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1 May›s Muhasebesi
Kaç›n›lmazd›r

� AKP’nin Ekonomik
Yalanlar›n›n Rakamlar›

�

GENÇL‹K BAYRAMI
‹K‹YÜZLÜLÜ⁄Ü

� 5 milyon genç iflsiz, 

� Milyonlarca genç
yoksul, e¤itimsiz! 

� Tüm gençlik
geleceksiz!

�Gençlerimiz; gelecek, ba¤›ms›z, 
demokratik Türkiye’de;

�Örgütlenin, mücadeleye kat›l›n!
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U¤ur, 23 Nisan 1972’de Mersin-Tarsus Yenice Kasa-
bas›’nda do¤du. 1993’te Burdur Meslek Yüksek Oku-
lu ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Mersin Kurtulufl
bürosunda çal›flt›. 1998 Nisan’›nda tutukland›.  

Ceyhan Hapishanesi’nde F Tiplerine karfl› direniflde 2.
Ölüm Orucu Ekipleri’nde yer ald›. Direnifl içindeyken
tahliye edildi, kendinden önce tahliye olup ölüm oru-
cunu sürdüren bir örnek yoktu. O, ‹LK örne¤i yara-

tarak, 204 gün ailesinin evinde, ailesinin yan›bafl›nda ölüme yürüyerek 27
May›s 2001’de ölümsüzleflti. 

Tutsakl›¤› sona eren birinin DIfiARIDA ölüm orucunu sürdürerek flehit düflme-
sinin ülkemizde ve dünyada ilk örne¤idir U¤ur. 

UU¤¤uurr TTÜÜRRKKMMEENN

Direniflin 119. flehidiydi. 

1977 A¤ustos, Trabzon Of ‹lçesi, Hovaza (Karfl›yaka)
Köyü do¤umluydu. Yoksul bir ailenin çocu¤u olarak
16 yafl›na kadar hem çayda çal›flt›, hem babas› ile
haf›zl›k, müezzinlik yapt›. ‹stanbul Bak›rköy Lise-
si'nde iken mücadeleye kat›ld›. Liseli gençlik Topkap›
sorumlusu oldu. 19 Aral›k katliam› s›ras›nda da d›fla-
r›dayd›. 2001'in A¤ustos'unda tutsak düfltü. 

9 May›s 2005’de Tekirda¤ F Tipi’nde 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde ölüm orucuna
bafllad›. Açl›¤›n koynunda sürdürülen yürüyüflün en h›zl› koflucusu o oldu. AKP
iktidar›n›n tecriti daha da koyulaflt›ran C‹K’i ç›kard›¤› gün, açl›¤›n›n henüz 15.
gününde, 25 May›s 2005’de bedenini tutuflturarak ölümsüzleflti.

FFaarruukk KKAADDIIOO⁄⁄LLUU

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
23 MMay›s-29 MMay›s

Yeniden birlikteyiz iflte.
Kim durdurabilir ki bu Yürü-
yüfl’ü. Tarihin yürüyüflüdür
bu. Ki kesintisizli¤i de bun-
dand›r. Yürüyüfl’ü durdurabi-
lece¤ini düflünenlerin tarihsel yan›lg›s› da iflte ayn›
nedendendir. 

Ad›m›z tarihte zulme karfl› yürümüfl olan kim var-
sa, onlarla özdefltir. Promethus’un Zeuslar’dan çald›-
¤› atefl kalbimizdedir. ‹flte onun ayd›nl›¤›nda ad›mla-
n›r zaman. Hiç durmadan. 

‹nsan› kölelefltiren sistemlerin o köhne prangas›na
indirdi¤imizde k›l›c›m›z›, ad›m›za Spartaküs dendi.
Köleli¤in o çürük zinciri parçalan›nca bilincimizde,
hayat› yeniden kurmaya and içtik evvel zaman için-
de. Ve o zaman bafllad› bu muazzam yürüyüflümüz. 

Eme¤in YYüürrüüyyüüflfl’üdür bu. Yoklu¤un, yoksullu-
¤un ortas›nda, halklar›n kardeflli¤ini büyüterek sürer.
Eflitlik, ortakçal›k için kavgaya giriflti¤imizde ad›m›-
za Bedreddin denir. Hakikat Bac›lar kadar anaç ve
yal›n k›l›ç bir bilgeliktir elimizin mahareti. Ve buram
buram Anadolu kokar ekme¤imiz. Kardeflli¤in bere-
keti ve ço¤ullu¤u vard›r afluremizde. Emek kardeflli-
¤imizin sofras›d›r kesintisiz yürüyüflümüz. 

Hakikatin YYüürrüüyyüüflfl’üdür bu. Yalan› ve dolan›
ezerek ad›mlar yolunu. Cehalet üstüne saltanat ku-
ranlar›n yaygaralar›n› hallaç pamu¤u gibi savurup
atan Mansur olur ad›m›z. Gerçe¤i söyledik diye yak›-
l›r›z. Bruno olur ad›m›z. Karanl›¤› yanan bedenleri-
mizle ayd›nlatanlar olarak an›l›r›z. Zamana ve haya-
ta ›fl›k tutan hakikatin ta kendisidir bizim yürüyüflü-
müz. 

Gelece¤in YYüürrüüyyüüflfl’üdür bu. Cahil olan elbet bil-
mez, hakikat ehlinin erdi¤i tarih s›rr›n›. Gelecek ge-
lecektir ve o gelecek, bald›r› ç›plaklar›n ve dahi
“ayak tak›m›”n›n olacakt›r. Eflitlikse eflitlik, adaletse
adalet, o gelece¤in içinde olacakt›r. Ol sebepten ““ddöö--
nneenn ddöönnssüünn bbeenn ddöönnmmeezzeemm yyoolluummddaann”” der Pir Sul-
tan. Ve bir yürüyüfl eyleyip geçip gider flimdiki zama-
n›n içinden gelece¤e do¤ru. Haks›zl›¤a e¤ilmeyen
boyunlar, gelece¤e uzanm›fl köprü olurlar. ‹flte o köp-
rünün üstünden geçer bizim yürüyüflümüz...

Köro¤lu YYüürrüüyyüüflfl’üdür bu. Adaletsizli¤e karfl› ç›-

k›ld›kça sürer. Gelip dayan›r haramilerin kap›s›na. ‹fl-
te o haramilerin “Bey” kona¤›d›r flimdi Beyaz Saray.
Halklar› sömüren, ülkeleri iflgal edip kan döken
Amerikan emperyalizmine karfl› “ferman padiflah›n”
deyince, ad›m›z Dadalo¤lu olur. Emperyalizme karfl›
flaha kald›rd›¤›m›z öfkemizdir flimdi yürüyüflümüz...

Karay›lan YYüürrüüyyüüflfl’üdür bu. Emperyalizmin o
kanl› ve kirli çizmelerine karfl›, bu topra¤›n kendini
ezdirmeyecek olufluna kan ile att›¤› imzad›r. O Kara-
y›lanlar’›n, O Yörükler’in, O Çerkezler’in günüdür
zaman. Emperyalistlere karfl› her günü, namus günü
eyleyenlerin günüdür. Sinelerinden taflan istiklal ar-
zusudur. 

Mahirler’in ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye, sosya-
lizme YYüürrüüyyüüflfl’üdür bu. Denize do¤ru bir yürüyüfl-
tür bu. Ve elbette denize dökülecek olan, emperya-
lizmdir yine. Marafl’›n kahramanl›¤›na, Urfa’n›n fla-
n›na, Antep’in gazili¤ine ve Ege’ye, Çukurova’ya,
cümle Anadolu’ya ve tüm dünya halklar›na verilmifl
sözdür yürüyüflümüz... 

Karanfillerin YYüürrüüyyüüflfl’üdür bu. Karanfil yürür
mü deme hiç. As›l onlar yürür ve yürütürler zaman›.
Çöl ç›kar karfl›lar›na, onlar Mecnun olurlar. Karanl›-
¤a Anka, zahmete Simurg olmakt›r yazg›lar›. Sevgi
olmakt›r, Canan olmakt›r. Ki avuçlar›nda k›nal› bir
y›ld›zd›r aflk. Ve o aflkla yürürler Yankiler’in üstüne.
Yüzleri, yafllar› ve hatta ça¤lar› de¤iflir de; onlar›n
kalbi de¤iflmeden ve durmadan çarpar hayat›n içinde.
Tam da bu nedenle, yürekten sürer yürüyüflümüz.

Umudun YYüürrüüyyüüflfl’üdür bu. Yumru¤undan baflka
kimsesi olmayanlar›n; hep bize dar olan geçimin ve
çekti¤imiz nice çilenin ba¤r›nda büyüttü¤ümüz
umudu var edince, Ferhad’› oluruz hayat›n. Ki Fer-
hatlar’›n hakikatini, hasretini, hayat›n› ve h›nc›n› an-
lat›r bizim yürüyüflümüz. Yolu yok, da¤ delinecek ve
su gelecektir. Elde gürzdür yüre¤imiz, vur ha vur.
Umuttur bize kuvvet veren, umuttur yürüyüflümüzün
pusulas›... Ki bundan, durmaz sürer yürüyüflümüz,
kurtulufla kadar... 

hhiiçç dduurrmmaadd››

Kendisi bir ilk
olan direniflimizin
içinde onlarca ilk-
ler yarat›ld›. Bu

ilk'lere imzas›n› atanlardan birisi de U¤ur TÜRKMEN'dir.

U¤ur'la 1997 y›l›nda Kayseri'de görülen 16-17 Nisan katliam davas›-
n›n duruflmalar›nda tan›flt›k. Anadolu'daki illerden kat›l›yorduk 16-17
Nisan davas›na. Polisler duruflmalarda sivil faflistleri de örgütleyerek
sald›rt›r, yo¤un çat›flmalarla geçerdi.

U¤ur'la bu çat›flmalar›n ortas›nda tan›flt›k. Her mahkeme mutlaka sal-
d›r› olurdu. U¤urlar, Mersin, Adana, Ni¤de’den, biz de Eskiflehir, An-
kara, K›rflehir’den gelip Kayseri giriflindeki benzinlikte buluflup toplu-
ca Kayseri'ye girerdik. Mahkemede her zamanki gibi sald›r› ve dire-
nifl... Bu direnifllerin en yi¤itlerinden birisi de K›rflehir'den gelen, da-
ha sonra Armutlu katliam›nda flehit düflen Sultan Y›ld›z'd›r.

U¤ur yaklafl›k 1.90'› bulan boyuyla güçlü kuvvetli bir fizi¤e sahipti.
Bunun yan›nda olabildi¤ine sakin, güler yüzlü, mütevazi ve "y›lan› de-
li¤inden ç›kartacak" kadar da tatl› dili ve hofl sohbeti vard›. Birçok kez
U¤ur'un bu sab›rl›, sakin güler yüzlü kiflili¤i, bizim z›vanadan ç›kt›¤›-
m›z, iplerin kopma noktas›na geldi¤i anlarda imdad›m›za yetiflirdi.
U¤ur'un bu özelli¤i halktan insanlarla olan iliflkilerinde böyleydi. Kar-
fl›s›ndakini sab›rla, tüm söyleyeceklerini bitirinceye kadar dinlerdi.

Ama iflkenceciler, egemen s›n›f temsilcileri karfl›s›nda bambaflkayd›
U¤ur. Yine sakin, yine sab›rl›... ama kararl›, inisiyatifi elinde tutan, tar-
t›flman›n, konuflman›n fayda etmedi¤i yerde yap›lmas› gerekeni yapan...

Kayseri'de duruflmalardan birindeyiz. Otobüslerden daha mahkeme-
nin önüne iner inmez bizim en az 10 kat›m›z olan robocoplu çevikler
etraf›m›z› sard›. Sald›racaklar› kesin. Otobüslerden inip caddeye yer-
leflinceye kadar polis flefleriyle diyalo¤u sürdürüyoruz.

Konuflman›n faydas› yok art›k. Sald›rana biz de karfl›l›k veriyoruz.
U¤ur tam techizatl› "robocop"lardan birinin yakas›ndan tutuyor....
Sonuçta yine gözalt›lar, kafas› gözü yaralanan birçok insan›m›z olu-
yor ama biz de birçok polis de pay›n› al›yor. Bas›n›n karfl›s›nda teflhir
olan polisler sald›r›y› durduruyor. Sivil faflistleri örgütleyip üzerimize
sal›yorlar, ancak o da kar etmiyor.

Kayseri polisi bizi çok iyi tan›m›flt› art›k. Sald›r›larla sonuç alamayaca-
¤›n› anlad›. Sonraki mahkemede sald›r› olmad›. Hatta "Vali'nin özel
talimat›yla bize yard›mc› olacaklar›n›, kolayl›k sa¤layacaklar›n›" söylü-
yorlard›. Ve bizi mahkeme salonuna almaya bafllad›lar.

Tarih yazanlar

F Tipi hapishanelerde 10 saatlik sohbet

hakk›n›n uygulanmamas› nedeniyle birçok

eylem yapan TAYAD’l› Aileler Adalet Ba-

kan›’n›n sözünde durmas›n› istediler. 

Konuyla ilgili  Taksim Tramvay
Dura¤›’nda 10 May›s’ta bir aç›kla-
ma yapan TAYAD’l›lar, Adalet Ba-
kan›’n›n 19 Nisan’da D‹SK Genel
Merkezi’nde  D‹SK, KESK, TTB,
‹stanbul Barosu ve ÇHD yöneticile-
ri ve Avu   kat Behiç Aflc› ile yapt›¤›
görüflmede söyledi¤i “Bu genelge-
nin uygulanmas›n› temin etmek ve
sa¤lamak Adalet Bakanl›¤›’n›n g   ö-
revleri aras›ndad›r. 22 Ocak 2007
tarihli bu genelgeyi uygulamak isti-
yoruz. Harfiyen uygulama konusun-
da Adalet Bakan› olarak ben takip-
çisi olaca¤›m. E¤er herhangi bir ku-
rum bir taahhüt alt›na girmiflse, o
taahhüdün gereklerini yasal s›n›rlar

içerisinde yerine getirmelidir” sözünün ya-
z›l› oldu¤u bir pankart açt›lar. “Adalet Ba-
kan› Sözünde Dursun” ve “10 Saatlik Soh-
bet Hakk› Uygulans›n” sloganlar›n› att›lar. 

TAYAD’l› Aileler ad›na bir aç›klama
yapan TAYAD Genel Baflkan› Mehmet Gü-
vel, 45/1 say›l› genelgenin 1.5 y›ld›r uygu-
lanmad›¤›n› 19 Nisan’da Adalet Baka-
n›’n›n kendi a¤z›yla ifade etti¤ini, genelge-
nin uygulanmas› için takipçi olaca¤›n› söy-
leyen Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin’in
flu ana kadar sözünün gere¤ini yerine getir-
medi¤ine vurgu yapt›. 

Bir kez daha Adalet Bakan›’na seslenen
TAYAD’l› Aileler “e¤er Adalet Bakan› bi-
raz olsun verdi¤i sözlere sahip ç›k›yorsa
bas›n›n  ve halk›n karfl›s›nda vermifl oldu¤u
sözleri yerine getirmelidir, 10 saatlik soh-
bet hakk›n› uygulamal›d›r” dediler. Güvel
ayr›ca Adalet Bakan›’n›n “genelgeyi uygu-
layan›” sözüyle bu sorunun hallolaca¤›n›
söylerken bundan sonra hheerr ccuummaarrtteessii ggee-
nneellggee uuyygguullaannaannaa kkaaddaarr aayynn›› yyeerrddee,, aayynn››
ssaaaattttee Adalet Bakan›’n› teflhir etmeye de-
vam edeceklerini söyledi. 

TAYAD’LI AİLELER::
“Adalet Bakan› Verdi¤i Sözü
Yerine Getirsin”
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Tarih: 24 May›s Cumartesi  

Saat: 18.00

Yer: ‹dil Kültür Merkezi

FF‹‹LLMM:: KKaarraannll››kkttaa DDaannss 

TTaarriihh:: 25-31 May›s Pazar

Saat: 18.00
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Gerçe¤i yaz›yorduk.
Gerçe¤i yazman›n be-

delini bir kez daha dergimi-
ze el konulmas› ve yay›n›-
m›z›n 1 ay durdurulmas›y-
la ödedik. Gerçe¤i yaz-
man›n bedeller ödemeyi gerektirdi-
¤i bir ülkede geçerli olan siyasi sis-
teme, demokrasi denilmez. Yazd›¤›-
m›z ve yazmaya devam edece¤imiz
gerçeklerden biri de budur. Ülkemiz
demokrasiyle de¤il, faflizmle yöne-
tilen bir ülkedir ve AKP iktidar› da
faflizmi sürdüren bir iktidard›r. De-
mokrasiyi kazanmak, halk›m›z›n
mücadelesinin en temel hedefi ol-
mal›d›r. 

Geçen hafta Halk Gerçe¤i adl›
derginin yay›n› da 1 ay durdu-

ruldu. Tamamen keyfi gerekçeler ve
yorumlarla. Devrimci, ilerici bas›n,
bugün kelimenin gerçek anlam›yla
bir ““yyaassaa tteerröörrüü”” ile karfl› karfl›ya-
d›r. Bir dönem, gazete dergi bürola-
r›n› bombalayarak, bürolara bask›n-
lar düzenleyip çal›flanlar› iflkence-
hanelere tafl›yarak, tutuklayarak
devrimci, ilerici bas›n› susturmaya
çal›flanlar›n, bugün “yasa”larla yap-
t›klar› da özünde farkl› de¤ildir.
AKP iktidar› halka, devrimcilere
karfl› aleni bir ““yyaassaa tteerröörrüü”” uuyygguu--
lluuyyoorr:: UUyydduurrmmaa ssuuççllaammaallaarrllaa
ddeerrggiilleerree eell kkoonnuulluuyyoorr,, yyaayy››nnllaarr
dduurrdduurruulluuyyoorr!!

AKP nas›l bir partidir? Bu ülke-
de oldu¤u iddia edilen demok-

rasi nas›l bir demokrasidir? Bu ko-
nuda birçok de¤erlendirme ve yo-
rum yapt›k bugüne kadar. Oligarfli-
nin iddia ve demagojilerinin, AB
çerçevesindeki politikalar›n›n yarat-
t›¤› bulan›kl›¤a karfl›, sistemin nite-
li¤ini belirleyen asli unsurlar› orta-
ya koymaya çal›flt›k. Ve belirt-
mek gerekir ki, bu konuda çok
zorland›¤›m›z, malzeme bul-
makta s›k›nt› çekti¤imiz söyle-
nemez. Çünkü asl›nda, emper-
yalizm ve oligarfli ad›na iktidar
olanlar, kendilerini ne kadar de-
mokrat veya liberal olarak su-
narlarsa sunsunlar, sonuçta uy-
gulayacaklar› politika, emper-
yalizmin ve oligarflinin ç›karla-

r›na, ihtiyaçlar›na cevap veren bir
politika olacakt›r. Bu politika da si-
yasal planda faflizmden baflka bir
fley de¤ildir. Hiçbir düzen partisinin
gerçek niteli¤ini sonuna kadar giz-
leyememesinin nesnel zemini bu-
dur. AKP’nin faflist terörü de art›k
daha genifl kesimler için görülür ha-
le gelmeye bafllam›flt›r.    

1May›s 2008’deki sald›r›n›n daha
aç›k hale getirdi¤i gibi, AKP, hal-

k› sindirmeyi amaçlayan bir bask›
dalgas›n› yayg›nlaflt›r›yor. Devrimci
bas›na sald›r›, hapishanelerdeki tut-
saklara sald›r›, bütün sald›r› dönem-
lerinin en karakteristik yanlar›n›n
bafl›nda gelir. Bas›n (elbette düzen
bas›n› de¤il) bu anlamda yine sald›-
r›n›n hedefindedir. Sald›r›, görmek
isteyen herkes için, AKP’nin “de-
mokratikleflme yasalar› ç›karan par-
ti” imaj›n› yerle bir edecek nitelikte
bir sald›r›d›r. Denilebilir ki, muhte-
vas› itibar›yla 1990’l› y›llar›n bafl›n-
daki Sansür Sürgün Kararnamesi
döneminden hiç farkl› de¤ildir.

K›saca hat›rlatal›m. 15 Aral›k
1990'da bas›nla ilgili hükümler

de içeren bir kanun hükmünde karar-
name yay›nlanm›flt›. 430 Say›l› Ka-
nun Hükmündeki Kararname, o dö-
nem ““SSaannssüürr vvee SSüürrggüünn KKaarraarrnnaa--
mmeessii”” veya daha k›saca ""SSSS KKaarraarr--
nnaammeessii"" olarak adland›r›lm›flt›. Bu
adland›rma, sözkonusu kararname-
nin içeri¤ini, ifllevini de k›sa yoldan
özetliyordu. Çünkü kararnameyle

tam Naziler’e yak›fl›r bir sansür poli-
tikas› uygulanmaya bafllanm›flt›. 

Yasa OHAL Bölgesi'ne yönelik
olarak ç›kar›lm›fl görünmekte

ancak "bölge içinde ya da d›fl›nda
bas›lm›fl olup olmad›¤›na bak›lmak-
s›z›n yay›mlar›n›n durdurulmas› ve-
ya yay›mdan kald›r›lmas›.." fleklin-
deki maddenin sonucunda ülke ge-
nelinde uygulanmaktayd›. Bu yasa-
ya dayan›larak dergiler toplat›ld›,
dergilerin sayfalar› karart›larak ç›-
kart›labildi, pek çok matbaaya ka-
patma cezalar› uyguland›.

Bas›na yönelik bu yasaklamalar,
“yasal” olsa da, bu onun faflist

ve gayri-meflru nitelikte bir yasak
oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Bu
yasaklar, halk›n gerçekleri ö¤ren-
mesini engellemek için konulmufl-
tur çünkü. Halk› mücadeleye ça¤›-
ran sesleri susturmak için konul-
mufltur. ““SSSS KKaarraarrnnaammeessii””, o gün
devrimci, ilerici bas›n›n, yani halk›n
gerçe¤i bilme hakk›n›n üzerinde
sallanan bir k›l›ç gibiydi. Bugün de
55118877 ssaayy››ll›› BBaass››nn KKaannuunnuu’nun ifl-
levinin farkl› oldu¤u söylenemez. 

Yasan›n ad› de¤iflmifl, ifllevi de-
¤iflmemifltir. Oysa, 1990’dan

bu yana geçen y›ll›k sürede, bu ül-
kede “demokratikleflme” ad›na sa-
y›s›z yasalar ç›kar›ld›. Bu yasalara
göre “bas›n art›k özgür”dü. “SS Ka-
rarnameleri” dönemi geride kalm›fl-
t›. Gündem Gazetesi’ne, Yürüyüfl’e,
Halk Gerçe¤i’ne karfl› uygulanan el

koyma, yay›n durdurma cezala-
r›na bir bak›n. Ne fark› var SS
Kararnamesi döneminden?

AKP iktidar› aç›kça “devrim
ve sosyalizmi savunan ya-

y›n yapt›rmayaca¤›m, Kürt so-
rununu yazan yay›n yapt›rma-
yaca¤›m” diyor ve AKP’nin
savc›lar›, hakimleri yay›n dur-
durma kararlar›na devam edi-
yorlar. Osmanl›’da padiflah› ve-
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AKP’nin Devrim ve
Sosyalizm Düflmanl›¤›

Bas›na yyönelik bbu yyasak-
lamalar, ““yasal” olsa dda, bbu
onun ffaflist vve ggayri-meflru
nitelikte bbir yyasak ooldu¤u
gerçe¤ini dde¤ifltirmez.



ya hükümeti elefltirmek gazete ve
matbaalar›n kapat›lmas› için yeterli
bir nedendi. AKP’nin de elefltiri is-
temedi¤i muhakkak. Oligarflinin ifl-
birlikçi düzenine karfl› alternatifle-
rin seslendirilmesini istemedi¤i mu-
hakkak. Osmanl›, 11 May›s l876' da
ilk ssaannssüürr kkaarraarrnnaammeessiinnii yay›nla-
m›flt›. Daha sonra bu kararname ye-
tersiz kald›kça, bask›y›, sansürü pe-
kifltiren yeni düzenlemeler yap›ld›.
Osmanl›’n›n muhalif bas›nla baflet-
mekte zorland›¤›nda uygulad›¤›
“önlemlerin” bafl›nda "bas›lma-
dan önce izin alma zorunlulu-
¤u” geliyordu. Sansür müdürle-
ri vard›; görevleri ertesi gün ç›-
kacak gazeteleri tek tek okuyup
sak›ncal› haberleri, sözcükleri-
ne kadar ay›klamakt›. Ay›kla-
malardan sonra, gazetenin her
sayfas›na ""ggöörrüüllmmüüflflttüürr"" diye
yaz›p imzalarlar ve gazete an-
cak ondan sonra bas›labilirdi. 

AKP savc›lar›n›n yapaca¤›
bir tek bu kalm›flt›r. Çün-

kü, yay›n durdurma gerekçele-
rinde hiçbir bilimsel, nesnel ölçü
yoktur. “Örgüt propagandas›”ndan
el konulan dergilerde o örgüte dair
tek bir kelimenin olmamas›n›n hu-
kuki bir izah›n› yapamaz  hiçbir hu-
kukçu. Geriye bir tek hheerr ttüürrllüü mmuu--
hhaalleeffeettii ssiinnddiirrmmee vvee ssuussttuurrmmaa ge-
rekçesi kalmaktad›r. 

Örgüt progapandas›, hakimlerin,
el koyma ve yay›n durdurma

kararlar›n›n ““ss››nn››ffssaall iiççeerrii¤¤iinnii”” giz-
lemek kararlara koyduklar› göster-
melik bir gerekçedir. Kararlara,
““ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizzmmii ssaavvuunndduu¤¤uu
iiççiinn bbuu ddeerrggiinniinn yyaayy››nn››nn›› dduurrdduurruu--
yyoorruuzz”” diye yazamamakta, bu ne-
denle, “yasad›fl› örgüt” deyip terör
demagojisinin arkas›na s›¤›nmakta-
d›rlar.  

Osmanl› sansüründe en çok san-
sür ve toplatma, ceza gerekçesi

yap›lan kavramlar, "‹htilal", "sui-
kast", "Hükümet darbesi", "ülkenin
bir yerindeki kargafla", "halk›n
memnuniyetsizli¤i" gibi kavramlar-
d›. Gerek AKP’nin muhalefet karfl›-
s›ndaki tutumu, gerekse de savc›la-
r›n devrimci, ilerici dergilere yöne-

lik yasaklamalar› da bir yan›yla ay-
n› kavramlar etraf›nda dönmektedir. 

AKP’nin demokrasiyle, demok-
ratl›kla ilgisi yoktur. AKP’nin

emrindeki savc›lar›n, hakimlerin
devrimci, ilerici bas›na karfl› uygu-
lad›¤› bask›n›n da hukukla ilgisi
yoktur. Tayyip Erdo¤an’›n elefltiriye
tahammülsüzlü¤ü aç›s›ndan çok
benzedi¤i Abdülhamit döneminde
gazetelerde ''yy››lldd››zz'',, ''hhüürrrriiyyeett'',,
''bbuurruunn'' gibi sözcüklerin yaz›lmas›

da yasaklanm›flt›. AKP’nin savc›lar›
da “örgüt propagandas›” anlam›na
gelecek benzeri kelimelerin listesini
ç›karsalar da, dönemin Abdülhamit
döneminden farkl› olmad›¤› belli
olsa!

Hangi iktidar, sansürü koyulaflt›-
r›yorsa, o iktidar›n yalandan,

demagojiden örülmüfl kaleleri yavafl
yavafl zay›fl›yor ve düflüyor demek-
tir. Uygulad›klar› ekonomik politi-
kalar, ald›klar› siyasi kararlar halka
karfl› olan iktidarlar, bu politikalar›n
halk aç›s›ndan olumsuz sonuçlar›
vahim boyutlar›yla ortaya ç›kmaya
bafllad›kça, halk›n gerçekleri ö¤ren-
mesinden daha çok korkarlar. Daha
çok korkan her iktidar, daha çok
bask›ya baflvurur. Bu anlamda AKP
iktidar›n›n bask›lar›n›n artmas›nda
flafl›raca¤›m›z bir olgu yoktur. Kufl-
ku yok ki, bask›n›n artmas›n›n dö-
nemsel nedenleri de var. S›n›r ötesi
sald›r›lardan, 1 May›s’taki faflist te-
röre, demokratik gösterilere kat›lan-
lara karfl› uygulanmaya bafllanan tu-
tuklamalardan devrimci, ilerici ba-
s›na karfl› bask›lara kadar, AKP sin-

dirme-susturma politikas›ndan dev-
rimcileri zay›flatacak bir sonuç al-
mak istemektedir. Devrim ve sosya-
lizm düflmanl›¤› ve de flovenizm te-
melindeki sald›r›, düzenin tüm öteki
kesimlerinin de onay› ve deste¤iyle
sürdürülmektedir. Bu anlamda, dev-
rimci, ilerici bas›na yönelik yay›n
durdurmalar, burjuva bas›n›n da,
AB’ci demokratlar›n da gündemine
bile girmemektedir.  

