler hemen hemen böyledir.
Ad›na “milletvekili” denilen
parlamenterler nas›l seçiliyor?
Halk m› seçiyor onlar›?
Hadi can›m siz de?
Onlar› da Tayyip gibi, Ecevit gibi, Baykal gibi “seçici”ler seçmiyor
mu? Seçiyor ve “iﬂte bunlara oy vereceksiniz” diye halk›n önüne koyuyorlar.
Demokrasiyi bir oyun olarak
sürdürmekte o kadar pervas›zd›rlar
ki, y›llard›r sözü edilen “lider sultas›” eleﬂtirilerine karﬂ›n, hiçbir düzen partisi, milletvekili adaylar›n›
belirlemek için “ön seçim” yapmaya bile gerek duymamaktad›rlar.
Yapsalar onun da ne kadar demokratik olaca¤› ﬂüpheli ama, bu örnek,
bu ülkeyi yönetenlerin o demokrasinin “biçimsel kurumlar›ndan” bile
asl›nda ﬂikayetçi olduklar›n›, yapabilseler, onlar› da birer birer ortadan
kald›racaklar›n› gösterir.
*
C H P Lideri Baykal, AKP iktidar›n›n baﬂ›ndan bu yana kendisini
tek bir ﬂeye endekslemiﬂ durumda:
“Laikli¤i savunmak”!
Ama Cumhurbaﬂkanl›¤› adayl›¤›
sürecinde aç›kça görülmüﬂtür ki,
Baykal, bunu, sadece bunu bile beceremeyecek kadar kapasitesizdir.
Tayyip Erdo¤an’›n adayl›ktan
vazgeçip “yerine” Abdullah Gül’ü
göstermesiyle birlikte CHP politikas›z kalm›ﬂt›r.
Oysa dünya alem biliyor,
AKP’lilerin kendisi de söylüyor,
Abdullah Gül’ün Çankaya’ya ç›kmas› demek, Tayyip Erdo¤an’›n
ç›kmas› demektir. T ü r k S i l a h l ›
K uvv et l e ri ’ni n B aﬂ ko mut a n›, art›k protokolde yan›ndaki türbanl›
29
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eﬂiyle karﬂ›layacakt›r onlar›. Türban
“kamusal alan”a en tepeden girmiﬂ
olacakt›r. Ve fakat, CHP’nin bütün
bunlara bir diyece¤i de yok, bir yapaca¤› da.
Peki bu neden böyledir?
Çünkü demokrasicilik oyununda
“muhalefete” düﬂen rol de s›n›rl›d›r.
CHP, ne emperyalizmin ekonomik politikalar›na, ne siyasi dayatmalar›na karﬂ› ç›kabilir. Abdullah
Gül’ü TÜS‹AD’›n, emperyalist
merkezlerin onaylad›¤› noktada,
fazla sesini yükseltemez.
*
1 Nisan 2007 tarihli, 98. say›m›zda ﬂöyle demiﬂtik:
“Düﬂünün; bir parti, AKP, ülkeyi yönetebiliyor, Türkiye ad›na IMF
anlaﬂmalar›n›
imzalayabiliyor,
AB’yle, ABD’yle ittifaklara karar
verebiliyor, bakanl›k ve baﬂbakanl›k
koltuklar›n› iﬂgal edebiliyor ama
Çankaya’ya oturacak kiﬂiyi seçmesi
istenmiyor.
... Çankaya kavgas›n›n nas›l bir
oyun oldu¤unu görmek için ﬂu soruyu sormak bile yeterlidir: Çankaya’ya ha Tayyip Erdo¤an ç›km›ﬂ, ha
Erdo¤an’›n sözünden bir milim bile
d›ﬂar› ç›kmayacak baﬂka bir
AKP’li; ikisinin aras›nda ne fark
var? Oligarﬂi içi kavgada birbirlerine karﬂ› mevzi kazanmak için bir
bardak suda f›rt›na kopar›yorlar. ”
*
TÜS‹AD, Abdullah Gül’ün aday
gösterilmesinden sonra yapt›¤› aç›klamada “Parlamentonun seçimine
sayg› göstermek, demokrasinin gere¤idir” dedi. Peki parlamentonun
Tayyip Erdo¤an’› seçme ihtimaline
niye karﬂ› ç›k›yordu TÜS‹AD?
*
Evet, Tayyip’e itiraz edip, Gül’e
itiraz etmeyenler, bunun bir iktidar
kavgas› oldu¤unu, bir bardak suda
f›rt›na kopar›ld›¤›n› da kan›tlam›ﬂlard›r. Oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›n›n bir parças› olan Çankaya kavgas›n›, ﬂimdilik AKP kazanm›ﬂt›r. Ancak belirtilmeli ki, kavga Çankaya
da dahil olmak üzere tüm mevzilerde devam edecektir.

YÖK’ü Protestoya Ceza Ya¤d›
‘Ne YÖK Ne AKP Demokratik
Üniversite’ talebiyle, 7 Kas›m 2005
tarihinde Ankara'da düzenlenen
YÖK'ü protesto eylemine kat›lanlar
hakk›nda aç›lan dava sonuçland›.
19 Nisan günü Ankara 11. ACM’de
yarg›lanan 40 kiﬂiden 39'una, 10 y›l
ile 1 y›l 8 ay aras›nda de¤iﬂen hapis
cezalar› verildi.
Burjuva bas›n›n ‘profesyonel eylemci’ olarak lanse etti¤i Nurgül
Acar'›n da aralar›nda bulundu¤u 6
kiﬂi, “ﬂiddet yöntemlerine baﬂvurarak örgüt propagandas› yapmak”tan
2 y›l 6'ﬂar ay hapis cezas› al›rken,
31 kiﬂiye, 1 y›l 8'er ay verildi.
Tutuklu ö¤renciler, Engin Aslan
ve Cihan Ç›nk›'ya ise, “silahl› örgüte üye olmak” suçlamas›yla, 6 y›l
3'er ay, "patlay›c› madde bulundurmak"tan 3 y›l 9'ar ay ve 1500'er
YTL adli para cezas› verildi.
Tutuklu ö¤renciler, Aslan ve
Ç›nk› ile, Lübnan'a asker gönderilmesini protesto etmekten tutuklu
bulunan Mustafa Do¤ru’nun kat›ld›¤› duruﬂmada, ö¤renciler ve avukatlar›, YÖK’ü protesto etmenin demokratik bir hak oldu¤unu belirtir-

ken, mahkeme heyeti, faﬂizmin adaletini uygulamakta tereddüt etmedi.
Birtan Alt›nbaﬂ’› iﬂkencede katledenlerin, 12 yaﬂ›ndaki U¤ur Kaymaz'›n küçük bedenine 13 kurﬂunu
dolduranlar›n ellerini kollar›n› sallayarak gezdi¤i ülkenin yarg›s›n›n,
kime karﬂ› “aslan” kesildi¤i bir kez
daha görülmüﬂ oldu.
YÖK’ü protesto etmek istedikleri için meydanlarda baﬂlar›na gaz
bombalar› at›lan, coplanan, yerlerde
sürüklenen ö¤rencilerin, faﬂist sistemin en önemli kurumlar›ndan birine
karﬂ› seslerini yükseltmeleri engellenmek isteniyor. Faﬂizmin hukuku
bu kararla; sadece ceza verdi¤i ö¤rencileri de¤il, tüm gençli¤i sindirmek, gözda¤› vermek istemektedir.
Cezaland›r›lan; paras›z, bilimsel, demokratik ve anadilde e¤itim
iste¤idir. Halk için bilim halk için
e¤itim talebidir. Tek tipleﬂtirilmeye
karﬂ› savaﬂ açan, haklar›n› almak
için mücadele eden, F Tipi üniversite istemedi¤i için örgütlenen, mücadele eden gençliktir.
Demokratik üniversite talebine
öncülük yapan gençli¤in susturul-

Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ›
mücadele etti¤imiz için cezaland›r›ld›k

‹ﬂte ö¤rencilerin büyük suçu bu!
mas› için soruﬂturmalar, cezalar yetmedi, hapis cezalar› ile sesleri k›s›lmak isteniyor. Çünkü düzen biliyor
ki; politik, örgütlü gençlik susturuldu¤unda, tüm gençli¤i içinde bulundu¤u suskunluk, apolitiklik ortam›nda tutmak daha da kolaylaﬂacakt›r.
Ama yan›l›yorlar. Devrimci
gençli¤in tarihi; cezalar, bask›lar,
devlet terörü karﬂ›s›nda asla boyun
e¤memenin tarihidir.

Gençlik Federasyonu:
YÖK’e Hay›r Demek ‹çin
1 May›s’ta Taksim’deyiz
YÖK mahkemesinin karar›na
iliﬂkin yaz›l› bir aç›klama yapan
Gençlik Federasyonu, mücadelelerinin sürece¤ini ifade etti. Aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi:
“Neredeyse YÖK’ün kuruluﬂundan beri, her y›l gerçekleﬂtirilen

Polisler de okul idaresine bask› yaparak soruﬂturma
açt›rd›lar. ﬁu anda tüm üniversitelerde en küçük bir
hak talebine dahi engel olmaya çal›ﬂ›yorlar.
Mahkemenin ceza vermesine ﬂaﬂ›rmad›m. Çünkü
suçumuz büyük(!) YÖK mahkemeleri eskiden 2911
kapsam›na sokulurdu. Bizi örgüt üyesi iddias›yla tutuklad›lar. Hem de hangi örgüt oldu¤u bile belli de¤il.
Hukukun kimler için nas›l iﬂledi¤ini de çok iyi biliyoruz. Hukuk mekanizmas› bugün halka adalet de¤il
adaletsizlik da¤›t›yor. Bir taraftan birileri darbe haz›rl›¤› yapmalar›na ra¤men onlara de¤il, haberini yapanlara dava aç›l›yor. ‹ﬂkence davalar› y›llarca zaman aﬂ›m›na u¤rat›lmak için uzat›l›yor. 12 yaﬂ›ndaki çocuklar› vuranlar beraat ediyor. Di¤er taraftan halka ve demokrat, devrimci çevrelere azg›nca sald›r›l›yorken bize de ceza vermeleri ﬂaﬂ›r›lacak bir ﬂey de¤il.
Biz 6 arkadaﬂ 2,5 y›l ceza ald›k. Suçun süreklili¤i
ve yo¤unlu¤u gerekçe gösterilmiﬂ. Süreklilikten kastlar› da bizi tutuklamalar›na ra¤men ç›kt›¤›m›zda faﬂizme, emperyalizme karﬂ› mücadele etmeye devam etmemiz. Yani onlar›n gözünde suç iﬂlemeye devam etti¤imiz için ald›k bu cezay›. Mücadele etmek suçsa
bu cezalarla engel olamad›lar, olamayacaklar da.

Ankara Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Yard›mc›s›, A.Ü. Hukuk Fakültesi ö¤rencisi Didem Akman, karar› de¤erlendirdi.
Tutuklanma nedenimiz, ‘Ne YÖK Ne AKP
Demokratik Üniversite’ ﬂiar›yla YÖK'ün ve
AKP'nin anti-demokratik, bask›c› yanlar›n› ortaya koyarak demokratik üniversite istedi¤imizi duyurmak için bas›n aç›klamas› yapmakt›. Bu bizim en demokratik hakk›m›z olmas›na
ra¤men, polis kendi yasalar›n› da çi¤neyerek sald›rd›.
20 kiﬂi, ‘örgüt üyesi’ iddias›yla tutukland›k. Ve hukuksuzca 3 ay tutuklu kald›ktan sonra 16 arkadaﬂ›mla
birlikte tahliye edildik. Bas›n›n hedef göstermesinden
dolay› arkadaﬂ›m›z Nurgül Acar, daha sonra b›rak›ld›.
2 arkadaﬂ›n bu süre boyunca tutukluluklar› sürdü.
Biz ç›kt›ktan sonra da polis peﬂimizi b›rakmad›. Ne
de olsa YÖK'e karﬂ› ç›kmak, halk için bilim halk için
e¤itim istemek bu ülkedeki en büyük suçlardan biri.
30
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gençlik
YÖK protestolar› tam bir hukuk
katliam›na imza at›larak yasad›ﬂ›
ilan edilmiﬂti. Eylemden birkaç ay
önce Tayyip Erdo¤an’›n kutlamalar›na sahne olan meydan, üniversite
ö¤rencilerine kapat›lm›ﬂt›. Ö¤renciler neye u¤rad›klar›n› anlamadan
mahkemece “terör örgütü üyeli¤i”
ile suçlanm›ﬂlard›. Tek suçlar› ise o
meydan› istemekti.
Ancak iktidarlar›n tahammülü
yoktu gençli¤e, hiçbir delil, örgüt
propagandas› ve üyeli¤ine kan›t
olabilecek hiçbir bulgu yokken tutuklanm›ﬂlard›. 20 kiﬂinin 13’ü Federasyonumuzun üyesiydiler. Terör
örgütü üyeli¤i ve propagandas›n›
yapmakla suçlan›yorlard› ancak ortada böyle bir örgüt yoktu. ‹lk mahkemede suçun ﬂahsili¤i ilkesi gere¤i
baz› arkadaﬂlar›m›z “ben hangi örgüte üye olmaktan yarg›lan›yorum?” diye sorduklar›nda ne savc›dan ne de hakimlerden bir cevap
alamam›ﬂlard›.
Federasyonumuz da bu mahkemede 3-4 farkl› örgütün yasal uzant›s› olarak gösterilip zan alt›nda b›rak›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak 3 y›l
önce kurulan Federasyonumuz hak-

Tunceli Meslek Yüksek
Okulu'nda S›k›yönetim!
Tunceli Meslek Yüksek Okulu'nda ö¤renciler anti-demokratik uygulamalara karﬂ› 19 Nisan
günü eylem yapt›. Yönetimindeki ö¤retim görevlilerinin bask›
uygulad›¤›n› belirten ö¤rencilerin yapmak istedikleri aç›klaman›n dahi engellenmesi, bask›lar›n bir baﬂka örne¤i oldu.
Yüksek okul önüne gelen ö¤renciler, burada yaﬂanan bask›-

k›nda ne o güne kadar ne de ﬂimdi
bu yönde hiçbir savc›l›k soruﬂturmas› olmam›ﬂt›r. Üyelerimizin taﬂ›d›¤› federasyonumuzun imzas›n› taﬂ›yan “YÖK’E HAYIR” pankart› ve
‹stanbul valili¤inden onayl› resmi
logomuz örgüt bayra¤› ve yasad›ﬂ›
olarak lanse edilmiﬂtir. Polisin haz›rlay›p savc›n›n önüne koydu¤u bir
fezlekenin üzerinden gerçekleﬂmiﬂtir tüm yarg›lama süreci.
Ve nihayet bu hukuksuzluk abidesi dava baﬂlang›c›na yaraﬂ›r biçimde sonuçland›. Mahkeme heyeti
YÖK’ün kald›r›lmas›n› iseteyen ö¤rencilere onlarca y›l ceza verdi.
Karar tamamen siyasidir ve hiçbir hukuki dayana¤› yoktur. Bu karar haklar›n› aramak için alanlara
ç›kan, demokratik taleplerini dile
getiren gençli¤e karﬂ› iktidar›n
vermek istedi¤i bir gözda¤›d›r.
Bunun için 20 y›ld›r yap›lan
YÖK eylemlerini yasad›ﬂ› örgüt eylemi ilan etmiﬂlerdir,
onun için ö¤rencileri tutuklay›p F tipi cezaevlerine atm›ﬂlard›r ve onun için bu cezalar› Ne
ya¤d›rm›ﬂlard›r.
Tekrar ediyoruz hiçbir ceza,
lara karﬂ› aç›klama yapmak istediler, ancak okul yönetiminin
sald›r›s›na u¤rad›lar. Aç›klamay›
engelleyen okul yönetimi, daha
sonra polisi ve jandarmay› ça¤›rarak okulu ablukaya ald›rd›.
Ö¤renciler bunun üzerine 2 saat
alk›ﬂlarla protestolar›n› sürdürdüler. Yaﬂanan olay üzerine ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun
dersleri boykot etti¤i ö¤renilirken, bas›n› da içeri almayan
okul yönetiminin bir aç›klamadan dahi ne denli büyük korku
duydu¤u görüldü.

S›nav sistemine karﬂ›
mücadele sürecek!
Akdeniz Üniversitesi ö¤rencileri, s›nav sistemini protesto ettikleri
için polisin sald›r›s›na u¤ramalar›n›
ve 6 kiﬂinin gözalt›na al›nm›s›n› 20
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bombalar›n›z ne mahkemeleriniz
gençli¤i asla y›ld›ramayacak!

‹zmir ve Kars’ta Sergi
‘Öğrenci Haklarımızı İstiyoruz’ kampanyası kapsamında, İzmir ve Kars’ta, tutsakların çizdiği karikatürler sergileniyor.
17-27 Nisan arasında E.Ü. Öğrenci Çarşısında açılan sergi İzmir gençliğinin ilgisini çekerken, karikatürlerde gençliğin sorunları ele alınıyor, YÖK, hak
ihlalleri, ‘Yetkin Mühendislik Yasası’ işleniyor.
Kars Gençlik Derneği’nin, Belediye Sanat Merkezi
Sergi Salonu’nda 18 Nisan’dan açtığı ‘tutsak çizgiler’ isimli sergisi ise, 28 Nisan’a kadar açık olacak.

Nisan’da protesto etti. Ö¤renci Evi
önünden sloganlarla Olbia Kültür
Merkezi'ne yürüyen 200 kiﬂi, rektörlü¤ü protesto ederek, polisin üniversitelerden ç›kar›lmas›n› istedi.
Grubun rektörlü¤e yürüyüﬂü, yine polis ve ÖGB barikat›yla karﬂ›lan›rken, "Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kaza31

tutuklama, gözalt› veya iktidar›n
gayr› meﬂru uygulamas› bizim do¤ru bildiklerimiz için mücadele etmemizin önünde engel olamaz. Biliyoruz ki as›l suçlu olanlar YÖK’e
karﬂ› ç›k›p, demokratik üniversite
isteyen bizler de¤il, bize bu YÖK
düzenini reva görenler, cuntac›lar,
iﬂbirlikçi iktidarlard›r.
Gençlik Federasyonu olarak al›nan bu karara karﬂ› gerek hukuki
yollardan gereken demokratik haklar›m›z› kullanarak alanlarda mücadelemizi sürdürece¤iz. Nas›l 2005 6
Kas›m›nda K›z›lay meydan›ndaysak bu 1 May›s’ta da yaﬂanan bu hukuksuzluklar›n, adaletsiziliklerin
hesab›n› sormak, YÖK’ün kald›r›lmas› ve Demokratik Üniversiteler
için Taksim’de olaca¤›z.

naca¤›z, Rektör ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z›
Taﬂ›rma" sloganlar› at›lan eylemde,
Antalya Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de bulundu¤u kitle, s›nav sistemine karﬂ› mücadelelerinin devam
edece¤ini söyledi. Eyleme TAYAD
ve Temel Haklar’›n da yer ald›¤›
DKÖ’ler destek verdi.

S öz g ençlikte:

layacak 100 prefabrike dersli¤in
yap›m› için gerekli bir yard›m fonu
oluﬂturmay› hedefliyormuﬂ.
Bu kampanyalar›n tamam› sadece
sorunun bir boyutuyla ele al›n›p geçiﬂtirme çabas›d›r.
Yani oligarﬂi sadece göz boyayarak e¤itim sisteminin problemleri
adl› buz da¤›n›n su yüzündeki k›sm›n› makyajlamaktad›r.
Peki, buz da¤›n›n su alt›nda kalan k›sm›nda ne var? Mesela sürekli “okul aç›l›ﬂ›” yapan Tayyip
Erdo¤an o okullar›n ö¤retmen ve
idari eleman ihtiyac›n› nas›l karﬂ›lanaca¤› noktas›nda bir çözüm
önerebiliyor mu? Okullar›n elektrik, yakacak, su paras›n› dahi karﬂ›lamayan bakan Hüseyin Çelik
yeni okullar›n maddi ihtiyaçlar›n›
nas›l karﬂ›lamay› düﬂünüyor? Yoksa velilerinden zorla al›nan ‘gönüllü’ ba¤›ﬂlarla m›?
E¤itim-Sen'in aç›klad›¤› rakamlara göre 80 bine yak›n olan ö¤retmen ve idari kadro aç›¤› dururken 100 tane okul ve ‘okul ekliyoruz’ kampanyas›, düzenin kendi
yaratt›klar› sorunlara yapt›klar›
bir makyaj denemesinden öte bir
ﬂey de¤ildir. Bu tip kampanyalar›n
olumlu etkisi, dikkate al›nmayacak denli küçüktür. Onun için nispeten birkaç olumlu örnek televizyon ekranlar›nda göklere ç›kart›l›r. Ancak olumsuz etkisi daha
büyüktür. Bu tür etkinlikler halk›
düzen içi formüllere yönlendirir
ve gerçek çözümden uzaklaﬂt›r›r.
Binlerce ö¤retmensiz okul gerçe¤ini görmeden, e¤itimin bilim
d›ﬂ›, ezberci, ﬂoven-milliyetçi niteli¤i görülmeden, laboratuar›ndan,
dersli¤ine kadar sosyal alanlar›na
kadar fiziki yetersizlikleri görülmeden yap›lacak her kampanya
makyajd›r ve çözümsüzlü¤e yani
bozuk düzene hizmet eder.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçi oligarﬂi ülkemiz gençli¤inin e¤itimini
düﬂünmez. Çünkü gençli¤in sa¤l›kl›, nitelikli e¤itim almas› hem sömürü düzeninin gelece¤i aç›s›ndan tehlikeli hem de ekonomik
de¤ildir. Bunun için aldatma yolunu seçer. AKP’nin yapt›¤› gibi cafcafl› okul aç›l›ﬂlar› yap›l›r, kurdele-

E¤itime yeni makyaj
Oligarﬂinin iktidar›nda e¤itim
sistemi her zaman en kapsaml›
sorunlardan biri haline gelmiﬂtir.
Her seçim döneminde iktidara gelmek isteyen partilerin de bir numaral› seçim propagandalar›ndan
biridir e¤itim sistemindeki problemleri çözmek. Onun için yapboz
tahtas›na dönmüﬂtür. Bir sene öyle denerler olmaz di¤er sene baﬂka türlüsünü yaparlar gene olmaz.
Dersliklerin yetersizli¤i, laboratuarlar›n olmay›ﬂ›, binalar›n fiziki
yap›s›, sosyal alanlar›n yoklu¤u,
ö¤retmen kadrosunun yetersizli¤i,
ezberci ve gerici müfredat, niteliksiz ve bask›c› idari kadrolar, bu sorunlardan baz›lar›, ki bunlara her
gün yenileri ekleniyor. Durmadan
ço¤alan genç nüfus da buna eklenince “çok bilinmeyenli” bir denklemle karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz;
E¤itimdeki idari, niteliksel ve
fiziki sorunlar nas›l çözülür?
Bizce bu sorunun cevab› nettir,
buna daha sonra girece¤iz. Ancak
ülkemiz egemenleri ve onlar›n
destekledi¤i baz› sözde "sivil toplum kuruluﬂlar›" arac›l›¤›yla buldu¤u "çözümleri" incelemek istiyoruz. Daha önce Tegv'in ve Milliyet'in destekleyip düzenlenmesinde de rol ald›¤› kampanyalarda
k›z çocuklar›n›n okula gönderilmesinin önünün aç›lmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlard›. Yeni düzenlenen bir kampanya ile de UNICEF
ve NTV Türkiye'nin her yan›na 10
bin çocu¤un gidece¤i 100 ek okul
yapmay› hedefliyor.
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n öncülü¤ünde yürütülen ve UNICEF'in
destekledi¤i ''Haydi K›zlar Okula''
kampanyas›na, 23 Nisan'da NTV
iﬂbirli¤iyle yeni bir halka ekleniyor; ''Okul Ekliyoruz'' kampanyas›.
Bu kapsamda UNICEF, 23 Nisan'da
NTV'de gün boyu gerçekleﬂecek
canl› yay›n süresince SMS ve telefonla yap›lacak ba¤›ﬂlarla toplam
10 bin çocu¤a e¤itim olana¤› sa¤-
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ler kesilir, her sene baﬂ› e¤itim sisteminde "dahiyane" düzenlemeler yap›l›r, sonuç yine ayn› olur. 80
bin ö¤retmen aç›¤›na ra¤men kadro almak için bekleyen onbinlerce
ö¤retmen aday›, zorunlu ba¤›ﬂlar,
e¤itim kalitesinin her geçen gün
biraz daha gerilemesi, ç›kan yasalarla e¤itimin paral› hale getirilmesi ve halk çocuklar›na okullar›n
kap›lar›n›n kapanmas› baki sorunlar olarak kal›r.
Bu kampanyalar› düzenleyenler de az çok bu gerçekleri bilir.
E¤itimdeki sorunun s›rf ﬂu veya
bu eksiklikten de¤il genel bir sorun oldu¤unun fark›ndad›rlar.
Özellikle bu kampanyalar›n destekçisi, organizatörü AKP kurmaylar› bu gerçeklikleri çok iyi bilmektedirler. Bundan dolay› onlar
çözümün de¤il sorunun bir parças›, kayna¤›d›rlar. ‘Baba beni okula
gönder’, ‘okul ekliyoruz’, ‘haydi
k›zlar okula’, ‘100 YTL'ye okul’
kampanyalar›yla suçlar›n› gizlemeye, bir taraftan da kendi reklamlar›n› yapmaya çal›ﬂ›yorlar.
Yaz›m›z›n baﬂ›nda bizce e¤itim
sisteminin çözümü nettir demiﬂtik. Demokratik bir yönetimin oldu¤u, ba¤›ms›z bir ülkede, ekonomisinin tekellerin de¤il halk›n ç›karlar›na göre belirlendi¤i bir ülkede, çözüm vard›r. Demokratik
Halk ‹ktidar›n›n kuruldu¤u Türkiye’de demokratik halk üniversiteleri ve liselerinde e¤itim baﬂtan
sona yenilenecektir. E¤itim tekillerin yard›m kampanyalar›na ihtiyaç duymayacak, her ﬂey halk›n
elbirli¤iyle organize edilecektir.
Müfredat bilimsel deneye dayal›,
gerici-ﬂoven yap›dan uzak, halklar›n kardeﬂli¤ini teﬂvik eden bir yap›ya dönüﬂtürülecektir. E¤itim sistemine gerçek ve tek çözüm budur. Bunun d›ﬂ›nda kalan her ﬂey,
çözümsüzlü¤ün yans›mas›d›r.
Bunca y›ll›k düzenin e¤itim sisteminin ülkemiz gençli¤ini getirdi¤i hal ortadayken, okullar›n, ö¤retmen ve idarecilerin durumu ortadayken kimse bizi ‘okul yapt›r›yoruz haydi yard›m edin’ diyerek
kand›ramaz.

Gençlik Federasyonu

Cenazede devlet terörü
H o z a t ' t a Alk›ﬂ ve Zafer
Hozat'ta ç›kan çat›ﬂmada yaﬂam›n› yitiren 10 HPG gerillas›n›n cenazeleri, devletin cenazelerin tümünün sadece bir mezara gömülmesi
iste¤ine karﬂ›n, Hozat Belediyesi taraf›ndan ﬂehir mezarl›¤›nda defnedilmiﬂti.
Cenazelerin isimleri bilinçli olarak devlet taraf›ndan aç›klanmayarak sahiplenmeleri engellenmeye çal›ﬂ›ld›. Kimlikleri tespit edilenlerin
ailelerine teslimi s›ras›nda da tahammülsüzlük kendini gösterdi.
Cenazelerin defnedildi¤i gün
mezarl›k askerler taraf›ndan ablukaya al›nd› ve halk›n yaklaﬂmas›na
izin verilmedi. Tahammülsüzlük cenazelerin aileleri taraf›ndan al›nmas›nda da sürdü. Polis ve J‹TEM taraf›ndan sürekli kamera çekimi yap›larak halk tedirgin edilmeye çal›ﬂ›ld›. Hozat ﬂehir merkezinde panzerler dolaﬂt›r›larak halka gözda¤›
verilerek gerilla cenazelerinin sahiplenilmesi engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
Hangi dinden, inançtan, düﬂün-

ceden olursa
olsun, cenazelere
sayg›
‹ ﬂ a reti Ya s a k ! gösterilmesi
gerekirken,
cenazelerin y›kanmas› bile polis taraf›ndan engellenmek istendi. Aileler taraf›ndan cenazeler teslim al›nd›ktan sonra belediye baﬂkan›na ve
Hozat halk›na teﬂekkür edildi. Aile
kitle taraf›ndan alk›ﬂlarla u¤urland›.
Bunun üzerine polis; aileleri “alk› ﬂl a d › k l a r › v e z a f e r i ﬂ a re t i y a p t › k l a r › " gerekçesiyle, belediye çal›ﬂanlar›ndan Nuri Aslan, Cemal Kurtulmaz, Özdal Taﬂ, Gülabi Taﬂ, ‹mam
Kale, Seyfi Sar›salt›k, Nezir Ayd›n
ve dergimizin okuru Yasin Çakmak'› gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar, 5 saat gözalt›nda tutulduktan
sonra serbest b›rak›ld›lar.
Hozat'ta cenazeleri sahiplenmek
yasak. Hozat'ta "alk›ﬂ" yasak. Hozat'ta zafer iﬂareti yapmak yasak!
Gözalt›lar›n, faﬂist kimli¤iyle bilinen Savc› Numan Ergül'ün emriyle
gerçekleﬂti¤i ö¤renilirken, Ergül
daha önce de festivalde düzenlenen
konserlerde, zafer iﬂareti yapt›klar›
gerekçesiyle çok say›da kiﬂinin ifadesini alm›ﬂ soruﬂturma açm›ﬂt›.

Alt›nbaﬂ Davas›nda Gerekçeli Karar
15 y›ld›r süren ve 3'ncü defa karara ba¤lanan, Birtan Alt›nbaﬂ'›n iﬂkenceyle öldürülmesiyle ilgili davan›n gerekçeli karar› aç›kland›. Kararda
iﬂkence suçunun sabit oldu¤u ortaya konuldu.
‹ﬂkencenin raporlarla sabit oldu¤una dikkat çekilen kararda, san›klar›n ve avukatlar›n›n savunmalar› tek tek çürütüldü. San›klar›n mahkemede, Alt›nbaﬂ'›n yer gösterme s›ras›nda 'kaçmaya çal›ﬂt›¤› bu s›rada yere
düﬂtü¤ü, gözalt›ndayken baﬂ›n› duvarlara çarpt›¤› ve açl›k grevi yapt›¤›'
ve bütün bunlar›n ölümüne neden oldu¤u ﬂeklindeki ifadelerine itibar
edilmedi ve adli t›p raporlar›nda, Alt›nbaﬂ'a yap›lan iﬂkencenin aç›k bir
ﬂekilde ortaya konuldu¤una dikkat çekildi.
Di¤er san›klar›n, daha sonra MHP'den milletvekili aday› olan ‹brahim
Dedeo¤lu'nu kurtarma çabalar›na da itibar edilmeyerek, Dedeo¤lu'nun
sorgulaman›n her aﬂamas›ndan sorumlu oldu¤unun alt› çizildi. Dedeo¤lu'nun avukatlar›, san›klar›n bu beyanlar›n› gerekçe göstererek, iﬂkencecinin zaman aﬂ›m› süresi çoktan dolan 'görevi kötüye kullanmak' suçundan ceza almas›n› istemiﬂti. Kararda ise "san›k ‹brahim Dedeo¤lu sorgu
timinin baﬂ› oldu¤undan her ﬂeyden sorumludur. Geliﬂmelerin san›k Dedeo¤lu'nun bilgisi d›ﬂ›nda oldu¤u ve sorumlu olamayaca¤›n› kabule imkan yoktur" denildi.
15 y›ld›r süren davada, iﬂkenceciler 8 y›l 10 ay 20'ﬂer gün hapisle cezaland›r›lm›ﬂlard›.
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DTP’ye Yönelik
Bask›lara Son!
Ankara'da 20 Nisan günü bir
aç›klama yapan kitle örgütleri, Kürt
bas›n› ve DTP üzerindeki bask›lar›
protesto etti.
Yüksel Caddesi’nde yap›lan
aç›klamada, Gündem Gazetesi’ne
yönelik cezalar, DTP yöneticileri ve
üyelerine dönük bask›lar hat›rlat›larak, DTP’nin yaln›z olmad›¤›, özgür bas›n›n susturulamayaca¤› hayk›r›ld›. KESK, D‹SK, Tabib Odas›’n›n yan›s›ra, DTP, EMEP, ÖDP,
SDP, DS‹P, SHP, ESP, DHP gibi kurumlar›n kat›ld›¤› aç›klamada, bask›lara son verilmesi istendi.
Mersin’de ise, 20 Nisan
günü Merkez Postanesi
önünde toplanan DTP'li kad›nlar taraf›ndan, Abdullah
Öcalan'›n sa¤l›k durumunun incelenmesi için ba¤›ms›z bir heyetin ‹mral›'ya
gitmesi talebiyle, Baﬂbakanl›¤a ve Cumhurbaﬂkanl›¤›’na mektup gönderildi.

‹zmir Acil Hat:
Devlet Terörüne
Son!
‹zmir’de demokratik kitle örgütlerine yönelik bask›lar sürerken,
Acil Eylem Hatt› bir kez daha devlet terörüne son verilmesini istedi.
22 Nisan günü Ada Kültür Merkezi’ne yap›lan bask›n ve yaﬂanan
gözalt›lar, ertesi günü ‹zmir Acil
Eylem Hatt› taraf›ndan Kemeralt›
giriﬂinde protesto edildi.
HÖC’ün de içinde yer ald›¤›
Acil Hat üyeleri, “Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizleri Y›ld›ramaz” pankart› açt›lar. Yap›lan aç›klamada, “Devlet terörüne karﬂ› her
sald›r› sonras›nda alanlara ç›karak,
bask›lar gözalt›lar tutuklamalar bizleri y›ld›ramaz diye gür bir ﬂekilde
hayk›rd›¤›m›z ﬂiar›m›z› bugün bir
kez daha hayk›r›yoruz” denildi.

Kabazl› Köylüleri: Çöpe Karﬂ›
Mücadelemiz Sürecek
Salihli’nin Kabazl› Köyü’nün her
evinin duvar›nda çöpe hay›r yaz›l›! Köylerine kurulmak istenen çöp istasyonuna
karﬂ› uzun süredir
mücadele eden köylüler, taleplerini dergimize anlatt›lar.

Uzun zamand›r mücadele ediyorsunuz. Son durum nedir?
Ze yne p Ö z be k: Belediye 2 y›ld›r bize sormadan köy hakk›nda,
köyümüze çöp alan› açma karar› ald›. Çöp istasyonu kurmak istedikleri yer merkezi bir yerdir. Köy halk›
olarak k›zg›n›z. Köyümüzde çöp istemiyoruz. Baraj›m›z, içme suyumuz ve verimli topraklar›m›z var,
çöp yeri kurmak istedikleri yerde,
ekili alanlar›m›z var. 3-4 bin dönüm
a¤aç dikili alanlar var.
Salihli’de eylemleriniz oldu, sald›r›ya u¤rad›n›z.
Ze yne p Ö z be k: Baz› gazeteler
bizi hedef göstererek, oraya Newroz
için gitti¤imizi yazd›. Biz taleplerimizi anlatmak için gittik. Belediyeye sar› kart göstermek için. Polisler
bize gaz bombas› ile sald›rd›lar ve
Oktay Konyar’› gözalt›na ald›lar.
Biz de belediyeyi iﬂgal ettik. Bize
aç›kça, sizden intikam almak için
sald›rd›k, dediler. Neyin intikam›?
Türkiye’de köylüleri cahil olarak görüyorlar. Köylü cahil de¤il.
Kad›n erkek eﬂitli¤imiz var. Bunlar›
biliyoruz biz. Oktay Konyar hak-

k›nda ç›kan hiçbir dedikoduya inanm›yoruz. Çünkü çevreci ve insan
ayr›m› gütmeden sömürülmeye karﬂ›, rant için Türk halk›n› satmayan
biri. Biz buradan tekrar Oktay Konyar’a ve size, bize destek oldu¤unuz
için teﬂekkür ederiz.