Onlar›n bu suskunlu¤unun
nedeni, devrimci bas›na

karfl› uygulanan bu terörün
“mahkeme karar›yla” gerçeklefl-
tirilmifl olmas› de¤ildir. Bu ül-
kenin “yarg›”s› devletin bekas›
için infazlara, kaybetmelere
onay vermifltir, yay›n durdurma-
lara m› onay vermeyip hukuku
savunucak?.. Biliniyor ki, özel-
likle devrimci demokratik ku-
rumlara karfl› al›nan say›s›z ka-
rar, hukukun gereklerine de¤il,
polisin isteklerine göre flekillen-
mektedir. AKP iktidar› da, hem
polise, hem yarg›ya bu terörü

uygulamak için en genifl flekilde
icazet vermifltir.  

Devrimci bas›n susturulamaz. 12
Eylül sonras›nda, devrimci ba-

s›n›n yeniden sesini yükseltti¤i
1986’dan beri susturamad›lar. SS
Kararnameleri susturamad›. 1990’
lar›n ikinci yar›s›nda yine yo¤un bir
sansürle karfl› karfl›ya kalm›fl, her
say›m›z› onlarca siyah sayfayla ç›-
kararak da olsa, gerçe¤in sesini hal-
ka ulaflt›rmakta ›srar ve kararl›l›¤›-
m›z› sürdürmüfltük. AKP iktidar› da
bizi, yani, devrim ve sosyalizmi
susturmay› baflaramayacak. Fakat,
düzenin her kesiminin devrimci,
ilerici kesimlere karfl› sald›r›da
hemfikir ve ittifak içinde oldu¤u bir
süreçte, gerek bas›na, gerekse tüm
devrimci demokratik kesimlere yö-
nelik sald›r›lara karfl› bizim de daha
büyük bir güç ve ittifakla ç›kmam›z
gerekti¤i aç›kt›r. AKP’nin faflist te-
rörü karfl›s›nda, tüm ilerici, sol, dev-
rimci, demokrat kesimler, devrimci
demokratik bir cephede birleflme
önerisi ve düflüncesini tekrar de¤er-
lendirmelidirler. 

Say›: 146 5GÜNDEM

AKP’nin ffaflist tterörü
karfl›s›nda, ttüm iilerici, ssol,
devrimci, ddemokrat kkesim-
ler, ddevrimci ddemokratik
bir ccephede bbirleflme ööneri-
si vve ddüflüncesini ttekrar
de¤erlendirmelidirler
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AKP iktidar› sosyalist bas›n›
susturmak için, keyfi cezalar ya¤-
d›rmay› sürdürüyor.

Bunun yeni bir örne¤i olarak,
Halk Gerçe¤i Dergisi’nin 11 May›s
2008 tarihli 6. say›s›na, hukukun
utanç sayfalar›na eklenecek bir ka-
rarla EELL KKOONNUULLDDUU, yay›n› 1 ay
süreyle DDUURRDDUURRUULLDDUU!!

‹STANBUL 13. A⁄IR CEZA
MAHKEMES‹ taraf›ndan al›nan
kararda nöbetçi hakimin isminin al-
t›nda, karar flöyle:

“NÖB. HAK‹M: SEDAT SAM‹
HAfiILO⁄LU

TTÜÜRRKK MM‹‹LLLLEETT‹‹ AADDIINNAA
KKAARRAARR
GGEERREE⁄⁄‹‹ DDÜÜfifiÜÜNNÜÜLLDDÜÜ::

1 - ... HHAAFFTTAALLIIKK olarak bas›l›p
yay›nlanmakta olan HHAALLKK GGEERR--

ÇÇEE⁄⁄‹‹ isimli derginin 11.05.2008
tarih ve 6 say›l› nüshas›n›n 33,,99,,1100,,
1111,, 1122,, 1133,, 1155,, 1199,, 2299,, 3300,, 3333,, 3388,, 4444,,
4477.. ssaayyffaallaarr››,, ddeerrggii kkaappaa¤¤›› vvee bbuu
kkaappaa¤¤››nn iiçç kk››ss››mmllaarr››nnddaa DDHHKKPP--CC
tteerröörr öörrggüüttüünnüünn pprrooppaaggaannddaass››nn››
yyaapptt››¤¤››,, derginin bütününde bu tür
yaz›lar›n yo¤un olarak yay›nland›¤›
aannllaaflfl››lldd››¤¤››nnddaann,, 3713 say›l› kanu-
nun 6/son maddeleri gere¤ince 11
AAYY ssüürreeyyllee ddeerrggiinniinn YYAAYYIINNIINNIINN
DDUURRDDUURRUULLMMAASSIINNAA,, suça konu
haftal›k tüm nüshalar›na 5187 say›-
l› Bas›n Kanunun 25/2. Maddesi
uyar›nca EELL KKOONNUULLMMAASSIINNAA ka-
rar verildi.  10.052008”

Halk Gerçe¤i dergisi taraf›ndan
konuya iliflkin yap›lan aç›klaman›n
tamam›na yak›n›n› yay›nl›yoruz:
“Sözü edilen sayfalarda tek bir keli-
me DHKP-C geçmemektedir. Do-
layl› veya dolays›z, DHKP-C an›l-
mamaktad›r. Söz konusu sayfalarda
do¤rudan veya dolayl› böyle bir
propaganda yoktur. 

Ama hakim, olmayan fleyi BUL-
MUfiTUR(!) Hakimin elinde adeta
bir flablon vard›r; flablonu dergilerin
üzerine koyup, DHKP-C propagan-
das› keflfediyor. 

““TTüürrkk mmiilllleettii aadd››nnaa kkaarraarr”” di-
ye taraf›m›za tebli¤ edilen mahke-
me karar›n›n her kelimesi yyaallaanndd››rr.
Ve böyle bir yalanla Türk milletinin
de bir ilgisi yoktur. Karar ““eemmppeerr--
yyaalliizzmm vvee oolliiggaarrflflii aadd››nnaa”” verilmifl
bir karard›r.

Karar neyi aamaçl›yor? 
Hakim, dergimizde suç arama-

m›flt›r. DHKP-C propagandas› yap›-
l›p yap›lmad›¤›na da bakmam›flt›r.
Baksa, bulamayacakt›r. Bunu kara-
r›n alt›nda imzas› bulunan hakim
Hafl›lo¤lu da bilmektedir. Hakim,
devrim ve sosyalizm ar›yor. Çünkü
görevi, hukuken temsilcisi oldu¤u
s›n›flar ad›na ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizz--
mmiinn pprrooppaaggaannddaass››nn›› ssuussttuurrmmaakk--
tt››rr. Ve do¤rudur, bizim dergimizde

devrim ve sosyalizm vard›r. 

Yaln›zca kendi istediklerinin ya-
z›lmas›n› istiyorlar. Düzeni savunan
bir sol istiyorlar. 

Ve bir ad›m ötesinde, solun hiç-
bir flekilde olmad›¤› bir düzen isti-
yorlar. 

Hakim, iflte bu politikan›n hukuk
alan›ndaki temsilcisi olarak bakm›fl-
t›r dergimize. Bakm›fl ve hukuku
ayaklar alt›na alan, tamamen keyfi
bir gerekçeyle yay›n›m›z›n durdu-
rulmas›na hükmetmifltir. 

Nerede devrim, sosyalizm, dire-
nifl, mücadele varsa, onu yok etmek
istiyorlar; gerekçe haz›r: “DHKP-C
propagandas› yapmak”! 

Hakim, gerekçesi haz›r oldu¤u
için hiçbir emek de harcam›yor. Za-
ten dergiyi okudu¤u, en az›ndan po-
lisin bildirdi¤i ve karar›na gerekçe
yapt›¤› sayfalara bakt›¤› bile flüphe-
lidir. Baksa o karar› “Türk Milleti
Ad›na” diye yazarken yüzü de k›za-
racak belki. Çünkü, derginin söz
konusu yaz›lar›yla DHKP-C propa-
gandas› yapmak aras›nda bir ba¤
kurulamayaca¤› çok ç›plakt›r. 

Baflta da belirtti¤imiz gibi, der-
gimizin ““33,, 99,,1100,, 1111,, 1122,, 1133,, 1155,, 1199,,
2299,, 3300,, 3333,, 3388,, 4444,, 4477.. SSaayyffaallaarr››,,
ddeerrggii kkaappaa¤¤›› vvee bbuu kkaappaa¤¤››nn iiçç kk››--
ss››mmllaarr››”” toplatmaya gerekçe yap›-
lan sayfalard›r. 

Bu sayfalara mutlaka bak›n! Ba-
k›n ve görün hukuk ad›na uygula-
nan terörü: 

Hukuksuzlu¤u ve yasa terörünü
göstermek için çok k›sa bir özet ya-
paca¤›z:

33.. ssaayyffaaddaa;; “‹syan› Büyütelim”
bafll›kl› bir yaz› var. Yaz›n›n hiçbir
yerinde DHKP-C’den do¤rudan ve-
ya dolayl› söz edilmiyor. Yaz› 1 Ma-
y›s direniflini de¤erlendiriyor. 

99--1100.. SSaayyffaaddaa;; ‹‹flflggaall vvee DDiirreenniiflfl
bafll›kl› yaz› var. 1921’de emperya-
list iflgal alt›ndaki 1 May›s’la,
2008’de iflgal alt›ndaki 1 May›s’›

HHaallkk GGeerrççee¤¤ii DDeerrggiissii’’nniinn YYaayy››nn›› DDuurrdduurruulldduu

Devrim ve Sosyalizmi Yazmak Suç Görüldü

bbuu 
sseess
hhiiçç
ssuuss--
mmaadd››!!

bbuu 
sseess
hhiiçç
ssuuss--
mmaadd››!!



anlat›yor. Ve yine yaz›n›n içinde tek
bir kere bile DHKP-C geçmiyor. 

1111,, 1122,, 1133,, 1155.. SSaayyffaallaarrddaa:: 1
May›s’a kat›lanlarla röportajlar var.
Direniflin geliflimini anlat›yorlar.
Anlat›mlar›n hiçbir yerinde DHKP-
C geçmiyor. 

1199.. SSaayyffaaddaa:: ““HHaakk--‹‹flfl’’iinn MMiiss--
yyoonnuu nneeddiirr??”” ve ““11 MMaayy››ss’’aa iiss--
llaammcc›› bbaakk››flfl”” bafll›kl› iki k›sa yaz›
var. Ve, art›k dergiyi okumad›¤› iyi-
ce aflikar olan hakim, tamamen is-
lamc›lar› elefltiriye yönelik bu iki
yaz›da da nas›l olmuflsa DHKP-C
propagandas› bulabilmifl. Bravo
do¤rusu. 

2299--3300.. SSaayyffaallaarrddaa;; Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin 1 May›s’la
ilgili aç›klamas› var. DHKP-C ile il-
gili hiçbir belirtme veya ifade yok. 

3333.. SSaayyffaaddaa;; Ankara ve Ada-
na’daki hukuksuz tutuklamalarla il-
gili iki k›sa haber var. O kadar. 

3388.. SSaayyffaaddaa;; Almanya, Avustur-
ya ve Belçika’da yap›lan 1 May›s
kutlamalar›n›n hhaabbeerrii var. Sayfada
baflka bir fley de yok. 

4444.. SSaayyffaaddaa;; ‹TÜ fienli¤i ile
Deniz Gezmifller’in an›lmas›na ilifl-
kin iki haber yeral›yor. Her iki ha-
berde de herhangi bir flekilde
DHKP-C’nin ad› geçmiyor.  

4477.. SSaayyffaaddaa;; Kontrgerilla tara-
f›ndan öldürülen devrimci gazeteci-
lerin isimlerinin s›raland›¤› bir yaz›
var. Baflka bir fley yok. 

VVee kkaappaakkttaa;; “Taksim Direnifli
Devrimci ‹syand›r” yaz›yor. O ka-
dar. Bunun d›fl›nda tek bir kelime,
tek bir virgül, tek bir ünlem yok. Ve
iflte hakim, bu dört kelimede
“DHKP-C propagandas›” keflfedi-
yor. 

KKaappaakk iiççii’nde ise, Grup Yo-
rum’un Mehmet adl› türküsünün
sözleri var. Baflka da bir fley yok. 

fifiiimmddii ssoorruuyyoorruuzz;; sözü edilen
bu sayfalarda, karara yaz›lan
“suç”un ifllendi¤ini gösterecek tek
bir kelime gösterebilir mi Hakim
Sedat Sami Hafl›lo¤lu?.. Göstere-
mez. Çünkü olmayan fley gösterile-
mez. 

Öyleyse bu karar neyin karar›d›r,
neden verilmifltir?

BBUU KKAARRAARR,, DDÜÜZZEENN‹‹NN YYAA--
SSAA TTEERRÖÖRRÜÜ’’DDÜÜRR.. Evet yap›lana
bir ad koymak gerekirse, karfl› kar-
fl›ya oldu¤umuz uygulaman›n ad›,
hakimler eliyle uygulanan yyaassaa ttee--
rröörrüü’dür. 

Bu TTEERRÖÖRR, devrimcileri sus-
turmak için uygulan›yor. 

Türkiye’de hukuk ad›na, adalet

ad›na bu TTEERRÖÖRRÜÜNN nas›l uygu-

land›¤›n› görmek için Halk Gerçe¤i

Dergisi’nin sözkonusu sayfalar›n›

mutlaka inceleyin. Bu sayfalar› in-

celeyen, kimin terörist oldu¤unu

çok net olarak görecektir. Aç›k söy-

lüyoruz; bu kararlarla, devrimcilere

karfl› terör, hukuk cüppesi giymifltir.  

‹nceleyin ve görün: Yasa yok,

demokrasi yok, hukuk yok, sadece

terör var! 

DERG‹M‹ZE EEL KONUL-

MASI, YYAYINIMIZIN DDUR-

DURULMASI, YYASALARIN

UYGULANMASI DDE⁄‹L,

DEVR‹ME VVE SSOSYAL‹Z-

ME KKARfiI YYASA TERÖRÜ

UYGULANMASIDIR.

DEVR‹M VVE SSOSYAL‹Z-

M‹N SSES‹N‹ BBO⁄AMAYA-

CAKSINIZ! 

HALK GGERÇE⁄‹’N‹ SSUS-

TURAMAYACAKSINIZ!

12 May›s 2008

HHaallkk GGeerrççee¤¤ii DDeerrggiissii 

Sahibi vve YYaz›iflleri MMüdürü

Ünal ÇÇ‹MEN”

Say›: 146 7HALK GERÇE⁄‹

Oligarflinin düzeninde bas›n öz-
gürlü¤ü yok de¤il, fakat özgürlü¤ün
s›n›rlar› var.

S›n›rlar›, devrim ve sosyalizm
düflmanl›¤› belirliyor.

Örne¤in Mahir’i yazmak,
devrimci ve sosyalist bas›n için,
toplatma ve yay›n durdurma
gerekçesi, ama Mahir’i düzen
içi bas›n›n yazmas› suç de¤il.

Bir eylemin haberinin yap›l-
mas› da ayn› flekilde. Sosyalist
bas›ndaki haberler örgüt propa-
gandas›na girer, burjuva bas›nda
benzer flekilde bile verilse, örgüt
propagandas› de¤ildir. Ço¤alt›labilir.

Gerçekte Halk Gerçe¤i Dergi-
si’nin yay›n›n›n durdurulmas› ve
toplat›lmas› için al›nan karar örne-
¤inde oldu¤u gibi, tek kelime örgüt

propagandas› yoktur. Fakat, düze-
ne göre, örgütün propagandas› za-
ten sosyalist bas›n›n varl›¤›d›r. ‹flte
bu nokta oligarflik düzenin bas›n öz-
gürlü¤ünün s›n›rlar›n› çizmektedir.

Sadece oligarflinin bas›n özgür-
lü¤ünün s›n›rlar›n› m› çiziyor? Ha-
y›r, ayn› s›n›rlar, burjuva bas›n için

de geçerlidir. Burjuva ba-
s›n›n bas›n özgürlü¤ü an-
lay›fl›n›n s›n›rlar› da, sos-
yalist bas›n› içine almaz.

Her türlü düflünceye
özgürlük isterler, fakat bu
düflünceler içine sosyalist

bas›n girmez. Asl›nda, her dü-
flünceye özgürlük derken, bir
vurgu eksiktir, beyinlerindekini
tam olarak söylersek ““hheerr ttüürr--
llüü bbuurrjjuuvvaa ddüüflflüünncceeyyee öözz--
ggüürrllüükk”” istemektedirler.

Ayn› kararl›l›kla her türlü dev-
rimci düflüncenin yasaklanmas›n-
dan yanad›rlar.

Bas›na özgürlük mü istiyorsu-
nuz, al›n size özgürlük? ÖÖzzggüürrccee
ooll iiggaarrflfl iikk ddüüzzeenniinn çç ››kkaarr llaarr ››
ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa yyaazz››nn!! 

Siyasette

‹LKE
Devrim ve Sosyalizm

Demezsen 
Bas›n Özgür!
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AKP iktidar›n›n sosyalist bas›na
sald›r›lar›n›n simgelerinden biri, Yü-
rüyüfl Dergisi da¤›t›rken, 7 Ekim
2007’de ‹stanbul Yenibosna’da polis
kurflunuyla vurularak sakat b›rak›lan
17 yafl›ndaki Yürüyüfl da¤›t›mc›s›
Ferhat Gerçek olmufltu.

Ferhat yasal bir derginin da¤›t›m›-
n› yap›yordu, polisler bunu biliyor-
lard›, fakat AKP iktidar›n›n sosyalist
bas›n› susturma politikas›n›n gere¤i
olarak, yasal da olsa Yürüyüfl’ün se-
sinin halka ulaflmas›n› engellemek is-
tiyorlard›.

Bunun için Ferhat’› kurflunlam›fl-
lard›, bunun için, Ferhat’› vuran po-
lisler gözalt›na bile al›nmad›lar, yar-
g›lanmad›lar, tutuklanmad›lar.

Aradan tam 7 ay geçti. 7 ay bo-
yunca Ferhat ve arkadafllar› adalet is-
tediler, Ferhat’› vuran polisin tutuk-
lanmas›n›, yarg›lan›p cezaland›r›lma-
s›n› istediler. Bu taleple Temel Hak-
lar Federasyonu taraf›ndan birçok
eylem gerçeklefltirildi.

77 AAyy SSoonnrraa ‹‹llkk KKeezz
‹‹ffaaddeessii AAll››nndd››

Ferhat’›n polisler taraf›ndan vu-
rulmas›na iliflkin, ilk kez yasal bir ifl-
lem 7 ay sonra yap›ld›. Ferhat, bu sü-
re içinde defalarca suç duyurusunda
bulundu. Fakat, yarg›ya göre suç
yoktu, kafalar›ndakileri söyleyebilse-
ler, Ferhat’› sosyalist bir derginin da-
¤›t›m›n› yapt›¤› için suçlayacaklar.
Dilleriyle söyleyemediklerini eylem-
leriyle söylüyorlard›.

Art›k suç duyurular›na sessizlik-
lerini sürdüremediler ve 7 ay sonra
Ferhat ilk defa, 6 May›s’ta Bak›rköy
Adliyesi’nde savc› karfl›s›na ç›kt›.  

Fakat, Ferhat’›n önüne teflhis için
polislerin daha önce çektirdikleri si-
vil foto¤raflar› konuldu, teflhis iflle-
mine ““GGeennççlliikk ffoottoo¤¤rraaffllaarr››yyllaa tteeflfl--
hhiiss mmüümmkküünn oollmmuuyyoorr”” denilerek,
foto¤rafla teflhise itiraz edilmesinin
üzerine, yüz yüze teflhis yapt›r›lan
Ferhat, 3 polisi teflhis etti.

HHuukkuukkssuuzzlluukk
DDeevvaamm EEddiiyyoorr!!

Savc›l›k soruflturmas› sürerken
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kuru-
lu’na Ferhat’›n vurulmas› olay›yla il-
gili gere¤i gibi soruflturma yürütme-
di¤i gerekçesiyle Ferhat ve avukat›
taraf›ndan Cumhuriyet Baflsavc›s›
hakk›nda soruflturma bafllat›lmas› da
talep edildi. Gerçek ve avukatlar›
adalet talebinden vazgeçmeyecekle-
rini bir kez daha gösterdiler. 

SSoorruummlluullaarr YYaarrgg››llaann››nnccaayyaa
KKaaddaarr SSuussmmaayyaaccaa¤¤››zz!!

Ferhat Gerçek 12 May›s günü Ba-
k›rköy Adliyesi’nde üzerine kurflun
ya¤d›ran polisleri teflhis etmeye de-
vam ederken teflhis öncesi Adliye bi-
nas› önünde toplanan Temel Haklar

Federasyonu üyeleri de bir eylem dü-
zenlediler. Ferhat Gerçek’in de kat›l-
d›¤› aç›klamada Temel Haklar Fede-
rasyonu “Ferhat Gerçek’i Vuran Po-
lis Yarg›lans›n” pankart›n› tafl›d›lar. 

Eylemde yap›lan aç›klamada
“Adalet ‹stiyoruz slogan›n› hayk›r-
maya devam edece¤iz” denildi. Eyle-
min ard›ndan Ferhat’›n polisleri tefl-
hisi için Adliye’ye gidildi. 

PPoolliisslleerr TTeeflflhhiissee GGeettiirriillmmeeddii

Polislerden bir k›sm›, ifadelerinin
al›nmas› için savc›l›¤a getirilmediler.

Soruflturmalarda s›radan insanlar
hakk›nda çok rahat bir flekilde “zorla
getirilme” karar› veren savc›l›¤›n
“adam öldürmeye teflebbüs” gibi a¤›r
bir suç sebebiyle ça¤r›lmas› gereken
polisleri haz›r etmemesi soruflturma-
n›n nas›l yürütüldü¤ünün, pervas›zl›-

¤›n bir ifadesidir. Fer-
hat‘›n yapmaya devam
etti¤i teflhis ifllemlerine,
içlerinde olayda silah
kullananlarda olmak
üzere 4 polis getirilme-
di. Oysaki Ferhat müfl-
teki yani davac›-ma¤-
dur olmas›na ra¤men
hakk›nda savc›l›k tara-
f›ndan zorla getirilme
karar› ç›kar›lm›flt›.

SSoossyyaalliisstt BBaass››nnaa SSaalldd››rr››llaarr››nn
BBiirr ÖÖrrnnee¤¤ii::

** FFeerrhhaatt GGeerrççeekk yyaassaall ddeerrggii
ddaa¤¤››tt››rrkkeenn ppoolliisslleerr ttaarraaff››nnddaann
kkuurrflfluunnllaa vvuurruulldduu

** 77 aayy bbooyyuunnccaa aaddaalleett iissttee--
ddii,, 77 aayy bbooyyuunnccaa ssoorruuflflttuurr--
mmaa ddaahhii aaçç››llmmaadd››

** ‹‹llkk ddeeffaa ssaavvcc››ll››kk ttaarraaff››nnddaann
iiffaaddeessii aall››nnaann FFeerrhhaatt,, ppoolliiss--
lleerrii tteeflflhhiiss eettttii

** AAddaalleett yyeerriinnii bbuullaaccaakk mm››??

Dergi da¤›tman›n
bedeli: Kurflun!

Ferhat ‹çin
Ba¤c›lar’da Gösteri

Temel Haklar Federasyonu 8
May›s’ta Ba¤c›lar Barbaros F›r›n›
önünde yapt›¤› eylemle adalet tale-
bini yineledi. Federasyon ad›na
aç›klama yapan Bahar Kaya “Biz-
ler, temel haklar mücadelesi veren
insanlar›n sokak ortas›nda kurflun-
lanmas›n›, kurflunlayan polislerin
elini kolunu sallayarak gezebilme-
sini, yarg›n›n polisleri aklamas›n›
engellemek için adalet talebimiz-
den vazgeçmeyece¤imizi burada
bir kez daha yeniliyoruz” dedi.

Aç›klaman›n ard›ndan Yürüyüfl
önlükleri giyen okurlar›m›z 64 der-
giyi halka satarak Ferhat’›n katille-
rinin korundu¤unu anlatt›lar halka.



Keyfi Tutuklamalara
Son!

8 Mart mitingine kat›ld›klar› için tutuklanan 9
devrimci için Ankara bafllat›lan “8 Mart Mitingi-
ne Kat›lmak Suç mu? Tutuklananlar Serbest B›ra-
k›ls›n” kampanyas› devam ediyor. 

9 May›s günü Sakarya Caddesi’nde “8 Mart
Mitingine Kat›lmak Suç mu? Tutuklananlar Ser-
best B›rak›ls›n” pankart› açan devrimciler bir kez
daha taleplerini dile getirdiler. Sad›k fienbaba ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada devrimciler üzerin-
deki bask›n›n her geçen gün artt›¤› dile getirile-
rek, Ankara’da 8 Mart’ta yaflanan hukuksuzluk
örne¤inin ayn›s›n›n 29 Nisan’da Adana’da yaflan-
d›¤› ifade edildi. fienbaba, bas›n aç›klamas›n›n
dahi tutuklama gerekçesi oldu¤unu belirtti. Eyle-
me DHP ve Tüm-Bel-Sen’li bir sendikac› olan
Mahmut Konuk da destek verdi.

Alev
fiahin’e
Özgürlük! 

8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’ne kat›ld›¤› gerekçesiyle halen tutuk-
lu bulunan Alev fiahin’e özgürlük talebi Kocaeli’de yap›lan
eylemle de dile getirildi. 10 May›s günü Kocaeli PTT önün-
de yap›lan eylemde Mimarl›k, Mühendislik ve Planlamada
Art› ‹vme Dergisi ad›na Erdo¤an Gönülk›rmaz aç›klamay›
okudu. Tutuklanman›n hukuk ve mant›k d›fl› oldu¤unu vurgu-
layan Gönülk›rmaz “Bask›ya ve sömürüye karfl› ç›kan ve bu
amaçla örgütlü ve kararl› tutum sergileyen her kifli ve grup,
siyasal iktidar›n hedefi olmaktad›r. En küçük hak talebinde
bulunmak, bunun için mücadele etmek ülkemizde suç kavra-
m› haline getirilmifl durumdad›r” dedi.

Kocaeli EMO, EMEP, SDP, SES ve Kocaeli Gençlik Der-
ne¤i üyelerinin kat›ld›¤› eylemde fiahin’e destek amaçl› kart
gönderildi. 

YTÜ’de ‹P Çetesi
‹flbafl›nda

Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
10 May›s günü ‹flçi Partisi’nin kur-
mufl oldu¤u TGB (Türkiye Gençlik
Birli¤i) çetesi, devrimci ö¤rencileri
afifl ast›klar› s›rada Atatürk’ün res-
mini kapat›yorsunuz bahanesiyle
tacizde bulunarak engellemek is-
tedi. TGB’li çetenin müdahalesine
devrimci ö¤renciler cevap vererek
çal›flmalar›na devam ettiler. Ancak
11 May›s günü TGB’liler 6 devrim-
ci ö¤renciye tekme yumruk ve san-
dalyelerle sald›rarak, “Barzani’nin

itleri” fleklinde küfürler ettiler. Dev-

rimci ö¤renciler ise sald›r›ya karfl›-

l›k verirken TGB’yi teflhir eden du-

var gazeteleri, ozalitler haz›rlayarak

›rkç› sald›r›larla y›lmayacaklar›n›

dile getirdiler. 

Haz›rlad›klar› duvar gazetelerini

okullar›ndaki panoya asmak isteyen

devrimci demokrat ö¤rencilerin

karfl›s›na ‹P çetesiyle birlikte okul

yönetimi ç›kt›. Devrimci ö¤renciler

“Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla

Kadar Savafl” sloganlar›yla ‹P çete-

sini okuldan kovarken okul yöneti-

mi fakülteye çevik kuvvet polisleri-

ni sokarak devrimci ö¤rencilere sal-

d›rtmas› sonucu 12 devrimci de-

mokrat yurtsever ö¤renci Tonoz
Kafe önünden joplarla ve biber gaz-
lar›yla sürüklenerek gözalt›na al›n-
d›.