Çöp demek, göç demek
H a v a Ö z b e k : Bizler uzun zamand›r mücadele ediyoruz. Salihli
Belediyesi’ni taleplerimizi anlatmak için bast›k. Eylemlerimiz 30
saniye içinde gerçekleﬂti. Uzun zaman bekledik, belediye baﬂkan› gelmedi. Sonra görüﬂtük, bize dedi ki,
baﬂ›n›zdaki adam› def edin, o bir eﬂk›ya! Biz kap›dan ç›karken polisler
bize dedi ki, size gününüzü gösterece¤iz. Sizi Oktay Konyar k›ﬂk›rt›yor dediler. Oysa Oktay Konyar eﬂk›ya de¤ildir, bizimle birlikte çöpe
karﬂ› mücadele veriyor. Bu çöp bizim baraj›m›z›, içme suyumuzu,
ekili, a¤açl› alan›m›z› ve topraklar›m›z› etkiliyor. Mücadelemiz sürecek. Ve biz kazanaca¤›z. Çöp demek göç demek, çocuklar›m›z›n
hastalanmas› demek, 5 bin arazinin
yok olmas› demektir. Bizlerin ekme¤i ve gelece¤i al›nmak isteniyor.
Belediye baﬂkan›na, bizim sorunumuz ne olacak dedik, o da bize
ben 100 bin insandan sorumluyum
dedi. Bizden Amerika m› sorumlu?
Bu çöp istasyonu sadece bizim köyle s›n›rl› de¤il. Köseli, Yeﬂil Kavakl›, Burdun Köyü’nü de içine almaktad›r. Bizler bir kez daha diyoruz ki,
çöpe karﬂ› mücadelemiz sürecek biz
kazanaca¤›z.
H a m z a D e m i r : ﬁimdi köyümüzde çöp olay› büyük bir sorun
haline geldi. Buras› merkezi bir köy
Salihli’nin. 6 köyün çocuklar› okumak için buraya geliyor. Köyümüzün topraklar› verimli, çekirdeksiz
üzüm yetiﬂir. Bizler yürüyüﬂlerimizle, eylemlerimizle çöpe karﬂ›
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mücadele
ettik
ve
mücadelemiz sürecektir. Kesinlikle çöpe izin vermeyece¤iz. Belediye baﬂkan›n›n eﬂinin toprak sanayisinde
hissesi oldu¤unu biliyoruz. Bundan
kaynakl› bize diyor ki, size yapacak
bir ﬂeyimiz yok, siz sorunlar›n›z›
hukuksal ve Çevre Bakan› ile halledin diyerek topu oraya at›yor. Bizler
çöpe izin vermeyece¤iz. Buranda
sesimizi duyurmaya çal›ﬂ›yoruz. Size de çok teﬂekkür ederiz.
Ali Aksoy: Bizler uzun zamand›r Ankara, ‹stanbul, ‹zmir ve ülkenin çeﬂitli yerlerinde çöpe karﬂ› eylemler yapt›k. Kesinlikle kararl›y›z
çöpe karﬂ› eylemlerimiz devam edecek. Bizim mücadelemizi engellemek için yalan yanl›ﬂ sapt›rmalarda
bulundular. Eylemlerimiz devam
edecek. Çünkü çöp bizim ekili alanlar›m›za, suyumuza, a¤açlar›m›za
zarar veriyor. Buna karﬂ› mücadele
en do¤al hakk›m›z.
Sizlere de tekrar teﬂekkür ediyoruz, sesimizi duyurdu¤unuz için.

Çevre Ne Ki; Aslolan
Sermayenin Ç›karlar›
Çevre ve Orman Bakan› Osman
Pepe, iktidar›n çevre sorununa bak›ﬂ›n›, hem de bir ‘Çevre’ bakan› olarak
ortaya koydu.
19 Nisan’da il müdürleriyle toplanan Pepe, Kyoto Protokolü'nü imzalaman›n Türkiye'nin enerji politikalar›na darbe vuraca¤›n›, kalk›nmas›n›
olumsuz etkileyece¤ini savundu.
‘Kalk›nma’ diye yutturduklar› sermayenin ç›karlar› karﬂ›s›nda çevrenin
ne önemi var! Türkiye’nin 19902004 y›llar› aras›nda yüzde 110 gibi
bir oranla, sera gaz› emisyonunu en
çok art›ran ülke oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, egemen s›n›flar›n kâr u¤runa
nas›l bir tahribat› meﬂrulaﬂt›rmak istedikleri daha aç›k görülecektir.

hayat›n
içindeki

teori

Sendikac›l›k
(Açmazlar› ve Dinamikleri)
Sevgili okurlar›m›z merhaba! ‹ﬂçinin, emekçinin ve emekten yana
olan herkesin bayram› olan 1 May›s
bayram›n›z› kutlayarak baﬂl›yoruz
sohbetimize. Umuyor ve inan›yoruz
ki, 2007 1 May›s’›, birli¤imizi, mücadelemizi, dayan›ﬂmam›z› güçlendiren bir gün olacak. “Elveda proletarya” diyenler, proletaryan›n ve
müttefiklerinin güçlü sesini duyacaklar dünyan›n dört bir yan›ndan.
“Sosyalizm öldü” diyenler, sosyalizmin k›z›l bayraklar›n›n dalgaland›¤›na tan›k olacaklar yüzlerce, binlerce meydanda.
Önceki haftaki konumuz “s›n›f
ve s›n›fsall›k” idi, geçen haftaki konumuz ise “iﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü”
oldu. Bu ikisini tamamlayacak bir
konuyla devam ediyoruz sohbetimize: Sendikac›l›k... Sendikal örgütlenme ve mücadele konusundaki en
genel tespitlere, teorik çerçeveye
girmeyece¤iz bu sohbetimizde pek.
Daha çok mevcut durum üzerinde
duraca¤›z. Sendikal mücadele ve
örgütlenmedeki art›lar› ve eksileri
konuﬂaca¤›z. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden bir arkadaﬂ›m›z daha var
aram›zda: G ü l e r. Tekstil iﬂçisi. Ayn›
zamanda sendikac›. ‹lk sözü de ona
veriyorum. Sendikalar›n, sendikal
mücadelenin durumu en genel olarak nedir? Bundan baﬂlayal›m.

G ü l e r : Sorunuzun cevab› olarak özetle ﬂöyle diyebiliriz: Ülkemizde ve dünyada iﬂçi s›n›f›n›n sendikal mücadelesi ve örgütlenmesinin oldukça büyük ölçülerde geriledi¤i bir dönemdeyiz. Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla birlikte, tüm
dünya çap›nda sendikalar da büyük

Sendikal mücadeleyi
geliﬂtirmek, devrimci bir
stratejinin varl›¤›na ba¤l›d›r
bir sald›r› alt›nda kald›. Fakat durumu sadece bu dönemdeki sald›r›yla
da aç›klayamay›z. Çünkü, sendikac›l›¤›n çok daha eskilere dayanan zaaflar› nedeniyle bu sald›r›lar püskürtülemeyince, gerileyiﬂ ve erime kaç›n›lmazd›. Bugün iﬂte bunu yaﬂ›yoruz.
Kapitalizm, kendi m e z a r kaz›c› s›n› da yaratm›ﬂt›r. O mezar kaz›c›s› bilindi¤i gibi iﬂçi s›n›f›d›r. Ama
burjuvazi, mezar kaz›c›s›n›, mezar›
kazmakta da özgür b›rakmam›ﬂt›r.
Böyle olmas› da do¤ald›r. Hangi
s›n›f, hangi iktidar, kendi mezar›n›n
kaz›lmas›n› sessiz sedas›z izler ki?..
S›n›f mücadelesinin do¤as›na ve yasalar›na uygun olan da budur. ‹ﬂin
bu yan›n› görmeyenler, iﬂçi s›n›f›n›n
kapitalizmin mezar›n› “sürecin do¤al ak›ﬂ› içinde” kazaca¤›n› düﬂünmüﬂ ve bu düﬂünüﬂ tarz›, kapitalizmin ilk dönemlerinden beri de say›s›z sapman›n kayna¤› olmuﬂtur.
Teorik olarak bu sapmalar›n
birçok özelli¤i üzerinde durulabilir;
ama onlar›n en yal›n yan› budur: ‹ﬂçi
s›n›f›na yüklenen tarihsel rolün hayat›n içinde kendili¤inden yerine getirilece¤ini düﬂünürler. Sendikal mücadele konusundaki sapmalar›n
birço¤unun kayna¤›nda da bu vard›r.
Ama elbette hayat onlara göre
geliﬂmemiﬂtir. Kapitalizm, tüm tarihi boyunca iﬂçi s›n›f›n› etkisizleﬂtirmeye, objektif ve subjektif olarak
güçsüzleﬂtirmeye yönelik politikalar uygulamaya koymuﬂtur. Bu politikalar›n de¤iﬂmeyen hedeflerinden
biri de, elbetteki sendikalar olacakt›. Amerikan mafyac› sendikalar›ndan tutun da CIA uzman› e¤itmenlerin yetiﬂtirdi¤i sendikac›lar arac›l›¤›yla oluﬂturulan sendikal örgütlenmelere, tamamen devlet güdümlü sendikalara kadar, her türlüsü
arenada yerald›. Bu anlamda bizzat
sendikalar›n kendisi bir “mücadele
alan›” haline de geldi. Çünkü sendi35
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kalar›n birço¤u, iﬂçilerin d›ﬂ›ndaki
güçler taraf›ndan yönetilip yönlendiriliyordu... Bugün bu olgu çok daha belirgin durumdad›r.
Dolay›s›yla, sözü uzatmadan ﬂunu belirteyim; sendikalar bugün
alabildi¤ine gerilemiﬂtir. Sendikal
mücadele etkisizleﬂmiﬂtir, ama bu
yar›n da böyle olacak demek de¤ildir. E¤er neden bu noktada olundu¤u do¤ru tespit edilirse, sendika ve
di¤er örgütlenme biçimleri alt›nda
iﬂçi s›n›f› mücadelesinin bugünkünden daha ileri noktalara taﬂ›nmas›n›n koﬂullar›, dinamikleri de vard›r.
Ama tabiiki daha da önemli mesele,
sizin bir önceki sohbetinizde vurguland›¤› gibi, iﬂçi s›n›f›n›n, sendikalar›n bu kavgadaki yerini do¤ru belirlemek, hepsinin ön ﬂart›d›r. Onu
do¤ru belirlemedi¤inizde, somutta
sendikalara iliﬂkin do¤ru politika
belirlemeniz de zordur.

M a z l u m: Burjuvazinin iﬂçi s›n›f›na ve onun sendikalar›na karﬂ›
uygulad›¤› yöntemlere baz› ekler
yapay›m. Proletaryan›n kapitalizmin sonunu getirebilecek tek s›n›f
oldu¤unun ayan beyan ortaya ç›kt›¤› noktada, burjuvazi bu geliﬂmeyi
engellemek için aray›ﬂlara girdi.
Mesela, daha iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin ve örgütlenmesinin belli bir
ivme kazanmaya baﬂlad›¤› ilk dönemlerde bizzat burjuvazinin teﬂvik
ve politikalar›yla “ iﬂ çi a ris to krasi si”nin yarat›lmas›, bu aray›ﬂ›n sonuçlar›ndan biridir.
‹ﬂçilerin s›n›f kimli¤i kazanmas›n›, s›n›flar mücadelesi arenas›nda
bu kimlikle hareket etmesini engellemek için, s›n›fsal kimli¤inden
farkl› kimlikler, mesela hemﬂehricilik gibi, öne ç›kar›l›r. Veya daha iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesiyle tarih sahnesine ç›kt›¤› ilk y›llarda ‹ngiltere’de yap›ld›¤› gibi farkl› futbol tak›mlar›n taraftarlar› haline getirerek

“ K ü r eselleﬂme” ad› verilen ems›n›f bölünmeye çal›ﬂ›l›r. Kad›n ve
erkek iﬂçi ayr›m›, kalifiye-kalifiye
olmayan ayr›m› öne ç›kar›l›r, memur, sözleﬂmeli, kadrolu, sendikal›,
sendikas›z gibi daha onlarca ayr›m
yap›l›r... Bütün bunlar üst üste bindi¤inde s›n›f›n birli¤inde de, sendikal örgütlenmelerinde de büyük çatlaklar oluﬂur.
Bu yöntemler, yüzy›l boyunca
çeﬂitlenerek sürdü. Onlara tekrar
gelece¤iz san›r›m.

K e m a l : Yok, konuyu kesmeyelim, bu noktadan devam edelim.
Sen devam et istersen Özlem.
Özlem: Peki. Burjuvazinin iﬂçi
s›n›f›na, sendikalara müdahalesi,
1900’lerin baﬂlar›nda esas olarak II.
enternasyonal oportünistleri arac›l›¤›yla oldu diyebiliriz. Onlar sendikalar›, kendisini parlamenter mücadeleyle s›n›rlayan partilerin peﬂine
takt›lar. Bu “bar›ﬂç›l” dönem boyunca biraz önce sözünü etti¤imiz
iﬂçi aristokrasisi de iyice palazland›.
Fakat, Sovyet devrimi, onlar›n,
yani II. enternasyonal oportünistlerinin iﬂçi hareketi ve sendikalar üzerindeki etkisini sarst›. ‹ﬂçi hareketinde dünya çap›nda bir canlanma
oldu. Çeﬂitli ülkelerde ayaklanmalar yenilgiyle sonuçlansa da iﬂçi hareketi bütün olarak daha politikleﬂti.
II. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan sonra, ABD emperyalizmi,
sosyalist ülkeler d›ﬂ›ndaki sendikal
hareketlere do¤rudan müdahale etmeye baﬂlad›. Bir anlamda yeni-sömürgecilik düzenine ba¤l› olarak
sendikal hareketler de buna göre biçimlendirilecekti. Bu müdahale yeni-sömürgelerde do¤rudan devlet
deste¤iyle, iﬂçi s›n›f›n›n gerici, sa¤
ve k›smen de reformist kesimleri
kullan›larak gerçekleﬂtirildi. Bu organizasyonda ya do¤rudan AFL
(Amerikan ‹ﬂçi Federasyonu) ya da
ICFTU rol al›yordu.
Zaten esas olarak bu amaçla kurulan ICFTU (Uluslararas› Hür ‹ﬂçi
Sendikalar› Konfederasyonu) yenisömürge ülkelerin birço¤unda sar›
sendikalar›n kuruluﬂuna öncülük et-

ti. Ve varolan düzeniçi sendikalar›
da önemli ölçüde kendi bünyesinde
toplad›. Bu, 3. bunal›m döneminde
sendikal alanda gerçekleﬂtirilen en
önemli burjuva müdahalelerden biriydi.
Bu tür sendikalar›n varl›¤› ve etkileri bugün de hâlâ sürmektedir.
Mesela ülkemizdeki Türk-‹ﬂ, AFL
ve ICFTU taraf›ndan örgütlenen ve
Amerikan sendikac›l›k doktrini taraf›ndan empoze edilen “partiler üstü sendikac›l›k” anlay›ﬂ›n› o günden
beri savunagelen bir sendikad›r.

K e m a l: Peki son dönemin müdahalesi nas›l ﬂekilleniyor Güler arkadaﬂ? San›r›m esas olarak bugünü
somutlayacak olan da bu.
G ü l e r: 1980 sonlar›ndan itibaren, tekelci burjuvazinin dünya çap›nda sendikalara, sendikal mücadeleye karﬂ› yeni bir müdahale gerçekleﬂtirdi¤ini görüyoruz. Ki görülmemesi düﬂünülemezdi zaten. Çünkü bildi¤iniz gibi, sosyalist sistemi
y›kan emperyalizm, her alanda çok
cüretlenmiﬂ ve s›n›f mücadelesini
her alanda geriletecek politikalar›,
ideolojik tezleri ortaya sürmüﬂtü.
Bu dönemde burjuvazinin iﬂçi
s›n›f›na ve sendikalara karﬂ› müdahalesinin özgün yan›, sendikalar›
zay›flatmaktan öte, yer yer tümüyle
yoketme veya devre d›ﬂ› b›rakmay›
hedeflemiﬂ olmas›d›r.
“Küreselleﬂme” ad› verilen emperyalist politika, bu anlamda
birçok yerde, tam bir örgütsüzleﬂtirme-sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›s› olarak sürdü. ‘80’li, ‘90’l› y›llar boyunca “sendikalaﬂma” gerekçesiyle
iﬂten ç›karmalar, sadece ülkemizde
de¤il, birçok ülkede görülmemiﬂ
boyutlara ulaﬂ›rken, kimi ülkelerde
de ekonomik veya siyasi bask›lar
yoluyla sendikalardan istifa ettirme
gündeme getirildi.
Yine “küreselleﬂme” ekonomisi
çerçevesinde dayat›lan “esnek çal›ﬂma”, sözleﬂmeli personel gibi uygulamalarla sendikalar iﬂlevsizleﬂtirildi veya düpedüz gereksizleﬂtirildi.
Yani k›sacas› bu dönemin en
36
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peryalist politika, bu anlamda birçok
y e r de, tam bir ör gü t sü zl eﬂ t i r me-send ikas › z l a ﬂ t › r m a s a l d › r › s › o l a r a k s ü r dü. . .. B u
dönemde burjuvazinin sendikalara müdahalesinin özgün yan›, sendikalar› zay›flatmaktan öte, yer yer tümüyle yoketme veya devr e d›ﬂ› b›rakmay› hedeflem i ﬂ o l m a s › d › r.
önemli sonuçlar›ndan biri; emekçilerin yayg›n bir ﬂekilde örgütsüzleﬂtirilmesi oldu.
‹kincisi, grev ve direniﬂleri etkisizleﬂtirecek politikalar geliﬂtirildi.
“E¤er grev yaparsan›z, daha fazla
ücret isterseniz fabrikay› falan ülkeye taﬂ›r›z” tehditlerinde somut ifadesini bulan bu politika, iﬂçilerin örgütlenmesini ve direniﬂlerini etkisizleﬂtiren bir “açmaz” oluﬂturuyordu adeta. Çünkü daha fazla ücret,
hak için direnmek, “iﬂsizlik” tehlikesini de içinde taﬂ›yordu.
Bu dönemin sendikalar nezdinde
ortaya ç›kan en önemli sonuçlar›ndan biri de sendikalar›n “s›n›f” örgütü olmaktan, mücadele, direniﬂ
örgütü olmaktan ç›kart›l›p “sivil
t o p l u m ö r g ü t l e r i ” n e dönüﬂtürülmesidir.
Bu noktada ayr›ca ﬂunu da belirtmeliyiz ki; ne burjuva demokrasisinin oldu¤u ülkelerde ne de bizim
gibi ülkelerde, emperyalizmin bu
politikalar›n› tamamen püskürtecek
bir direniﬂ sergileyemedi sendikalar.
Sözkonusu örgütsüzleﬂtirme, güçsüzleﬂtirme hemen her ülkede ﬂu
veya bu ölçüde gerçekleﬂti. Birçok
ülkede sendikal› iﬂçi say›s›, yüzde
70-80’lerden yüzde 30-40’lara kadar geriledi.
Yani bir yanda büyük bir örgütsüzlük, öte yanda sendikal› olanlar›n
da üyesi olduklar› sendikalar›n içler
ac›s› hali... 1990’lar sonunda ortaya
ç›kan tablonun özeti biraz da böyle.

K e m a l: Kapitalizm iﬂçi s›n›f›n›
bu hale getirdi¤inde, ne olacak?
Olaca¤› ﬂu; o iﬂçici teoriler, bir
kez daha iflas ediyor asl›nda. Çünkü
onlar›n “teorilerine” göre bunlar›n
olmamas› gerekiyor veya bunlar ol-

sa da, iﬂçi s›n›f› yine “ﬂablondaki”
iﬂçi s›n›f› gibi görülmeye devam
ediliyor...
Asl›nda hemen tüm revizyonistlerin tarihinde iﬂçi s›n›f›n›n objektif
ve subjektif durumunun abart›lmas›
vard›r. O abart›n›n nerelere götürdü¤ü ise malum.
O abart› onlar› kâh sendikalar›n
kuyru¤una takm›ﬂ, kâh iﬂçi s›n›f›
üzerine yanl›ﬂ tahliller ve beklentiler nedeniyle devrimin tüm dinamiklerini görmelerine engel olmuﬂtur. Yani abart›, hem stratejik, hem
taktik yanl›ﬂlara yolaçmaktad›r.
‹ﬂçi s›n›f›na, sendikal mücadeleye iliﬂkin yanl›ﬂ teoriler, 19. yüzy›l›n sonundan beri, uvriyerizm, “trade-unionculuk” (sendikalizm) gibi
anlay›ﬂlar, Marksizm’in mücadele
etti¤i teorilerin baﬂ›nda gelir. Sonra
bunlara “Sovyetik ayaklanma ﬂabloncular›” eklendi.
Fakat iﬂin esas› ﬂudur ki; bu tür
teorilerin öngördü¤ü türden bir geliﬂme, ne 19. ne de 20. yüzy›lda hiç
yaﬂanmad›. Sendikalizm, iyice düzen içileﬂirken, “iﬂçi s›n›f›n›n fiili ve
ideolojik öncülü¤ü” deyip, her yerde ve her dönemde Sovyet devrimini taklit etmeye kalkanlar, yeni bir
Sovyet örne¤i de yaratamad›lar. Zaten onlar›n kafalar›nda yaratt›¤› türden bir iﬂçi s›n›f›, Rusya’da da olmad›. Sovyetik ayaklanma diye adland›r›lan stratejinin oda¤›nda “genel grev” yatar. Yani baﬂka bir deyiﬂle, bu strateji, iﬂçi s›n›f›n›n üretimden gelen gücünün belli bir zaman dilimi içinde kullan›lmas›yla
sonuç almay› hedefler. Böyle bir
stratejinin tek baﬂ›na zafer kazanma
ﬂans›, dünde yoktu ama, bugün, düne göre daha da azd›r.

B u sa¤ anlay›ﬂ sahipleri, asl›nda Sovyet devrimindeki Bolﬂevik Part i ’ n i n r olünü de aç›k veya gizli inkar ediy o r, d e v r i m d e k i v o l a n t i r i s t y a n › g ö r m e z l i k t e n g e l i y o r l a r d›. Adeta kutsallaﬂt›r d › klar› “iﬂçi s›n›f›” ve mutlaklaﬂt›r d›klar› “det e r minizm” de onlara hiçbir zaman devrim zaferini yaﬂatmad›.

Bu sa¤ anlay›ﬂ sahipleri, asl›nda
Sovyet devrimindeki Bolﬂevik Parti’nin rolünü de aç›k veya gizli inkar ediyor, devrimdeki volantirist
yan› görmezlikten geliyorlard›.
Adeta k u t s a l l a ﬂ t › r d › k l a r › “iﬂçi s›n›f›” ve m u t l a k l a ﬂ t › r d › k l a r › “determinizm” de onlara hiçbir zaman
devrim zaferini yaﬂatmad›. Bu dönem tüm devrimler, “sovyetik ayaklanma” savunucular›n›n de¤il, halk
savaﬂ› savunucular›n›n önderli¤inde
zafere ulaﬂt›.
Emperyalizmin 3. bunal›m döneminde, uvriyerist teorilere hiç hayat
hakk› kalmam›ﬂt›r. Nitekim, 3. bunal›m dönemi boyunca iﬂçi s›n›f›
üzerine bu uvriyerist, ﬂabloncu teorileri savunanlar›n hiçbir baﬂar› elde edememeleri de bunun ifadesidir.

G ü l e r: Olaya bir de ﬂu aç›dan
bakal›m. ‹ﬂçi s›n›f›n› s›n›f olarak
güçlü yapan nedir?

“ Ü retimi gerçekleﬂtiren iﬂçi,
üretimi durdurma gücüne de, gündelik hayat›ndaki duruﬂundan ba¤›ms›z, nesnel olarak sahiptir. ”
Demek ki öncelikle görülmesi
gereken, bu güç, nesnel bir olgudur.
Subjektif çeﬂitli faktörler olmad›kça, sözkonusu güç, eskilerin deyimiyle “kuvveden fiile” geçemez.
Bu subjektif faktörler, en genel anlamda iﬂçi s›n›f›n›n bilinçlenmesidir. Veya sizin önceki sohbetinizde
vurgulad›¤›n›z gibi, iﬂçi s›n›f›n›n
kendili¤inden s›n›f olmaktan ç›k›p,
kendisi için s›n›f olmas›d›r. Peki bu
nas›l olacak? ‹ﬂte orada da iﬂçi s›n›f›n›n öncü gücü olarak Parti giriyor
devreye. Dolay›s›yla iﬂçi s›n›f›n›n
gücünün s›n›flar mücadelesinde
maddi bir güce dönüﬂmesi de esas
olarak onun partisinin önderli¤iyle
mümkün olabiliyor. ‹ﬂte bu yüzden,
savaﬂ uzun bir süre boyunca, burjuvazinin iktidar iradesiyle, proletaryan›n öncüsünün iktidar iradesinin
çat›ﬂmas› ﬂeklinde cereyan ediyor.

Ö z l e m : Proletarya, bir parti
olarak politik örgütlenmesine sahip
olmad›¤› sürece, zaten burjuvaziye
karﬂ› politik bir mücadeleyi, irade
37
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savaﬂ›n› da sürdüremez de¤il mi?

G ü l e r : Elbette öyle. Objektif
ve subjektif olarak bu durumdaki iﬂçi s›n›f›na olmad›k roller yüklenirse, sonucun hayal k›r›kl›¤› olaca¤›
kesindir. Veya bundan daha vahim
olarak, iﬂçi s›n›f›yla sendikal hareket ayn›laﬂt›r›ld›¤›nda ise, sonucun
daha da olumsuz olaca¤› ortadad›r.
Bugün hâlâ belli dinamiklerini
koruyanlar›n d›ﬂ›nda, sendikalar›n
ah› gitmiﬂ vah› kalm›ﬂ. Bunun da
ötesinde, zaten emekçilerin oldukça
geniﬂ bir kesimi sendikas›z... Yani
en basit anlamda, ekonomik anlamda bile örgütsüz.
‹ﬂçi s›n›f›n› sendikal hareketle
ayn›laﬂt›ranlar, asl›nda hem iﬂçilerin, hem sendikal hareketin tarihinden habersizdirler, hem de iﬂçi s›n›f›na düzenin yasal imkanlar› olmadan gitme irade ve cüretine sahip
olmayanlard›r.
Uvriyerizm olarak adland›rd›¤›m›z ak›mlar, iﬂçi s›n›f›n›n kendili¤inden hareketlerinin yayg›n oldu¤u bir dönemde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Fakat bu tarihin bütününe bak›ld›¤›nda, iﬂçi hareketinin en güçlü,
burjuva demokrasisinin en yerleﬂik
oldu¤u yerlerde bile, sendikac›l›¤›n
s›k s›k budand›¤›n› görürüz.
‹ngiltere'de grev hakk›, ta
1824'de tan›nm›ﬂ. Ama bir süre sonra, grev ve sendikal örgütlenme
hakk› k›s›tlamaya u¤ram›ﬂ... ‹ki emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ› aras›ndaki
dönemde ise daha köklü k›s›tlamalar getiriliyor. 1927'de ç›kart›lan bir
yasa, genel grevi yasakl›yor ve bu
k›s›tlama 1945'e kadar sürdü.
Keza, 1929 bunal›m›n› takibeden dönemde de Avrupa'da gericilik
az›yor; haklar gasbediliyor. Mesela
1938’de Frans›z iﬂçileri grev yapamaz duruma geliyor.
‹kinci Paylaﬂ›m Savaﬂ› döneminde komünistlerin öncülü¤ünde iﬂçi
s›n›f›n›n kahramanca direniﬂi, iﬂçi
s›n›f›n›n grev ve sendikal haklar›n›n
da pekiﬂmesini sa¤lad›. Ama bu defa da burjuvazi bu hakk›n alt›n› baﬂka türlü oymuﬂ ve bunda önemli baﬂar›lar da kazanm›ﬂt›r. Ve bu hakk›n

S endikalar sonuçta “düzen içi” ör-

alt› oyula oyula da bugünlere gelindi. Burada kavranmas› gereken ana
halkay› ﬂöyle özetleyebilirim bu anlamda: Sendikalar sonuçta “ d ü z e n
içi” örgütlenmelerdir. Kim ki bunlara dayanarak stratejiler inﬂa eder,
kim ki iﬂçi s›n›f›yla sendikalar› kafas›nda ayn›laﬂt›r›r, orada iflah olmaz bir sendikalizm vard›r. Kim ki,
iﬂçi s›n›f›n›n “nesnel” olarak sahip
olduklar›n› onun her an yapabilece¤i ﬂeylermiﬂ gibi görür, orada iflah
olmaz bir ekonomizm ve uvriye r i z m vard›r. Bu tür bak›ﬂ aç›lar›n›n
iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini, örgütlenmesini geliﬂtirdi¤i de bugüne kadar hiçbir yerde görülmemiﬂtir.
Lenin, sendikalar ve “sendikalizm” konusunda ﬂunlar› söyler:

“Sendikac›l›k, emekçilerin kendili¤inden oluﬂan hareketidir ve
içinde bulunduklar› koﬂullardan ileri gelen ac›lar›n hafifletilmesi için
hükümetleri önlem almaya zorlamak yolunda emekçilerin yapt›¤›
ortak savaﬂ›m› dile getirir.
Ne var ki, bu durumu yaratan
koﬂullar› ortadan kald›rmay›, yani
eme¤i, sermayenin boyunduru¤undan kurtarmay› düﬂünmez.”
ﬁimdi sendikalar›n en genel karakteri böyle. Bu böyle oldu¤u halde, sendikal mücadeleyi iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin tek arac› ve biçimi olarak görmek, sendikalizmdir
ve sendikalizm konusunda da ﬂunu
der Lenin: “Sendikalizm, emekçile ri n burj uva s› n›f ›na ideol oj ik köl e li¤i demektir.”

Özlem: Ben de Marks’dan bir
bölüm aktararak devam edeyim bu
konuya. Okurken, çok dikkatimi
çekmiﬂ, aç›klay›c› gelmiﬂti.
Marks’›n Seçme Eserleri’nde bir
makale. “SEND‹KALAR. GEÇM‹ﬁLER‹, BUGÜNLER‹ VE GELECEKLER‹” bir bölüm var Oradan baz› noktalar› aktar›p günümüze dair sonuçlar ç›karabiliriz.
Marks, sendikalar›n geçmiﬂlerine iliﬂkin diyor ki; “‹ﬂçilerin tek
toplumsal gücü, say›lar›d›r. Ama bu
say›sal güç, bölünmüﬂlükle k›r›l›r.
‹ﬂçilerin bölünmüﬂlü¤ü, kendi ara-

lar›ndaki kaç›n›lmaz rekabetten do¤ar ve sürer. Sendikalar, baﬂlang›çta, iﬂçilerin, kendilerini hiç de¤ilse
salt köle olma durumunun üstüne
ç›karacak sözleﬂme koﬂullar› elde
etmek üzere, bu rekabeti kald›rma,
ya da hiç de¤ilse denetim alt›na alma yolundaki kendili¤inden giriﬂimlerinden do¤muﬂtur. Sendikalar›n ivedi amac›, ﬂu halde, günlük
gereklerle, sermayenin ard› arkas›
gelmez sald›r›lar›n› önleme çareleriyle, k›sacas›, ücret ve çal›ﬂma süresine iliﬂkin sorunlarla s›n›rl›yd›.
Sendikalar›n bu faaliyeti yaln›zca
meﬂru de¤il, zorunludur da. Bugünkü üretim sistemi varoldukça bundan vazgeçilemez.”
Ben burdan ﬂu sonucu ç›kar›yorum: B i r i n c i s i , kapitalizm varoldukça, sendikalara ve bu muhtevadaki faaliyetlerine ihtiyaç vard›r. Bu
anlamda bizim söylediklerimiz sendikal örgütlenme ve mücadelenin
yads›nmas› de¤ildir. Asla o anlam
ç›kar›lmamal›d›r.
“Sendikalar›n Bugünleri” diyerek devam eder Marks:
“Sermaye ile olan yerel ve günlük mücadeleye çok fazla e¤ilmiﬂ olduklar›ndan, sendikalar, ücretli kölelik sisteminin kendisine karﬂ› harekete geçmekte sahip olduklar› gücü henüz tam olarak kavram›ﬂ de¤illerdir. Bu yüzden, genel toplumsal ve siyasal hareketlerden çok
uzak kalm›ﬂlard›r. ”
‹kincisi: ‹ﬂçi s›n›f›na kendi gücünü kavratmak, halen o gün de bugün de en önemli görevlerden biri
olarak durmaktad›r.
Ü ç ü n c ü s ü: ‹ﬂçi s›nf›n›n ﬂu veya
bu gerekçeyle genel toplumsal ve
siyasal hareketlerden uzak kalm›ﬂ
olmas›, önemli bir eksikliktir ve iﬂçi s›n›f›n›, onun gerek ekonomik,
gerek politik örgütlerini zay›flat›r...

M a z l u m: F Tipleri iﬂçi s›n›f›n›n gündemi de¤il, iﬂçiler infazlarla
ilgilenmiyor diyenleri düﬂünüyor da
insan...
Özlem: Evet, devam edeyim.
Marks “Sendikalar›n Gelecekleri”
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g ü t l e n m e l e r d i r. K i m k i b u n l a r a d a y a n a r a k
s t r a t e j i l e r i n ﬂ a e d e r, k i m k i i ﬂ çi s› n › f ›y l a
s e n d i k a l a r › k a f a s › n d a a y n › l a ﬂ t › r › r, orada ifl a h o l m a z b i r s e n d i k a l i z m v a r d › r. Kim ki,
iﬂçi s›n›f›n›n “nesnel” olarak sahip olduklar›n› onun her an yapabilece¤i ﬂeyler m i ﬂ
g i b i g ö r ü r, orada iflah olmaz bir ekonom i z m v e u v r i y e r i z m v a r d › r. Bu tür bak›ﬂ
aç›l ar›n› n iﬂçi s› n›f› mücadel esini geli ﬂt ird i ¤ i g ö r ü l m e m i ﬂ t i r.
bahsinde de ﬂöyle diyor:

“... Kendilerini tüm iﬂçi s›n›f›n›n
savunucular› ve temsilcileri olarak
gördüklerinde ve öyle davrand›klar›nda, üye olmayanlar› kendi saflar›na almamazl›k edemezler. Özgül
koﬂullar yüzünden güçsüz durumda
olan ve çok düﬂük ücret alan u¤raﬂlar›n, örne¤in tar›m iﬂçilerinin ç›karlar›n› dikkatle gözetmelidirler.
Çabalar›n›n, dar ve bencil olman›n
çok ötesinde, mazlum milyonlar›n
kurtuluﬂunu amaçlad›¤›na dünyay›
büyük çapta inand›rmal›d›rlar.”
Buradan da d ö r d ü n c ü olarak,
Marks’›n daha sonra çok çeﬂitli biçimlerde vurgulamaya devam etti¤i
ﬂu sonuç ç›k›yor: ‹ﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂu tüm insanl›¤›n kurtuluﬂudur.
S›n›f›n ideolojisiyle davranmak,
“mazlum milyonlar›n kurtuluﬂunu
amaçlamak”t›r. Asl›nda tam bu
noktada uvriyeristlerin, ekonomistlerin, sendikalistlerin iﬂçi s›n›f› ideolojisinden nas›l uzak düﬂtüklerini
de görüyoruz. Bu kesimler
Marks’›n önerdi¤inin tam tersine,
iﬂçi s›n›f›n› kendi içine kapatm›ﬂ,
onu halk›n di¤er kesimlerinden, di¤er kesimlerin mücadelesinden koparm›ﬂlard›r her zaman.

G ü l e r: Evet, Özlem’in vurgulad›¤› bu son nokta, bugün de reformistlerin, iﬂçici revizyonistlerin karakteristik özelli¤i olmaya devam
ediyor. Biraz önce Mazlum arkadaﬂ
F Tipleri, infazlar diye örnek vermiﬂti. Sadece bu tür örneklerde de¤il, mesela esnaflar›n, memurlar›n,
köylülerin eylemi karﬂ›s›nda da bu
“iﬂçici”lerin politikas› farkl› de¤il-

dir. Tüm ezilenleri birleﬂtirmek onlar›n ufuklar›na s›¤maz. B›rak›n bunu, iﬂçileri birleﬂtirmek de s›¤maz
onlar›n ufuklar›na. Çünkü onlar asl›nda “s›n›fa dair” kocaman sözler
etseler de, ufuklar› ve hedefleri birkaç sendikada güç olmayla s›n›rl›d›r. Marks’›n yukar›daki sözleri onlara uzakt›r. Birkaç sendikada güç
olmak ad›na, iﬂçi s›n›f›n› bölen rekabetlerin baﬂ aktörleridirler. Bak›n
mesela, 1 May›s konusunda kimileri nas›l hala Türk-‹ﬂ’e yedeklenebiliyor.. Marks’›n “gelecek” baﬂl›¤›nda sayd›klar›, esas olarak proletaryan›n öncü müfrezesi taraf›ndan
üstlenilip yerine getirilen görevlerdir. Proletaryan›n öncü müfrezesi,
ihtilalci partidir.