Sald›r›lar›n duyulmas› üzerine
toplanan devrimci demokrat ö¤ren-
ciler okulun kap›s›na ç›karak bir ey-
lem yapt›lar ve sald›r›lar› protesto
ettiler. Gözalt›na al›nan ö¤renciler
ise ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

Bir gün sonra tekrar Tonoz Kafe
önünde biraraya gelen devrimci de-
mokrat ö¤renciler “Rektörlük Polis
‹P-TGB Çetesi ‹flbirli¤ine Geçit
Yok Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pan-
kart› açarak sald›r›lara sessiz kal-
mayacaklar›n› hayk›rd›lar.

Düzen liseli gençli¤in düzen d›fl›-
na ç›kmas›n› istemiyor. Mücadele et-
mesini istemiyor. Bunun içinde sade-
ce liseli gençlik üzerinde de¤il ailele-
ri üzerinde de bask› kuruyor. Liseli
gençlerin ailelerine gidip onlar› tedir-
gin ederek aileler üzerinden liselilere
bask› kurmaya, sindirmeye çal›fl›yor.

Liseli Gençler bu poli-
tikaya 8 May›s tarihinde
yay›nlad›klar› “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” yaz›l›

aç›klama ile cevap verdi. 

Aç›klamada demokratik lise mü-
cadelesinin önüne geçmek için poli-
sin her yöntemi kulland›¤› belirtilen
aç›klamada “Bugün yasad›fl› gösteri-
len verdi¤imiz ba¤›ms›zl›k-demokra-
si ve halk için bilim halk için e¤itim
mücadelesidir. Polis devrimci de-

mokrat ö¤rencilerin ailelerine gide-
rek “çocu¤unuz terörist kurumlara
gidiyor, eylemlere kat›l›yor” denil-
mifltir. Tüm bu bask›larla amaçlanan,
gençli¤e gözda¤› vermek ve sindir-
mektir. Y›llard›r bizler her türlü sal-
d›r›ya, bask›ya ra¤men mücadele-
mizden taviz vermedik. Amaçlar›m›-
za yani “halk için bilim halk için e¤i-
tim” talebimize ulaflana kadar müca-
delemizden vazgeçmeyece¤iz” de-
nildi.

Liseli Gençlik:

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz

Say›: 146 9HABER
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19 May›s
1919; Mustafa
Kemal’in Ban-
d›rma adl› bir

vapurla Samsun’a ç›kmas›, tarihsel
olarak Anadolu ulusal kurtulufl sa-
vafl›n›n bafllang›c› say›l›r. Ve bu, ya-
n›yla kuflkusuz tarihsel bir öneme
sahiptir. Bu savafl›n sonucunda ku-
rulan bir devletin, bu güne özel bir
önem atfetmesi, onu “bayram” ilan
etmesi de normaldir. 

20 Haziran 1938’de Bakanlar
Kurulu, Savarona adl› yatta Mustafa
Kemal’in baflkanl›¤›nda topland›.
Ayn› gün 19 May›s, milli bayram
günleri içine al›nd›. Da¤ Bafl›n› Du-
man Alm›fl marfl› da Gençlik ve
Spor Bayram› marfl› olarak kabul
edildi.

Fakat, bu ülkenin hemen tüm
“milli” gün ve bayramlar›n›n bafl›na
gelen 19 May›s’›n da bafl›na gelmifl,
19 May›s içeri¤inden kopar›lm›flt›r.
Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasisi “yalan”
ve “aldatma” üzerine kurulu bir dü-
zende baflka türlü olmas› da müm-
kün de¤ildir. 

Evet, BBaanndd››rrmmaa Vapuru’nu ö¤-
rettiler, ama onun anlam›n›, tarihi ro-
lünü ö¤retmediler... Gençli¤e bayram
verdiler, ama anti-emperyalist bir ki-
flilik vermediler... 19 May›s’› her za-
man istismar ettiler. Tüm hükümet-
ler, sa¤, sol görünümlü, “milliyetçi,
islamc› veya halkç›” olma iddias›n-
daki tüm düzen partileri ve “askeri”
yönetimler, hepsi 19 May›s’› içeri-
¤inden kopartt›lar... O kadar ki, bir
çok y›l, bu günü, 19 May›s törenine
kat›lacak k›zlar flort giysin mi giyme-
sin mi, etek boylar› ne kadar olsun
tart›flmalar›na hapsettiler.

Böyle olmas› da do¤ald›. Çünkü,
tarihsel olarak 19 May›s’› var eden
düflünce, art›k egemen s›n›flar›n saf-
lar›nda yaflam›yordu. Ulusal ba¤›m-
s›zl›k düflüncesi terk edildi¤inde,
do¤an boflluk, flovenizmle doldurul-

du. Buna ba¤l› olarak da 19 May›s
törenleri, ülkemizde hamasi bir mil-
liyetçili¤e, giderek flovenizmin em-
poze edilmesine ve içeriksiz sportif
gösterilere düflürülmüfltür. 

19 May›slar’›n tarihinden baz›
notlara birlikte bakt›¤›m›zda, nas›l
içinin boflalt›ld›¤›, nas›l istismar
edildi¤i de daha somut görülecektir
san›r›z.  

*

1981’de 12 Eylül Cuntas› tara-
f›ndan yap›lan de¤ifliklikle 19 Ma-
y›s Gençlik ve Spor Bayram›’n›n
ad›, AAttaattüürrkk’’üü AAnnmmaa GGeennççlliikk vvee
SSppoorr BBaayyrraamm›› olarak de¤ifltirildi.
Dönem, “Atatürkçülü¤ün” tüm top-
luma adeta dayat›ld›¤› bir dönemdir.
Olur olmaz her yere, her fleye Ata-
türk ad›n›n monte edilmesi, cunta-
n›n hastal›¤› gibidir ve bu hastal›k-
tan 19 May›s da pay›n› alm›flt›r. 

Peki, bu “önemli” isim de¤iflikli-
¤inden sonra, 19 May›s törenlerinin
biçiminde ve muhtevas›nda bir de-
¤ifliklik olmufl mudur derseniz, ha-
y›r. 19 May›s, “AAttaattüürrkk’’üü AAnnmmaa
GGeennççlliikk vvee SSppoorr BBaayyrraamm››”” olduk-
tan sonra da, stadlarda gençler kla-
sik, yarat›c›l›ktan bile uzak ve genç-
ler için adeta bir eziyete dönüflen
sportif gösterilerine devam ettiler!

*

Asl›nda 1919 May›s’›n› çok daha
anlaml› k›lan bir olay daha vard›r ki,
resmi tarih bunun üzerinde çok dur-
maz. Bu “bayram”› vesile say›p,
bunlar› ö¤retmezler gençli¤e. 

‹‹llkk KKuuvvaayy›› MMiilllliiyyee,, 1919 Ma-
y›s'›n›n sonlar›nda Ödemifl'de kurul-
mufltur. ‹lk planda 120 kiflilik bir
milis kuvveti oluflturuldu ve bu kuv-
vete KKuuvvaayy›› MMiilllliiyyee ad› verildi.
Ödemifl Kaymakam›’n›n da, ‹stan-
bul’daki iflgale teslim olmufl Os-
manl› saltanat yönetimine tav›r al-
mas›yla, depodaki 1600 silah halka
da¤›t›ld›. Kuvay› Milliye'nin ilk ça-

t›flmas› da 2200 MMaayy››ss''ttaa Ödemifl’in
iflgaline karfl› gerçeklefltirilen dire-
nifl oldu.

Gençler, hamaset yerine bunlar›
ö¤renseler fena m› olur? Ama iflbir-
likçileflmifl, emperyalizme karfl› sa-
vafl› bir yana b›rak›n, emperyalizm
sözcü¤ünü bile sözlüklerden ç›kar-
mak isteyenler için, “Atatürk’ü an-
ma” istismarc›l›¤›, daha çok yak›-
fland›r. 

*

Ama san›lmas›n ki, 19 May›s’›,
Atatürkçülü¤ü istismar, 12 Eylül
Cuntas›’yla bafllad›. Her ikisinin is-
tismar›n›n da tarihi çok eskiye uza-
n›r.. 19 May›s’a yönelik ilk istismar
örneklerinden biri hemen Mustafa
Kemal’in ölümünün hemen ard›n-
dan görülmüfltü. 

1941’de 19 May›s vesilesiyle,
Samsun-Ankara aras›nda, "‹stiklalin
kurtar›c›s› Ebedi fieften, koruyucusu
Milli fiefe" ad›yla bir bayrak yar›fl›
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. ‹smet ‹nönü,
“milli flefli¤ini” pekifltirmek için 19
May›s’tan uygun araç m› bulacakt›.

*

19 May›s, düzenin görünürde
önem verdi¤i günlerden biri oldu¤u
için, bugün birçok yeninin, bafllan-
g›c›n da tan›¤› olmufltur. Mesela,
Cumhuriyetin sahip oldu¤u ilk deni-
zalt›lardan biri 19 May›s 1939'da
denize indirildi... Ankara Gençlik
Park›, bir 19 May›s günü (1943) ya-
p›lan törenle hizmete aç›ld›...  ‹nö-
nü, “çok partili demokrasiye geçifl,
yönetimde liberalleflme” diye adlan-
d›r›lan yeni düzene geçifli, 1945 y›-
l›n›n 19 May›s nutkunda aç›klad›...
Listeyi uzatabiliriz, ama bu örnek-
ler, 19 May›s’›n düzen için tafl›d›¤›
simgesel anlam› göstermeye yeter.
Fakat iflte o kadar. O simgesel anla-
m›n muhtevas›n› unutturmakta da
ustad›rlar. Çünkü, düzenin devam›,
bu muhtevay› unutturmakta, bu top-
raklar üzerinden ulusal ba¤›ms›zl›k
düflüncesini silmekten geçmektedir. 

*

‹flte bu nedenledir ki, flunu çok
kesin olarak söyleyebiliriz: Emper-
yalizme ba¤›ml› iflbirlikçi iktidarlar,
iktidarlar›n› korumak için gerekirse,

‹çi Boflalt›lm›fl Bir Bayram1199 MMaayy››ss



19 May›s’› tümden de ortadan kald›ra-
bilirler... Nitekim, kald›rmam›fllarsa
da, yasaklayabilmifllerdir. 

*

1960 y›l›nda, MMeennddeerreess iktidar›,
1199 MMaayy››ss ggöösstteerriilleerriinnii yyaassaakkllaadd››..

DP hükümetinin Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›, 16 May›s günü aç›klad›¤› ka-
rar›nda gösterilerin yasakland›¤›n› du-
yurdu. Sebep belliydi. DP iktidar›
gençli¤in öfkesinden dinamizminden
korktu¤u için, 19 May›s’ta gençli¤in
öfkesinin DP’ye yönelmesi ihtimali-
nin önünü kesmek için yasaklam›flt›
gösterileri. 

Bu yasak, 27 May›s’›n  sadece 8
gün öncesine denk geliyordu... Örnek
aç›k; bu ülkeyi yönetenlerin hiçbir
milli, ahlaki de¤eri yoktur. Bu düzenin
yöneticileri, 19 May›s’› bile yasakla-
yabilirler gerekti¤inde. Oysa bir önce-
ki sene 19 May›s’a dair kimbilir ne nu-
tuklar atm›flt› Celal Bayar ve Adnan
Menderes...  

*

Gericili¤in AKP’yle siyasi ve sos-
yal hayat›m›za girdi¤ini sananlar, sa-
dece 19 May›slar’a iliflkin tart›flmalar›
araflt›rsalar, hat›rlasalar, ne kadar ya-
n›ld›klar›n› görecekler. ‹flte size örnek:

1984 y›l›n›n 28 fiubat’›nda Milli
E¤itim Gençlik ve Spor Bakanl›¤›  ta-
raf›ndan al›nan bir kararla 19 May›s
törenlerinde k›z ö¤rencilerin flort giy-
meleri yasakland›.

‹ktidarda, bugün kimilerinin libera-
lizmi ülkemize getiren parti olarak öve
öve bitiremedi¤i AANNAAPP vard›. Ki 19
May›s’taki bu flort yasa¤›, AKP’nin
kapatma davas›ndaki gerekçelerden
hiç de farkl› de¤il... 

*

1970’lerin ikinci yar›s›nda, ülke
çap›nda süren çat›flmalar, 19 May›s’a
da yans›m›flt›. 

19 May›s 1976'daki "Gençlik ve
Spor Bayram›" gösterilerinde ‹stan-
bul’da bir grup iktidar› protesto göste-
risi yapm›flt›. "Katil ‹ktidar" diye slo-
gan atan kitleye polis sald›rarak, yaka-
lad›¤› bütün seyircileri dövdü. Anka-
ra'daki 19 May›s törenlerinde ise, fa-
flistlerin gösterisi vard›; Etekli k›zlar›
protesto eden faflistler ""mmiillllii kk››yyaaffeett,,

bbuu nnee rreezzaalleett"" slogan› at›yorlard›.

Asl›nda toplumdaki politikleflme-
nin bir yans›mas›yd› bunlar da; nite-
kim, 19 May›slar’›n kendisi de zaten,
esas›nda düzene karfl› ideolojik müca-
delenin bir zeminidir. Yar›n bu zemin
elbette pratik bir mücadele zeminine
de dönüflebilir. 

*

19 May›s’›n düzen güçleri taraf›n-
dan nas›l istismar edildi¤ine yine 12
Eylül Cuntas›’ndan bir örnekle devam
edelim. 

Bilindi¤i gibi, cuntan›n flefi Kenan
Evren, bir ara, hemen tüm konuflmala-
r›nda ayetlerden, hadislerden bölümler
okumaya bafllam›flt›. Üstelik bunu da
yine “Atatürkçülük”le ba¤daflt›racak
flöyle örnekler sergiliyordu:

Evren, 5 Ocak 1981'deki konuflma-
s›nda aynen flöyle diyordu: “Türk ulu-
su, yaflam›n›n en büyük talihini, ulu
önder Atatürk'ü kendisine bahfleden
Tanr› lütfuna borçludur."

Bu kafa, 19 May›s’›, emperyalizme
karfl› ulusal savafl› anlayabilir ve anla-
tabilir mi? Nitekim, Mustafa Kemal’i
ve 19 May›s’› kimli¤inden, içeri¤in-
den tamamen koparan ve istismar›n en
uç örneklerinden birini veren flu sözler
de Evren’e ait:

"Atatürk'ün hayat›nda 19 rakam›-
n›n büyük önemi vard›r... 19 May›s
1919'da Samsun'a ç›kt›... 3 tane 19'un
toplam› olan 57 yafl›nda öldü...” (13
fiubat 1981 tarihli Harbokulu'ndaki
konuflmas›) 

19 May›s’›n içinin boflalt›lmas› ve
istismar› konusunda baflka söz söyle-
meye gerek yok herhalde. 

Bu ülkeyi yönetenlerin, “Milli E¤i-
tim”e bakanl›k yapanlar›n, genelkur-
maydakilerin, k›sacas› hiçbirinin zih-
niyetinin ve yaklafl›m›n›n, Evren’in-
kinden farkl› olmad›¤›na emin olun!
Ve bu zihniyet bize, gayet aç›k biçim-
de anlat›yor ki, ortada gençli¤imizin
kutlayaca¤› bir bayram yok. 

Say›: 146 1119 MAYIS

Emperyalizme bba¤›ml›
iflbirlikçi iiktidarlar, iikti-
darlar›n› kkorumak iiçin

gerekirse, 119 MMay›s’› ttümden dde
ortadan kkald›rabilirler. 

Nitekim, kkald›rmam›fllarsa dda,
yasaklayabilmifllerdir. 

““FFaaflfliisstt SSaalldd››rr››llaarraa
KKaarrflfl›› BBiirrlleeflfleelliimm””

Üniversitelerdeki faflist sald›r›-
lar Erzincan ve Eskiflehir’de yafla-
nan sald›r›larla sürüyor. 

13 May›s günü EErrzziinnccaann Üni-
versitesi’ne ba¤l› E¤itim Fakülte-
si’nde yurtsever ö¤rencilere sald›-
ran faflistler Suat Tunç adl› ö¤ren-
ciyi darp ederek a¤›r bir flekilde
yaralad›. Sald›r›y› duyan ö¤renci-
ler biraraya gelerek yaral› arka-
dafllar›na destek olmak istedi.
Hastaneye götürülen arkadafllar›n›
ziyaret etmek isteyen 50 kiflilik
devrimci ö¤renciye bu kez polis-
ler sald›rarak 23 ö¤renciyi gözal-
t›na ald›. 

15 May›s günü ise EEsskkiiflflee--
hhiirr’deki Anadolu Üniversite-
si’nde bahar flenliklerinde stand
açan devrimci yurtsever ö¤renci-
lere 25 kiflilik faflist bir gurühun
ÖGB’lerin gözü önünde sald›r›s›
yafland›. 4 ö¤rencinin yaraland›¤›
sald›r›da faflistler bir kez daha sal-
d›rd›, polisler izledi, faflistlerin
hamili¤ini yapt›. Bunun üzerine
devrimci demokrat ö¤renciler
rektörlü¤ün önünde toplanarak
Rektörle ºgörüflmek istediler.
Rekötr yard›mc›s›yla görüflen
ö¤rencilere “sorumlular hakk›nda
yasal ifllemlerin bafllat›laca¤› sözü
verildi. Eczac›l›k ç›k›fl›na kadar
“Gündo¤du” marfl› ve “Faflizmi
Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z” slo-
ganlar› atarak yürüdü.  

Sald›r›larla ilgili 16 May›s gü-
nü yaz›l› bir aç›klama yapan
Gençlik Federasyonu faflist sald›-
r›larla devrimci demokrat ö¤ren-
cilerin örgütlülüklerini da¤›tma-
n›n ve yok etmenin amaçland›¤›-
n›n alt›n› çizerek faflist sald›r›lara
karfl› birleflme ve mücadele etme
ça¤r›s› yapt›.                                 



ODTÜ’de “DEVR‹M” Meflalesi
Yanmaya Devam Ediyor

ODTÜ’lü ö¤renciler Deniz Gezmifller’in döneminden ka-
lan ve y›llard›r gelenekselleflen DEVR‹M yaz›s›n›n meflale-
lerle yaz›lmas›na sahip ç›karak bu y›lda 1500’ü aflk›n ö¤ren-
cinin kat›l›m›yla DEVR‹M yaz›s›n› yazd›lar.

7 May›s’ta Fizik Bölü-
mü’nün önünde toplanan ö¤-
renciler “Yaflas›n Devrimci
ODTÜ, Faflizme Karfl› Omuz
Omuza, Mahir Hüseyin Ulafl,
Kurtulufla Kadar Savafl” slo-
ganlar›yla Devrim Stadyu-
mu’na yürüdüler. Ankara Genç-
lik Derne¤i ve “Alev fiahin’e
Özgürlük” pankart›yla Mimar-
l›k, Mühendislik ve Planlamada
Art› ‹vme Dergisinin de  kat›ld›¤› eylemde stadyum önünde
devrim flehitleri sayg› durufluyla selamland›. Stadyuma giren
ö¤renciler Sevinç Eratalay ve ‹nti ‹llimani’nin türküleriyle
cofltular. Konser s›ras›nda ö¤renciler stadyumun çimlerine
mumlarla DEVR‹M yaz›s› yazan ö¤renciler “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ortak Düflman Amerika’d›r, Bilge
Han Karpat Yaln›z De¤ildir, Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤i-
tim” sloganlar›yla taleplerini dile getirdiler.

‹TÜ fienlikleri
Engellemelere
Ra¤men Yap›ld›

22. Geleneksel Bedri Karafakio¤-
lu ‹TÜ Ö¤renci fienlikleri 6-9 May›s
tarihleri aras›nda ‹TÜ Maslak Kam-
pusü’nde yap›ld›.

Rektörlü¤ün flenli¤i tüm engelle-
me çabalar›na ra¤men ö¤rencilerin
kararl› tutumu ve açt›klar› imza kam-
panyas›yla di¤er ö¤rencileri, ö¤retim
görevlilerini ve üniversite personeli
duyarl› k›lmas›yla rektörlük geri
ad›m atmak zorunda kald›. 

6 May›s’ta bafllayan flenli¤in ilk

gününde KSB küçük salonda “Ba-
¤›ms›zl›k ve Gençlik” konulu panel
düzenlendi. fienlik Avukat Behiç Aflc›
ve Halkevleri Genel Baflkan Yard›m-
c›s› ‹lknur Birol’un konuflmac› olarak
kat›ld›¤› panelle bafllad›. ‹kinci gün
“Siyasal ‹ktidar ve E¤itim” paneline
ise Bo¤aziçi Üniversitesi’nden ‹zzet-
tin Önder, Marmara Üniversite-
si’nden Fuat Ercan ve TTB’den Ali
Çerkezo¤lu konuflmac› olarak kat›ld›-
lar. Konuflmalarda Türkiye’deki e¤i-
tim sisteminin çarp›kl›¤›na de¤inildi. 

8 May›s’ta da  Ö¤renci Meclisi
Kulübünün düzenledi¤i “Kulüpler
Tart›fl›yor” bafll›kl› foruma davetli
olarak kat›lan ve kendisi de bir
‹TÜ’lü olan Metin Yavuz kat›ld›.
Yavuz, ‹TÜ Geleneksel fienlikle-
ri’nin tarihine, üniversitelerde ö¤ren-
cilerin yaflad›¤› sorunlara ve örgüt-
lenme içinde sanat›n önemine de¤in-
di. Foruma kat›lan T‹M‹S, Kad›n›n
Atölyesi, HBSK Müzik Birimi, ‹TÜ
Sahnesi, Gençlik Federasyonu ve
Kolektifli ö¤renciler de “Üniversite-

lerde Sosyal Yaflam ve ‹TÜ fienlikle-
ri”ni, ‹TÜ flenliklerinin birlikte ör-
gütlenmesinin önemine vurgu yapt›-
lar. Yap›lan sohbet ve oyunlar›n ar-
d›ndan Kad›n›n Atölyesi “Demir Çe-
neli Melekler” filminin gösterimini
yapt›. 

9 May›s flenli¤in son gününde
“‹TÜ’lü Ülkücüler” ad› ile flenli¤i
engellemek için  yürüyüfl düzenleme-
ye çal›flan sivil faflistler, yemekhane-
ye kadar planlad›klar› yürüyüflü iptal
edip polis korumas›nda rektörlük
önüne kadar yürüyüp da¤›ld›lar. Tüm
engellemelere ve polisin ablukas›na
ra¤men devam eden flenlikte 15:30
da sanatç›lar›n verece¤i konserler
bafllad›. Erdal Bayrako¤lu, Efkan fie-
flen, Grup Yorum, Kolektif Müzik
Atölyesi ve Grup Yediçeflni’nin sah-
ne ald›¤›  konserde Grup Yorum sah-
neye ç›kt›¤› esnada kat›l›m say›s›
600’e ç›kt›. Konser esnas›nda  s›k s›k
“Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulufla Ka-
dar Savafl, K›z›ldere Son De¤il Savafl
Sürüyor” sloganlar› at›ld›.

Seminer: Yeni-Sömürge 
Türkiye’de E¤itim

Gençlik Federasyonu üyeleri “Yeni Sömürge
Türkiye’de E¤itim” kampanyas› çerçevesinde ‹s-
tanbul ve Ankara’da düzenledikleri seminerlerle
Türkiye’deki e¤itim sistemini tart›fl›yor, sorunlar›-
n›n çözümünü hep birlikte ortaya koyuyorlar.

10 May›s’ta ‹stanbul’daki Federasyon binas›nda
“Yeni Sömürgecilik Nedir?” “Türkiye Nas›l Sömür-
geleflti?” konulu bir seminer düzenledi. 70 kiflinin
kat›ld›¤› seminerde konuflan Gençlik Federasyonu
üyesi Serkan Onur Y›lmaz Türkiye’nin sömürgelefl-
mesinin tarihsel aflamalar›n› anlatarak ba¤›ms›zl›k
mücadelesinin önemine vurgu yapt›. Gençli¤in ba-
¤›ms›zl›k mücadelesinde her zaman en önlerde yer
ald›¤›na de¤inen Y›lmaz, anti-emperyalist mücade-
leyi sürdürmenin öneminin alt›n› çizdi. 

Ankara Gençlik Derne¤i’nin 10 May›s günü
düzenledi¤i seminerde Ankara Gençlik Derne¤i
çal›flanlar› Evrim Yücel ve Onur Y›ld›r›m’›n ko-
nuflmac› olarak kat›ld›. Yeni sömürgecili¤in ülke-
mizdeki ve dünyadaki di¤er sömürge ülkelerde
e¤itime nas›l etki etti¤inin de tart›fl›ld›¤› seminerde
sorunlar›n halk için bilim halk için e¤itimi savunan
bir e¤itim sisteminde oldu¤u vurgusu yap›ld›.
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Gençli¤in bayram›n› kutluyor
düzenin efendileri; kutlu olsun genç-
ler bayram›n›z!

Bayram›n›z kutlu olsun, iflsizli¤e
devam...

Bayram›n›z kutlu olsun, yozlafl-
maya devam...

Bayram›n›z kutlu olsun, apolitik-
li¤e devam...

Bayram›n›z kutlu olsun, okuldan
at›lmalar, gözalt›lar, iflkenceler, tu-
tuklamalar devam...

Bayram›n›z kutlu olsun, fakat e¤i-
tim hakk›m›z demeyin...

Bak›n düzen nas›l da gençli¤e de-
¤er veriyor. Senenin bir günü gençli-
¤in bayram›n› kutluyor. 19 May›s se-
nin bayram›n, kutla ama sorunlar›m
deme, ifl deme, ekmek deme, okul de-
me, hak-özgürlük, adalet deme... Dü-
zenin sana reva gördü¤üne tevekkül
ederek boyun ey, baflka bir fley iste-
me... ‹flte kahve köfleleri, bofl sokaklar,
batakl›klar, uyuflturucu, fuhufl, h›rs›z-
l›k seni bekliyor... Açl›k, yoksulluk sa-
na tanr›n›n bahfletti¤i bir kaderdir. Ka-
derine raz› ol, kutlu olsun bayram›n...

Peki, 19 May›s’ta bayram› kutla-
nan gençli¤imizin içinde bulundu¤u
durum nedir? Sorunlar› nedir? Gele-
ce¤i ne kadar güvendedir? Zaman›n›
nas›l geçirir, ne ile ilgilenir, nas›l ya-
flar, ne düflünür?

Gençli¤in bayram›n› kutlamak
yerine, bunlar› gündeme almak, tar-
t›flmak ve çözümler üretmek gerek-
mez mi?

SSoorruunn:: ‹‹flflssiizzlliikk vvee YYookkssuulllluukk

55 MMiillyyoonn GGeennçç ‹‹flflssiizz

Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program›’n›n (UNDP) ““TTüürrkkiiyyee’’ddee
GGeennççlliikk”” konulu raporuna göre;

Türkiye'de 55 mmiillyyoonn ggeennçç bbooflflttaa..
Kimi iflsiz, kimi okulsuz. Günlerini
evde, sokakta ve kahvehane köflele-
rinde geçiriyorlar.

1 milyon genç ifl ar›yor. 300 bini,

y›llard›r süren u¤rafllar›n sonunda ifl
bulma umudunu kaybetmifl.

2.2 milyon genç kad›n okumuyor,
çal›flm›yor.

600 bin genç ise engelli. Onlar›n
ifl bulma ümitleri hiç yok.

2005 y›l›nda ‹stanbul’da 14-19
yafl aras› gençler içinde yap›lan baflka
bir araflt›rmada, gençlerin yüzde 38’i
dönmemek üzere yurtd›fl›na gitmek
istedi¤ini söylüyordu.

2007 y›l›nda çeflitli üniversiteler-
de yap›lan araflt›rma da, üniversiteli
gençli¤in 10’da 9’unun ifl bulma ümi-
dinin olmad›¤›n›, yüzde 90’›n›n para-
s›zl›k sorunu yaflamaktan flikayet etti-
¤ini gösteriyordu.

Fiziken çal›flmas›n›n önünde en-
gel olmayan gençlerimize bile ifl ola-
na¤› sunmayan düzenin, engelli
gençlerimize ifl ve gelecek sunmas›
zaten beklenemez.

Rapora göre, çal›flma yafl›ndaki
nüfus Türkiye’de her y›l 800 bin kifli
artacak.

Peki, mevcut durumda bile 5 mil-

yon genç iflsizken, bu artan nüfusa
nas›l bir olanak sunulacak, nas›l bir
gelecek haz›rlanacak?

Bu soruya sistemin verilmifl bir
cevab›n›n olmad›¤›n› biliyoruz.

Peki, iflsiz, geleceksiz 5 milyon
genç ne yaps›n?

Elbette, sistem için bu 5 milyon
genci denetlemek, sistem için tehli-
keli hale gelmesini engellemek flart. 

Nitekim UNDP de bu tehlikeye
iflaret ederek uyar›yor: ““GGeennççlleerree ddaa--
hhaa ççookk vvee ddaahhaa iiyyii iiflfl iimmkkâânnllaarr›› ssaa¤¤--
llaayyaammaazzssaa,, ggeelleeccee¤¤iinn ggeennççllii¤¤ii üüllkkee--
ddee ssoossyyaall,, ppoolliittiikk vvee eekkoonnoommiikk ggeerrii--
lliimmlleerriinn bbiirr kkaayynnaa¤¤›› hhaalliinnee ggeelleebbii--
lliirr..””

‹flte bu tehlike, düzenin ggeennççlliikk
ppoolliittiikkaass››nn›› da flekillendiriyor: AAppoo--
lliittiikklleeflflttiirrmmee,, yyoozzllaaflfltt››rrmmaa,, bbaasskk›› aalltt››--
nnaa aallmmaa,, mmaaffyyaayyaa,, uuyyuuflflttuurruuccuuyyaa,,
kkuummaarraa,, hh››rrss››zzll››¤¤aa yyöönnlleennddiirrmmee..

SSoorruunn:: AAppoolliittiikklleeflflmmee

ÖÖrrggüüttlleennmmeekk,, HHaakk vvee ÖÖzzggüürr--
llüükk ‹‹sstteemmeekk BBüüyyüükk SSuuçç

Yine ayn› araflt›rmaya göre, 15-24
yafl aras› 12 milyon gencin yaflad›¤›
Türkiye’de gençlik ekonomiye, siya-
sete ve karar mekanizmalar›na kat›la-
m›yorlar.

Asl›nda geriye de bir fley kalm›-
yor. Gençlik yaflam›n d›fl›na itiliyor.

Raporda deniyor ki; ““TTüürrkkiiyyee,,
ddüünnyyaaddaa ggeennççlliikk ppoolliittiikkaass›› oollmmaayyaann
eennddeerr üüllkkeelleerrddeenn bbiirrii””..

Oysa sorun bu de¤il. Elbette ki,
Türkiye’nin de bir gençlik politikas›
vard›r. Bu politika ony›llard›r uygula-
narak, apolitikleflmifl, yozlaflt›r›lm›fl,
düflünmeyen, üretmeyen, haklar› için
mücadele etmeyen bir gençlik yarat-
mak hedeflenmifltir.

Gençler, sistemin ilgisinden yok-
sun de¤ildir. Tersine, sistem gençli¤i
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Bayramla AAldat›lan
Gençli¤in DDurumu

� 5 mmilyon ggenç iiflsiz
� 2.2 mmilyon ggenç kka-

d›n ookumuyor, ççal›flm›yor
� 600 bbin eengelli ggenç

bu ddüzende öömür bboyu iifl-
siz

� Gençlerin yyüzde 338’i
dönmemek üüzere yyurtd›fl›-
na ggitmek iistiyor

� Gençli¤in yyüzde
90’›n›n iifl bbulma üümidi
yok

� Üniversiteye ggidenle-
rin ooran› yyüzde 118’de

� Her yy›l üüniversite ss›-
nav›na ggiren ggençlerin üüç-
te 22’si üüniversiteye ggirme
olana¤›ndan yyoksun



bir an bile olsun bofl b›rakmadan ilgi-
leniyor; ne yapaca¤›na, ne düflünece-
¤ine, nas›l yaflayaca¤›na, tersinden ne
yapmayaca¤›na, nas›l düflünüp, nas›l
yaflamayaca¤›na, neyi be¤enip neyi
be¤enmeyece¤ine kadar karar veri-
yor, yönlendiriyor.

Düzen, kurumlar›n› seferber et-
mifl, polisinden yarg›s›na, uyuflturu-
cu, fuhufl flebekelerine, medyaya ço-
¤u düzenin gençli¤e yönelik politika-
lar›n› hayata geçirmek için seferber
durumdad›r.

Fakat, bunlar›n fonksiyonlar›,
gençli¤i e¤itmek, yetifltirmek, gençli-
¤e gelecek haz›rlamak de¤il, gençli¤i
denetim alt›na almakt›r.

Örne¤in, Türkiye’deki e¤itim ku-
rumlar›na bak›n, adeta e¤itimle de¤il,
““eemmnniiyyeettllee”” görevlidirler. Gençlerin
en küçük politik, sosyal, kültürel fa-
aliyetleri, örgütlenmeleri, eylemleri
s›k› bir denetim alt›nda engellenir,
yasaklan›r. Çeflitli biçimlerde ceza-
land›r›l›r.

Gençlik politikayla ilgilenmeye-
cek, halk›n ve kendisinin sorunlar›yla
ilgilenmeyecek. Gençlik ne yapmal›-
d›r peki? E¤lenmeli, olabildi¤ince tü-
ketmeli, dünyada, ülkesinde ve hatta
çevresinde olup bitenlere boflvermeli,
cinselli¤inin peflinde koflmal›d›r. ‹flte
bu, ony›llard›r ülkemizde düzenin
gençlik politikas›d›r.

Bu politika, gençli¤in, eflitlik, hak,
özgürlük, adalet gibi de¤erleri b›rakt›-
rarak, yerine para, cinsellik, marka, in-
ternet, cep telefonlar›, e¤lence hayat›
vb.’ni de¤er olarak benimsetmeyi
amaçlayan bir politikad›r.

SSoorruunn:: KKüüllttüürreell
AAhhllaakkii BBoozzuullmmaa

HHeeddeefflleerrii YYoozzllaaflflmm››flfl,, DDeejjeennee--
rree GGeennççlliikk YYaarraattmmaakktt››rr

Yine 2005 y›l›nda, ‹stanbul’da ya-
p›lan sözünü etti¤imiz araflt›rmaya
göre, liseli gençlerin yüzde 60’› iç-
kiyle 15 yafl›n alt›nda tan›fl›yor, yüz-
de 39'u sigara içiyorlar.

Gençli¤in bir k›sm›, ““iinntteerrnneett bbaa--
flfl››nnddaa zzaammaann ggeeççiirrmmeeyyii,, mmaarrkkaa ggiiyy--
mmeeyyii””,, ““gglloobbaalllleeflfleenn ddüünnyyaayyaa”” ayak

uydurmak olarak görüyor.
BM bünyesinde 2003 y›l›nda ya-

p›lan bir araflt›rmaya göre;  Türki-
ye'de bütün flehirlerde uçucu madde,
esrar, ecstasy ve eroin kullan›m›nda
art›fl var. UUççuuccuu mmaaddddee kkuullllaannmmaa
yyaaflfl›› 1111,, eessrraarraa bbaaflflllaammaa yyaaflfl›› 1166,, eeccss--
ttaassyy kkuullllaannmmaa yyaaflfl›› 1177''yyee iinnddii.. 

Yine Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
2001 y›l›nda, yedi ilin liselerinde ya-
p›lan araflt›rmaya göre, ö¤rencilerin
yüzde 53'ünün esrar› denedi¤i, yüzde
22'sinin aras›ra, yüzde 8,5'unun sü-
rekli kulland›¤›, yüzde 10’unun eroi-
ni denedi¤i, yüzde 4’ünün sürekli
kulland›¤› görüldü.

2000 y›l›nda sadece ‹stanbul'da
çocuk hayat kad›nlar›n›n say›s› 500
olarak belirtiliyor. 2000 y›l›nda yap›-
lan 1. Çocuk Kurultay›'nda, çocuk fa-
hifle olay›n›n korkutucu boyutlara
geldi¤i, fahiflelik yafl›n›n 15'e kadar
düfltüflü, baz› araflt›rmac›lara göre ise
bu yafl›n 12'ye kadar indi¤ine vurgu
yap›l›yor.

Düzen sistemli bir flekilde gençli-
¤i, fuhufl, uyuflturucu batakl›¤›na, e¤-
lence mekanlar›na, barlara sürüyor. 

Herhalde bu batakl›klarda gençle-
rimizin gelece¤ini karartmak için, ül-
kesindeki gençli¤e düflman bir sistem
olmak gerekir.

Elbette ki, öyledir. Ülkemizdeki
sistemin gençli¤e düflman oldu¤u da
gerçektir.

SSoorruunn:: EE¤¤iittiimmssiizzlliikk

GGeennççllii¤¤iinn SSoorruunnllaarr››nn››
ÇÇöözzmmeeyyeenn EE¤¤iittiimm SSiisstteemmii 

Gençli¤in e¤itime iliflkin sorunla-
r› birkaç bafll›kla toplanabilir.

Bunlardan birisi e¤itimin paral›
hale getirilmesi, açl›k ve yoksulluk
içinde yaflayan insanlar›m›z›n, mev-
cut sistem içinde e¤itim olana¤› bula-
mamalar›d›r. 

UNDP’nin araflt›rmas›na göre, iill--
kköö¤¤rreettiimm mezunlar›n›n oran› yyüüzzddee
8899’’dduurr.. Yani yyüüzzddee 1111’’lliikk oran ilko-
kulu bile okuma olana¤›na sahip ola-
mam›flt›r. OOrrttaaöö¤¤rreenniimm görenlerin
oran› yyüüzzddee 5566,, üünniivveerrssiitteeyyee gidenle-
rin oran› yyüüzzddee 1188’’ddee kalmaktad›r.

Her y›l, üniversite s›navlar›na gi-

r e n
gençle-
rin an-
cak üüçç--
ttee bbiirrii
üniver-
sitelere
g i r m e
o l a n a -
¤›na sa-
h i p t i r.
Bunun
anlam›,
ü l k e -
mizde,
a n c a k
üniver-
site ça-
¤›na gelmifl gençlerimizin üçte birine
üniversiteye girme olana¤›n›n sunu-
labildi¤idir. ÜÜççttee iikkiissii bbaaflflaarr›› ddüüzzeeyy--
lleerrii nnee oolluurrssaa oollssuunn üünniivveerrssiitteeyyee
ggiirrmmee oollaannaa¤¤››nnddaann yyookkssuunndduurr..

Sorunlardan bir di¤eri, verilen
e¤itimin düzeyi ile ilgilidir. E¤itim
sistemi bozuktur, bu nedenle e¤itimin
kalitesi düflüktür. Bir örnek; 2007 y›-
l› Ortaö¤retim Kurumlar› Ö¤renci
Seçme S›nav›’na  (OKS) giren 881188
bbiinn 335599 adaydan, 2277 bbiinn 227777''ssii s›f›r
puan alm›fl olmas›d›r.

Keza, 2004 y›l›nda E¤itim-Sen ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamaya göre,
son alt› y›l içinde, ÖÖSSSS vvee LLGGSS''ddee
ttooppllaamm 9966 bbiinn öö¤¤rreennccii ss››ff››rr ppuuaann aall--
dd››,, 22 bbiinn 113311 lliissee bbiirriinncciissii hheerrhhaannggii
bbiirr yyeerrii kkaazzaannaammaadd››..

2007 y›l› OECD raporuna göre,
üye ülkeler aras›nda Türkiye, üniver-
site ve lise mezunlar› say›s›nda son
s›rada, gayri safi milli has›ladan e¤i-
time en az kaynak ay›ran ülkelerin ise
bafl›nda geliyor.

Türkiye’de sadece Sünnileri tem-
sil eden Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›'n›n
bütçesi 22 üniversitesinin toplam büt-
çesine denktir. Elbette, sisteme göre
gençlerimizin okula de¤il, camiye
gitmesi makbuldür.

Peki, gençlerimizi bu duruma ge-
tirmiflken, onlar için 19 May›s neden
ve nas›l bir bayram olabilir ki!

Gelece¤i karart›lm›fl gençli¤in 19
May›s’ta kutlayaca¤› ne olabilir?!
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Gençli¤in ekonomik, kültü-
rel sorunlar› var. Gençlik
apolitiklefltiriliyor. E¤itim ola-
naklar›ndan yoksun b›rak›l›-
yor.

Mevcut sistem içinde yap›-
lan tart›flmalar sorunlara çö-
züm üretmiyor. Çünkü, so-
runlar›n kayna¤›na dokun-
mak istemiyor.

Örne¤in, Birleflmifl Millet-
ler Kalk›nma Program›’n›n
(UNDP) Raporunda, gençli-
¤in sorunlar› vurguland›k-
tan sonra, ““zzoorruunnlluu ee¤¤iittii--
mmiinn 1122 yy››llaa çç››kkaarr››llmmaass›› bbiirr
ççöözzüümm oollaabbiilliirr”” deniyor.

Sorunun kayna¤›n› sorgu-
lamamak, ya da çeflitli ne-
denlerle bu sorgulamadan bi-
linçli olarak uzak durmak,
sorunlar› gerçekçi bir flekilde
ortaya koysa bile, çözümleri
ayn› gerçekçilikle ortaya koy-
may› engelliyor.

Burada, yak›n zamanda
ÖDP’nin de, e¤itim sorunlar›-
na çözüm olarak 12 y›ll›k zo-
runlu e¤itimi önerdi¤ini ha-
t›rlatal›m.

Peki, 12 y›l zorunlu e¤i-
tim, iflsizlik sorununu nas›l
çözecek? Bunun cevab› yok.

Oysa ortaya konulan so-
runlar›n e¤itimin süresini ar-
t›rmakla çözülemeyece¤i or-
tada. Öyle ya, üniversite me-
zunlar› bile iflsizken, 12 y›ll›k
zorunlu e¤itimin, gençlerin ifl-
sizlik ve di¤er sorunlar›n› çö-
zece¤ini önermek, sorunlar›
çözme iste¤inin de¤il, çözüm-
den kaçman›n ürünü olabilir.

Düzen içi düflünmek, dü-
flünceyi bafltan s›n›rl›yor. Oy-
sa, bizler kendimizi neden dü-
zenin kabul edebilece¤i çö-
zümler önermekle s›n›rlaya-
l›m? Elbette, böyle bir zorun-
lulu¤umuz yok. Bu düzen
içinde sorunlar›m›z›n çözü-
münün mümkün oldu¤unu

kan›tlama görevi de bizim de-
¤il, baflarabiliyorsa düzenin
kendisinin görevidir. Biz, so-
runlar›m›z› oldu¤u gibi orta-
ya koymal› ve çözümünü iste-
meli, sadece istemekle yetin-
memeli, çözümü mücadelemiz
ile dayatmal›y›z.

Peki gençli¤in sorunlar›n›n
kayna¤› nedir?

BBiirriinncciissii,, düzenin gençli-

¤in sorunlar›n› çözmeye de-
¤il, egemen s›n›flar›n sorun-
lar›n› çözmeye göre düzenlen-
mifl olmas›d›r.

Bu nedenledir ki, sistem
kendisini üniversiteden me-
zun olan gençli¤e ifl bulmakla
yükümlü görmüyor. Yine, e¤i-
timi flekillendirirken, mezun
olduktan sonra iflsiz kalma-
mas›n› gözeterek flekillendir-
miyor.

Oysa, iflsizlik sorununu
çözmek devletin öncelikli gö-
revleri içinde olmas› gerekir.
Sorunlar›m›z›n nedenlerinden
birisi sistemin bu politikas›
ise, çözüm önerenlerin de e¤i-
timin gençli¤in ihtiyaçlar›na
cevap verecek flekilde düzen-
lenmesini istemesi gerekmez
mi?

‹‹kkiinncciissii,, mevcut e¤itim sis-
teminden memnun olmayan,
elefltiren, sorgulayan, örgüt-
lenen ve hakk›n› arayan
gençli¤i çeflitli yöntemlerle et-
kisizlefltirmeye çal›fl›yor.

Durum buyken, elbette ki,
talebimiz de bu sorunumuzu
çözecek flekilde olmal›d›r.

Dolay›s›yla, sistemin bask›
politikas›na karfl› mücadele
etmek de çözüm için gereken-
ler içinde olmal›d›r.

ÜÜççüünnccüüssüü,, sistem gençli¤i
sadece bask› mekanizmalar›
ile de¤il, apolitiklefltirerek,
sorunlar›ndan uzaklaflt›rarak
da etkisizlefltiriyor.

O zaman, düzenin bu poli-
tas›na karfl› da mücadele et-
meli, gençli¤i, düzenin yozlafl-
t›rmas›ndan kurtarabilecek,
düzene alternatif kültürü ge-
lifltirebilecek politikalar üret-
memiz de gerekir.

DDöörrddüünnccüüssüü,, e¤itimin pa-
ral› hale getirilmesi, okulla-
r›n kap›lar›n›n yoksul ço-
cuklar›na kapat›lmas›d›r. O
zaman buna karfl› da müca-
dele etmek gerekir.

BBeeflfliinncciissii,, faflist sald›r›-
lard›r. Gençli¤in buna karfl›

örgütlenmesini gelifltirmek,
faflist sald›r›lar›n sistemle ba-
¤›n› teflhir etmek, faflist terö-
rü geriletmek için militan bir
çizgide mücadeleyi yükselt-
mek gerekir.

Gençli¤in sorunlar›n› ve
çözümleri detayland›rmak
mümkündür.

Fakat, tüm bu sorunlar›n
çözümü için, zorunlu e¤itimin
8 y›ldan 12 y›la ç›kar›lmas›n›
savunamay›z herhalde?

Konu gelip, sorunlar›m›z›n
çözümünü mü istiyoruz, yok-
sa geçifltirilmesini mi istiyo-
ruz noktas›nda dü¤ümleni-
yor.

Sorunlar›m›z› geçifltirme-
nin, yok sayman›n çeflitli yol-
lar› vard›r. Bu yollardan biri-
si, iflte ““1199 MMaayy››ss GGeennççlliikk vvee
SSppoorr BBaayyrraamm››”” kutlamalar›-
d›r. Geçifltirme politikas›na,
çeflitli kesimler 12 y›ll›k zo-
runlu e¤itimi de eklemek isti-
yorlar.

Fakat, bizler sorunlar›m›-
z›n geçifltirilmesini de¤il, çö-
zümünü istiyoruz. Bu durum-
da ne yapmam›z gerekti¤i
aç›k de¤il mi?

ÇÇöözzüümm
NNeerreeddee??

Sorunlar // ÇÇözümler
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� YY:: KKuurruullttaayy iiççiinn nneeddeenn
bbööyyllee bbiirr iissiimm sseeççttiinniizz?? 

Halk›n her kesimi gibi bizler de
büyük bir bask› ve yozlaflt›rma poli-
tikalar›yla karfl› karfl›yay›z. Özellik-
le 12 Eylül Cuntas›’yla beraber oli-
garfli, tüm halk kesimlerini sindire-
rek kendine muhalif her türlü sesi
kesmek istemifltir. Bu terörden en
fazla nasiplenenlerin bafl›nda da
gençlik gelmektedir. Çünkü gençlik
genel olarak cüretkar, kararl› ve dü-
zen içi kayg›lardan en az etkilenen
bir karaktere sahip olmakla beraber,
ülkemiz özelinde devrim ve sosya-
lizm düflüncesini halk›m›za tafl›yan
olmufltur. Devrimci Gençlik 1960
lardan itibaren bir taraftan okullarda
akademik mücadele verirken bir ta-
raftan da ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› ve
özgürlü¤ü için mücadele ediyordu.
Çünkü o dönem devrimci gençli¤i,
e¤itim sistemini ülkemizdeki ege-
men ideolojiden ba¤›ms›z görmü-
yordu. 

Bizler de bugün bize dayat›lan
e¤itim sistemini içinde bulundu¤u-
muz düzenden ayr› görmüyoruz.
Ülkemiz de bir yeni sömürge ülke
oldu¤u için e¤itim konusunu tart›fl-
mak, ayn› zamanda yeni sömürgeci-
li¤i de tart›flmak anlam›na gelmek-
tedir. Bu yüzden böyle bir ismi uy-
gun gördük. 

� YY:: KKuurruullttaayy''llaa nneeyyii
aammaaççll››yyoorrssuunnuuzz?? 

12 Eylül’ün ard›ndan 90’lar›n
bafl›nda Sovyetler Birli¤i’nin y›k›l-
mas›yla beraber yozlaflt›rma politi-
kalar› en üst düzeye ç›kar›ld›. Bu-
gün de devam etmektedir bu durum.
Yozlaflt›rma politikas›yla amaçla-
nan, insani de¤erlerinden ar›nd›r›l-
m›fl bireyci, bencil, tektip insan mo-
delini hakim k›lmakt›r. ‹flte biz ku-

rultay›m›zla. Düzenin kendi bask›
yöntemleri ve medyas› d›fl›nda biz-
zat e¤itim sistemiyle de bu sonucu
yaratmay› amaçlad›¤› gerçe¤ini tar-
t›flmak, ve bu tablonun bulundu¤u-
muz düzenin bir sonucu oldu¤unu
kavratmak istiyoruz. 

� YY:: KKuurruullttaayy››nn››zz 1199
MMaayy››ss''aa,, yyaannii ‘‘GGeennççlliikk

BBaayyrraamm››’’nnaa ddeennkk ggeelliiyyoorr..
BBuuggüünn ssiizziinn iiççiinn nnee iiffaaddee eeddiiyyoorr??

Özel olarak 19 May›s Gençlik
Bayram›na denk gelmesi için belir-
lemedik Kurultay›m›z›n tarihini.
Ama yine de bu konudaki düflünce-
lerimizi ifade edeyim. 19 May›s ül-
kemizde ba¤›ms›zl›k savafl›n›n bafl-
lang›c› olarak kabul edilir. BBaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk ve ggeennççlliikk kavramlar› bizim
aç›m›zdan da birbirinden ayr› fleyler
de¤ildir. Ancak bugün kutlanan 19
May›s, bu nitelikleri tafl›makta m›?
Ya da ba¤›ms›zl›¤a iliflkin bir muh-
tevas› var m› diye sormak gerekiyor.
Geçmiflten bu yana 19 May›slar hep
gençli¤e floven duygular›n pompa-
land›¤›, gençli¤in sorunlar›n› tart›fl-
mak, gündeme getirmek bir yana,
gençli¤in sesinin bast›r›ld›¤› günler
olagelmifltir.

Dün 6. Filo’yu denize döken
devrimci gençli¤e sald›ranlar da,
bugün TGB, ADKF, Ülkü Ocaklar›,
Alperen Ocaklar›... isimleri ile dev-
rimcilere sald›ranlar da 19 May›s-
lar’› kullanm›fllard›r. Kald› ki ba-
¤›ms›zl›¤›n› yitirmifl yeni sömürge
ülkemizde at›lacak her ad›m emper-
yalizm taraf›ndan belirlenmektedir.
Bu koflullarda ba¤›ms›z›z demek,
demokrasiyle yönetiliyoruz demek
yalandan ibarettir. Bunun için biz
ba¤›ms›zl›k mücadelesinden bah-
setmek durumunday›z. Kurultay›-
m›z›n amaçlar›ndan birisi de budur. 

�YY:: AAKKPP''nniinn ggeennççlliikk ppoolliittii--
kkaass››nn›› nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirrii--

yyoorrssuunnuuzz,, AAKKPP iikkttiiddaarr›› ggeerreekk
yyöönneettiimm,, ggeerreekkssee ddee iiddeeoolloojjiikk

kküüllttüürreell aaçç››ddaann
ggeennççllii¤¤ii nnaass››ll
eettkkiilleeddii?? 

AKP iktidara
geldi¤inden bu yana bir taraftan
ABD’den ald›¤› talimatlar› yerine
getirmeye bir taraftan da halk› kan-
d›r›p koltu¤unu sa¤lamlaflt›rmaya
çal›fl›yor. Bu yüzden hiç kuflku yok
ki bu sene 19 May›s’ta da gençlik
üzerinden ahkam kesecektir. Ancak
yedi y›ld›r kald›¤› iktidar koltu¤un-
da gerçek yüzünü de saklayamam›fl-
t›r. Bir taraftan yoksulluk edebiyat›
yaparken di¤er yandan ppaarraall›› ee¤¤iittii--
mmii ad›m ad›m hayata geçiren
AKP’dir. 

Devlet okullar›na bütçemiz yok
derken özel okullara büyük mebla¤-
larda bütçeler ay›rmaktad›r. Gençli-
¤i özel okullara, özel üniversitelere
yöneltmektedir. Bir taraftan “Avru-
pa’n›n ahlaks›zl›¤›n› ald›k maale-
sef” diye demagoji yaparken di¤er
taraftan Avrupa’n›n yoz bencil kül-
türünü yaymaya çal›flmaktad›r. 

Üniversitelerin paral› olmas›n›
aç›ktan savunan AKP, yoksul emek-
çi çocuklar›na üniversite kap›lar›n›
kapat›yor. Ayn› zamanda mesleki ve
teknik liselileri cilalay›p özendire-
rek, tekellere ucuz ifl gücü sa¤lama-
ya çal›flmaktad›r. 

Liselerde ise, katk› paralar›, ai-
datlar vb. ad› alt›nda liseler adeta ti-
carethane gibi iflletilmekte. Liselile-
rin ÖSS’yi kazanabilmesi için ders-
haneler adeta zorunlu k›l›nm›flt›r.

AKP bütün bunlar› yaparken bir
yandan da gençli¤in inançlar›n› kul-
lanarak gençlik içinde suni çat›flma-
lar yaratmakta, böylece gençli¤i as›l
gündemlerinden uzaklaflt›rmaktad›r.
AKP asl›nda özetle kendinden önce
gelen hükümetlerin politikalar›n›
devam ettirmektedir. Onlara ek ola-
rak ayr›ca gençli¤in, halk›m›z›n di-
ni de¤erlerini sömürmektedir. Bu
yüzden biz Gençlik Federasyonu
olarak, gençli¤i bu suni ayr›mlar-
dan, gündemlerden ç›kar›p, kendisi-
nin sorunlar›na, ülkesin sorunlar›na
karfl› duyarl› olmaya, bu sorunlara
müdahale etmek için örgütlenmeye,
mücadele etmeye ça¤›r›yoruz. 

RRööppoorrttaajj:: OOnnuurr UURRBBAAYY ((GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu YYöönneettiimm KKuurruulluu ÜÜyyeessii))

“Gençli¤i, kendisinin ve ülkesinin sorunlar›na
müdahale edebilecek hale getirmeyi amaçl›yoruz”

Gençlik Federasyonu 18-19 May›s günle-
ri aras›nda “Yeni Sömürge Türkiye’de
E¤itim Kurultay›” düzenliyor. Kurultayla
ilgili Federasyonun görüfllerini sorduk:
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Ü l k e m i z
emperya l i z -
min yeni sö-

mürgesidir. Yeni sömürgecilik eski sömürge yön-
temlerinin teflhir oldu¤u, uygulama alan›n› ve imka-
n›n› kaybetti¤i bir dönemde ortaya ç›km›flt›r. 

Yeni sömürgecili¤in geliflimi özellikle 2. Paylafl›m
Savafl› sonras› olmufltur. 2. Paylafl›m Savafl› öncesi
sömürgecilik, emperyalizmin, ihtiyaç duydu¤u pazar,
ham madde, ucuz ifl gücü imkanlar›n›n bulundu¤u
ülkeyi aç›ktan iflgal etmesi ile gerçeklefliyordu. ‹flgal
edilen yerde bütün bu imkanlar emperyalizmin ihti-
yaçlar› çerçevesinde flekillenir ve kullan›l›rd›. 

Ancak 2. Paylafl›m Savafl› sonras›nda ortaya ç›kan
ulusal kurtulufl bilinci, devrimci dalgalanmalar art›k
emperyalizmin aç›k iflgal koflullar›n› ortadan kald›r-
m›flt›r. Emperyalizm ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sö-
mürü biçimini de¤ifltirmeye, yeni geliflen sürece uy-
gun bir biçim oluflturma ihtiyac› duymufltur. 