K e m a l : Sonuçta iﬂçi s›n›f›n›n
örgütsüzleﬂtirilmesinde, hem dünyada, hem ülkemizde burjuvazi
önemli bir mesafe katetti. Sendikalar “kitleselleﬂme” ad›na sosyalizmden uzaklaﬂt›lar, militan mücadele
ve direniﬂlerden kaçt›lar. Sonuç?
Bunlardan uzaklaﬂt›kça, daha da
küçüldüler. Esas›nda dünya çap›nda
yaﬂanan bu süreç, ülkemizde de
D‹SK ve Türk-‹ﬂ nezdinde yaﬂanan
sürecin benzeridir. D‹SK da uzunca
bir dönem, izledi¤i politikalarla
“Türk-‹ﬂleﬂme” yolunda epey mesafe katetti. Fakat, “Türk-‹ﬂleﬂme”nin onlar› güçlendirmek bir yana, güçsüzleﬂtirdi¤ini, eritti¤ini de
görüyorlar. Görmezlerse biterler zaten. Bu noktada farkl› çözümler gerekti¤i aç›kt›r.

Evet, bu arada Özlem arkadaﬂ,
konuﬂtuklar›m›z›n sendikalara dair
bölümünü güzel özetleyen bir al›nt›
aktard›. Özellikle iﬂçi, sendikac› arkadaﬂlar bakmak ister belki, al›nt›n›n tam yerini de belirtir misin.

Bu sorunlar, esas›nda çözümlerini de içinde taﬂ›yor. Bütün ezilen
kesimlerin düzenle çeliﬂkilerini de¤erlendirebilen, harekete geçirebilen bir halk hareketi perspektifiyle
hareket edilmeli. Sendikal mücadele de, iﬂçi s›n›f› mücadelesini halk
hareketinin, ve elbette devrim mücadelesinin bir parças› olarak gören
bir anlay›ﬂla geliﬂebilir ancak.

Öz lem : Elbette. Karl Marks,
Seçme Yap›tlar, Cilt iki. Sol Yay›nlar›’n›n. “Geçici Genel Konsey Delegelerine Talimatlar” baﬂl›kl› yaz›.

Düzenle çeliﬂkisi olan bütün
leri için, bunu
protesto etmek için dur u ﬂ m a y a
ayakkab›s›z
gelmiﬂlerdi.

Polis Komplosuna Savc› 60 Y›l ‹stedi

KOMPLO ÇÖKTÜ!
‹srail'in Lübnan'a sald›r›lar›n›
protesto etmek için 28 A¤ustos
2006’da Ankara'n›n Tuzluçay›r
semtinde kepenk kapatma eylemi gerçekleﬂtiren esnaflar ve
‹dilcan Kültür Merkezi çal›ﬂanlar› hakk›nda aç›lan dava, 25 Nisan’da 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruﬂmada tutuklu san›klar
Eray Destegül, Nurcan Temel,
Abdullah Özgün, Ali Sinan Ça¤lar, Hasan Karap›nar, Erdinç
Ero¤lu da bulundu. Tutsaklar,
“yüksek güvenlikli” F Tiplerinden getirildikleri ve defalarca
aramadan geçirilmek istendik-

Tutsaklar için, oligarﬂinin
savc›s›, 'Çal›ﬂma hürriyetini s›n›rlama'ktan 4 y›l, kepenk kapatan 13 esnafa tehditte bulunmaktan, 52 y›l (her tehdide ayr›
ceza istendi¤i için), bir de örgüt
üyeli¤i’nden 5 ile 10 y›l aras› ceza istiyor. Yani, her bir tutsak
hakk›nda, ortalama 60 y›ll›k hapis cezas› isteniyordu.
Polis komplosunu kuruyor,
tutanaklar›n› haz›rl›yor, savc› da
onaylayarak alt› kiﬂiyi 60'ar y›lla yarg›l›yor. Ne ala hukuk!
Tutsaklar, ifadelerinde eylemin hakl› ve meﬂru oldu¤unu,
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halk kesimlerini nas›l örgütleyece¤iz? Temel sorun budur.
Bu çeliﬂkiler, dönemsel olarak
ﬂu veya bu alanda keskinleﬂme gösterir, devrimci bir çal›ﬂma tarz›, temel do¤rultular›n›, hedeflerini gözden kaybetmeden öne ç›kan bu keskinleﬂmeleri de de¤erlendirmek zorundad›r. Bizim s›k s›k söyledi¤imiz gibi, mücadele ﬂablonlara hapsedilemez. Bugün mesela gecekondulardaki çeliﬂkiler alabildi¤ine
keskinleﬂmektedir. Gecekondular
ayn› zamanda iﬂçi s›n›f›n›n bar›nma
mekanlar›d›r. Kimilerinin öykündü¤ü Latin Amerika örne¤inde gecekondular›n bu direniﬂlerin içinde oldu¤u, gecekondulardaki örgütlenme
ve mücadele ile, iﬂçilerin mücadelelerinin çeﬂitli biçimlerde içiçe geçmiﬂ oldu¤u görülür. Mesele temel
halkalar› do¤ru yakalay›p onlar›
devrimci strateji içinde de¤erlendirebilmektir. Sendikal mücadele ve
örgütlenmeyi geliﬂtirebilmek de,
do¤al olarak do¤ru devrimci bir
stratejiye sahip olmaya ba¤l›d›r.
Sevgili okurlar›m›z, Güler arkadaﬂa da katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ederek, sohbetimizi burada noktal›yoruz. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.
herhangi bir tehdit sözkonusu
olmad›¤›n› belirtirken, komployu as›l çökerten esnaflar›n ifadesi oldu.
“Tehdit edildikleri” iddia edilen esnaflar, bu ifadeleri polisin
“size ﬂu kadar y›l ceza verdiririz”
tehditleri sonucu verdiklerini
söylediler. Evet, ortada bir tehdit
vard›, ama o devrimcilerden de¤il, polisten gelen bir tehditti.
Avukat Selçuk Koza¤açl› da
savunmas›nda davadaki usülsüzlükleri bir bir sayarak, iddianameyi geçersizleﬂtirdi.
Duruﬂma sonunda tüm iddialar› çöken savc› hâlâ tutsaklar›n “tutuklulu¤unun” devam›n›
isterken, elinde hiçbir delil bulunmayan mahkeme heyeti tüm
tutuklular›n tahliyesine karar
verdi.

“Duvarlar›
y›kmakla”
övünenler,
ﬂimdi dünyay›
duvarlarla
örüyorlar

Bir ‘Utanç Duvar›’ Da
Ba¤dat’a Yap›l›yor

oldu¤u demagojisi yapmay›
da ihmal etmedi.
Projeye göre, duvar örüldü¤ünde giriﬂ ç›k›ﬂlar sadece
kontrol noktalar›ndan mümkün olacakm›ﬂ. T›pk› ‹srail’in
yapt›¤› gibi! Peki ‹srail engelleyebildi mi direniﬂi?
ABD’de de engelleyemeyecek.
Irak yönetimi duvar›n yap›m›na karﬂ› olduklar›n› beyan ederken, sürecin nas›l geliﬂece¤i bilinmemekle birlikte, iﬂgalcinin niyeti ortadad›r. Bugün Azamiye, yar›n
tüm direnen mahalle ve kentler. Fransa’n›n Cezayir’de
yapt›¤› tel örgülerle kuﬂatma projesini ﬂimdi daha “teknolojik” olarak duvarlarla yapmak istiyor iﬂgalciler.
Çünkü bütün iﬂgalcilerin içine düﬂtü¤ü çaresizli¤i Amerika da Irak’ta yaﬂ›yor. Bu çaresizlik yeri geliyor do¤rudan itiraf ediliyor, yeri geliyor duvardan medet umarak
itiraf ediliyor.
ABD Senatosu'nun Demokrat Parti grup lideri Harry
Reid, gerçe¤i gayet aç›k dile getiriyor: “Ben bu savaﬂ›
kaybetti¤imize inan›yorum, baﬂlatt›¤›m›z güvenlik operasyonunda da bir ilerleme sa¤lanam›yor, bunu daha
dün Irak'ta aﬂ›r› boyutlara varan ﬂiddet olaylar›nda da
gördük. Bu savaﬂ baﬂlayal› tam beﬂ y›l oldu. Biz Irak'ta
art›k iﬂgalci gücüz.”
Bu arada 2 bin Irakl›, ABD’nin utanç duvar›n› 23
Nisan günü Adhemiye’de protesto etti.
Öte yandan, Birleﬂmiﬂ Milletler, Irak’ta çat›ﬂmalar›n
yo¤un oldu¤u bölgelerde operasyonlarla “güvenlik”
sa¤lama plan›n›n iﬂe yaramad›¤›n› aç›klad›.
BM’nin Irak’taki yard›m misyonu UNAMI taraf›n-

Karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n en güçlü esti¤i y›llarda Berlin Duvar› y›k›ld›¤›nda, emperyalistler
bunu “özgürlük” diye pazarlam›ﬂlar ve halklar aras›na
inﬂa edilen duvarlar› y›kmakla övünmüﬂlerdi. O duvar›n
y›k›l›ﬂ›, sosyalizme yönelik sald›r›lar›n simgesiydi, kimi
solcu ayd›nlar da alk›ﬂ tuttular bu tiyatroya.
Ard›ndan dünyada büyük bir adaletsizli¤in ve b›rak›n halklar›n “bar›ﬂ içinde” yaﬂamas›n›, halklar›n birbirine k›rd›r›ld›¤› bir cehennemin ateﬂini tutuﬂturdu emperyalistler. Ve, “duvarlar› y›kan” emperyalizm, halklar›n aras›na “görünmeyen” duvarlar örmekle kalmad›,
ayn› zamanda aleni duvarlar inﬂaa etmeye baﬂlad›.
Uygulad›klar› zulme isyan eden, yoksul, aç b›rak›lan
halklar›n öfkelerinden kurtulmak içindi bu duvarlar.
Filistin topraklar›n› iﬂgal eden ‹srail, arkas›na Amerikan emperyalizmini alarak, iﬂgali duvarla katmerleﬂtirme yoluna gitti. Filistinlilere aç›khava hapishanesi
hayat›n› dayatan duvar, ayn› zamanda iﬂgalin ve zulmün
karﬂ›nda özgürlük ve adalet isteyen Filistin’in fedai evlatlar›n› engellemeyi de planl›yordu; ancak yan›ld›lar.
Ard›ndan ABD, yüzy›ld›r sömürdü¤ü Latin Amerika’dan, özellikle Meksika’dan gelen göçmenleri engellemek için, s›n›r›na duvarlar örmeye baﬂlad›.

“Özgürlük” D ediler Duvar Örüyorlar

Katliam “ s›radan”m›ﬂ!

ﬁimdi s›rada Ba¤dat var. Özgürlük ve demokrasi
vaadiyle Irak’› iﬂgal eden Amerikan emperyalizmi, bunlar› getiremedi¤i gibi, y›llarca birarada yaﬂayan halklar›, mezhepleri de düﬂmanlaﬂt›rd›.
Büyük askeri gücüne karﬂ›n baﬂkentte dahi denetimi
sa¤layamayan iﬂgalciler, mezhep çat›ﬂmalar›n› önlemek
gerekçesiyle takviye askerler göndermiﬂ ve Ba¤dat’ta
aylard›r operasyonlar düzenliyordu.
‹ﬂgalin ürünü olan mezhep çat›ﬂmalar›n› önleyemedikleri gibi, ayr›l›klar› bir duvarla perçilemeye çal›ﬂ›yorlar. As›l amaç ise, direniﬂi kuﬂatmak, direniﬂçilerin
sald›r›lar›n› engellemek.
ABD ordusu, baﬂkent Ba¤dat’›n ortas›na inﬂaa edecekleri yaklaﬂ›k 4.5 kilometrelik ‘utanç duvar›’ ile, ﬂiilerle sünnileri tamamen birbirinden koparmay› hedefliyor. ABD ordusu taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “duvar
sayesinde sünnilerin büyük bir k›sm›n›n korunaca¤› ve
ﬂiilerin yo¤un oldu¤u bölgenin üç taraftan kuﬂat›laca¤›,
duvar›n adaleti ve halk›n rahatl›¤›n› sa¤layaca¤›” belirtildi. ABD Ordusu Sözcüsü Tu¤general William Caldwell, amaçlar›n›n Ba¤dat’› bölmek de¤il birleﬂtirmek

‹ﬂgal güçlerinin gerçekleﬂtirdi¤i katliamlardan biri
olan, 24 Irakl› sivilin katledildi¤i Hadisa katliam›n›n, as keri kay›tlara, “savaﬂ›n önemsiz olaylar›ndan biri” diye
geçti¤i ortaya ç›kt›.
Orgeneral Eldon Bargewell taraf›ndan haz›rlanan rapora dayand›r›larak yap›lan Washington Post’ta yeralan
habere göre; katliam emir komuta zinciri içinde gerçekleﬂmiﬂ. Raporda, “aç›k kanun d›ﬂ› hareketlerin görmezden gelindi¤i” itiraf edilirken, iﬂgal komutanlar›n›n, “masum Irakl›’lar›n hayat lar›n› k aybetmesinin, savaﬂ›n
önemsiz olaylar›ndan görülmelerine yolaçan bir iklim
yaratt›¤›” belirtildi.
Tam da bak›ﬂ budur; emperyalistler, iﬂgal güçleri
için Irakl›’lar›n hayat›
önemsizdir, katliamlar “s›radan”d›r. Nitekim, yarg›lanan askerler ifadelerinde,
Irakl›’lar›n hayat›n›n ABD’liler kadar önemli olmad›¤›n›
aç›kça dile getirmiﬂti.
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dan haz›rlanan raporda, ﬂubat ay›nda uygulamaya konulan Ba¤dat Güvenlik Plan›’n›n gerekçelerinin baﬂ›nda
“mezhep ayr›l›¤›na dayal› ﬂiddeti sona erdirme” oldu¤u
hat›rlat›larak, bu amaca ulaﬂ›lamad›¤›, ﬂiddetin azalmad›¤› kaydedildi. Raporda, mezhep temelli çat›ﬂmalarda
çok say›da sivilin hayat›n› kaybetti¤i dile getirildi. Kayda geçen can kayb› say›s›n›n, plan›n yürürlü¤e konulmas›n›n ard›ndan, mart ay›nda yeniden yükseliﬂe geçti¤inin alt› çizildi. Irak Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ölümler hakk›nda bilgi vermedi¤ine de dikkat çekilen raporda, 700
bin kiﬂinin bir y›l içinde mezhep çat›ﬂmalar› yüzünden
evlerini terketmek durumunda kald›¤› kaydedildi.
Raporda mart sonu itibariyle, Irak ve Amerikan cezaevlerinde en az 37 bin 641 tutuklunun bulundu¤u ve
bunlar›n akibetinden endiﬂe edildi¤i bildirildi. ‹ﬂkence,
kötü muamele uygulamalar›na dikkat çeken BM, cezaevinde bulunan insanlar›n haklar›n› garantiye alacak hiçbir yasa maddesi bulunmad›¤› da ifade edildi.

kapitalizme özlem duyanlar›n bat›ya kaçma giriﬂimleri
ile gündeme geldi. Say›lar› çok de¤ildi, ama Küba örne¤inden de bilindi¤i gibi, bir kiﬂi dahi olsa “ak›n ak›n ülkeden kaç›yorlar” haberleri yay›yordu emperyalistler.
Bu propagandalar›n etkisi ile, solcu ayd›nlar da duvara karﬂ› kampanyalar yapt›lar, y›k›ld›¤›nda alk›ﬂlad›lar; küreselleﬂme politikalar›n›n “duvarlar›n, s›n›rlar›n
kalkt›¤› bir dünya” slogan›n›n simgesi olarak kullan›ld›.
ﬁimdi gerçe¤i görme zaman›d›r! Bu süre içinde yaﬂananlar, emperyalist propagandalardan kurtularak irdelendi¤inde ﬂu gerçekler görülecektir:
Emperyalist kapitalizm asla halklar›n kardeﬂçe birarada yaﬂamas›n› sa¤layamaz. Ç›karlar› gerektiriyorsa çat›ﬂt›r›r, ülkeleri üç-beﬂ ülkeci¤e böler ve yönetir. Halklar›n
özgürlükleriymiﬂ, kanlar› ak›yormuﬂ umurunda de¤ildir.
Berlin Duvar›’n›n y›k›l›ﬂ› ile simgelenen süreç, halklar aç›s›ndan büyük y›k›mlar›n baﬂlad›¤› süreçtir. O
günden bu yana, sosyalist sistemin varl›¤› koﬂullar›nda
uygulayamad›¤› politikalara “küreselleﬂme” ad›n› veren
emperyalistler, dünyay› daha az özgürlü¤ün ve demokrasinin, daha fazla zulmün ve yoksullu¤un oldu¤u bir
dünya haline getirmiﬂlerdir.
Bu arada, Do¤u Alman yurttaﬂlar›n›n Bat› kapitalizmini, hiç bilmedikleri iﬂsizli¤i, yoksullu¤u, sosyal haklardan yoksunlu¤u tan›d›ktan sonra “keﬂke o duvar y›k›lmasayd›” dedi¤ini de geçiyoruz!