Emperyalizmin yeni sömürge iliflkilerini gelifltir-
mesindeki ilk ifli oraya sermaye sa¤lamak, geliflmek-
te olan ülkeleri mali olarak kendisine ba¤›ml› hale
getirmek olmufltur. Emperyalizmin ülkeye sa¤lad›¤›
bu sermaye çarp›k kapitalizmin ihtiyaçlar›n› karfl›lar-
ken ayn› zamanda emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n› da
alabildi¤ine artt›ran bir iliflki sa¤l›yordu. Üretimin
miktar›, flekli, nas›l yap›laca¤›, pazar imkanlar› yani
ekonominin tüm ayaklar› emperyalizm taraf›ndan
belirleniyor, denetleniyordu. Bu flekilde ülkeye so-
kulan sermaye ülke ekonomisini emperyalizme ba-
¤›ml› hale getiriyordu. 

Türkiyedeki yeni sömürgecilik iliflkilerinin bafllan-
g›c› 1940’lar›n bafl›na dayan›r. Bu dönemlerde "bo-
zulan ekonomik durum, SSCB sald›rganl›¤›" gibi baha-
nelerle ABD’nin koruyuculu¤u ve yard›mc›l›¤› isten-
meye bafllad›. Böylelikle 1950’lere kadar emperya-
lizm Marshall, Truman planlar›, askeri ve ekonomik
yard›mlar, ikili anlaflmalar arac›l›¤›yla iflbirlikçi s›n›f-
lar›n› güçlendirirken, yeni sömürgecilik iliflkileri ge-
lifltirildi. 

Ülkemizdeki tüm düzen kurumlar›, yeni sömür-
gecilik iliflkilerinin bafllad›¤› tarihten itibaren emper-
yalizmin amaçlar› ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda flekil-
lenmeye bafllam›flt›r. Sosyal, kültürel, ekonomik, as-
keri tüm kurumlar Amerikanlaflt›r›ld›. 

E¤itimin geliflimi de yeni sömürge iliflkilerinden
ba¤›ms›z olmad›. Ülkemizdeki e¤itim emperyalizmin
ihtiyaçlar› ve ç›karlar› çerçevesinde flekillenen bir ni-

teliktedir. Yani her aflamas›, amaçlar›, hedefleri, ni-
teli¤i emperyalizm taraf›ndan belirlenen, onun tara-
f›ndan örgütlenen, denetlenen bir niteliktedir. Bu
flekliyle tekellerin ç›kar›na göre flekillenen, tekelle-
rin ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir e¤itim verilmektedir
ülkemizde. 

Emperyalizm biliyordu ki e¤itim, bir ülkenin sö-
mürgelefltirilmesindeki en önemli araçlardan biridir.
Emperyalizm istedi¤i insan tipini elbette kendi ku-
rumlar›nda yetifltirebilir. Ve bu yüzden de okullar›-
m›z› “kendi kurumlar›” haline getirdi. ‹deolojisini
okullar›m›zda yaymaya bafllad›. Sorgulamayan, dü-
flünmeyen, sadece itaat eden bireyler yetifltirmeyi
amaçlad›. 

Emperyalizm okullar› halk çocuklar›na kapatm›fl-
t›r. E¤itimi her düzeyde paral› hale getirmifltir. Lise-
ler, üniversiteler de emperyalizmin mali kaynaklar›-
d›r. Bir ö¤rencinin iyi bir liseyi, üniversiteye giriflinin
anahtar› devlet okullar› de¤il, özel dershaneler,
kurslard›r. Çünkü emperyalizm bilgiye, yetene¤e de-
¤il paraya de¤er vermektedir. Günümüzde ö¤renci-
ler bir yar›fl at› gibi yar›flt›r›lmaktad›r ama bu yar›fl
da adaletsiz bir yar›flt›r. Çünkü paras› olan bu yar›fl-
ta zaten kazanacak taraft›r. 

Okullar›m›zda verilen e¤itim bilimden uzak ve ez-
bercidir. Gençlik pratikten kopuk, kal›plaflm›fl bilgi-
lerle flekillendirilmektedir. Bu kal›p ezber bilgiler
gençli¤in sa¤l›kl› geliflimine de¤il emperyalizmin ge-
liflimine hizmet etmektedir. 

Ülkemizdeki e¤itim kapitalizme kalifiye eleman
yetifltiren kurumlard›r. Meslek liselerinde bugün staj
ad› alt›nda fabrika patronlar›n›n kasalar›n› doldur-
maya hizmet etmektedir. Liseli gençler ucuz ifl gücü
olarak kullan›lmaktad›r. Üniversiteler de ayn› nite-
liktedir. Okullar›m›zdaki teknokentler bunun en so-
mut kan›t›d›r. Okullar›m›z›n laboratuarlar› günümüz-
de kapitalistlerin daha fazla kar etmesi için kurul-
maktad›r. 

Yeni sömürge ülkemizin okullar› flovenizmin, ›rk-
ç›l›¤›n körüklendi¤i kurumlar haline gelmifltir. Farkl›
uluslar›n asimile edildi¤i, ana dillerinin kullan›m›n›n
yasakland›¤› bask› kurumlar›d›r okullar. 

K›sacas›, okullar›m›z bugün emperyalizmin eko-
nomik, siyasal, kültürel politikalar›n›n uyguland›¤›
kurumlard›r. 

Gençlik Federasyonu olarak Amerikanlaflt›r›lan
e¤itim sistemini tart›flaca¤›m›z bir kurultay gerçek-
lefltirece¤iz. "Yeni Sömürge Türkiye’de E¤itim" slo-
gan›yla Anadolu’nun dört bir yan›ndan gelecek liseli
ve üniversiteli arkadafllar›m›z›n kat›l›m›yla 18-19 Ma-
y›s günleri gerçeklefltirece¤imiz kurultay›m›za bu ül-
kenin gerçek vatansever, ilerici, demokrat tüm genç-
li¤ini ça¤›r›yoruz. Gelin kurultay›m›zda birlikte tart›-
flal›m, üretelim ve çözüm yollar›n› birlikte bulal›m.

Gençlik Federasyonu

YEN‹ SÖMÜRGE 
TÜRK‹YE’DE E⁄‹T‹M 



Edirne Emniyet Müdürlü¤ü ve
Edirne Valili¤i’nin tüm bask›lar›na
ra¤men “Ortak Düflman Amerika-
d›r’’ konseri, 13 May›s günü Edir-
ne’de Meltem Dü¤ün Salonu’nda
gerçeklefltirildi. 

Haftalar öncesinden
Edirne’de “Ortak Düflman
Amerika’d›r’’ demek için
konserin yap›laca¤› yer
aray›fl›na giriflen Edirneli-
ler s›k s›k polisin engeliy-
le karfl›laflt›lar. Edirne

Emniyet Müdürlü¤ü’nden ve M‹T
mensubu oldu¤unu belirten kifliler
salon sahiplerini tehdit ederek an-
laflmalar› bir bir iptal ettirdiler. Baz›
yer sahiplerini Vak›flar Genel Mü-
dürü bizzat arayarak “bbööyyllee bbiirr
kkoonnsseerriinn yyaapp››llmmaass››nn››nn hhiiçç hhooflfl ooll-
mmaayyaaccaa¤¤››nn››’’ söyleyip yer sahibi
üzerinde bask› kurdu¤u belirtildi.
Baz›lar›nda ise “VVaalliinniinn ttaalliimmaatt››
vvaarr bbuu kkoonnsseerriinn yyaapp››llmmaass››nnaa iizziinn
vveerriillmmeeyyeecceekkmmiiflfl’’ gibi gerekçeler
gösterilerek konser için yer sahiple-
rinin anlaflma yapmaktan vazgeç-
melerini sa¤land›. 

Tüm engellemelere ra¤men kon-
serin çal›flmalar›n› yürüten Edirne
Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler 7
May›s günü Edirne Vali Yrd. Cen-

gizhan Aksoy ile
görüflerek bu uygu-
lama ve bask›lar›n
nedenini sordular.
Aksoy’un buna ce-
vab› “BBeenniimm hhaabbee-
rriimm yyookk,, ssiizziinn mmuu-
hhaattaabb››nn››zz EEmmnniiyyeett
MM üü dd üü rr ll üü ¤¤üü dd üü rr,,
ggiiddiinn oorraayyllaa ggöörr üü-
flflüünn’’ oldu. Bunun
üzerine Edirne Em-

niyet Müdürü Hanifi Avc›’yla görü-
flen Gençlik Dernekli ö¤renciler
“bbiizziimm hhaabbeerriimmiizz yyookk’’ klasik ce-
vab›yla bir kez daha karfl›laflt›lar,
“Ortak Düflman Amerika’d›r’’ de-
menin engellenemeyece¤ini ve kon-

seri gerekirse davet edilen 1000 kifli
ile birlikte Emniyet Müdürlü¤ü
önünde yapabileceklerini ve bu hu-
kuksuzlu¤u her yerde teflhir edecek-
lerini belirten ö¤renciler Emniyet
Müdürlü¤ü’nden ayr›ld›lar.   

Bask›lar bununla da s›n›rl› kal-
mad›. Belediyeden ve emniyetten
yasal belgeleri olmas›na ra¤men
Trakya Üniversitesi Ayfle Kad›n
Yerleflkesi önünde tan›t›m masas›
açan Edirne Gençlik Dernekli ö¤-
rencilere bu kez ÖGB’ler sald›r›r.
13 May›s konser günü dü¤ün salonu
adeta kuflatmaya al›nd›. Savc›l›ktan
ald›¤› izinle salonda arama yapan
polis bir kez daha kendi keyfiyetini
dayatarak Özel Güvenlik fiirketi’ne
ba¤l› salon güvenli¤ine iflini yapt›r-
mayarak kap›da kendisinin üst ara-
mas› yapaca¤›n› belirtti. Bu keyfi
tutuma karfl› koyan Grup Yorum
üyeleri ve Gençlik Dernekli ö¤ren-
cileri polis flefi salonu basmakla ve
konseri bafllatmamakla tehdit etti.
Gitgide tahammülsüzleflen polis
konser salonuna girmek isteyen

halktan insanlar› içeri sokmayarak
görevini yapt›¤›n› iddia etti. Ard›n-
dan bununla da yetinmedi ve hiçbir
yerde görülmemifl bir tahammül-
süzlük örne¤i göstererek konseri iz-
lemeye gelen bir avukat›n üzerini
aramak istedi. Bu hukuksuzlu¤a
karfl› ç›kan avukat› gözalt›na almak-
la tehdit eden polis, hakaretler etti.

Seferber olmufllard› konseri yap-
t›rmamak için. Ancak Trakya Kül-
tür Merkezi müzik toplulu¤u ve  Er-
dal Bayrako¤lu’nun ezgileriyle
konser büyük bir coflkuyla kutland›.
Tiyatro Simurg ve ‹dil Tiyatro Atöl-
yesinin ortaklafla sahneledi¤i “Dok-
tor Kevser’’ adl› oyun yo¤un ilgiyle
karfl›land›. Edirne polisinin bu uy-
gulamalar›n› protesto eden Suavi,
konuflmas›n›n ard›ndan söyledi¤i
türkülerle kitleyi coflturdu.   “Mahir,
Hüseyin, Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl, Türküler Susmaz Halaylar Sü-
rer, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Hal-
k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z’’ slogan-
lar›yla ç›nlayan konserde son olarak
umudun türkülerine ses veren Grup
Yorum ald›. Yorum’un oldu¤u yerde
hep omuz omuza verilir ve halayla-
ra durulur. Bu halaylar bir cevap gi-
bidir konseri engellemek için sefer-
ber olanlara. Ve konser Amerika’y›
çok sevenler oldu¤u gibi hiç sev-
meyenleri de gösterdi bir kez daha...
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AMER‹KA’YI
ÇOK SEV‹YORLAR

PSKAD Çi¤li fiubesi’nden
‘K›rm›z› Kedi’ Oyunu

PSAKD Çi¤li fiubesi’nin
Ege’ den Anadolu’ya Halk Sah-
nesi Tiyatro Grubu 13 May›s
günü Çi¤li Belediyesi’nin Mec-
lis Salonu’nda çocuklara yöne-
lik bir program düzenledi. 

Oyunun Yazar› Bülent Bin-
göl, Yönetmen Deniz Y›ld›r›m
Arpac› ve kostüm tasar›m›n›n
Türkan Do¤an’a ait olan K›rm›-
z› Kedi komedi oyunu halk›n
eme¤iyle kazan›lan paran›n çar
çur edilmemesi gerekti¤inin me-
saj›n› veriyor. 210 çocu¤un ka-
t›ld›¤› programa çocuklar soru-
lar›yla renk katt›. 

Emniyet Müdürlü¤ü, M‹T Mensuplar›, Edirne
Valili¤i, Vak›flar Genel Müdürü, Trakya
Üniversitesi ÖGB’leri... “Ortak Düflman
Amerika’d›r” konserini engellemek için

seferber oldular



Oligarfli, ““KKuuzzeeyy IIrraakk OOppeerraass--
yyoonnuu””nu art›k süreklilefltirdi.  Ame-
rika’n›n icazeti alt›nda ve Irak kuk-
la yönetiminin iflbirli¤iyle hemen
her gün Kuzey Irak topraklar› bom-
balan›yor. Art›k, kaç›nc› ““ss››nn››rr ööttee--
ssii ooppeerraassyyoonnuu”” yap›ld›¤›na iliflkin
bir bilanço tutmak da neredeyse im-
kans›zlaflt›. Kuzey Irak topraklar›
sürekli bombalan›yor. Ayn› zaman-
da, ülke içinde de k›rsal alandaki
operasyonlar ve Kürt demokratik
örgütlenmelerine yönelik sald›r›lar
yo¤unlaflt›r›lm›fl durumda.

Genelkurmay Baflkan› Yaflar Bü-
yükan›t 7 May›s’ta ‹srail Milli Gü-
nü resepsiyonunda, ““KKuuzzeeyy IIrraakk
ooppeerraassyyoonnuu”” için diyor ki; ““NNee ppaa--
hhaass››nnaa oolluurrssaa oollssuunn bbuu ggöörreevvii yyaa--
ppaaccaa¤¤››mm.. BBuu ggöörreevvii yyaappmmaazzssaamm
vvaattaann hhaaiinnllii¤¤iinnddeenn yyaarrgg››llaann››rr››mm..””

Genelkurmay ve AKP; vatan sa-
vunmas› ad›na ne yap›yorlar; bom-
balama ve operasyonlar›n yan›nda,
DTP’lileri ve ulusal taleplerinde ›s-
rar eden Kürtler’i gözalt›na al›yor,
tutukluyorlar, cezalar veriyor ve ne
kadar katlettiklerine iliflkin bilan-
çolar yay›nl›yorlar.

GGöözzaalltt›› vvee ttuuttuukkllaammaallaarr››nn ggee--

rreekkççeelleerrii aarraass››nnddaa iissee flfluunnllaarr yyeerr
aall››yyoorr;; dernek aç›l›fl›na kat›lmak,
cenazeye kat›lmak, taziye evine ka-
ranfil götürmek, örgüt propagandas›
yapmak, mitinglerde yap›lan konufl-
malar... K›sacas›, demokratik haklar
çerçevesinde de¤erlendirilmesi ge-
reken eylemler, oligarfli için gözalt›
ve tutuklama gerekçesi yap›l›yor.

Kendi halk›n› katletmenin vvaattaann
ssaavvuunnmmaass››yyllaa ne ilgisi var? 

Hak ve özgürlükleri yok etmenin
vvaattaann ssaavvuunnmmaass››yyllaa ne ilgisi var? 

E¤er sorun vatan savunmas› ise,
vatan› iflgal eden güçler emperya-
listlerdir, vatan› onlara karfl› savun-
mal›lar. Hay›r bunu yapmazlar. Ter-
sine, Amerikas›’ndan AB’sine em-
peryalizmin ülkemizdeki iflgalinin
iflbirlikçili¤ini yapmaktad›rlar.

E¤er sorun, Büyükan›t’›n söyle-
di¤i biçimiyle vatan hainli¤i mese-
lesiyle, ülkemizi yöneten tüm iflbir-
likçilerin haldeki durumu zaten bu
tan›ma uygundur. Mevcut düzenin
bu suçu yarg›lam›yor olmas›, bu ko-
numlar›n› de¤ifltirmiyor. 

Emperyalist iflgal ve sömürünün
iflbirlikçili¤ini yürütmenin yan›nda,

sürekli yeni anlafl-
malarla, ç›kard›k-
lar› yeni yasalarla
halka ve vatana
ihanetlerini daha
da büyütmektedir-
ler.

Büyükan›t hiç vatana ihanet kav-
ram›n› çarp›tmaya, Kürt düflmanl›k-
lar›n›, ›rkç› kafa yap›lar›n› “vatan”
kavram›n›n arkas›na gizlemeye ça-
l›flmamal›d›r.

Emperyalizm iflbirlikçili¤inin
yan›nda, Kürt halk›n›n ulusal talep-
lerini bask› alt›na almak da vatana
ihanetin bir baflka boyutudur.

Kürt halk› baflta olmak üzere,
onbinlerce insan›m›z›n kan›n›n dö-
külmesinden sorumlu olmak, “terör,
bölücülük” gerekçeleri arkas›na s›-
¤›narak ülkeyi faflizmle yönetmek,
Kürt ve Türk halk› aras›nda düfl-
manl›k yaratmaya çal›flmak, herhal-
de vatanseverlikle aç›klanamaya-
cakt›r.

Tablo Büyükan›tlar’›n nas›l bir
vatan savunmas› anlay›fl› içinde ol-
du¤unu gösteriyor. Bask› ve terörü
kurumlaflt›rmak, faflizmle yönet-
mek, kendi halk›n› katletmek, halk-
lar aras›nda düflmanl›k yaratmaya
çal›flmak, flovenizmi k›flk›rtmak,
provokasyonlar örgütlemek, köyleri
yakmak, halk› göç ettirmek, iflkence
yapmak Büyükan›tlar’›n vatan sa-
vunmas› ad›na yapt›klar›ndan ilk
anda akla gelenlerdir.

Say›: 146 19HABER

‘Vatan Savunmas›’
Emperyalizme Karfl›
Savaflmakt›r

Türkiye oligarflisinin ‹srail ile yü-
rüttü¤ü iliflkiler, her dönem halk düfl-
manl›¤› üzerinde ittifak fleklinde ge-
liflmifltir. ‹flte bu ittifak›n yeni bir
örne¤i: ““‹‹ssrraaiill yyaapp››mm›› iinnssaannss››zz ccaa--
ssuuss uuççaakkllaarr KKuuzzeeyy IIrraakk üüzzeerriinnddee ggee--
ccee--ggüünnddüüzz uuççuurruullaarraakk ttaakkttiikk iissttiihh--
bbaarraatt ttoopplluuyyoorr.. BBuu aayygg››ttllaarr››nn BBaatt--
mmaann mmeerrkkeezzllii oollaarraakk uuççuurruulluupp kkuull--
llaann››llmmaass››nnddaa ‹‹ssrraaiillllii uuzzmmaannllaarr ddaa
ggöörreevv aall››yyoorr..”” 

Bu iflbirli¤i bugün ortaya ç›km›fl
de¤il. Amerikan emperyalizminin iki
sad›k iflbirlikçisi olarak, geçmiflten

günümüze özellikle askeri alanda ol-

mak üzere, birçok alanda sürdürülen

bir iflbirli¤i iliflkisidir.

Bu nedenle, Türkiye oligarflisinin

‹srail’in Filistin halk›na yönelik kat-

liamlar›na karfl› ç›kt›¤›n› sananlar da,

‹srail’den Kürtler’e dostluk bekle-

yenler de yan›lmaktad›rlar.

Her iki ülkenin ortak noktas›

halklara karfl› düflmanl›klar›d›r. Ki,

iflbirli¤i yapt›klar› zemin de buras›-

d›r. Politika yaparken, kimi nedenler-

le birbirlerini k›nayan aç›klamalar

yapmalar›, zaman zaman ç›karlar›
çerçevesinde birbirlerinin hofluna
gitmeyecek iliflkiler gelifltirmeleri bu
gerçe¤in önüne geçmez.

Ortado¤u’da Amerikan ç›karlar›
do¤rultusunda birlikte, halklara karfl›
savaflmaktad›rlar. Bu savafl›n askeri
boyutu, siyasi, diplomatik boyutu,
ekonomik boyutu vard›r.

Bu savafl› sürdürürken, kimi za-
man ezilen halklardan yana gibi gö-
rünmeleri yan›lt›c› olmamal›. Her iki
ülke için de, belirleyici olan, ‹srail
uçaklar›n›n Kürt halk›na karfl› savafl-
ta konumlanmas› gibi, halka karfl›
konumlar›d›r.

Siyonistlerin Batman’da Ne ‹fli Var?
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IMF ile 19. stand-by anlaflmas›-
n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan,
AKP iktidar› IMF’ye yeni bir niyet
mektubu sundu.

Türkiye ekonomisinin emperya-
list tekellere ba¤›ml›l›¤› salt stand-
by anlaflmalar› ile s›n›rl› de¤il. Yeni
bir stand-by anlaflmas› yap›lsa da
yap›lmasa da (ki, IMF’den al›nan
borçlara ba¤›ml› AKP ekonomisi-
nin yeni anlaflmalar yapmas› kaç›-
n›lmaz gibidir), IMF’ye, emperya-
listlere ba¤›ml›l›k, dolay›s›yla em-
peryalizmin ülkemiz ekonomisinde-
ki belirleyicili¤i sürmektedir.

Bunun gereklerinden birisi ola-
rak, IMF’ye yeni bir niyet mektubu
sunuldu. Niyet mektubu, AKP ikti-
dar›n›n, emperyalist ve iflbirlikçi te-
keller için çal›flmaya devam edece-
¤ine dair, IMF’ye verdi¤i sözdür.

Devlet Bakan› Mehmet fiimflek
ve Merkez Bankas› Baflkan› Dur-
mufl Y›lmaz’›n imzalar›n› tafl›yan
““nniiyyeett mmeekkttuubbuu””nun içerdi¤i mad-
delerden bir k›sm› flöyle:

�Elektrikte otomatik fiyatlan-

d›rma sistemi 1 Temmuz 2008’de
yürürlü¤e girecek.

�Sosyal güvenlik hak gasb› ya-

sas›, ekim ay›nda yürürlü¤e girecek.

�Girdi maliyetlerindeki art›fl,

tüketiciye yans›t›lacak.

�Özel Tüketim Vergisi gelirle-

ri azal›rsa, akaryak›t ürünlerinden
al›nan vergi art›r›lacak.

�Yeni yasan›n yürürlü¤e gir-

mesi öncesinde de, emekli maaflla-
r›ndaki art›fl, yasada öngörülen ora-
n› aflmayacak.

�Personel harcamalar› oran›n›

azaltacak bir “kamu personel refor-
mu” yap›lacak.

�Halkbank’›n yüzde 24’ü için

ikinci ““hhaallkkaa aarrzz”” yap›lacak.

Bunlar, AKP iktidar›n›n önü-
müzdeki dönemde uygulamaya ni-
yetlendi¤i ekonomik programd›r.
Bu programda, halk›n açl›k ve yok-
sullu¤una nas›l çözüm  üretilece¤i-
ne dair bir fley yok. Tersine açl›k ve
yoksullu¤u daha fazla büyüterek,
küçük bir az›nl›¤› daha fazla zen-
ginlefltirmenin maddeleri var.

Tekellerin de, tekeller için çal›-
flan iktidarlar›n da  niyetleri hep bo-
zuktur. Niyetleri, halk› daha fazla
soymak, kendilerini daha fazla zen-
ginlefltirmektir. Ekonomik önlemler
dendi¤inde, halktan k›sarlar, kaynak
ihtiyac› dendi¤inde, ellerini halk›n
cebine atarlar, üretimi art›rmak den-
di¤inde, emekçilerin çal›flma koflul-
lar›n›n daha da a¤›rlaflt›r›laca¤›n›n
göstergesidir. ‹flte, yeni niyet mek-
tubunun içerdikleri de bunlard›r.

AB’nin çeflitli konumlar-

daki temsilcileri s›k s›k ül-

kemize gelirler, teftifl eder-

ler, brifing al›rlar, talimatlar

verirler. Bu durum sömürge ül-

ke Türkiye’nin ola¤anlaflan manza-

ralar›d›r.

Son birkaç hafta içinde, bu ola-

¤an manzaralardan birisi daha ya-

flanmaktad›r. AB Komisyon Baflka-

n› Jose MMaannuueell BBaarrrroossoo Sloven-

ya’dan yapt›¤› aç›klamada; ““LLaaiikk--

lliikk zzoorrllaa ddaayyaatt››llaammaazz..”” dedi. De-

netlemelerde bulunmak için ülke-

mizde bulunan AB’nin geniflleme-

den sorumlu komiseri OOllllii RReehhnn;;

""AAflfl››rr›› llaaiikklleerr vvee oottookkrraatt uulluussaallcc››--

llaarr iillee MMüüssllüümmaann ddeemmookkrraattllaarr

aarraass››nnddaa kk››rr››llmmaa"" yafland›¤› tespi-

tinde bulunurken, Türkiye-AB Kar-

ma Parlamento Komisyonu Eflbafl-

kan› JJoooosstt LLaaggeennddiijjkk de,, AKP’yi

överek, CHP’nin daha fazla AB’ci

çizgi izlemesini istediklerini anlatt›.
Bunlar, ba¤›ms›z bir ülkede gö-

rülebilecek durumlar de¤ildir. Bur-
juvazinin ideologlar› bu durumu
“karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisi” diye
adland›rmaktad›rlar. Oysa, ortada
olan “karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k” de¤il,
emperyalizme tek yanl› ba¤›ml›l›k-
t›r. Örne¤in, Türkiye’nin herhangi
bir emperyalist Avrupa ülkesinin
partilerine, yarg›s›na, içifllerine bu
flekilde kar›flabildi¤ine ya da Türki-
ye’nin aç›klamalar›n›n bir ülkenin
gündemini böylesine belirledi¤ine
tan›k olunmufl mudur?

Böyle bir fley sözkonusu de¤il-
dir. Çünkü, bu tablo tamamen Tür-
kiye’nin ssöömmüürrggee üüllkkee oldu¤u ger-
çe¤ine uyan bir tablodur.

Emperyalist efendiler, Rehnler,
Barrosolar, Lagendijkler geliyor,
sömürgelerinin ekonomisinden po-

litikas›na, siyasi partilerinden yarg›-
s›na kadar her alana ve her konuya
kar›fl›yor, nas›l olmas› gerekti¤ine
iliflkin demeçler veriyor, ““bbiizziimm iiss--
tteeddiikklleerriimmiizzii yyaappmmaazzssaann››zz ssiizzii
AABB’’yyee aallmmaayy››zz”” tehditlerini savu-
rup gidiyorlar.

Bunun kadar önemli bir konu da,
bu sömürgeci efendilere itiraz eder
gibi görünen AKP d›fl›ndaki di¤er
düzen partilerinin de, sömürgecilik
iliflkilerine karfl› ç›kmalar› sözkonu-
su de¤ildir. ‹tirazlar›n esas›n›, ““sseenn
nnee kkaarr››flfl››yyoorrssuunn”” de¤il, ““sseenn nniiyyee
AAKKPP’’ddeenn yyaannaa ttaavv››rr aall››yyoorrssuunn””
itiraz› oluflturuyor. Sömürgecilik
iliflkilerine de¤il, sömürgecilik ilifl-
kilerinin AKP’yle iflbirli¤i halinde
sürdürülmesine itiraz ediyorlar. 

Düzen partileri kendi aralar›nda
“en iyi uflak” olma kavgas›n› sürdü-
rürken, Barrosolar, Türkiye çiftli-
¤inde at oynat›yorlar. 

Emperyalist Efendiler Yine Ülkemizde

IMF’ye Yeni Niyet Mektubu:
Tekellerin Niyeti Hep Bozuk



Ülkemizdeki ekonominin durumu
hakk›nda, AKP’li bakanlar›n diliyle,
ekonomik durumu belgeleyen rakamlar
birbirinden farkl› fleyler söylüyor. Ra-
kamlar AKP’li bakanlar›n çizmeye ça-
l›flt›¤› pembe tabloyu yalanl›yor.

Rakamlara göre AKP ekonomisi ha-
yat pahal›l›¤›n›n artt›¤› bir ekonomidir.
‹flsiz say›s›n›n, borçlanman›n, yoksullu-
¤un, ticaret aç›¤›n›n artt›¤› bir ekonomi-
dir.

Ve bu ekonominin finans kaynaklar›-
n›, IMF, Dünya Bankas› gibi kurumlar-
dan al›nan krediler, emperyalist serma-
yeye ““bboorrssaa”” denilen kumarhane arac›-
l›¤›yla kazand›rarak çekilen ““ss››ccaakk ppaa--
rraa”” ve as›l olarak da halka soyulmas›n-
dan, ülkede ne var ne yok sat›l›¤a ç›kar-
t›lmas›ndan elde edilenler oluflturur.

Üretime de¤il, ya¤maya, talana, va-
tan› satmaya, emek sömürüsüne, halk›n
aç ve yoksul b›rak›lmas›na dayal› bir
ekonomidir bu. 

Peki AKP, bu ekonominin neresinde
““oolluummlluulluukk”” buluyor? Bu ekonomiye
olumlu diyenlerin, olumluluktan anla-
d›klar›, bir avuç zenginin kasalar› olma-

l›d›r. Çünkü, halk› yoksullaflt›ran AKP
ekonomisi, ayn› zamanda küçük bir
az›nl›¤›, s›n›rs›z sömürü, ya¤ma ve talan
olana¤› sunarak zenginlefltiriyor.

AKP iktidar› ekonomi üzerine olum-
lu tablolar çizer, rakamlarla yalanlar
söylerken, Baflbakan “kimse bir fley
yapmad›, biz yapt›k” söylemini dur-
maks›z›n tekrarlarken ve daha da önem-
lisi, ssaaddaakkaa uygulamalar›n› genel bir
politikaya dönüfltürürken, bu ekonomi
politikalar›n›n halk taraf›ndan sorgulan-
mas›n› engellemeye çal›flmaktad›rlar.

Çünkü, kimi araflt›rmalar›n yüzde
‘70’lerde gösterdi¤i yoksullar›, ekono-
minin iyi gitti¤i yalanlar›na inand›rmak
pek de kolay olmasa gerek. Fak Fuk
Fonlar, sadaka kurumlar›, Ramazan ça-
d›rlar›, “hay›rsever ifladamlar›”, iflte bu-
nun için bu kadar çok “faal”ler. 

Pembe tablolar, babalar gibi satma,
ya¤ma-talan-peflkefl çekme ekonomisini
aklayamaz. Kendini “ezilenlerin partisi”
diye sunan AKP, iktidara geldi¤inden bu
yana ekme¤i halka yüzde 166 daha
zaml› yediriyor mu yedirmiyor mu?..
Gerçek bu kadar aç›k. 

Say›: 146 21AKP/ EKONOM‹

Rakamlar AKP’nin Ekonomik
Yalanlar›n› Belgeliyor

� BBEENNZZ‹‹NN:: 
22000022’’ddee:: 1.69 YTL 
BBuuggüünn:: 3.44 YTL 
AArrtt››flfl oorraann››:: %% 110033 

� TTÜÜPPGGAAZZ::
22000022’’ddee:: 19 YTL 
BBuuggüünn:: 43 YTL 
AArrtt››flfl oorraann››:: %% 112266 

� EEKKMMEEKK:: 
22000022’’ddee:: 0.15 YTL 
BBuuggüünn:: 0.40 YTL 
AArrtt››flfl oorraann››:: %% 116666 

� ‹‹fifiSS‹‹ZZ SSAAYYIISSII:: 
22000022’’ddee:: Resmi: 2 milyon 412 bin

(Gerçek: 6 milyon 200 bin)
BBuuggüünn:: Resmi: 2 milyon 487 bin.
(Gerçek: 10 milyon.) 

�KKAARRfifiIILLIIKKSSIIZZ ÇÇEEKK:: 
22000022’’ddee:: 748 bin adet
BBuuggüünn:: 1 milyon 535 adet 

� PPRROOTTEESSTTOOLLUU SSEENNEETT:: 
22000022’’ddee:: 498 bin 748 adet 
BBuuggüünn:: 2.8 milyon adet 

�DDIIfifi BBOORRÇÇ:: 
22000022’’ddee:: 130 milyar dolar
BBuuggüünn:: 280 milyar dolar

� ‹‹ÇÇ BBOORRÇÇ:: 
22000022’’ddee:: 90 milyar dolar
BBuuggüünn:: 182.4 milyar dolar

�DDIIfifi TT‹‹CCAARREETT AAÇÇII⁄⁄II:: 
22000022’’ddee:: 15.5 milyar dolar
BBuuggüünn:: 51.3 milyar dolar

(Aktaran, Vatan, 10 May›s 2008)

Ya¤ma ekonomisinin
yeni ad›m›, ““hhaazziinnee vvee oorr--
mmaann aarraazziilleerriinniinn”” turiz-
me açma ad›na talan›na
izin veren yasan›n ç›kar›l-
mas› oldu. 7 May›s’ta ç›-
kar›lan yasaya göre, hektar
bafl›na 24  bin YTL ödeyen
“turizm yat›r›mc›s›” deni-
len ya¤mac›, kendisine
tahsis edilen hazine ve or-
man arazisinde istedi¤i ka-
dar a¤aç kesebilecek. Böy-
lece Erdo¤an’›n çevresin-
den, Rixsos otellerinin sa-
hibi FFeettttaahh TTaammiinnccee’’yyee
ait Lara Kent Park› dahil,
yyaapp››mm iizznnii iippttaall eeddiilleenn 53
projenin önü aç›ld›.

Ayn› gün 7 May›s’ta,
Gaziosmanpafla Yunus
Emre Mahallesi’nde, Ro-
manlar’›n yaflad›klar› “Si-
nop Burnu” olarak bilinen
bölgede 60 adet baraka y›-
k›ld›. Belediye baflkan› Er-
han Erol ““KKaammuu aarraazziillee--
rriinnee iiflflggaall kkoonnuussuunnddaa ssoonn
ddeerreeccee hhaassssaass››zz...... kkaaççaakk
yyaapp›› yyaappmmaayyaa yyeelltteenneenn--
lleerr,, kkaarrflfl››llaarr››nnddaa bbiizzii bbuu--
llaaccaakk”” dedi.

Ülkenin topraklar›n›
babas›n›n çiftli¤i san›yor-
lar. ‹stedikleri yeri sat›yor-
lar, istedikleri alan› yerlisi
yabanc›s› zenginlere ve
yandafllar›na peflkefl çeki-
yorlar. Bunun için özel ya-
salar ç›kar›yorlar.

Fakat, onlar›n yasala-
r›nda, ülke topraklar›ndan
halka bir gecekonduluk,
bir branda alt› kadar yer
bile düflmüyor, ““kkaaççaakk
yyaapp››llaaflflmmaa”” diyerek sald›-
r›yorlar, y›k›yorlar, insan-
lar›m›z› sokaklara at›yor-
lar. Halka karfl› aslan kesi-
liyorlar, di¤er yandan pefl-
kefl kesintisiz sürüyor.

Ya¤maya
Özel Yasa



Devrimci 1 May›s Platformu,
2008 1 May›s’›na iliflkin yapt›¤›
kapsaml› bir de¤erlendirmeyi 8 Ma-
y›s’ta halka aç›klad›. Afla¤›da bu de-
¤erlendirmenin baz› bölümlerini
özet olarak sunuyoruz:

***

2008 1 May›s'›na yaklafl›rken bi-
raraya gelen platformumuz, henüz
kimse 1 May›s'› gündemine alma-
m›flken 2008 1 May›s'›nda Tak-
sim'de olaca¤›n› aç›klam›flt›r. Çal›fl-
malar›n› bu do¤rultuda bafllat›p, de-
falarca genifl toplant›lar düzenle-
mifl, kendi d›fl›ndaki kurumlarla ve
sendikalarla görüflmeler yapm›fl...
birleflik, devrimci ve kitlesel Tak-
sim 1 May›s'› için ad›mlar atm›flt›r. 

Kuflkusuz 2008 1 May›s'› her
aç›dan de¤erlendirilmeye, dersler
ç›kar›lmaya muhtaçt›r. Birçok kaza-
n›m› olmas›na, bir bütün olarak di-
renifl sergilenmesine ra¤men zzaaaaffll››
yyöönnlleerrii ddee vard›r. 2009 Taksim 1

May›s'›n› örgütlemek ve daha ileri-
ye tafl›mak için 2008 1 May›s'›ndan
dersler ç›kar›lmas› gerekmektedir. 

Devlet terörüne karfl›
sokak sokak direnilmifltir! 

Kendi içlerinde ABD emperya-
lizmi ad›na ülkeyi yönetmek için ça-
t›flanlar... sahte cepheleflmelerini bo-
fla ç›karacak olan iflçi-emekçi halk›n
1 May›s'ta yüz binler olup Taksim'e
akmas›ndan korkmufllard›r. Haftalar
öncesinden bafllad› devlet terörü.
Önce bu ülkenin en meflru kurumla-
r›, devrimci ve demokratik kitle ör-
gütleri "provokatör", "marjinal ör-
güt" olarak lanse edildi... Bizzat
AKP hükümetinin birinci a¤›zlar›n-
dan sendikalar, devrimciler, demok-
ratlar, emekçiler yani tüm halk güç-
leri tehdit edildi. Bir gün öncesinden
Taksim'i iflgal ettiler. S›k›yönetim
ilan edilseydi herhalde bundan daha
genifl bir önlem al›namazd›.

Sonra sokaklarda, caddelerde
toplanan emekçilerin üzerine azg›n-
ca sald›r›lar bafllad›. Devlet terörü
s›n›r tan›m›yordu. Haftalard›r yap›-

lan "provokasyon olacak" yaygaras›
gerçekleflmiflti. Ortada bir provo-
kasyon vard› ve bunun tezgahlayan›
bizzat devletti. 

2008 1 May›s'›nda devlet terörü
uygulayanlarla '77 katliam›n›
gerçeklefltirenler ayn›d›r 

Taksim'i halka ve emekçilere ya-

saklayanlar ayn› meydanda 31 y›l

önce katliam› tezgahlayanlard›r.

Provokasyondan ve halk›n güvenli-

¤inden en son söz edecekler onlar-

d›r. Çünkü bu ülkede on y›llard›r

halka karfl› provokasyonlar düzen-

leyen, katliamlar tertipleyen onlar-

d›r. Devrimcilerin provokasyon

yapt›¤›n›n, katliam yapt›¤›n›n tek

bir örne¤ini bile veremezler. Yoktur.

Tersine tüm katliamlar›n ve provo-

kasyonlar›n hedefi devrimcilerdir,

iflçilerdir, emekçilerdir. 

Kimse devrimcilerin ve
mücadelemizin meflrulu¤unu
tart›flamaz, devlet hiç tart›flamaz! 

"Marjinal gruplar eylem yapa-
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Devrimci 1 May›s Platformu, 9
May›s günü Makina Mühendisleri
Odas›’nda yapt›¤› bas›n toplant›s›
ile 1 May›s de¤erlendirmesini halka
aç›klad›.

““DDeevvlleettiinn ttüümm bbaasskk››llaarr ››nnaa,,
zzoorrbbaall››¤¤››nnaa vvee tteerröörr üünnee rraa¤¤mmeenn
TTaakkssiimm iirraaddeessii kkaazzaann››llmm››flfltt››rr -

DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaattffoorrmmuu””
pankart›n›n as›ld›¤› aç›klamaya,
platformu temsilen Eyüp Bafl, Ha-
kan Dilmaç, Melek Alt›ntafl. Cihan
Kaplan kat›ld›.

Aç›klamada üç konfederasyo-
nun genel sekreterlerinin tart›flma-
larda kendi d›fl›ndaki kurumlar› fi-
güran olarak gördüklerini, “ortak
örgütlenme komitesi”nin ›srarlar›na
ra¤men kurulmad›¤›n› ve 1 May›s’›
kendi tekellerinde gören bir anlay›fl-
la davrand›klar› belirtildi.

Eyüp Bafl taraf›ndan yap›lan
aç›klamada polis barikat› ile karfl›-
lafl›ld›¤›nda “-kkeessiinnlliikkllee bbaarriikkaatt››nn
öönnüünnddee bbaass››nn aaçç››kkllaammaass›› yyaapp››ll››pp
eeyylleemm bbiittiirriillmmeeyyeecceekk,, --tteemmssiillii ççee-
lleennkk kkooyymmaa kkaabbuull eeddiillmmeeyyeecceekk,,  --
hheerr kkooflfluullddaa TTaakkssiimm zzoorrllaannaa-
ccaak…fleklindeki üç karar›n D‹SK,

KESK ve Türk-‹fl taraf›ndan aç›k
bir flekilde çi¤nendi¤i, eylemi bitir-
me karar›n›n birlikte al›nmad›¤› ve
kendilerine bilgi dahi verilmedi¤i,
konfederasyonlar›n bunun hesab›n›
vermesi gerekti¤i dile getirildi. 

Bafl, solun parçal› tablosuna ve
tüm zaafl› yanlar›na ra¤men, 1 Ma-
y›s günü direnifli örgütleyenin yine
sol oldu¤unu, Devrimci 1 May›s
Platformu’nun 1 May›s’›n kazan›l-
mas›nda belirleyici rol üstlendi¤ini,
konfederasyonlar›n geri ad›m›na
ra¤men, hiç tereddüt etmeden Tak-
sim hedefini kitlelere gösterdi¤ini
ve iflgal alt›ndaki Taksim’in saatler
süren çat›flmalarla devrimciler tara-
f›ndan kuflat›ld›¤›n› vurgulad›.

Aç›klama, 2009 1 May›s’›n›n da
Taksim’de kutlanaca¤› belirtilerek
sona erdirildi. 

‘2009 1 MAYIS’INDA
DA TAKS‹M’DEY‹Z’

Devrimci 1 May›s Platformu:
2008 1 MAYIS'INDA KAZANAN DEVR‹MC‹
‹RADE, D‹S‹PL‹N VE KARARLILIK OLMUfiTUR 



cak" yalan›n›n alt›nda kalm›flt›r ege-
menler. Devrimcilerin meflrulu¤unu
tart›flmaya açmaya çal›flm›fl, sendika-
larla devrimcileri ayr›flt›rmak için çe-
flitli manevralar yapm›fllard›r. Dev-
rimci 1 May›s Platformu bafl›ndan
beri bu tehlikeyi görmüfl, sendikalar›
bu konuda uyarm›fl, meflruluk tart›fl-
mas›na girmemelerini söylemifltir.
Devrimcilerin bu konuda tart›flaca¤›
bir fley yoktur. Mücadelemizin mefl-
rulu¤u tarihsel bir gerçekliktir, halk
düflmanlar›yla bu tarihsel gerçek
üzerinden bir tart›flma asla yürütüle-
mez. As›l gayri-meflru durumda
olanlar halka karfl› t›pk› 1 May›s'ta
oldu¤u gibi terör uygulayanlard›r.

Konfederasyonlar bu sürecin
yükünü kald›ramam›fllard›r 

1 May›s tart›flmalar›n›n bafllad›¤›
günden itibaren sendikalar ikili bir
tav›r sergilemifl ve tutarl› davran-
mam›fllard›r. Üç konfederasyon ge-
nel sekreterleri üzerinden yürütülen
tart›flmalarda kendileri d›fl›ndaki
tüm kurumlar 2008 1 May›s'›n›n ör-
gütlenmesinde birer figüran olarak
görülmüfl, "ortak örgütleme komite-
si" ›srarlar›m›za ra¤men kurulma-
m›flt›r. 1 May›s'› kendi tekellerinde
gören bir anlay›flla davranm›fllard›r. 

... Bu sorular›n muhataplar› bafl-
ta D‹SK ve KESK olmak üzere bu
üç konfederasyondur. Ayr›ca Türk-
‹fl Genel Merkezi son gün eylemden
çekilerek kendisine ba¤l› 18 sendi-
kay› yaln›z b›rakm›flt›r. Türk-‹fl Ge-
nel Merkezi bu tavr› ile iflçiden,
emekçiden de¤il devletten yana ol-
du¤unu bir kez daha göstermifltir.
Genel merkezine ra¤men Türk-‹fl'e
ba¤l› 18 sendikan›n eylemi devam
ettirmesi olumluluktur. Bu olumlu
tavr›n önümüzdeki mücadele süreç-
lerine de yans›mas›n› umuyoruz. 

... Her fleyden önemlisi 1 May›s
sabah› tüm bileflenleri ba¤layan; “11--
PPoolliiss bbaarriikkaatt›› iillee kkaarrflfl››llaaflfl››lldd››¤¤››nnddaa
kkeessiinnlliikkllee bbaarriikkaatt››nn öönnüünnddee bbaass››nn
aaçç››kkllaammaass›› yyaapp››ll››pp eeyylleemm bbiittiirriillmmee--
yyeecceekk,, 22--TTeemmssiillii ççeelleennkk kkooyymmaa kkaa--
bbuull eeddiillmmeeyyeecceekk,, 33-- HHeerr kkooflfluullddaa
TTaakkssiimm zzoorrllaannaaccaakk”” fleklindeki üç
karar D‹SK, KESK ve Türk-‹fl tara-

f›ndan aç›k bir flekilde çi¤nenmifltir.

Direnifl nedir, hak nas›l al›n›r; 1
May›s 2008 bu derslerle doludur

Hak alma mücadelesinde önce
meflrulu¤a inanç gelir. Hakk›n olan›
almak istiyorsan onun meflrulu¤una
inanmal›s›n. Ve sonra kendi meflru-
lu¤una. Bu ülkede bedel ödemeden
kimse hak alamaz. Bunlar göze
al›nmadan yürütülen bir mücadele
her aflamas›nda zulmün sahipleri ile
yani burjuvazi ile uzlaflma aray›fl›na
sokar. T›pk› 1 May›s'ta oldu¤u gibi. 

Milletvekillerinin oldu¤u ortama
bile gaz bombalar› at›lm›fl ve göz-
da¤› verilmifl, bu gözda¤› sendika-
lar›n geri ad›m atmas›na neden ol-
mufl, direnme cesaretini göstereme-
mifllerdir... Hak alma mücadelesi
böyle olmaz. Taksim'de 1 May›s ya-
sa¤›na son vermek için gerekirse
y›llarca direnilir. Ama önce Tak-
sim'de 1 May›s yapman›n meflrulu-
¤una inanmak gerekir ve görülmüfl-
tür ki devrimcilerin direnifli saye-
sinde bugün en devlet yanl›s› gaze-
teler bile Taksim'de 1 May›s yap›l-
mas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Bu
direnifl sayesinde olmufltur, Konfe-

derasyonlar›n gösterdi¤i "sa¤duyu"
sayesinde de¤il. 

...... Sol, en genel anlamda 1 Ma-
y›s'a iyi haz›rlanamam›flt›r. Platfor-
mumuzun erken toplant› ça¤r›lar›
cevap bulmam›fl, son birkaç haftaya
kadar solun gündemine 1 May›s gir-
memifltir. Bu tablo 1 May›s toplan-
t›lar›na da yans›m›fl, politikas›zl›k
sendikalara tabi olmay› da berabe-
rinde getirmifltir. Ancak tüm bu za-
afl› yanlar›na ra¤men 1 May›s günü
direnifli örgütleyen yine sol olmufl,
1 May›s'›n kazan›lmas›nda belirle-
yici bir rol üstlenmifltir. Konfede-
rasyonlar›n devletin provokasyonu-
nu bozma ad›na geri ad›m att›¤›,
Taksim'den vazgeçti¤i noktada hiç
tereddüt etmeden Taksim hedefini
kitlelere göstermifl ve o andan itiba-
ren iflgal alt›ndaki Taksim saatler
süren çat›flmalarla devrimciler tara-
f›ndan kuflat›lm›flt›r. Provokasyon
ancak direniflle bofla ç›kar›l›rd› ve
öyle de oldu. 

Taksim'i 30 bin polisle iflgal edi-
yorlar. Neden? Çünkü yapt›klar›nda
zerre kadar hakl›l›k ve meflruluk
yoktur. Ancak ve ancak zorbal›kla

Say›: 146 231 MAYIS

Konfederasyonlar, baflta D‹SK ve
KESK olmak üzere bu sürecin he-
sab›n› iflçilere, emekçilere, dev-
rimcilere ve halka vermelidir. 

Soruyoruz: 

SSöözzüünnüü eettttiikklleerrii 550000 bbiinn
kkiiflflii nneerreeddeeddiirr?? BBuu iinnssaann--
llaarr nneerreeddeenn ggeelleecceekkttii?? BBuu--
nnaa yyöönneelliikk bbiirr öörrggüüttlleemmee

ççaall››flflmmaass›› yyaapptt››llaarr mm››?? 

Türkiye'nin yar›s›n› kapsa-
yan merkezi bir ça¤r› yap-
t›klar›n› deklare etmelerine
ra¤men neden baflta Ankara

ve ‹zmir olmak üzere ve hatta
Gebze'de miting için baflvuru yap-
t›lar? KESK nas›l aç›klamaktad›r
ortak al›nan karar› hiçe saymay›? 

DDii¤¤eerr iilllleerrddeenn DD‹‹SSKK vvee
KKEESSKK oollaarraakk kkaaçç oottoobbüüss
iinnssaann ggeettiirrddiilleerr?? 

30 Nisan akflam› D‹SK bi-
nas›na 1500 iflçi getire-
ceklerdi, bu iflçiler neden

gelmedi-getirilmedi? Ve
neden baz› illerden gelen otobüs-
ler geri çevrildi? 

GGeenniiflfl ttooppllaanntt››ddaa kkaarraarr
aalltt››nnaa aall››nnaann fifiiiflflhhaannee vvee
KKaadd››kkööyy''ddeekkii flfleehhiitt aann--
mmaallaarr››nnaa nneeddeenn kkaatt››ll››nn--

mmaadd›› vvee aarraayyaannllaarraa nneeddeenn bbuu aann--
mmaallaarr››nn iippttaall eeddiillddii¤¤ii ssööyylleennddii?? 

1 May›s günü ortak karar-
lar neden çi¤nendi ve tek
bafl›na hareket edildi? 

PPoolliiss bbaarriikkaatt›› kkuurruulluurr vvee
ssaalldd››rr›› oolluurrssaa aalltteerrnnaattiiff
ttooppllaannmmaa ssaaaattii oollaann ssaaaatt
1133::0000''ddee TTaakkssiimm bbuulluuflfl--

mmaass›› nneeddeenn iippttaall eeddiillddii?? 

Sorular cevap bekliyor!

DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaattffoorrmmuu SSoorruuyyoorr:: 



yapabiliyorlar bunlar›. Ama baflara-
mayacaklar, çünkü bu seli engelle-
meye ne devletin ne de efendileri-
nin gücü yetmeyecektir, 2009'da da
Taksim'de olmam›z› hiçbir güç en-
gelleyemeyecektir. 

1 May›s'ta sokak sokak direnen
tüm güçleri selaml›yor, 2009 1
May›s'›nda da Taksim'de olaca¤›-
m›z› bugünden ilan ediyoruz 

Sabah saat 06:45'de D‹SK'in
önünde bafllayan ilk sald›r›dan iti-
baren, sald›r›lara karfl› Gayrettepe,
Mecidiyeköy, Okmeydan›, fiiflli,
Niflantafl›, Kurtulufl, Teflvikiye, Os-
manbey, Pangalt›, Bomonti, Dolap-
dere, Harbiye, Elmada¤, Gümüflsu-
yu, Kazanc› Yokuflu, Cihangir, Tar-
labafl›, S›raselviler, ‹stiklal, Kas›m-
pafla, Ça¤layan, Maçka, Befliktafl,
Halaskargazi'de gaz bombalar›na,
tazyikli su, cop, panzer ve kurflun-
lara karfl› sokak sokak, cadde cadde
direnen tüm güçleri; direniflimize
evlerinin camlar›ndan balkonlar›n-
dan çiçek atarak, limon vererek, su
vererek, polisin fliddetinden koru-
mak için evine alarak, alk›fllayarak
destekleyen halk›m›z›: kasa kasa li-
mon, sirke vererek, gazdan etkile-
nenleri dükkanlar›na alarak sahip
ç›kan esnaflar›m›z› gösterdikleri
büyük dayan›flmadan kaynakl› ssee--
llaammll››yyoorr,, tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoorruuzz.. 

2008 Taksim 1 May›s'› büyük
bir direniflle kazan›lm›flt›r. Devrim-
ci 1 May›s Platformu bu direniflte
belirleyici bir rol üstlenmifltir. Dev-
letin tüm demagojileri direniflimiz-
le yerle bir edilmifl, Taksim'in
emekçilere aç›lmas› mücadelesinde
büyük bir ad›m at›lm›flt›r. Bu ad›m›
2009 1 May›s'›nda daha güçlü at›p,
birleflik kitlesel devrimci 1 May›s
için Taksim'e ç›kaca¤›m›z› bugün-
den ilan ediyor, emekten ve halktan
yana tüm güçleri devletin sald›r›la-
r›na karfl› birlikte mücadele etmeye
ça¤›r›yoruz. 

08.05.2008

DEVR‹MC‹ 1 MAYIS
PLATFORMU
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CHP'nin, 1 May›s'la ilgili Tayyip
Erdo¤an hakk›nda verdi¤i gensoru
önergesinin gündeme al›nmas›, 13
May›s’ta yap›lan görüflmelerde
AKP’lilerin oylar›yla reddedildi.

Gensoruya yönelik konuflma ya-
pan AKP milletvekilleri 1 May›s’ta-
ki polis terörünü savunduklar›n›,
devrime, sosyalizme düflmanl›klar›-
n› da gösterdiler.

AKP ad›na söz alan grup bafl-
kanvekili Nihat Ergün diyordu ki,
““TTüürrkkiiyyee’’nniinn ggeerrççeekk ggüünnddeemmii bbuu
ddee¤¤iill......””

Peki nedir Türkiye’nin gerçek
gündemi? 

Benzine yapt›¤›n›z yeni zamlar
m›? Ele geçirilecek bas›n yay›n or-
ganlar›yla ilgili ihale haz›rl›klar›
m›? Yoksa ormanlar› ya¤malamak
için ç›kar›lacak yasa m›?

Hangisi gerçek gündem? Bu
gündemlerin hangisi için, AKP’nin
söyleyebilecek bir sözü var?

““11 aayydd››rr 11 MMaayy››ss’’›› kkoonnuuflfluuyyoo--
rruuzz”” sözleriyle AKP’lilerin, tüm
gerici faflist çevrelerin rahats›zl›¤›-
n›, tahammülsüzlü¤ünü yans›t›yor
Ergün. 1 May›s’› 1 ay boyunca ko-
nuflmak can s›k›c› diyorlar. 

Öyle ya, sald›rs›nlar, terör estir-

sinler, sonra bir fley
olmam›fl gibi üzerini
örtsünler.

Fakat öyle olma-
yacak, bu bask›lar, yasaklar sürdük-
çe, daha çok can›n›z s›k›lacak.

Ergün, polis terörünü yine de-
magojiye baflvurarak savundu. Dedi
ki; ““bbuu ggüüvveennlliikk öönnlleemmlleerrii nneeddee--
nniiyylleeddiirr kkii,, 7777’’ddee oollaann pprroovvookkaass--
yyoonn oollmmaamm››flfltt››rr””.. Arkas›ndan kür-
süye ç›kan Beflir Atalay ise, 1 Ma-
y›s’ta kimsenin burnunun kanama-
d›¤›n› iddia ederek, yap›lanlardan
gurur duydu¤unu söyledi.

Haftalard›r, polisin 1 May›s terö-
rü tart›fl›l›yor, bakan ç›k›yor, kimse-
nin burnunun kanamad›¤›n› iddia
ediyor. Bu tav›r karfl›s›nda demago-
ji sözü de yetersiz kal›yor.

AKP’nin bakanlar› desteksiz ko-
nuflma konusunda adeta baflbakanla-
r›yla yar›fl halindeler. Baflbakan, 1
May›s öncesi, delilsiz, kan›ts›z pro-
vokasyon edebiyat›na sar›lm›flt›, ba-
kanlar› da, onu geride b›rakarak,
‘‘7777’’ddeekkii gibi olaylar›n olmas›n› en-
gellediklerini, kimsenin burnunun
kanamad›¤›n› iddia ediyorlar.

1 May›s terörü böylesine dema-
goji ile aç›klanabilir mi? Halka kar-
fl› bir sorumluluk, ciddiyet tafl›yan
iktidar ‘77 gibi bir provokasyonu
engelledi¤ini söylerken, kan›t belge
göstermez mi? Fakat, aç›k yalana
nas›l belge gösterebilirler ki?!