Berlin Duvar›’ndan B a¤dat’a...
Berlin Duvar›, Demokratik Almanya’n›n içiçe geçmiﬂ s›n›rlar› nedeniyle, emperyalist Almanya ile aras›na
ördü¤ü duvard›. Emperyalizmin sürekli sald›r›s› alt›nda
olan bir ülkenin böyle bir önlem düﬂünmüﬂ olmas› do¤ald›. Ancak duvar emperyalist propagandan›n etkisi ve
bürokratik sosyalizmin eksiklikleri nedeniyle daha çok,

‹srail Sald›r›lar› ‘Ateﬂkesi’ Bitirdi
‹srail ile Hamas aras›ndaki 5 ayl›k ateﬂkes fiili olarak sona erdi.
Bundan öncekilerde oldu¤u gibi, yine sald›ran, katleden ‹srail oldu. “Bar›ﬂ›”, bir çözüm zemini, Filistin’in egemenlik haklar›n›, özgürlü¤ünü tan›ma zemini olarak
de¤il, Filistin topraklar›n› “masada” yutma olarak gören ‹srail, bu
amac›na ulaﬂamad›kça, hiçbir aç›klama yapma gere¤i dahi duymadan
sald›r›lar›yla bozuyor ateﬂkesleri.
Yine ayn› süreç yaﬂand›. Hamas
ile El Fetih’in ‘Ulusal Birlik Hükümet’i kurmas› ile, Hamasl› hükümeti tecrit ederek, Filistin’i teslim
alma planlar› suya düﬂen ‹srail, sald›r›ya geçti.
‹srail ordusu geçen hafta sonunda, Gazze ﬁeridi baﬂta olmak üzere,
Filistin’in birçok yerinde düzenledi¤i sald›r›larda, toplam 9 Filistinli’yi katletti.

tirdi¤i roket sald›r›lar› ile duyurdu.
‹srail ordusu taraf›ndan da do¤rulanan sald›r›larda ölen olmad›¤›
belirtilirken, Hamas’a ba¤l› ‹zzeddin El Kas›m Tugaylar›'n›n sözcüsü
Ebu Ubeyda, “Art›k ateﬂkes yok.
Ateﬂkese uymayan taraf düﬂman ‹srail'dir. ﬁimdi s›ra di¤er Filistinli
gruplarda” aç›klamas› yapt›.

Bu geliﬂmeler üzerine Hamas,
21 Nisan günü ‹srail’e karﬂ› misilleme yap›lmas› ça¤r›s›nda bulundu.
Hamas taraf›ndan yap›lan yaz›l›
aç›klamada, “Halk›m›z›n kan› ucuz
de¤il” denildi ve her Filistinli’ye,
direniﬂ ve misilleme için
birleﬂme ça¤r›s› yap›ld›.
‹srail’in sald›rganl›¤›
karﬂ›s›nda “bar›ﬂ görüﬂmelerini” sürdürmekte
zorlanan Devlet Baﬂkan›
Mahmud Abbas da, ‹srail
hükümeti ile iliﬂkilere son
verme karar› al›nabilece¤ini söyleyerek, yaﬂa- ‹srail’in yapt›¤› utanç duvar›, Filistin’in Bileyn Köyü’nde protesto
nanlara tepki gösterdi.
edildi. S›k s›k duvara karﬂ› protestolar›n yap›ld›¤› Bileyn Köyü’ndeki
Hamas’›n ça¤r›s› erte- eylemde bu kez, Nobel Bar›ﬂ Ödülü sahibi ‹rlandal› Mairead Corrisi günü cevap buldu.
gan Maguire de yer ald›. Bar›ﬂç› protesto eylemine sald›ran ‹srail
Hamas'›n askeri kana- askerleri, Maguire’nin de aralar›nda bulundu¤u çok say›da kiﬂiyi
d›, beﬂ ayl›k ateﬂkesin so- yaralad›. Maguire, ‹srail Yediot Ahronot Gazetesi’ne yapt›¤› aç›klana erdi¤ini, ‹srail toprak- mada, adalet ve bar›ﬂtan yana olan ‹srailli’leri de Bileynli’lerin mülar›na yönelik gerçekleﬂ- cadelesine destek vermeye ça¤›rd›.
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‘Belçika Demokrasisi S›nan›yor’
Belçika DHKC Davas›'nda Yarg›tay’›n karar›, dava için özel olarak
Brugge
Mahkemesi’ne
Hâkim
Freddy Troch'un atanmas›n›n hukuki
olmad›¤›n› göstererek bozmas›n›n
ard›ndan, tutuklu bulunan Musa
Aso¤lu, ﬁükriye Akar, Bahar Kimyongür ve Kaya Saz tahliye edilmiﬂlerdi.
Ayn› akﬂam, CLEA’n›n ça¤r›s›yla bir
araya gelen, Yeﬂiller Partisi Senatörü
Josy Dubie'nin de oldu¤u 200 kiﬂinin
kat›ld›¤› etkinlikte, halaylar çekildi,
marﬂlar söylendi.
20 Nisan’da ise, bas›n toplant›s› yap›ld›. CLEA Sözcüsü Daniel Flinker,
‹nsan Haklar› Birli¤i Baﬂkan› Benoit
Vandermeerschen, Senatör Dubie,
FGTB Sendikas› Sözcüsü Stephan
Galon ve Musa Aso¤lu, ﬁükriye Akar
ile Bahar Kimyongür’ün kat›ld›¤› toplant›da, as›l sorunun anti-terör yasas›

oldu¤una dikkat çekildi. Bu davayla
Belçika demokrasisinin s›nand›¤›n›
söyleyen konuﬂmac›lar, davan›n takipçisi olacaklar›n› kaydettiler.

‘Saklanan Belgeler’
Belçika bas›n›nda, Gent Temyiz
Mahkemesi’nin ve Baﬂsavc›’n›n, Yarg›tay’a baz› önemli belgeleri sunmad›klar› bilgisi yerald›. Türkiye bas›n›
adeta bu durumu, devrimcilerin lehinde bir “kas›t” ﬂeklinde yans›tt›.
Oysa davay› takip edenler çok iyi biliyor ki, Mahkeme Baﬂkan› Jean Paul
De Graeve ve Kimyongür'ün Hollanda'da tutuklanarak Türkiye'ye iade
edilmesine yönelik devlet komplosunun da içinde yeralan Baﬂsavc› Johan Delmulle, ceza vermek için “ola¤anüstü” gayrette bulunmuﬂlard›.

Yarg›tay’›n “adli hata” dedi¤i, bilinçli
bir tercihti. Ve bu hukuksuzluk gizlenmek istendi. Avukatlar›n sunduklar› belgeler, baz› dokümanlar dosyadan ç›kar›ld›. Bunlar aras›nda en
önemlisi, Hakim Troch'un özel olarak
atanmas›yla ilgili oland›. Karar›n bozulmas› da, avukatlar›n bu kaybedilen belgeleri ele geçirip Yarg›tay’a
sunmas›yla mümkün oldu.
Özel hakim atama konusuna, Adalet
Bakan› Onkelinx’in aç›klamas› ise
hayli ilginç; “Bir bayan olan Brugge
Mahkemesi hâkimi için bu dosya fazla büyük ve a¤›rm›ﬂ. Bu nedenle
Troch hâkim olarak atanm›ﬂ.” Kendisi de bayan olan ve adalet mekanizmas›n›n tümünden sorumlu olan biri
için naif bir aç›klama. Ancak, bu ataman›n, Türkiye oligarﬂisi ile ç›karlara
dayand›¤›, her koﬂulda devrimcilere
ceza vermek için kendi hukuklar›n›
paçavraya çevirip, istedikleri karar›
ç›karacak bir hakim atamas› yap›ld›¤›, herkesin bildi¤i bir gerçek.

Musa Aso¤lu: Yarg›lanan Sosyalizm Mücadelesi
N Türkiye bas›n›nda Belçika Ya rg›tay›n›n bu karar› ‘ﬂaﬂk›nl›k’ ve ‘k›zg›nl›kla’ karﬂ›land›. Karar› hukuki, siyasi
olarak nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Aso¤lu: Öncelikle gerek yarg›lama,
gerekse tutsakl›¤›m›z süresince dayan›ﬂma eylemleriyle, mektuplar›yla sevgi ve sahiplenmesini gösteren tüm insanlar›m›za teﬂekkür ediyorum.
Bizim nezdimizde devrimci harekete yönelik olarak baﬂlat›lm›ﬂ olan davan›n asl›nda hiçbir hukuki dayana¤›
yoktu. Burjuva anlamda bile suç-suçlu
kavramlar› dikkate al›nmad›. Tüm dava as›l olarak Belçika siyasi iktidar›n›n
Türkiye faﬂist rejimiyle iﬂbirlikçili¤i
üzerine kuruldu. Mahkemeler sürecinde bu çok net olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
ﬁöyle ki; 'San›klar bireysel olarak, ülkemizde
(Belçika) veya
baﬂka bir ülkede
suç iﬂlememiﬂ
olabilirler. Ama
san›klar›n üyesi
oldu¤u örgüt,
Türkiye'de reji-

me yönelik silahl› mücadele veriyor.
Dolay›s›yla san›klar›, örgütlerinin Türkiye'de iﬂledi¤i suçlardan yarg›layabiliriz'... 'San›klar› tehlikeli k›lan, onlar›n
örgütlerinin ML ideolojisidir'... vs türünde maddelerle dolu olan Gerekçeli
Kararlar as›l olarak bu davan›n tüm siyasi içeri¤ini ortaya sermektedir. K›saca, yarg›lanan biz de¤il; ülkemizdeki
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesi olmuﬂtur.
Türkiye bas›n›nda ﬂu anki sonucun
'ﬂaﬂk›nl›k ve k›zg›nl›kla' karﬂ›lanmas›,
as›l olarak bu iﬂbirlikçili¤in bir noktada da olsa bozguna u¤ram›ﬂ olmas›d›r.
Türkiye bas›n› arac›l›¤›yla da, diplomatik yollarla Türkiye faﬂist rejimi
y›llard›r Belçika'ya yönelik bask› ve
tehditle bir politika yürütüyordu. Bu
yolla as›l olarak kendi katliamc›, iﬂkenceci prati¤ini gizlemeye çal›ﬂ›yordu.
Oysa yüksek mahkeme sürecimizde
cezalar›m›z›n yükseltildi¤inde Türkiye
devletinin iﬂledi¤i insanl›k suçlar› ile
ilgili olarak hakimler, 'DHKP-C meﬂru
devlete karﬂ› silahl› mücadele veriyor.
Devlet de kendisini korumak için zorunlu bir tak›m önlemler al›yor, bu ön42
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lemler de demokratik hak ve özgürlükleri engelleyen bir rol oynuyor. Bundan
dolay› Türkiye'deki insan haklar› ihlalleri de DHKP-C'nin yüzünden oluyor...' diyebilmiﬂlerdir.
Faﬂizmle iﬂbirlikçilik bu düzeydedir. Ancak m›zrak çuvala s›¤mad›.
Bunca hukukd›ﬂ›l›klara ra¤men bu davan›n nas›l oluyor da bugüne kadar
uzad›¤›n›n cevab› da bu iﬂbirlikçiliktir.
Tepkiler genel olarak aﬂa¤›l›k duygular›n›n yönlendirmesi alt›nda oluyor.
‹ﬂkenceci-katil faﬂist bir rejimi savunmak zordur. Emperyalizme iﬂbirlikçilik yaparken, onun taraf›ndan da d›ﬂtalanmak a¤›rlar›na gitmektedir. Bas›n›n
tavr›nda bu da vard›r.
N ﬁimdi dava nas›l ﬂekillenecek?
Dava hukuken yeniden görülecek,
dosya yeni bir savc›ya verilecek ve yeni baﬂtan incelenecek.
As›l önemli olan siyasi boyutu. 11
Eylül sonras› emperyalist ülkelerdeki
demokratik hak ve özgürlük k›s›tlamalar› Kara Listeler ve Anti-terör yasalar›
çerçevesinde yayg›nlaﬂt›r›l›yor. So¤uk

Savaﬂ sürecinde göstermelik de olsa
dikkat edilen özgürlükler, ﬂimdi bir
kambur haline geldi. Sözde güvenlik
politikalar› ad›yla burjuva demokratik
kurumlar ve uygulamalar geri plana
itilmiﬂtir. Halklar 'terörizm' demagojisiyle denetim alt›nda tutuluyor.
Bizim davam›z Belçika'da anti-terör yasas›n›n ilk kullan›ld›¤› davad›r.
Bu yönüyle de bir denemedir. Ama ellerinde bizim aleyhimize kullanabilecekleri somut bir terörizm suçlamas›
olmad›¤› için suçlamalar›n› çok geniﬂ
yorumlara dayad›lar. Tek somut 'terörizm' suçlamas›, ülkede yay›nlanm›ﬂ
bir Cephe bildirisinin Belçika'da Frans›zca’ya çevrilmiﬂ ve da¤›t›lm›ﬂ olmas›. Birçok kesim bu duruma 'Bu kadar
da olmaz ki' dese de, as›l vahim durum
bizim mahkumiyetimiz sonras› yasan›n bu haliyle çok geniﬂ kesimlere uygulanabilme olana¤› ç›kacakt›.
Bizler yatar ç›kar›z. Ama bizim
mahkumiyetimiz üzerinden düﬂünce
ve örgütlenme özgürlü¤üne yönelik
çok kapsaml› tehlikeler sözkonusu
olacakt›. Mahkumiyet karar›nda hareketimizin ML ideolojisi ve bizlerin halen devrimden yana olmam›z› a¤›rlaﬂt›r›c› sebep olarak nitelendirmelerini
bu çerçevede de¤erlendirdi¤imizde
Belçika'n›n as›l hedefi görülür.
N Bas›nda, tahliye sonras› "Fehriye'nin nerede oldu¤unu biliyorum.
Cephe Bürosu Fehriye için iyi bir s›¤›nakt›" dedi¤iniz haberleri yer ald›?
Fehriye'nin nerede oldu¤unu bilmedi¤im için bu konudaki haber yaland›r. Cephe Bürosu ile ilgili de asl›nda birçok yanl›ﬂ haberler ç›km›ﬂt›r.
Örne¤in Cephe'nin ve Büronun Belçika'da yasakland›¤› ve kapat›ld›¤› ﬂeklinde. Böyle bir ﬂey olmam›ﬂt›r. Ki
Belçika anayasas›na göre örgüt yasa¤›
yoktur. Yasaklamalar ancak ilgili örgütlerin kriminal iﬂlerle do¤rudan iliﬂkisi oldu¤u durumlarda olur. Bu haberlerle de Büro, 'Kaçaklar›n bar›nd›r›ld›¤› bir yer' diye lanse edilerek hareketin kriminalize edilmeye çal›ﬂ›lmas›
hedeflenmektedir.
N Tutsakl›¤›n›z boyunca Belçika
demokratik kamuoyunun yapt›¤› kampanyalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Tutsakl›¤›m›zda oluﬂturulan CLEA
(Düﬂünce ve Örgütlenme Haklar›n›
Savunma Komitesi) dar bir ayd›n duyarl› kesim öncelikle dayan›ﬂmay› temel al›yordu. Ancak süreçle anti-terör
yasas›n›n as›l hedefinin düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ü oldu¤u görüldü.
Elbette ki tüm dayan›ﬂma eylemlilikleri bizleri memnun k›lar. Ancak bizim
davam›zda özellikle Belçikal› demokratik çevrelerin 'dayan›ﬂma' gibi bir
lüksleri yok. ‹lk ma¤durlar› biz olsak
da; anti-terör yasas›n›n çok daha geniﬂ
bir kesimi ve Belçika'daki kazan›lm›ﬂ
özgürlükleri hedefledi¤i aç›kt›r.
Süreç içinde CLEA çerçevesinde
geliﬂen eylemlilikler solcu, ayd›n geniﬂ bir kitleyi de katt›. Bugün CLEA’da geniﬂ bir sol yelpaze var.
Avrupa devletlerinin propagandalar› sonucu, hak ve özgürlükler gündeme geldi¤inde 'teröristi mi savunuyorsun, El Kaide'yi mi savunuyorsun?' türünde tehditlerle karﬂ›laﬂ›lan bir gericilik ortam›nda, elbette bu konular›
gündeme getirmek cüret istiyor. Öte
yandan, anti-terör yasas›, siyasi yasaklar gibi konularda, hemen hiçbir siyasi
parti, sendika vs demokratik mücadeleyi gündeme getirmemiﬂti. Bu ﬂartlarda CLEA çevresinde oluﬂan mücadele
siyasi olarak da çok önemli bir rol oynuyor. ‹çerisinde yeﬂilcisinden, komünistine, sosyal demokrat›na birçok kesimden ayd›n demokrat, kiﬂisel olarak
milletvekili vs. yeral›yor. Bir k›s›m
sendika ﬂubeleri çal›ﬂmalara kat›l›yor.
Yani bir dayan›ﬂma komitesi olarak
kurulmuﬂ olan CLEA k›sa zamanda

Belçika'da siyasal mücadelede kendine yer buldu ve mücadelesi anti-terör
yasas›n› kald›rma hedefiyle sürüyor.
N Son olarak davaya, sürece iliﬂkin eklemek istedi¤iniz var m›?
Kara Listeler ve Anti-terör yasalar›
örgütlere ve dolay›s›yla halka yönelik
tecrit politikas› gere¤i uygulan›yor.
Demagojilerle, tehditlerle, hak ve özgürlük gasplar›yla halklar zapt-u rapt
alt›nda tutulmaya çal›ﬂ›l›yor. Dayan›ﬂma ve sahiplenme eylemleriyle, direniﬂimizle gündeme gelen tahliyemizin
iﬂte bu tecrit politikas›na bir darbe olmas› da ayr›ca sevindirici oldu.
Tüm dünya halklar›na yönelik bu
sald›r› politikas›n›n Büyük Direniﬂ’imizle k›r›lmas› bu süreçte en büyük
deste¤imiz olmuﬂtur.
Bedensel olarak uygulanan tecrit
politikas› ise as›l olarak ülkeden ve
Avrupa'dan özellikle de Özgür Tutsaklar›m›z›n mektuplar›yla y›k›lm›ﬂt›r.
Bine yak›n tutsa¤›n yatt›¤› Brugge Hapishanesi’nde zaman zaman posta iﬂleriyle ilgilenen memurlar 'posta hizmetlerimiz ço¤u günler sadece sizin
için iﬂliyor' derlerdi. Mektuplarla taﬂ›nan haberler bizlere ülke ve dünyadaki olaylar› taﬂ›rken; sevgi, sahiplenme
ve mücadeleyi sürekli hissetme duygular›n› da yaﬂatarak tecriti y›kan en
önemli rolü oynad›. Bunu sadece yoldaﬂlar›m›za, sevenlerimize bir minnettarl›k ifadesi olarak söylemiyorum.
Somut olarak tecriti k›ran en önemli
nokta budur. Mektuplar yaﬂam›, yaﬂamla birlikte mücadeleyi taﬂ›yor...