1 May›s’ta polis terörünü araflt›r-
mak için oluflturulan Emniyet Ko-
misyonu, 26 polisin bilgisine baflvu-
rarak yapt›¤› araflt›rma sonucunda, 2
olayla ilgili polise soruflturma istedi.
‹ki olaydan biri, Cumhuriyet Gazete-
si önünde, bir gazete muhabirinin
kolunun k›r›lmas›, di¤eri de yere dü-
flen bir kad›n›n tekmelenmesi... Evet,
1 May›s günü baflka bir polis terörü-
ne rastlan›lmam›fl!

Bu soruflturma, polisin 1 Ma-
y›s’ta yapt›klar›n›n soruflturulmas›
de¤il, aklanmas›d›r. Hiç soruflturma
aç›lmad›¤›nda, en az›ndan polis te-
rörünün sahiplenildi¤i daha aç›k

olacakt›r.
Fakat, di-
yorlar ki,
““ bb aa kk ›› nn
ssoorruuflflttuurr--
mmaa aaççtt››kk,,
pp oo ll ii ss ii nn
ttüümm 11 MMaayy››ss ggüünnüü yyaapptt››kkllaarr››nnddaann
iikkii ttaannee ssoorruuflflttuurrmmaall››kk ddaavvrraann››flfl
bbuulldduukk..”” Peki gerisi? Gerisinde
polisin kusuru yok!? 1 May›s terörü
2 olaydan ibaret.

2007’deki o polis terörü de, bir
kiflinin lokantadaki yüzü maskeli
bir polis taraf›ndan tokatlanmas›na
indirgenmiflti.

Faflist Teröre Soruflturma Perdesi

AKP 1 May›s’taki Faflist
Terörüne Sahip Ç›kt›



1 May›s, önce 1 May›s’tan önce
geldi TBMM’nin gündemine; 1 Ma-
y›s’›n resmi tatil olmas› için önerge
verildi. 1 May›s’›n üzerinden 13 gün
geçti, 1 May›s yine TBMM’nin gün-
demindeydi. 1 May›s’la ilgili genso-
ru görüflmeleri s›ras›nda, Taksim’de-
ki iflgalin ve faflist terörün uygulay›-
c›s› AKP’nin sözcüleri, günlerdir 1
May›s’›n konufluluyor olmas›ndan
duyduklar› rahats›zl›¤› ortaya koy-
dular. Rahats›zd› burjuvazi; AKP,
onlar›n sözcüsüydü. 

1 May›s’›n burjuvaziyi bu ölçüde
rahats›z edecek düzeyde gündeme
girmesinde esas olarak iki etken be-
lirleyicidir; birincisi, 1 May›s öncesi
ortaya konulan Taksim’e ç›kma ›srar
ve kararl›l›¤›d›r. ‹kincisi 1 May›s gü-
nü bu kararl›l›¤›n devam› olarak
gösterilen direnifltir.

Bu kararl›l›k ve direnifli güçlen-
diren her fley, iflçi s›n›f›n›n, tüm hal-
k›n ve devrimci demokrat güçlerin
hanesine, bu kararl›l›k ve direnifli
zay›flatan her fley ise, iktidar›n, kar-
fl›-devrimin hanesine yaz›lm›flt›r.

2008 1 May›s’›nda fiili ve siyasi
daha ileri sonuçlar yaratabilirdik. Çe-
flitli tav›rlar bunun önüne engel ol-
mufltur. Farkl› politika ve taktiklerle
de olsa, Taksim’i 1 May›s Alan› ola-
rak kazanma tavr› etraf›nda birleflen
bu ülkenin tüm devrimci, demokratik
güçleri aras›ndaki birli¤i daha da güç-
lendirebilirdik. Çeflitli tav›rlar da bu-
nun önüne engel olmufltur.

Bu anlamda; 1 May›s 2008’de ne
yapt›k, neleri yapamad›k, nas›l ol-
mal›yd›, ne oldu sorular› etraf›nda
bir muhasebe yapmak, iflçi s›n›f›na,
halka karfl› sorumluluk duyan herkes
için bir görevdir.

Solun “müzmin” say›labilecek ki-
mi hastal›klar› nedeniyle, bu sürecin
elefltirisini ve muhasebesini yapmak-
ta bir kay›ts›zl›k, çekingenlik görün-

mektedir. 8 May›s günü TMMOB’da
yap›lan ve 1 May›s eylemine kat›lan
hemen tüm güçlerin yer ald›¤› “1
May›s de¤erlendirme toplant›s›” da
bu durumun daha somut ve ç›plak
görülmesine vesile olmufltur. Bu da
bafll› bafl›na de¤erlendirilmesi gere-
ken bir konudur; fakat biz bu suskun-
lu¤u, bu liberalli¤i ve pragmatizmi
paylaflmayaca¤›z. Çünkü:

Çünkü biz, tüm bu güçlerle bir-
likte önümüzdeki y›llarda daha nite-
likli 1 May›slar örgütlemek istiyo-
ruz... Çünkü biz, bunun da ötesinde
tüm bu ilerici, demokratik, devrimci
güçlerle birlikte devrimci demokra-
tik bir cephe infla etmek istiyoruz.
Bu nedenle, eksikliklerin, zay›fl›kla-
r›n, olumsuzluklar›n, yanl›fllar›n üs-
tünün örtülmesine karfl› ç›k›yor, mu-
hasebe görevini ortaya koyuyoruz. 

‹‹kkii ddaayyaattmmaa,, iikkii ssoorruunn::
BBiirr:: OOlliiggaarrflfliinniinn ddaayyaattmmaass››nnaa
bbooyyuunn ee¤¤mmeekk;; 
‹‹kkii:: SSoollaa kkaarrflfl›› ddaayyaattmmaacc››ll››kkttaa
bbuulluunnmmaakk..  

D‹SK ve KESK’in 1 May›s günü
ald›¤› “eylemi bitirme” karar›, hem
siyasal aç›dan yanl›fl bir karard›,
hem solla iliflkiler aç›s›ndan. 

Sald›r› karfl›s›nda, siyasal aç›dan
yanl›flt›; hakl›l›k ve meflruluk bilin-
cinden, bedel ödeme cüretinden
uzak bir karar al›nm›flt›r. 

D‹SK ve KESK’in Taksim’e yü-
rüme ›srar ve kararl›l›¤›n› gösterme-
yip, üstelik birlikte yola ç›kt›klar›n›
yolda b›rakarak eylemi bitirmesini
“hakl›” ç›karmak için gösterdi¤i
“buras› Mad›mak olacakt›”, “facia-
y› önledik” tarz›ndaki aç›klamalar
gerçekçi de¤ildir. Sözü edilen ben-
zetmeler de, faciay› önledik iddias›
da bir abart›d›r. 

Oligarflinin ne yapmak istedi¤i

s›r de¤ildi: ““BBeenn ssiizzii yyüürrüüttmmeeyyeeccee--
¤¤iimm”” diyordu oligarfli. Oligarflinin o
gün yapt›¤› her fley, buna yönelikti. 

Bu noktada görev, oligarflinin
takti¤ini bozmak, dayatmas›n› püs-
kürtmekti. Bu da ne pahas›na olursa
olsun YYÜÜRRÜÜMMEEKK’ti. 

Peki bu neden yap›lamad›?

Birçok nedeni olmakla birlikte,
burada as›l üzerinde durulmas› gere-
ken yan fludur: Hem D‹SK’te, hem
KESK’te kendilerine güvenmeyen,
iflçiye güvenmeyen, Türkiye soluna
güvenmeyen bir politika vard›r. Bu
güven olmay›nca, sald›r› karfl›s›nda
gereken tav›r al›namam›fl, CHP mil-
letvekillerine güvenerek Taksim’e
ç›kma hesab› yap›lm›flt›r. Oligarfli bu
noktada tekrar sald›rarak, gözda¤›n›
bir üst boyuta ç›karm›flt›r. ‹flte bu
noktada da önce geri ad›mlar, ard›n-
dan dayatmaya boyun e¤ip eylemi bi-
tirme tavr› ortaya ç›km›flt›r. Bu duru-
mun ad›n› koyarsak, fludur: D‹SK
merkez binas›na yap›lan sald›r›yla,
konfederasyonlar teslim al›nm›flt›r...
Bu, ne yaz›k ki, iflçi s›n›f› tarihinde
flanl› bir direnifl de¤il, geri bir tav›r
olarak geçecektir. Orada tek tek
D‹SK’li, KESK’li sendikac›lar,
emekçiler büyük bir direnifl de gös-
termifllerdir; fakat burada biz bir siya-
sal durum ve sonuç tespiti yap›yoruz. 

Oligarflinin gözda¤›na boyun
e¤en bu karar, Türk-‹fl Baflkan› Mus-
tafa Kumlu’ya flu sözleri söyletebil-
mektedir: “Taksim’e kitlesel yürüyüfl
›srar›nda olanlar bu kararlar›ndan
Türk-‹fl’ten bbiirr ggüünn ffaarrkkllaa,, yani 1
May›s günü vazgeçmek durumunda
kalm›fllard›r. Onlar›n vazgeçme ka-
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1 May›s Muhasebesi Zorunlulu¤u
1 May›s’ta ortak kararlar› çi¤neyenler, 
iktidar›n dayatmalar›na direnemeyenler için 
muhasebe kaç›n›lmaz bir görevdir!



rar› da esasen Türk-‹fl’in ald›¤› ka-
rar›n do¤rulu¤unun teyidi niteli¤in-
dedir.” (Evrensel, 13 May›s 2008)

D‹SK ve KESK baflkanlar›n›n
esasen Kumlu’ya söyleyecekleri bir
fley yoktur. E¤er mesele ciddi bir
provokasyon tehdidi ve Taksim ›sra-
r›ndan, karar›ndan vazgeçerek “fa-
ciay› önlemek” ise, Türk-‹fl de bir
gün öncesinden bunu yapm›flt›r.

Sorunun ciddi muhasebe gerekti-
ren bir boyutu da fludur; sendikalar›n
“ça¤dafl sendikac›l›k” ad›yla, “sa¤-
duyu” ad›yla izledikleri çizgi, bugü-
ne kadar hangi kazan›m› sa¤lad›?
Konfederasyonlar›n 1 May›s sabah›-
na kadar izledikleri çizgi, o uzlaflma-
c›l›ktan k›smen farkl› seyreden bir
süreçtir. 1 May›s’›, kendi taleplerini
gündeme tafl›yabilmeleri bunun so-
nucunda mümkün olabilmifltir. Sal-
d›r› karfl›s›nda ise, statükoculuk,
sa¤duyuculuk, uzlaflmac›l›k, diya-
logculuk yeniden hakim olmufl, ama
bu kez de egemen s›n›flar, bunlara
meydan b›rakmam›flt›r.  

Uzlaflmac›l›kla bir yere var›lama-
yaca¤›n›n yeni bir örne¤i olmufltur 1
May›s. Konfederasyonlar birçok ge-
ri ad›m att›lar, tavizler verdiler, ama
buna ra¤men oligarfli yürütmedi.
Gerileyerek var›lacak yer yoktur. 

DDiirreennmmeekk iiççiinn oorrttaakk 
kkaarraarr;; bbiittiirrmmeekk iiççiinn 
ddaayyaattmmaacc››ll››kk!!

Sorunun ikinci boyutu da bu
olumsuz tavr› daha da izah edilemez
hale getirmifltir:

Diyelim ki, KESK ve D‹SK yö-
neticileri, o noktada do¤ru olan›n
eylemi bitirmek oldu¤unu düflündü-
ler: Gelip bu düflüncelerini, Tak-
sim’e yürüme karar›n› birlikte ald›k-
lar› devrimci, demokratik kurumlara
açabilirler ve onlar› da bu düflünceye
ikna etmeye çal›flabilirlerdi. Ama
bunu da yapmad›lar. Karar› birlikte
ald›klar›, yola birlikte ç›kt›klar› güç-
lerle görüfl al›flverifli yerine CHP
milletvekilleriyle “görüfl al›flverifli”
yap›l›p bilinen “eylemi bitiriyoruz”
karar› aç›kland›. 

Bu durumun üstü örtülemez. 

fiimdi sormal›, sorgulamal›y›z. 

Ortak karar al›n›yor uymuyor.

Bu nas›l bir kültür, nas›l bir ah-
lak, nas›l bir ideolojidir? Tart›fl›lma-
l›d›r. 

D‹SK Genel Baflkan›’n›n CHP
milletvekillerine inanmas› anlafl›la-
bilir, peki ya KESK?.. Sosyalist ol-
du¤unu söyleyen KESK yönetimi,
gerçekleri anlatmal›d›r. Eylem neden
ve nas›l o flekilde bitirilmifltir, aç›k-
lamal›d›r. Oligarfliyle halk aras›nda-
ki kavgan›n k›z›flt›¤› zamanlarda or-
taya ç›kan KESK’in o ünlü “sa¤du-
yu”su mu neden olmufltur bu karara?
Solun yok say›lmas›na hangi man-
t›kla onay vermifltir? Bunlar ilerici,
devrimci, demokratik güçlerin ceva-
b›n› ö¤renmek istedikleri sorulard›r.
Yar›n ayn› dayatmac›l›kla, ayn› yar›
yolda b›rak›lmayla karfl› karfl›ya ka-
l›p kalmayaca¤›m›z› bilmek için ö¤-
renmek istiyoruz bu cevaplar›. 

Baflta sözünü etti¤imiz “de¤er-
lendirme toplant›s›”nda D‹SK ve
KESK yöneticileri ortak bir karar›,
nas›l ve neden ““kkeennddii bbaaflflllaarr››nnaa””
iptal ettiklerine dair sorulara cevap
verememifl, “gelece¤e bakal›m” ha-
vas›nda bir anlamda da geçifltirmek
istemifllerdir. 

Tam da ““ggeelleeccee¤¤ee bbaakkmmaakk”” için,
önümüzdeki günlerde ortak baflka
fleyler yapabilmek için, ggeeççiiflflttiirrmmee--
mmeelliiyyiizz!! Bu konuda yapt›klar›
“izah”lar›n kimseyi ikna etmesi
mümkün de¤ildir. Hiç kuflkusuz bu-
nu kendileri de biliyor.

Kimsenin “öngörmedi¤imiz ko-

flullar geliflti” diyece¤i bir durum
yoktu. O gün sald›r›yla karfl›lafl›lm›fl
olmas› “yeni bir durum” de¤ildi.
Sald›racaklar› gün gibi belliydi örne-
¤in. Belli oldu¤u için de zaten 1 Ma-
y›s öncesinde “sald›r› olursa flöyle
yapaca¤›z, böyle davranaca¤›z” diye
kararlar al›nm›flt›. 

“Provokasyon” söylentisi de za-
ten günlerdir vard›. 

Öte yandan, konfederasyonlar
“Ortak karar alma koflulu yoktu” de-
me durumunda da de¤ildir; çünkü ka-
rar› ortak ald›klar› devrimci hareket-
lerin, platformlar›n temsilcileri he-
men oorraaddaa,, oonnllaarr››nn yyaann››nnddaayydd››llaarr.. 

Eylemi bitirme karar›n› siyasi ha-
reketlerin birlikte almalar›n› bir yana
b›rakal›m, kimseye bilgi dahi ver-
memifllerdir. Taksim’e yürümek için
bölgeye da¤›lm›fl bulunan binlerce
insan›n sorumlulu¤unu tafl›yanlar,
sendikalar›n eylemi bitirdi¤inden
D‹SK, KESK yöneticileri otobüsün
üstüne ç›k›p aç›klama yapt›¤›nda ha-
berdar olmufllard›r. 

Böyle bir iflleyifl olabilir mi? Bu-
nu mazur gösterecek bir gerekçe bu-
lunabilir mi? De¤erlendirme toplant›-
s›nda bir devrimci temsilcinin söyle-
di¤i flu sözleri aktarmakta yarar var:

“Saat 13:00'de Taksim'de bulu-
flacakt›k, bunu iptal ettiniz kendiniz.
O zaman kime sordunuz, nas›l karar
verdiniz? Arkadafl sorumsuzca dav-
rand›n›z diyor, hemen müdahale edi-
yorsunuz. Bu durumun ad›n› siz ko-
yun o zaman. ‹nsanlar› polisin flid-
deti ile yüzyüze b›rak›p süreçten çe-
kilmek midir sorumluluk. Siz otobü-
sün üzerinden bitti¤ini ilan ederken,
uza¤a gitmeye gerek yok, aayynn›› ccaaddddee
üzerinde insanlar gaz'a, tazyikli su-
ya, cop'a karfl› direniyorlardi. ‹nsan-
lar sokaklarda çat›fl›yorken siz bize
el sallayarak gittiniz.”

Yine 1 May›s gününden itibaren
ortaya ç›kan bir baflka gerçek, dev-
rimci demokratik kurumlar›n iliflki-
leri ve birli¤i aç›s›ndan çok ciddi bir
sorunla daha karfl› karfl›ya oldu¤u-
muzu gösterdi. 

Anlafl›lmaktad›r ki, Baflbakan'la,
‹çiflleri Bakan›'yla yapt›klar› görüfl-
meler, devrimci demokratik kurum-
lara oldu¤u gibi aktar›lmam›flt›r. Ge-
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Kimseye sormadan ve
insanlar› çat›flma alan›nda
yüzüstü b›rakarak eylemi

bitiyoruz aç›klamas› yapman›n
ideolojik, politik, ahlaki boyutlar›

sorgulanmayacak m›?
Biz bu suskunlu¤u, bu

liberalli¤i ve pragmatizmi
paylaflmayaca¤›z. Çünkü:

Çünkü biz, tüm bu güçlerle
birlikte önümüzdeki y›llarda daha

nitelikli 1 May›slar örgütlemek
istiyoruz... Çünkü biz, bunun

da ötesinde tüm bu ilerici,
demokratik, devrimci güçlerle

birlikte devrimci demokratik bir
cephe infla etmek istiyoruz. 



nifl toplant›larda konuflulup kararlafl-
t›r›lanlarla, devletle, iktidarla yap›-
lan görüflmelerdeki tav›rlar aras›nda
büyük farklar oluflmufltur. O kadar
ki, “Tek pankart, tek koldan yürü-
yüfl” gibi hiçbir ortak karar yokken,
bu konuda pazarl›k yap›labilmifltir.
Dahas›; oligarflinin temsilcileriyle
yapt›klar› görüflmelerde "35 bin ki-
fliyle Dolmabahçe'den yürümeyi”
önermifller ve di¤er devrimci de-
mokratik kurumlar, bunu günler son-
ra, farkl› kaynaklardan ö¤renmek
durumunda kalm›fllard›r. 

Konfederasyonlar›n, devrimci-
lerle yapt›klar› toplant›larla devletle
aralar›ndaki görüflmelerde farkl› ta-
v›rlar sergilenmifl, adeta ikili bir tu-
tum izlenmifltir. Bu tutars›zl›k tek bir
görüflmeye de iliflkin olmay›p süre-
cin hemen tamam›nda görülmüfltür.
Devletle yap›lan toplant›larda söyle-
nenlerle, bas›na ve sola aç›klananla-
r›n farkl›l›¤›, sola, ilericilere, de-
mokratik kurumlara uygun olmayan
bir ppoolliittiikkaa ttaarrzz›› ortaya ç›karm›flt›r. 

Tekrar soruyoruz, bu nas›l bir de-
mokrasi anlay›fl›, nas›l bir devrimci-
lik, nas›l bir kültürdür?

Bu tav›rlar›n ve sözü edilen poli-
tika tarz›n›n ne devrimcilikle, ne s›-
n›f sendikac›l›¤›yla ilgisi yoktur.
Dürüst bir demokrata da yak›flt›r›la-
maz bu tav›rlar. Birlikte karar alan-
lar, birlikte bitirirler. Buna uyulma-
m›flt›r. Tam tersine bu kurumlar›n
““bbiizz kkaarraarr aall››rr››zz,, hheerrkkeess uuyyaarr”” da-
yatmac›l›¤› gündeme gelmifltir. 

DDeemmookkrraatt oollaammaayyaannllaarr,, 
ddeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessiinnddee 
kkaarraarrll›› vvee ttuuttaarrll›› oollaammaazz!!

Önce demokrat olunmal›d›r. 

BBiirrlliikk yapman›n, birincisi, karfl›-
l›kl› ssöözz hhaakkkk››nnaa vvee iirraaddeeyyee sayg›
göstermekten, ikincisi, oorrttaakk kkaarraarr--
llaarraa ssaadd››kk kkaallmmaakkttaann geçti¤ini
kimse unutamaz. 

Ne yaz›k ki, ikisi de yoktur 1 Ma-
y›s günkü karar ve politikalarda. 

2007’de de ayn› dayatmac›l›kla
karfl› karfl›ya b›rakm›fllard› emekçi-
leri ve di¤er sol güçleri. Dolmabah-
çe’den yürüyüfl de konfederasyon
yöneticilerinin dayatmas›n›n sonu-

cuydu. Fakat onlar bunda bir yanl›fl-
l›k, bir  terslik görmüyorlar; ki soru-
nu vahim hale getiren de budur. Bu
bir kültüre, bir anlay›fla dönüflmüfl.

Demokrat olmayanlar, solda bir-
lik oluflturamazlar. Dayatma kültü-
rüyle, karfl›s›ndakini aldatan, oyala-
yan kültürle, birlik de mücadele de
geliflmez. Devrimcilik, demokratl›k,
s›n›f sendikac›l›¤›, bu kavramlar›n
olmazsa olmazlar› vard›r; herkes 1
May›s tavr›n› bunlara göre sorgula-
mak durumundad›r. 

Bu anlay›flla devrimci olunmaz.
Bu anlay›flla demokrat da olunmaz.
Bu anlay›fl›n ülkemizde iktidar oldu-
¤unu varsayarsak, bu iktidar›n hiç de
devrimci, demokrat olmayaca¤›
aç›kt›r. Bu anlay›fltan ancak despot-
luk, halk› yok sayan bir iktidar do-
¤ar. Bu pratik, bu kültür ortadayken,
““ssoossyyaalliizzmm nnaass››ll yy››kk››lldd››”” diye uzun
uzun teorilere gerek var m›? ‹flte
böyle y›k›lm›flt›r. Cevap buradad›r. 

Devrimcilerin, halk›n örgütlü
güçlerinin görüfllerine de¤er verme-
yen, tahammül edemeyen, ve karar
alma süreçlerine kat›l›m›na k›rk tür-
lü engel ç›karan bir anlay›fl, halk›n
görüfl ve önerilerine, söz ve karar
hakk›na da de¤er vermeyecektir. 

EElleeflflttiirriiddeenn,, mmuuhhaasseebbeeddeenn,, 
hheessaappllaaflflmmaakkttaann kkaaçç››flfl,, 
ddoossttlluukkttaann,, bbiirrlliikktteenn yyaannaa 
oollmmaakk ddee¤¤iill,, iillkkeessiizzlliikk vvee 
pprraaggmmaattiizzmmddiirr!!

Konfederasyonlar›n ortak kararla-
r›m›za uymad›¤›, oligarfli karfl›s›nda
gereken direngenli¤i göstermedi¤i,
sola ve emekçilere karfl› demokrat ve
aç›k davranmad›¤› nettir. Bu kadar
netlik karfl›s›nda solun sessizli¤i, ge-
çifltirmecili¤i de dikkat çekicidir. Bu
anlay›fl mücadeleyi gelifltirmez.

Sol’un  belli kesimleri bunlar›
sorgulam›yor. Sorgulamak do¤ruyu
bulmak içindir. Gelece¤i, eksiklikle-
ri, yanl›fll›klar›, zay›fl›klar› asgariye
indirmifl olarak örgütlemek içindir. 

Sorgulam›yor, bunun yerine kül-
lüyor. 1 May›s 2008’i de¤erlendir-
mek için yap›lan toplant›da, elefltiri
özelefltiri sorumlulu¤undan uzak
yaklafl›mlar a¤›r basarken, bu so-

rumlulu¤u ve netli¤i gösterenlerin
bafl›nda Devrimci 1 May›s Platfor-
mu geliyordu.  

Peki sorgulamayal›m. Elefltirme-
yelim. Hep beraber o gün D‹SK ve
KESK yönetiminin solu d›fllayarak
ald›¤› kararlar› öövveelliimm.. Hep beraber
aallkk››flflllaayy››pp tteebbrriikk eeddeelliimm.. Kazanan
kim olur?

Böyle iflçi s›n›f›na öncülük mü
edilmifl olur? Böyle s›n›f›n ç›karlar›
savunulmufl mu olur?

Kimseye sormadan ve insanlar›
çat›flma alan›nda yüzüstü b›rakarak
eylemi bitiyoruz aç›klamas› yapma-
n›n ideolojik, politik, ahlaki boyutla-
r› sorgulanmayacak m›? 500 bin ki-
fliyi getirme söylemi ve iddias› so-
rulmayacak, tart›fl›lmayacak m›?
HHaallkk›› aallddaattmmaa üüzzeerriinnee ssiiyyaasseett yyaa--
pp››llmmaazz.. En az›ndan bunu belirtmek
zorunday›z. Bu öncelikle, cciiddddiiyyeett
ve iinnaanndd››rr››cc››ll››kk sorunudur.  

Biz bütün bu elefltirileri yapar-
ken “art›k birlikte yürünemez, yan-
yana gelinemez” demiyoruz; ama
birlikte mücadele için bu sorunlar›
tart›flmaya, bu muhasebeyi yapma-
ya ihtiyaç oldu¤unu belirtiyoruz.
Solda birlikten yana olanlar, aman
kimse gücenmesin, incinmesin duy-
gusuyla de¤il, yanl›fllar› ortaya ko-
yup aflma düflüncesiyle hareket
eder. Elefltiri ve özelefltiri iliflkisi
gücenilip incinilecek bir iliflki de-
¤il, devrimci bir iliflki tarz›d›r.

Bu noktada flunu da sormal›y›z;
DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaattffoorrmmuu’’nnaa
kkaatt››llmmaayyaannllaarr nniiyyee kkaatt››llmm››yyoorr??
Devrimci 1 May›s Platformu, 1 Ma-
y›s konusunda yanl›fl bir fley mi yap-
t›, solun flu veya bu kesimini yok mu
sayd›, yads›d› m›... ne yapt›? Kat›l-
mayanlar›n itiraz› ne, asl›nda bu da
bilinmiyor.. “Sizden ayr› düflünmü-
yoruz ama...” sözü 1 May›s sürecin-
de birçok grup taraf›ndan sarfedil-
mifl bir sözdür. Sözün sonundaki
“ama”n›n arkas›nda ne var?... Gelin
1 May›s Platformu’nu büyütelim.
Devrimci bir platformun büyümesi,
dayatmac›l¤›n, uzlaflmac›l›¤›n ma-
nevra alan›n›n daralmas› demektir.
Muhasebeye ve birli¤e ça¤r›m›z, 1
May›s mücadelesini daha örgütlü,
nitelikli hale getirmek içindir. 

Say›: 146 271 MAYIS 
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Burjuvazinin temel korkular›ndan
birisi, solun kitleselleflmesidir. Çünkü
solun kitleselleflmesi demek, her
alanda mücadelenin ve giderek dev-
rim alternatifinin büyümesi demektir.

Solun kitleselleflmesi demek, bur-
juvazinin, iflbirlikçi iktidar›n›, halka
karfl› ekonomik, siyasi politikalar› is-
tedi¤i gibi sürdürememesi demektir.

1 May›s’ta AKP iktidar›n›n emek-
çileri Taksim Alan›’na sokmamak
için ‹stanbul’u iflgal etmesi, kimileri-
ne ““aabbaarrtt››ll›› öönnlleemm”” olarak görüne-
bilir, fakat oligarflinin mücadelenin
kitleselleflmesi korkusu ile birlikte
düflünüldü¤ünde, Taksim alan› yasa-
¤› ve Taksim’e emekçileri sokmamak
için sald›r›s›n› flekillendirenin, bir
abart› de¤il, bilinçli bir politika oldu-
¤u görülür.

Ki, oligarflinin devrimci demok-
ratik mücadeleyi bast›rmaya yönelik
sald›r›lar›, 1 May›s ile de s›n›rl› de-
¤ildir. Çeflitli özellefltirme ya¤mas›
karfl›s›ndaki iflçi eylemlerine, grevle-
re, demokratik çal›flmalara ve eylem-
lere, anti-emperyalist kampanyalara,
demokratik kurumlara, sosyalist ba-
s›na yönelik sald›r›lar›, hepsi, bu kor-
kular›n›n ürünüdür. Oligarflinin bu
sald›r›lar› son dönemlerde özellikle
yo¤unlaflm›fl durumdad›r.