Türkiye Büyükelçisi ‘Susturun’ Diyor
De Standard Gazetesi'nde Bahar
Kimyongür'ün, hakk›ndaki suçlamalara cevap verdi¤i ve Türkiye'de nas›l bir
rejimin hüküm sürdü¤üne iliﬂkin yaz›s›na yer verilmesi, Türkiye Büyükelçisi
Fuat Tanlay'› "k›zd›rm›ﬂ"!
"Teröriste nas›l köﬂe yazar› muamelesi yapars›n›z" diyor Büyükelçi, "Terörist damgas› yemiﬂ bir kiﬂi, Belçika'da
da teröristtir, Türkiye'de de, Amerika'da da, Kongo'da da..." diye, s›rt›n›
Amerika’ya day›yor, Belçika burjuvazisine, sömürgesi Kongo’yu örnek vere43
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rek mesaj iletiyor.
Büyükelçinin
mant›¤› asl›nda
çok tan›d›k: ‹fade özgürlü¤ü olmas›n,
siz de bizim gibi susturun! Biz istedi¤imiz gibi ‘terörist’ damgas› yap›ﬂt›ral›m, ama onlar neyi savunduklar›n›, kimin ‘terörist’ oldu¤unu anlatmas›nlar... Türkiye devletinin halka nas›l bir
terör uygulad›¤›ndan söz etmesinler.
Bu politikay› Türkiye’de istedikleri gibi
uygulayan, devrimcileri, muhalif ayd›nlar› cezalarla susturmaya çal›ﬂan
faﬂizmin temsilcisi, kendisi terörist ilan
ediyor, sonra kendisi “o terörist, konuﬂamaz” diye feveran ediyor.

dünya
Patronlar asimilasyonda kararl› Hapishanelerde
Belçika'n›n Gent ﬂehrinde, otomotiv tekeli Ford'un yan ürünlerini
sa¤layan üç fabrikada, iﬂçilere
" a n a d i l y a s a ¤ › " getirildi.
Buna göre; fabrikada çal›ﬂan iﬂçilerin yüzde 70'ini oluﬂturan yabanc› iﬂçiler, -yar›s› Türkiyeli- molalar dahil olmak üzere, kendi dillerini konuﬂamayacaklar. Flamanca
konuﬂmak zorundalar... E¤er konuﬂurlarsa ilk "yakaland›klar›nda"
uyar›lacaklar, üçüncü kez tekrar
edildi¤inde cezaland›r›lacaklar!
Sosyalist sendika ABV, bu uygulamaya itiraz ederken, sa¤c› gazete
Het Nieuwsblad, uygulamay› patronlara dayand›rarak, " g ü v e n l i k
aç›s›nd an v e iﬂçiler ar as›n da sayg› n›n sürmesi için yasak getirildi"
ﬂeklinde verdi...
Elbette ne iﬂçiler aras›ndaki sayg›yla bir ilgisi var ne de “güvenlik”
ile. Uygulama; son y›llarda Avrupa
genelinde artan ›rkç›, asimilasyoncu
uygulamalar›n yeni bir örne¤idir.
Öte yandan, iﬂçiler aras›ndaki
iletiﬂimi asgariye indirmek, patronlar için her zaman gözetilen bir durum olmuﬂtur. Flamanca bilmeyen
emekçilerin ço¤unlukta oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, dolayl› biçimde bu
iletiﬂim de asgariye indirilmiﬂ olacak. Yine, uygulaman›n emekçileri
denetleme aç›s›ndan da düﬂünülmüﬂ

olmas› muhtemeldir.
Elbette tekeller için aslolan,
emekçileri en yo¤un ﬂekilde sömürebilme, yani en fazla kâr› elde etmedir. Ancak, ne artan ›rkç›l›k, ne
de hükümetlerin ayn› paraleldeki
politikalar›, tekellerin ç›karlar›ndan
ba¤›ms›z de¤ildir. Uygulamay› da
bu politikalardan ayr› düﬂünemeyiz.
“En iyi uyum asimilasyondur”
diyen Avrupa burjuva hükümetleri,
en baﬂta bu ›rkç› dayatmay›, sermayenin ç›karlar› için düﬂünmekte,
“tehlike” olarak görülen “yabanc›lar›n” sisteme entegre edilerek etkisizleﬂtirilmesi hesaplanmaktad›r.
Bu da sonuçta varolan sömürünün
devam›na hizmet eder.
Elbette patronun böyle pervas›z
bir karar almas› da, hükümetten,
onun politikalar›ndan ba¤›ms›z de¤il. Avrupa burjuva demokrasisi,
her geçen gün ›rkç›l›¤› büyütmeye
devam ediyor.
Fransa seçimleri de bunun ayr›
bir göstergesi oldu. Irkç›lar, yabanc›
düﬂmanlar› art›k burjuva demokrasisinin en önemli noktalar›ndalar.
Irkç› Le Pen’in ald›¤› oyun yüksekli¤i bir yana, esasen politik olarak
kazanan Le Pen’dir. En fazla oyu
alan Sarkozy, ›rkç›l›kta Le Pen’le
yar›ﬂ›yor ve onun politikalar›n› yaﬂama geçirmeyi vaadediyor.

Hollanda'da ﬁoförler Greve Ç›kt›
Hollanda'da, kasaba ve ﬂehirleraras› otobüs ﬂirketleri çal›ﬂanlar›, 22 Nisan günü, maaﬂ art›ﬂ› istemiyle greve gitti. Eylem nedeniyle ülkenin büyük
bir bölümünde otobüslerin çal›ﬂmad›¤› ö¤renilirken, sendikalardan yap›lan
aç›klamaya göre, ülkenin en büyük otobüs ﬂirketleri Connexxion, Arriva
ve Veolia'n›n sürücüleri greve kat›ld› ve maaﬂ art›ﬂ› kabul edilmedi¤i takdirde, eylemlerin hafta boyu sürece¤i bildirildi.

‘Sosyal
Devlet’te
Açl›ktan
Ölüm!

Almanya’da sosyal haklara yönelik gasplar›n çarp›c› bir sonucu daha yaﬂand›. 20 yaﬂ›ndaki bir genç,
Hartz IV yard›m› kesildi¤i için açl›ktan hayat›n› kaybetti. Yetkililer gencin açl›ktan öldü¤ünü do¤rularken,
annesi, “yiyecek alacak param›z yoktu” dedi.
Böylece, Hartz IV Yasas›’n›n iﬂsizleri açl›¤a mahkum edece¤i sözleri do¤rulanm›ﬂ olurken, olay› protesto etmek için 26 Nisan’da gösteri yap›laca¤› belirtildi.
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Direniﬂ
YUNA N ‹ S TAN Ülkenin çeﬂitli
hapishanelerinde tutuklu
ve hükümlüler
23 Nisan günü isyan baﬂlatt›. ‹syan›n, hapishanelerdeki kötü koﬂullar
ve görevlilerin kötü muamelesi sonucu baﬂlad›¤› ö¤renildi.
Birikmiﬂ sorunlarla zemini zaten
olgunlaﬂan isyan›n fitilini ateﬂleyen,
Malandrino Hapishanesi’nde, Yiannis
Dimitrakis ad›nda bir anarﬂist tutsa¤›n
hapishane görevlilerinin sald›r›s›na
u¤ramas› oldu. Ayios Stefanos Hapishanesi’nde isyana paralel 200 kiﬂi,
Tripoli Hapishanesi’nde ise 340 kiﬂinin açl›k grevine baﬂlad›¤› belirtiliyor.
Hapishanelerdeki kötü koﬂullar,
susuzluk, sistemli kötü muamele,
elektronik denetim ve havaland›rma
süresinin k›sal›¤›n› kabul etmeyen
tutsaklar, daha önce de benzeri taleplerle isyan etmiﬂlerdi.
D›ﬂar›da ise tutsaklarla dayan›ﬂma eylemleri yap›l›yor. Hapishanelerde olaylar›n baﬂlamas›yla Cumhurbaﬂkan›l›¤› konutu önünde toplanan bir grup eylem yapt›. Atina'n›n
yan› s›ra gösteri yap›lan bir baﬂka
yer ise Selanik oldu.

Abu-Jamal’e Özgürlük
ALMANYA 25 y›ld›r idam tehdidi ile ABD’de hücrede tutulan, Kara Panterler Partisi temsilcisi AbuJamal ile dayan›ﬂma amac›yla, Almanya’n›n Berlin kentinde eylem
yap›ld›. Abu-Jamal’in do¤um günü
olan 12 May›s’ta ülke genelinde yap›lacak özgürlük yürüyüﬂleri öncesi
yap›lan eyleme TAYAD Komite üyeleri de kat›ld›.
Abu-Jamal’in tekrar yarg›lanmas› veya idam›n onaylanmas›na iliﬂkin duruﬂman›n, 17 May›s’ta yap›laca¤› ö¤renildi.

dünya
ABD Kontralar› Koruyor! ‘IMF’nin ad›n› bile
1976'da, bir Küba uça¤›nda bomba patlatarak, 73
kiﬂinin ölümü, ﬁili Eski D›ﬂiﬂleri Bakan›’na, Fidel
Castro'ya yönelik suikast
giriﬂimleri, 1997'de Havana'da Melia Cohiba Oteli’nin bombalanmas›
ve yüzlerce insan›n ölümü gibi kontra eylemleri gerçekleﬂtiren, Küba
as›ll›, Venezuellal› kontra eleman›
Luis Posada Carriles’in yarg›lanmas› ABD taraf›ndan engelleniyor.
Halen, tüm bu ve daha pek çok
suçtan de¤il, ABD’ye “yasad›ﬂ› bir
ﬂekilde giriﬂ yapt›¤›” gerekçesiyle
tutuklu bulunan kontrac›, geçti¤imiz günlerde serbest b›rak›lmak istenmiﬂ, ancak bu karar temyiz mahkemesi taraf›ndan reddedilmiﬂti.
Küba’da milyonlar›n gösterilerle
adalet talep etti¤i, Venezuella’n›n
iadesini istedi¤i Posada’ya sahip ç›kan ABD’nin bu tutumu, ayn› zamanda “tetörizm” söylemlerinin ne
denli ikiyüzlü ve as›l olarak siyasi,
ekonomik ç›karlarla ilgili oldu¤unun bir baﬂka örne¤ini oluﬂturuyor.
Devrim sonras› Amerika’ya kaçan karﬂ›-devrimciler aras›ndan CIA taraf›ndan devﬂirilerek, Küba’ya
yönelik kontrgerilla operasyonlar›nda kullan›lan Posada’n›n 'School Of
The Americas'da da sabotaj ve bom-

Somali kan gölü
Afrika’da emperyalist ç›karlar
için birbirine düﬂürülen kabilelerin,
ülkelerin çat›ﬂmalar›nda kitleler
halinde ölen insanlar, ço¤u kez
“duyulmaz” bile; dünyan›n geri kalan k›sm› sessizce izler. Ruanda
bunun en çarp›c› örne¤idir.
Benzeri bir durum ﬂimdi Somali’de yaﬂan›yor. Emperyalistlerin

ABD'nin
‹ran'a Sald›r›
Politikas›na
Protesto

bac›l›k üzerine e¤itim ald›¤› biliniyor. Sa¤c› hükümet döneminde Venezuella istihbarat›nda operasyon
baﬂkan› da olan kontrac›, Venezuella’da tutuklu bulundu¤u süre içinde
de, ﬁilili devrimcilere yönelik suikastleri yönetti, CIA taraf›ndan hapishaneden kaç›r›lmas›n›n ard›ndan
da Nikaragua'da Sandinistalara karﬂ›
kontra eylemlerini organize etti.
‹ﬂledi¤i a¤›r suçtan dolay› de¤il,
sudan bir gerekçeyle tutuklamas›
dahi, Küba halk› ve uluslararas› demokratik kamuoyunun bask›lar› sonucu olmuﬂtu.
Adaletin önündeki en büyük engel olan ABD, bu tutumunu sürdürürken, Küba Lideri Fidel Castro,
"‹nsanl›k D›ﬂ› Cevap" baﬂl›kl› makalesinde, teröristin sal›verilmesi
planlar›n›n çoktan ayarlanm›ﬂ oldu¤unu belirtti.

Dünya ayd›nlar›ndan bildiri
Posada'n›n yarg›lanmas› için en
son kampanya ise, tüm dünyadan
çeﬂitli ayd›n ve yazarlar›n, ABD
Baﬂkan› Bush'a hitaben yazd›klar›
bildiri oldu. Yüzlerce ayd›n, yazar
Posada Carriles'in iﬂledi¤i gerçek
suçlardan yarg›lanmas›n› ya da yarg›lanmak üzere Venezuella'ya iade
edilmesini talep etti.
deste¤indeki Etiyopya ordusunun,
‹slamc› gerillalar›n baﬂkenti ele geçirmelerinin ard›ndan Somali’yi iﬂgal etmesi ile baﬂlayan süreç, sivil
ölümleri ile boyutland›.
Karﬂ› sald›r›ya geçen ‹slamc›
gerillalarla Etiyopya ordusu ve onlar›n kurdu¤u hükümetin askerleri
aras›nda yaﬂanan çat›ﬂmalarda
sadece 4 gün içinde 200 civar›nda
sivil öldü, yüzlercesi yaraland›.

ABD'nin ‹ran'a yönelik sald›rgan politikalar›, 21 Nisan
günü Basel'de yap›lan yürüyüﬂle protesto edildi. Aufbau ve Villa Rossa gruplar›nca örgütlenen yürüyüﬂe
‹ranl› derneklerin yan›s›ra, Basel Kültür Merkezi de
kat›ld›. Konuﬂmalarda, ‹ran’a yönelik kuﬂatmaya karﬂ›
ç›k›l›rken, ABD'nin tüm muhalifleri yoketmek isteyen
büyük bir terörist oldu¤u vurguland›.
45
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duymak istemiyoruz’
Venezuella ve Ekvador, IMF ile
iliﬂkilerini kestiklerini aç›klad›lar.
Borçlar›n› ödeyerek ‘defteri kapatan’
her iki ülke de, bunun ülkelerinin ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan önemine dikkat
çektiler.
Venezuella Maliye Bakan› Rodrigo Cabezas, IMF ve Dünya Bankas›
ile iliﬂkileri bitirdiklerini aç›klarken
"IMF ve Dünya Bankas›'na sesleniyorum. Art›k bitti!" diye konuﬂtu.
"Venezuella art›k özgür ve ba¤›ms›z
bir ülke. IMF ba¤›ml›l›¤›n› reddederek ve sosyalist programlar› geliﬂtirerek ekonomik büyümede istikrar sa¤lanabilece¤ini tüm dünyaya gösteriyoruz" diyen Bakan, her iki kuruma
da 2012’ye kadar ödemeleri gereken
borçlar›n tamam›n› ödeyip, bütün
iliﬂkilerini kestiklerini kaydetti. Venezuella art›k özgür ve ba¤›ms›z bir
ülke ﬂeklinde konuﬂan Bakan, “ Bu
aç›klama, vahﬂi kapitalizmle olan
ba¤lar›n tamamen kopar›ld›¤›n› da
gösterdi” dedi.
Ekvador Devlet Baﬂkan› Rafael
Correa da, IMF ile olan borçluluk
iliﬂkisinin sona erdi¤ini duyurdu¤u
aç›klamas›nda, “9 milyar dolar ödedik ve art›k IMF'nin ad›n› bile duymak istemiyoruz" diye konuﬂtu.

Dünya B ankas› ﬂ antaj›
2005'te Ekonomi Bakan›’yken
Quito'daki Dünya Bankas› temsilcisinin kendisine 100 milyon dolarl›k
bono teklif ederek ﬂantaj yapt›¤›n›
belirten Correa, hiç kimsenin ﬂantaj›na tahammül edemeyeceklerini belirtti ve sözkonusu DB temsilcisinin
ismini aç›klayarak, ülkeden ihraç
edilece¤ini de belirtti.
Bu arada, Ekvador halk›, ezici bir
ço¤unlukla, Kurucu Meclis oluﬂturularak, yeni bir Anayasa yap›lmas›na
iliﬂkin referandumda ‘evet’ dedi.
Correa, %78,1’lik evet oyunun, geçmiﬂteki çürümeyi ve siyasi yap›y› y›karak tabandan gelen tarihsel dönüﬂümü destekledi¤ini kaydetti ve olay›, “tarihsel bir zafer” olarak niteledi.

Emperyalistler için bir ‘kahraman’
Halklar›n gözünde ayyaﬂ bir ‘hain’
Rusya’n›n ilk Devlet
Baﬂkan› Boris Yeltsin öldü!
Burjuvazi bu ayyaﬂ›n ölümüne
üzüldü. Çünkü o “ayyaﬂ”t› ama iyi
bir karﬂ›-devrimci ayyaﬂt›!
Yeltsin’in cenaze töreninde özellikle ABD en üst düzeyde temsil
edildi. Eski ABD baﬂkanlar›ndan
Bush ve Clinton vard› törende.
Böyle olmas› da do¤ald›. Tarihe,
“SSCB’yi da¤›tan lider” olarak geçen Yeltsin’e çok ﬂey borçluydular.
Bugün e¤er, tam bir emperyalist
haydut olarak iﬂgaller yapabiliyor,
ya¤ma ve talan› pervas›zca yayg›nlaﬂt›rabiliyorlarsa, bunu borçlu olduklar› isimlerden biridir Yeltsin.
Yeltsin, Komünist Parti üyesiydi
SSCB’de karﬂ›-devrim gerçekleﬂmezden önce. Moskova parti örgütünde yetkileri vard›. Rusya’da ka-

pitalist restorasyonun ateﬂli savunucular›ndan biri olarak ç›kt› sonra tarih sahnesine.
Baz› K›z›l Ordu generalleri, bu
süreçte, A¤ustos 1990’da “darbeci”
bir yöntemle bu gidiﬂata dur demek
istediler. Yeltsin bir tank›n üstüne
ç›k›p darbeye karﬂ› ç›kt›¤›n› ilan
ederek, bir anda tüm emperyalist
cenah›n, karﬂ›-devrim cephesinin
‘kahraman›’ oldu. Onu “demokrasi
kahraman›” olarak alk›ﬂlad›lar.
Sonra, 1991’de “Rusya’n›n ilk
Devlet Baﬂkan›” olarak kapitalist
restorasyonu yönetti. Devlet Baﬂkanl›¤› döneminde, politikalar›ndan
çok, alkolikli¤iyle, sark›nt›l›klar›yla, ABD ﬂehirlerindeki kapitalizm
hayranl›klar›yla gündemdeydi.
Rusya’n›n bugünkü Devlet Baﬂkan› Vladimir Putin, Yeltsin'in ölümünden sonra yapt›¤› aç›klamada

Düzenin ‘Bas›n Özgürlü¤ü’
Bas›n›n ‘Özgürlük’ Anlay›ﬂ›
N

SABAH
Gazetesi’ne
TMSF’nin el koymas›n›n ard›ndan,
beklenen oldu. Sözde, holdingin mali sorunlar› nedeniyle el konulmuﬂ ve
yay›n politikas›na kar›ﬂ›lmayacak,
“editoryal ba¤›ms›zl›¤a” sayg› gösterilecekti.
Bir hafta geçmedi aradan ve Y›lmaz Özdil’in yaz›s›na müdahale
edildi, ard›ndan gazetenin Sezer’in
sözlerini içeren manﬂetine müdahale
edilerek, AKP zihniyetine göre verilmesi dayat›ld›. Sonuçta Genel Yay›n
Yönetmeni Fatih Altayl› ve Baﬂyazar› Mehmet Barlas istifa durumuna
getirildi ve her ikisi de istifa ettiler.

N Örne¤i daha önce görülmedik
ﬂekilde Askeri Savc›l›k talimat› ile
bas›lan Nokta Dergisi, bask›lara dayanamayarak kapanma karar› ald›.
Derginin Genel Yay›n Yönetmeni
Alper Görmüﬂ, dergi sahibinin tedirginli¤ine dikkat çekiyor ve bask›na

'demokrasi'yi dilinden düﬂürmeyen
siyasetçilerin tek bir söz söylememesini eleﬂtiriyordu.
Generaller, darbe haz›rl›¤› haberini yapt›, and›ç belgelerini deﬂifre
etti, STK’lar› nas›l yönlendirdiklerini sorgulad› diye bir dergiyi bas›p
gözda¤› veriyorlar ve durmadan özgürlüklerden söz eden AKP hükümeti sadece seyrediyor; iﬂte size bu ülkede bas›n özgürlü¤ünün ne anlama
geldi¤inin resmi!

N

Üçüncü örne¤imiz Almanya’dan ve bas›n özgürlü¤ünden öte,
bas›n›n özgürlükten ne anlad›¤›.
Alman polisi geçen hafta, ‹slamc›
Kanal 7 Televizyonu’nun Almanya
temsilcili¤ini ve ayn› yerde bulunan
Deniz Feneri Derne¤i’ni bast›. Kanal
7’nin aç›klamas›na göre, bask›n için
al›nan izin, Deniz Feneri Derne¤i’ne
ait. “Yard›m” ad› alt›nda toplad›¤›
paralar› baz› kuruluﬂlara devretti¤i
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onu 'Rus demokrasisinin babas›'
olarak nitelendirmiﬂ.
Rusya’da bugün nas›l bir demokrasi oldu¤u herkesin malumu.
Burjuva demokrasisinin normlar›na
bile oturtulamayan bir bask› rejimiyle yönetiliyor. ‘Babas›’ Yeltsin
gibi bir dönek olan demokrasinin
‘piç’ bir demokrasi olmas›ndan baﬂka sonuç da düﬂünülemezdi elbette.
Yeltsin o kadar demokratt› ki,
1993’te yetkilerini k›s›tlamak isteyen Duma’y› (Rusya Meclisi) t a n k l a r l a b o m b a l a t m a k t a n dahi kaç›nmam›ﬂt›. Dumay› bombalatt›ktan
sonra da diktatörlük yetkilerini
yasallaﬂt›rd›, ﬂimdi o yetkileri Putin
de tepe tepe kullan›yor. Yeltsin’e
övgüleri de bu yüzden olsa gerek.
Yaz›k ki, Yeltsin’in ölümü nedeniyle tüm Rusya çap›nda bir günlük
de “ulusal yas” ilan edilmiﬂ. Oysa
yas ilan edilmesi gereken günler,
Yeltsin gibilerinin Rusya’n›n baﬂ›na
baﬂkan seçildikleri günlerdi; öldükleri günler de¤il...
iddias› soruﬂturuluyor. Bu ayr› bir
konu, onlar›n bu iﬂi nas›l yapt›klar›n›
“islami holdingler” deneyinden biliyoruz.
As›l olarak, Kanal 7’nin 26 Nisan
günkü ana haber bültenindeki sorular› ilginçti. ﬁöyle diyordu:
Bu nas›l bas›n özgürlü¤ü, demokrasi? Deniz Feneri için arama izni
al›p, ayn› yerde diye bizim kurumumuzu da bast›lar, ellerimizi havaya
kald›rd›lar, yemek yemeye bile izin
vermediler, kap›lar› k›r›p girdiler,
hücre evi gibi bast›lar...
‹lginç! Devrimci yay›nlar tam da
buna benzer pervas›zl›klarla bas›l›yor y›llard›r. Ve ﬂimdi feryat eden ‹slamc› bas›n, burjuva medya topyekün polis a¤z›yla bize sald›r›yorlar.
Çifte standart kavram› bile hafif
kal›yor bu durumu anlatmak için.
Ancak aç›k olan ﬂu ki, böyle bir zihniyet özgürlükleri sadece kendisi
için ister ve böyle bir zihniyetin hakim oldu¤u yerde asl›nda hiçbir özgürlük yaﬂam ﬂans› bulamaz.

“Yaﬂas›n
devrimciler.
Kahr olsun
faﬂizm”
Baﬂl›ktaki söz, üzerine ç›kar›ld›klar› idam sehbas› tekmelenmeden biraz önce söyledikleri son sözlerinden biriydi. Bir dilekten öte, bir
inançt› dile getirdikleri. Ve nitekim
inançlar› boﬂa ç›kmad›. Devrimciler
onurlar›yla, gururlar›yla, cüretleriyle, iradeleriyle yaﬂamaya, yani kavga içinde varolmaya devam ediyorlar. Bir tek ﬂey için, faﬂizmi kahretmek için yaﬂ›yorlar. Ve gerekti¤inde
aynen Denizler gibi, ölümü sloganlarla, tilililerle kucakl›yorlar.
THKO önderleri Hüseyin ‹nan,
Deniz Gezmiﬂ ve Yusuf Aslan; 6
May›s 1972’de, 12 Mart Cuntas›’n›n karar› ve düzen partilerinin parlamentodaki temsilcilerinin onay›yla idam edildiler.
Deniz, Yusuf ve Hüseyin,
1960’lar›n ikinci yar›s›nda geliﬂen

mücadelesinin gençlik içindeki önderlerindendiler. Ancak onlar›n
ideali, hedefi ö¤renci gençlik mücadelesinin çok ötesindeydi. Devrim
ve sosyalizm hedefine yöneldiler.
Ama bu hedefe nas›l var›lacakt›.
Dönemin temel tart›ﬂmas› buydu.
Onlar, bu tart›ﬂma içinde, kurtuluﬂun yolu silahl› mücadeleden geçer
diyerek reformist, revizyonist gelenekten koptular.
Silahl› mücadeleyi hayata geçirmek için Türkiye Halk Kurtuluﬂ Ordusu’nu (THKO) kuruluﬂuna önderlik ettiler.
Hüseyin ‹nan, Deniz Gezmiﬂ, Si-

nan Cemgil, Yusuf Aslan, hem
hareketin politik önderleriydiler, hem de THKO’nun Ankara’daki ilk gerilla grubunu oluﬂturuyorlard›. THKO, ilk önemli
askeri ç›k›ﬂ›n› 4 Amerikan askerini kaç›rma eylemiyle yapt›.
Bunu Kavakl›dere Polis Karakolu’na, bir Amerikan askeri tesisine yönelik eylemler izledi.
Silahl› mücadele anlay›ﬂlar›ndaki baz› eksikliklere karﬂ›n,
THKO’lular, 12 Mart Faﬂist
Cuntas›’na karﬂ› da silahl› devrim cephesinde yerald›lar.
Deniz, Yusuf ve Hüseyin, bu
mücadele içinde tutsak düﬂtüler.
Onlar›n idam edilmesini önlemek
için çok çeﬂitli giriﬂimler oldu. Bunlar›n en önemlisi, Mahir Çayan’›n
önderli¤inde THKO ve THKP-C savaﬂç›lar›n›n ortak gerçekleﬂtirdi¤i
K›z›ldere eylemi oldu.
Denizler, dara¤ac›na giden yolda, hiçbir an tereddüt göstermediler.
Her türlü uzlaﬂma önerisini reddettiler. ‹dam sehbas›na kahramanca
ç›kt›lar. Sürdürdükleri mücadeleyi
ve sosyalizmi son nefeslerine kadar
savundular. Bize, inançlar›n› son
nefesine kadar savunmay› ö¤reterek
ölümsüzleﬂtiler. Halk›m›z›n kurtuluﬂ savaﬂ›nda yaﬂ›yorlar.

Nurtepe’de bir etkinli¤in tiyatro metnini yaz›p oyuncular› haz›rl›yordu Yunus. Ben de müzik grubundayd›m.
Öyle zevkli, coﬂkulu bir etkinli¤e haz›rlanm›ﬂt› ki o
günler... Sonra ben yine tutsak düﬂtüm ve Yunus ise özlem duydu¤u yerlerdeydi.

Yunus Gündo¤du’yu Bir Yoldaﬂ› Anlat›yor:

Savaﬂa h asret, k›rlara sevdal›..
Öncelik selam ve sevgilerimizi gönderiyorum tüm çal›ﬂanlar›n›za.
Nas›ls›n›z? Biz iyi, çok iyiyiz.
Hozat’da topra¤a düﬂen canlar›m›zdan
Yunus’u anlatmak istedim size.
2001-2005 y›llar›n› yine burada tutsakl›kla geçirdim. Yunus da 2004’te tutsak düﬂüp
gelmiﬂti buraya. K›sa süre kald›, ama k›sa sürede
çok ﬂey paylaﬂt›k. Peﬂ peﬂe tahliye oldu¤umuzda ayn›
mahallede çal›ﬂma yapt›k. Onun savaﬂç› yönü çok a¤›rd›.
Tabii maddiyatla ilgili ailevi problemleri vard›. Bir süre
gitti, ama yapamad› bizsiz. Telefonla görüﬂürdük o dönemde, gelece¤im, yapam›yorum diyordu, yapamad›.
Yunus çok mütevazi, a¤›r baﬂl›yd›, çok seviyordum
onu. Çok kez dertleﬂtik.
Savaﬂa olan hasretli¤ini anlatt› uzun uzun. Yani o k›rlara sevdal›yd›, büyük bir özlemi vard› oralara.

Kazand›¤›m›z sohbet hakk›m›z› kullan›rken arkadaﬂlarla yapt›¤›m›z son sohbet
Yunus’tu, onun a¤›r baﬂl›l›¤›yd›. Hisseder
gibiydik sanki. Hozat’tan selam gelince
ve Yunus ad› geçince anlad›m ve sigara
yakt›m bir tane. Ah Yunus’um selam›n› ald›k
dedim, ald›k! Ayr› yapamad› koﬂtu özlemine ve
Adal›lar’›n yan›ndan el sall›yor bize. Ellerimiz ellerinde yine, ellerinde olacak hep?.
Günlerdir onlar› konuﬂtuk hep. Sohbet alan›nda konumuz Yunus’tu yine. Tan›yan tüm arkadaﬂlar›n ayr› bir
sevgisi vard›. Sayg› ile e¤iliyorum.
Bolca selam ve sevgilerimizi iletiyorum.
25 Nisan 2007, Erdo¤an Çoban
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi
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Yunus GÜNDO⁄DU
1980’de Dersim-Çemiﬂgezek-Gözlüçay›r Köyü’nde do¤du... Halk›, vatan›,
idealleri için Dersim da¤lar›nda savaﬂ›rken 8 Nisan 2007’de ölümsüzleﬂti.

Ergani Arslan, Gülender Çakmak,
Yunus Gündo¤du ve Solmaz Demir
Bu Yürüyüﬂte Birer Bayrakt›rlar
8 Nisan’da Dersim'in Hozat ‹lçesi k›rsal›nda faﬂizmin kolluk güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm idealleri u¤runa ölümsüzleﬂen dört
Cephe gerillas› an›l›yor.
*
Adana Gençlik Derne¤i taraf›ndan 18 Nisan günü dernek binas›nda düzenlenen anmada, Mahir Çayanlar’›n Türkiye devriminin yolunu netleﬂtirmesiyle silaha sar›lan,
silahl› mücadelenin temel al›nd›¤›
bir stratejiyi benimseyen Cepheli’lerin, bu çizgide 37 y›ll›k tarih boyunca ›srar ettikleri kaydedildi.
“Çünkü baﬂka bir stratejiyle
devrim ﬂans› yoktu. ‹ﬂte bunun için
devrimci hareket, 37 y›l›k tarihi boyunca silahl› mücadelede ›srar›n
ad› oldu” denilen aç›klamada, devrim yolunun K›z›ldere'den bu yana
devrimcilerin kan›yla k›z›llaﬂt›¤›
kaydedilerek ﬂunlar belirtildi:
“Bu u¤urda en son Ergani, Gülender, Yunus ve Solmaz yoldaﬂlar›m›z›n kanlar› döküldü. Onlar bu yolda verdi¤imiz ﬂehitlerin ilki de¤illerdi, son da olmayacaklar, savaﬂmaya
devam edece¤iz, devrim yolunda düﬂen her gerilla, savaﬂ› sürdürme, zafere ulaﬂma kararl›l›¤›m›z›n kan›t›d›r. 37 y›ll›k tarihimiz gösteriyor ki,
yeryüzünde ve ülkemizde, bu iradeyi
k›racak hiçbir güç ve irade yoktur.
Kurtuluﬂa kadar savaﬂaca¤›z...”
Ergani Arslan, Gülender Çakmak, Yunus Gündo¤du ve Solmaz
Demir’in devrim yürüyüﬂünde art›k
birer bayrak olduklar› belirtilen konuﬂman›n ard›ndan ﬂiirler okundu
ve Gençlik Derne¤i müzik grubu
marﬂlar› ﬂehit gerillalar için söyledi.
*
Dersim ﬂehitleri, Almanya'n›n
Dortmund kentinde ve Avustralya'n›n Sydney ﬂehrinde de düzenle-

nen etkinliklerle
an›ld›lar.
Dortmund
Kültür Merkezi'nde 21 Nisan’da düzenlenen
anma sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. ﬁehitlerin özgeçmiﬂleri okunduktan sonra, gerillaya kat›lmadan
önce
Dortmund'da faaliyet
yürüten Ergani
Arslan yoldaﬂlar› ve aileler taraf›ndan anlat›ld›.
Onun devrimin emektarlar›ndan,
küçük-büyük iﬂ ayr›m› yapmadan
verilen her görevi yerine getirdi¤inden, ayr›ca her zaman güleryüzlü,
yard›msever bir kiﬂili¤e sahip oldu¤undan söz edilen anlat›mlar, ayn›
zamanda onu halk› ve vatan› için
seve seve ölüme götüren onurlu, namuslu bir kiﬂili¤i de resmediyordu.
Anma, ﬂiirler, marﬂlarla sona erdi.
Avustralya'n›n Sydney ﬂehrinde
ise, 22 Nisan’da devrim ﬂehitleri selamland›, "ﬁehitlerimizi An›yor,
Umudu Büyütüyoruz" ad›yla düzenlenen etkinlik sayg› duruﬂuyla
baﬂlad› ve Parti aç›klamas›n›n
okunmas›yla devam etti.
Grup ‹dil marﬂlar› kitle ile beraber söylerken, dinleti boyunca büyük bir ekrandan, Türkiye devrim
tarihinin sinevizyon gösterimi yap›ld›. Bedreddinler’den Pir Sultanlara, Mahirler’den Sabolara, Niyazilere, Apolar’dan ‹dillere, Sevgi
Erdo¤anlar'dan Ergani Arslanlara
geçen görüntüler, kanla yaz›lan bir
tarihin destan›n› anlat›yordu.
Avustralya solundan Sosyalist
Birlik Örgütü ad›na bir temsilci
yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye'de dev49
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rimci tutsaklar›n ölüm orucu direniﬂi zaferini kutlad›klar›n› söyledi. Filistin as›ll› olan temsilci, emperyalizme karﬂ› mücadele vermenin
önemini çok iyi bildiklerini ve Türkiye'de, bu u¤urda bedenlerini ölüme yat›ran ve gözlerini k›rpmadan
halklar› ve vatanlar›
için canlar›n› feda
edenleri çok iyi anlad›klar›n› söyledi.
Etkinlik Ali Aytaç'›n Kürtçe ve Türkçe türküleriyle devam
etti. Enternasyonal dayan›ﬂman›n bir simgesi
olarak konser veren
Kübal› Latin ‹mpromtus Grubu ‘Commandante Che Guevara’
ﬂark›s›n› söylerken kitle alk›ﬂlarla, görüntüleri yans›t›lan Che'yi selamlad›. Türkiye'de ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde ﬂehit düﬂen devrimcileri selamlayan Latin ‹mpromtus, Kolombiya
da¤lar›nda FARC gerillalar›n›n besteledi¤i bir ﬂark›y› da seslendirdi.
*
Artvin'in de¤iﬂik mahallelerinde
yap›lan yaz›lamalarla Tokat'›n Niksar ilçesinde Zeliha Güdeno¤lu ve
Duran Akbaﬂ yoldaﬂlar›yla birlikte
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
mücadelesinde ölümsüzleﬂen Cephe
gerillas› Suat Alkan selamlan›rken;
Trabzon’da Kalk›nma Mahallesi'nde HÖC imzal› "K›z›ldere ﬁehitleri Ölümsüzdür, K›z›ldere ﬁehitlerini An›yor, Umudu Büyütüyoruz"
yaz›lamalar› yap›ld›.

DÜZELTME
N Dersim ﬂehitlerimizden Gülender Çakmak’›n ad›, baz› metinlerde,
“Gülderen” olarak geçmiﬂtir, do¤rusu “Gülender”dir.
N Yine ﬂehitlerimizden; Yunus
Gündo¤du’nun do¤du¤u köyün ad›,
yanl›ﬂ yaz›lm›ﬂt›r. “Fotoçay›r” de¤il,
“Gözlüçay›r” olacakt›r.
Düzeltir, okurlar›m›zdan ve ﬂehitlerimizin yak›nlar›ndan özür dileriz.

Solmaz DEM‹R
1984’te Dersim-Hozat-Taçkirek Köyü’nde do¤du... Halk›, vatan›, idealleri için
Dersim da¤lar›nda savaﬂ›rken 8 Nisan 2007’de ölümsüzleﬂti.