SSaalldd››rr››llaarr kkiittllee ççaall››flflmmaass››nn›› eenn--
ggeelllleemmeeyyee yyöönneelliikkttiirr.. Kitle çal›flma-
s›, ço¤unlukla iktidar›n yasad›fl› bas-
k›lar›yla, gözalt› ve tutuklamalar›yla
karfl›lanmaktad›r.

Yasal dergi da¤›tmak, afifl asmak,
bildiri da¤›tmak, meflru, yasal eylem-
lere ça¤r› yapmak bile sald›r› gerek-
çesi haline getirilmektedir.

Aç›ktan kitle çal›flmas›n› yasakla-
yam›yorlar, fakat, fiili olarak kitle
çal›flmas› yürütmeyi bile ancak bedel
ödenerek yürütülen bir çal›flma hali-
ne getiriyorlar.

SSaalldd››rr››llaarr ddeemmookkrraattiikk kkiittllee öörr--

ggüüttlleerriinnii,, hhaallkkttaann yyaall››ttmmaayyaa,, yasal
dernekleri bile ““bbeeddeell ööddeenneenn””,, ““ssaa--
kk››nnccaall››”” yerler haline getirmeye yö-
neliktir.

Kitleselleflmeyi engellemeye yö-
nelik sald›r›lar›nda öne ç›kan yöntem-
lerden birisi de, yasal derneklere key-
fi gerekçelerle “illegal örgüt üsleri-
ne” operasyon yapar gibi, bask›n ya-
p›lmas›, çal›flanlar›n›n, üyelerinin gö-
zalt›na al›n›p tutuklanmas›, bu kurum-
lar›n halka “tehlikeli” kurumlar gibi
sunulmas›d›r.

Oligarfli, demokrasicilik oyunu
gere¤i kitle örgütlerinin varl›¤›na
izin verirken, di¤er yandan bu yön-
temlerle kitle örgütlerini halktan ya-
l›tmaya çal›fl›yor.

Kitle örgütlerinin, halk›n gözün-
deki meflrulu¤unu sarsmaya, en az›n-
dan gidilmesinden korkulan yerler
haline getirmeye çal›fl›yor.

1 May›s’ta demokratik kitle ör-
gütlerinin en üst düzeyde, baflbaka-
n›n a¤z›ndan illegal örgütler diye
yans›t›lmas› da bu politikan›n en üst
düzeyde uygulanan bir politika oldu-
¤unun göstergesidir.

Bu “kitleden tecrit etme” politi-
kas› ve yöntemleri, iflçilere, memur-
lara, gençli¤e, gecekondululara, k›-
sacas› her kesime yöneliktir; sadece
alanlara göre biçimleri de¤iflebil-
mektedir. Mesela ö¤renci gençlik
üzerinde de, ayn› zamanda okul ida-
releri taraf›ndan da sürdürülüyor.
Gençlik derneklerinde örgütlenmek
okuldan at›lmak için gerekçe olabili-
yor. Gençlere, derneklere giden, ey-
lemlerine ve çal›flmalar›na kat›lan
bedelini de öder mesaj› veriliyor.

SSaalldd››rr››llaarr,, hhaallkkaa,, ddeevvrriimmccii ddüü--
flflüünncceelleerriinn,, ggeerrççeekklleerriinn uullaaflflmmaass››nn››
eennggeelllleemmeeyyee yyöönneelliikkttiirr..

Özellikle son süreçte, ciddiyetsiz
gerekçelerle dergi toplatmak, yay›n
durdurmak yayg›n hale getirilmifltir.

Adeta, ““ddeevvrriimmccii ddüüflflüünncceelleerriinn kkiitt--
lleelleerree uullaaflflmmaass››nnaa iizziinn vveerrmmeeyyeeccee--
¤¤iimm”” denmektedir.

Sosyalist bas›n› susturmaya yöne-
lik bu politika, ülkemizde devrimci
düflüncenin fiilen yasaklanmas› anla-
m›na gelmektedir. 

Ki, sosyalist bas›n›n yay›n›n› dur-
durman›n, toplatman›n hukuki her-
hangi bir kural› yoktur. Ne yazarsan
yaz, devrimci düflünceler çerçevesin-
de yaz›yorsan, ilgisiz de olsa “örgüt
propagandas›” denilerek, toplatma ve
en az›ndan 1 ay yay›n durdurma ile
cezaland›r›lmaktad›r.

KKiittlleelleerrii ÖÖrrggüüttlleemmeekk
MMüüccaaddeelleenniinn TTeemmeelliiddiirr

Oligarfli ile devrimciler aras›nda-
ki mücadelenin temel noktalar›ndan
birisi kitleleri kazanmakt›r.

Devrimci mücadele, bir yan›yla
kitleleri devrim saflar›na kazanma
mücadelesidir. Oligarflinin ise de-
mokratik ve devrimci mücadelenin
büyümesini engellemesinin temel
yolu, bu mücadeleyi kitlelerden ya-
l›tmakt›r.

Yapt›klar› demagojinin temel nok-
talar›ndan birisini de, devrimci de-
mokratik mücadelenin kitlelerden ko-
puk, bir avuç macerac›n›n ifli olarak
gösterilmesi oluflturur. Mücadelenin
amaçlar› çarp›t›l›r, ““tteerröörr”” demagoji-
si içinde bo¤ulmaya çal›fl›l›r.

Burjuvazinin Korkusu:
SOLUN 
K‹TLESELLEfiMES‹



‘90’l› y›llardan sonra, sosyalizmin
öldü¤üne iliflkin söylemler, sosya-
lizm için mücadele eden, a¤›r bedel-
ler ödeyen devrimcilerin varl›¤› ile
bofla ç›kar›lm›flt›r. Fakat, bu mücade-
lenin kitleselleflmesinin engellenme-
si, oligarflinin demagojilerinin etki
alan›n› da geniflletmektedir.

Tersinden, solun her türlü kitle-
selleflmesi ise bu demagojilerini yer-
le bir etmektedir. Çünkü kitlesellefl-
meye paralel olarak, devrimci de-
mokratik mücadelenin, halk›n talep-
leri için mücadele oldu¤u gerçe¤i,
sosyalizm mücadelesinin halk›n so-
runlar›n›n çözümü için yürütülen bir
mücadele oldu¤u gerçe¤i, kitlelerin
gözünde daha aç›k hale gelmektedir. 

Mücadelenin kitleselleflmesi, sö-
mürü düzeninin karfl›s›nda devrimci
alternatifin soyutluktan kurtulmas›,
halk için elle tutulur hale gelmesi de-
mektir. Kuflkusuz ki, özellikle kitle-
lerin düzenden memnuniyetsizli¤inin
artt›¤› koflullarda bu, oligarflinin kor-
kulu rüyalar görmesi için yeterli ne-
dendir.

KKiittlleesseelllleeflfleenn MMüüccaaddeellee,, 
OOlliiggaarrflfliinniinn PPrrooggrraamm››nn››nn
ÖÖnnüünnddee EEnnggeellddiirr

‹flbirlikçi AKP iktidar›, IMF tali-
matlar›yla, emperyalist ve iflbirlikçi
tekellerin ç›karlar› do¤rultusunda ül-
keyi yönetirken, halk› da yoksullafl-
t›rmakta, kitlelerin düzenden mem-
nuniyetsizli¤inin artmas›na neden ol-
maktad›r.

Bu ayn› zamanda, kitlelerin ör-
gütlenmesi için de daha avantajl› bir
zemin oluflturmaktad›r. ‹flte, iktidar›n
sald›r›lar› en genelde devrimcilerin
bu zemini de¤erlendirmesini engelle-
meye yöneliktir.

Devrimcileri yal›tmak, bask› alt›n-
da etkisizlefltirmek, kitle eylemlerini
terörize etmek, bu amaca hizmet eder.

AKP iktidar›n›n, IMF programla-
r›n› erteleme, uygulamama olas›l›¤›
yoktur. Emperyalizme göbekten ba-
¤›ml› ekonomiyi, farkl› biçimlerle
yürütmeleri sözkonusu de¤ildir. Fa-
kat, bu program› hayata geçirirken,
ayn› zamanda halk›n tepkilerinin ör-

gütlenmesini, kitlesel hareketlere dö-
nüflmesini de engellemek zorundad›r.

Denilebilir ki, emperyalist prog-
ramlar› uygulamak, iflbirlikçili¤i sür-
dürmek için kitleleri bask› alt›na al-
maktan, devrimci mücadeleyi kitle-
lerden kopar›p yal›tmaktan baflka
yollar› yoktur. Ve bunu baflarmak
için daha fazla sald›racaklard›r.

DDaahhaa FFaazzllaa ÖÖrrggüüttlleennmmeellii,,
DDaahhaa FFaazzllaa BBiirrlliikk
YYaappmmaall››yy››zz

Oligarflinin sald›r›lar› karfl›s›nda
yap›lmas› gereken, daha fazla örgüt-
lenmektir. Oligarflinin önümüze dik-
ti¤i engelleri aflarak kitlelere daha
fazla gitmeli, kitleleri daha fazla bi-
linçlendirmeli ve örgütlemeliyiz.

Kitleleri örgütlememenin gerek-
çesi yoktur. E¤er kitleleri örgütlemi-
yorsak, kitleleri örgütlemek için
emek harcamaktan kaç›yoruz veya
do¤ru yöntemlerle, do¤ru politikalar-
la kitlelere gitmiyoruz demektir.

De¤ilse, düzen her geçen gün kit-
lelerin gözünde daha fazla y›pran-
makta, düzen içinde sorunlar› büyü-
yen kitleler örgütlenmeye daha yat-
k›n hale gelmektedir.

Önemli olan, kitlelere inanmak,
örgütlenmenin önünde engel tan›ma-
mak, ç›kan engelleri aflma iradesi gös-
terebilmektir. Kitlelere, devrimin,
devrimci mücadelenin alternatif oldu-
¤u konusunda güven verebilmektir.

BBiirrlliikklleerrii ggeelliiflflttiirrmmeekk ddee,, kitlele-
ri örgütlemede, düzene karfl› müca-
deleyi daha etkili yürütmede avantaj
elde etmek demektir.

Bunun örne¤i, 2007 y›l› 1 Ma-
y›s’›nda, SSGSS eylemlerinde, ve
2008 1 May›s’›nda ortaya ç›km›flt›r.
Sol içinde, herhangi bir siyasal örgü-
tün, herhangi bir sendika veya kitle
örgütünün yapabilece¤inin ötesinde
sonuçlar, bu güçlerin mücadeleyi ile-
riye tafl›yacak bir hedef etraf›nda bir-
leflmesi sayesinde elde edilebilmifltir. 

‹çinde yetmezlikleri de bar›nd›ran
bu birlikler bile, ülke gündeminde
günlerce yer tutmaya, kitlelere dev-
rimci mücadelenin, emekçilerin mü-
cadelesinin amaçlar›n›, meflrulu¤unu

tafl›maya, solun gücünü göstermeye
yetmifltir. Ki, bu yap›labilecekler
içinde geri bir birliktir. Sol daha ileri
birlikleri hayata geçirerek, devrimci,
demokratik cepheler arac›l›¤›yla bü-
yük kampanyalar örgütleyebilir, oli-
garflinin bask›lar›n› aflarak milyonla-
ra ulaflabilecek kitle çal›flmalar› ger-
çeklefltirebilir.. 

Önemli olan herkesin gerçe¤i ç›p-
lak haliyle görmesidir. Gerçek, oli-
garflinin bask› ve terörü karfl›s›nda,
solun güçlerini birlefltirerek, kitleleri
örgütlemesinin zorunlulu¤udur.
Kimse, emek harcamadan, bedel
ödemeden, oligarflinin sald›r›lar› kar-
fl›s›nda güçleri birlefltirerek direnme-
den, mücadeleyi örgütlemeden, ken-
dili¤inden kitlelerin devrimci saflara
akaca¤›, büyük kitle hareketlerinin
geliflece¤i gibi abart›l› de¤erlendir-
meler içine girmemelidir. Abart›l›
propaganda, kitlelerde, devrimci saf-
larda abart›l› beklentiler ve sonuçta
hayal k›r›kl›klar› yaratacakt›r.

Herkes kitleleri örgütleme, devri-
mi büyütme sorumlulu¤uyla davran-
mak durumundad›r. Kimsenin abart›-
lara, demagojilere hakk›n›n olmad›¤›
görülmelidir. Tersine devrimcilerin
gücü, gerçe¤i ç›plak haliyle görmek-
tedir. Gerçekleri görerek, buna göre
politika gelifltirmek sonuç almak için
gereklidir. 

Belirleyici olan, devrimcilerin
demokratlar›n kitleleri örgütleme, bi-
linçlendirme noktas›nda yüklendik-
leri misyonun gereklerini yerine geti-
rip getirmemesidir. Bu yap›ld›¤›nda,
oligarflinin bask› politikalar› etkisiz-
lefltirilebilir. Devrimci demokrat
güçler, kitleleri örgütlemeyi baflar-
d›klar›nda, bask› politikas› tersine
kitleleri oligarfliden koparan bir so-
nuç da yaratabilir. 

Burjuvazinin, korkusunu büyüt-
menin önünde, afl›lamayacak bir en-
gel yoktur.
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Sevgili Yürüyüfl okurlar›,
merhaba! Zorunlu olarak ara
verdik sohbetimize. Ara verdik
ama yar›m b›rakm›yoruz yine de
bafllad›¤›m›z ifli; devam ediyo-
ruz. Aradan biraz uzun bir za-
man geçti¤i için k›sa bir hat›rlat-
ma yapmakta yarar var san›r›m.
Bir özet yapal›m Özlem.

ÖÖzzlleemm:: Sohbetimizin ilk iki
bölümünde neleri iflledik? Bi-
rinci bölümün bafll›¤› ““ddeevv--
rriimmccii ççiizzggiinniinn oolluuflfluummuu vvee
ggeelliiflfliimmii”” idi. ‹kinci bölümün
bafll›¤› ise ““ddeevvrriimmccii ççiizzggiinniinn
aannaa hhaattllaarr››””yd›. Konuya, Ma-
hirler’in teoriye bak›fl aç›s›n› ortaya
koyarak bafllad›k. Devrimin yolu-
nun netlefltirilmesi süreci, bu bak›fl
aç›s›yla flekillenmiflti çünkü. 

Devrim teorisi konusundaki flab-
loncu anlay›fllara de¤inmifltik sonra.
Karakteristik üç devrim yolunu,
Sovyet, Çin ve Küba devrimlerini
k›saca özetlemifltik. 

Sonra, Türkiye Devriminin Yo-
lu’nun ortaya ç›kt›¤› süreçteki T‹P,
YÖN, MDD gibi belli bafll› ak›mla-
r› ele ald›k. Buna ba¤l› olarak bu sü-
recin bir noktas›nda -AASSDD’’yyee AAçç››kk
MMeekkttuupp çerçevesinde- devrim anla-
y›fl›, çal›flma tarz›, örgüt anlay›fl›nda
meydana gelen ayr›flma ve netlefl-
meyi ele ald›k. 

Sohbetimizin ikinci bölümüne,
anti-emperyalist, anti-oligarflik dev-
rim stratejisini ele alarak bafllad›k.
Ard›ndan bu devrimi gerçeklefltire-
bilmek için izleyece¤imiz yolu,
Halk Savafl›’n›, ve Politikleflmifl As-
keri Savafl Stratejisi’ni ortaya koy-
duk. PASS’nin tan›m›n› yapt›k. 

Bu stratejinin bir parças› olarak
ÖÖnnccüü SSaavvaaflfl››’n› ve onu zorunlu ha-
le getiren SSuunnii DDeennggee’yi geniflçe ifl-
ledik. Silahl› propagandan›n özel-
liklerini ve amaçlar›n› maddeler ha-
linde s›ralad›k... 

KKeemmaall:: Sa¤ol Özlem. Umar›m

bu özet, en genel hatlar›yla da olsa,
sohbetimizi haf›zalar›m›zda canlan-
d›rmaya yetmifltir. Geçen çal›flma-
m›z› “Sohbetimize evrim devrim

aflamalar›n›, silahl› mücadele, si-
lahl› propaganda üzerine çeflitli gö-
rüflleri ele alarak devam edece¤iz.”
diye sonuçland›rm›flt›k. Kald›¤›m›z
yerden devam ediyoruz. 

Bu bölüme bafllarken bir fleyi da-
ha belirtmek istiyorum: 1970’lere
kadar ideolojik mücadelenin esas›
“Türkiye devriminin yolunun net-
lefltirilmesi” mücadelesiydi. 1970’li
y›llarda ise ideolojik mücadele cep-
hesinde (burjuvaziye karfl› verilen
ideolojik mücadelenin yan›s›ra)
Mahirler’in teorisinin yanl›fl yo-
rumlanmas›yla ortaya ç›kan sa¤ ve
sol sapmalara karfl› ideolojik müca-
dele yo¤unluk kazand›. 

‘80’li, ‘90’l› y›llar ise, ideolojik
mücadelenin görevlerinin daha kar-
mafl›klaflt›¤› y›llar oldu. 12 Eylül
koflullar›nda ortaya ç›kan yenilgi
ruh hali, önce pratikteki teslimiyet-
çili¤i, ard›ndan da düzen içileflmeyi,
reformist çizgiyi, parlamentarizmi,
yasalc›l›¤› hortlatt›. Sosyalist siste-
min y›k›l›fl› da iinnkkaarrcc››ll››¤¤›› ve Mark-
sizm-Leninizm’den uuzzaakkllaaflflmmaayy››
güçlendirdi. Bu koflullarda da dev-
rim stratejilerini de¤il, sosyalizmin
alfabesini yeniden tart›flmak gerek-
ti. Solun belli kesimleri, art›k, dev-
let gibi, devrim gibi, Marksizm-Le-
ninizm’in en temel kavramlar›n›
yads›yor veya çarp›t›yorlard›. Geril-
la savafl›, halk savafl›, silahl› müca-
dele ise bu kesimlerin gündeminden
tamamen ç›kt›¤› için zaten bu konu-
lar üzerinde bir tart›flma da yoktu.
Devrim diye derdi olmayanlar›n

devrimin hangi yolla gerçeklefl-
tirilece¤i diye bir derdi olmaz el-
bette. Ve elbette burada hemen
flunu da eklemek gerekir ki, ddeevv--
rriimmiinn yyoolluu üzerine bir tart›flma-
s›, düflüncesi ve stratejisi olma-
yanlar›n, devrimciyiz, sosyalis-
tiz iddialar› bofltur. 

Devrimin yolu kavram›, ko-
nusu iflte bunun için son derece
önemlidir. Devrimcinin devrim-

cili¤ini ete kemi¤e büründüren
bir konudur tabiri caizse...
fiimdi biz bu yolun güzergah›-
n› ve o güzergahta nas›l ilerle-
nece¤ini belirleyen konulardan
biriyle, eevvrriimm--ddeevvrriimm dönemi

meselesiyle devam edelim. 

MMaazzlluumm:: Ben devam edeyim.

Evrim dönemini, ddeevvrriimmee hhaazz››rrll››kk
ddöönneemmii olarak, devrim dönemini
ise, iikkttiiddaarr››nn ddeevvrraall››nnmmaass›› süreci
olarak tan›mlayabiliriz. Devrimin
yolunun “Sovyetik ayaklanma” ola-
rak biçimlendi¤i -Rusya’daki gibi-
ülkelerde, eevvrriimm dönemiyle, ddeevv--
rriimm süreci birbirlerinden büyük öl-
çüde ayr›d›r. Bizim gibi ülkelerde
ise bu iki süreç iiçç iiççee geçmifltir. 

Evrim-devrim döneminin iç içe-
li¤i tart›flmas›n›n önemi, devrim fa-
aliyetini nas›l flekillendirece¤imizi
göstermesindedir. Yani konu, sade-
ce “akademik” bir tespit konusu de-
¤ildir. ‹ki dönemin ayr› ele al›nma-
s›yla, iç içe ele al›nmas› aras›nda
çok fley fark eder. Evrim ve devrim
dönemlerinin iç içe veya ayr› olma-
s›, ççaall››flflmmaa ttaarrzz››nnddaann devrimin
aflamalar›na kadar birçok fleyi belir-
leyen bir öneme sahiptir. Bu konu-
nun do¤ru tespiti, bize reformist, re-
vizyonist çal›flma tarz›n›n yanl›fll›-
¤›n› apaç›k gösterir. 

Her iki dönemi biraz daha so-
mutlarsak: EEvvrriimm ddöönneemmii;; devri-
min flartlar›n›n ad›m ad›m haz›rlan-
d›¤› bir dönemdir. Bu aflamada dev-
rimci örgütün temel takti¤i, kkiittlleellee--
rrii bbiilliinnççlleennddiirrmmee ve öörrggüüttlleemmeedir.
Bu bar›flç›l (ama uzlafl›c› de¤il) mü-
cadele biçimleriyle yerine getirilir.
Bu dönem oldukça uzun bir süreci
kapsar ve devrim mücadelesinin ge-
liflimi ço¤u kez oldukça yavaflt›r.
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Evrim döneminde toplumda az çok
istikrarl› bir ortam sözkonusudur.
S›n›flar aras›ndaki iliflkilere belli
yasa ve kurallar hakimdir. Baflka bir
aç›dan ifade edersek, “keskin s›n›f
çat›flmalar›” yaflanmamakta olup,
bar›flç›l bir hava sözkonusudur.

DDeevvrriimm ddöönneemmii ise; yukar›da
s›ralanan hemen tüm özellikler aç›-
s›ndan tam tersidir. Toplumdaki sa-
kin ve istikrarl› durum sona erer, iri-
li ufakl› altüst olufllar yaflanmaya
bafllar. S›n›flar aras›ndaki çeliflkiler
alabildi¤ine keskinleflir ve fliddetli
çat›flmalara dönüflür. Evrim döne-
mindeki “s›n›flar aras› iliflkilerde
geçerli kurallar ve dengeler” kay-
bolur; her s›n›f kendi iradesini ve
kurallar›n› di¤erlerine kabul ettir-
meye çal›fl›r. ZZoorr vvee flfliiddddeett, devrim
döneminin temel özelli¤idir. 

Uzun evrim dönemi boyunca
belli bir örgütlenme yarat›lm›flt›r.
Sorun “en uygun an”da ayaklan›p
iktidar› almakt›r. ‹ktidar› devralma-
n›n yolu “ayaklanma” oldu¤undan
devrim dönemi oldukça k›sa bir dö-
nemdir. 

Bizde, bizim gibi ülkelerde ise,
bu iki süreç iç içedir; bunu salt teo-
rik olarak söylemiyoruz, süreç za-
ten pratik olarak da böyle yaflan-
maktad›r.  Mahir, bu iç içeli¤i Bütün
Yaz›lar’da flöyle ortaya koyar: 

"... Emperyalist hegemonya al-
t›ndaki ülkelerde, evrim ve devrim
aflamalar› içsel dinamikle kapitaliz-
min geliflti¤i ülkelerdeki gibi kesin
çizgilerle ayr›lamaz. Bu tip ülkeler-
de devrim aflamas› k›sa bir aflama
de¤il, oldukça uzun bir aflamad›r.
Evrim aflamas›n›n nerede bitti¤ini,
devrim aflamas›n›n ise nerede bafl-
lad›¤›n› tespit etmek fiilen imkans›z-
d›r. Her iki aflama iç içe girmifltir."

ÖÖzzlleemm:: ‹lk bölümün sonunda

Kemal arkadafl›n belirtti¤i gibi, biz
teoriyi devrimin yolunu ayd›nlat-
mak için, baflka deyiflle dünyan›n
Türkiyesi’nde devrim yapmak için
ö¤reniyoruz. Mahirler’in 1960’lar›n
sonunda verdi¤i k›yas›ya mücadele-
nin amac› da buydu. Evrim devrim
tart›flmas›n›n anlam› da budur. Yine

Kemal arkadafl›n biraz önce de de-
di¤i gibi, çok aayyrr››flfltt››rr››cc›› bir konu
bu. Kapitalizmin kendi iç dinami-
¤iyle geliflti¤i, burjuva demokrasisi-
nin oldu¤u bir ülkede yaflad›¤›m›z›
varsayar, buna ba¤l› olarak devrim
ve evrim döneminin aayyrr›› oldu¤unu
iddia ederseniz, farkl› bir yerdesiniz
demektir. ‹flte o yeri, Mahir flöyle
tarif ediyor: 

"Ülkemizdeki ppaassiiffiissttlleerr evrim
aflamas›nda oldu¤umuzu, bu yüzden
içinde bulundu¤umuz evrede silahl›
savafl›n objektif flartlar›n›n mevcut
olmad›¤›n› iddia etmektedirler. Bu
iddialar temelden sakat ve yanl›flt›r.
Bu flekildeki tahlillerin tek amac›
tteesslliimmiiyyeettççiillii¤¤ee iiddeeoolloojjiikk kk››ll››ff giy-
dirmektir. Emperyalizmin iflgali al-
t›ndaki ülkelerde evrim ve devrim
aflamalar› bu flekilde b›çak gibi bir-
birinden ayr›lamazlar. ... emperya-
lizmin iflgali karfl› taraf›n bizzat zo-
ra, fliddete, silaha baflvurmas› de-
mektir. Bu ise silahl› savafl›n objek-
tif flartlar›n›n mevcudiyeti demek-
tir."

Yani buradan evrim devrim tar-
t›flmas›n›n flu pratik sonucu da ç›k›-
yor; devrim dönemi zora, devrimci
fliddete, silahl› mücadeleye baflvur-
man›n objektif koflullar›n›n var ol-
mas› demektir. Evrim-devrim döne-
mi iç içeli¤ini reddetmek, bunu red-
detmektir. Kendilerini burjuva de-
mokrasisinin oldu¤u bir ülkede ya-
fl›yor say›p, evrim döneminde oldu-
¤umuzu söyleyen veya söylemese-
ler de öyle bir çal›flma tarz›n› be-
nimseyenler, silahl› mücadeleyi
reddetmelerini böylelikle teorilefl-
tirmifl oluyorlar. 

KKeemmaall:: Burada flunu da somut-

lamal›y›z elbette. Bizim gibi ülke-
lerde sürekli milli krizde ifadesini
bulan sürekli devrimci durumun
varl›¤› nedeniyle, süreç esas olarak
ddeevvrriimm ssüürreeccii olarak flekillenir. An-
cak milli krizin k›sa sürede bir alt
üst olufla yol açacak biçimde olgun-
laflmayarak sürece yay›lmas›, süre-
cin ayn› zamanda evrim dönemi
özelliklerini tafl›mas›n› da berabe-
rinde getirir. 

fiematik olarak ifade edecek
olursam; emperyalist hegemonya
alt›ndaki ülkelerde milli krizin mev-
cut olmas›, devrim durumunun sü-
rekli olarak varolmas› demektir; bu
da silahl› eylemin objektif flartlar›-
n›n mevcudiyeti demektir; bu da
neticede evrim ve devrim aflamala-
r›n›n iç içe girmesi anlam›na gelir.
Süreç esas olarak devrim süreci ol-
makla beraber, uzun bir aflamaya
yay›lmas› yan›yla evrim döneminin
özelliklerini de içerisinde tafl›r. 

MMaazzlluumm:: Yeri gelmiflken, mmiill--

llii kkrriizzee de k›saca de¤inelim. Em-
peryalizme ba¤›ml› tüm ülkelerde,
ekonomik ve siyasal sistem, emper-
yalizmin ç›karlar›na göre düzenlen-
mifltir. Kendi kendine yeterli olama-
yan çarp›k kapitalist ekonomik yap›
içinde, teknoloji geri, verimlilik ye-
tersiz, birbirini tamamlayacak flekil-
de organize olmufl sanayi yerine
emperyalizmin ihtiyaçlar›na göre
flekillenmifl bölük pörçük bir da¤›-
l›m sözkonusudur. Sanayi, a¤›rl›kl›
olarak montaj ve tüketim sanayi
olup, her biçimde emperyalizme ba-
¤›ml›d›r. Bunun sonucunda kar›n
büyük bir k›sm› emperyalizme ak-
makta ve mevcut kapitalist yap›
kendini yeniden üretecek, büyüte-
cek sermaye birikiminden yoksun
kalmaktad›r.

Fakat ba¤›ml›l›¤›n daha önemli
sonucu, bizim gibi ba¤›ml› ülkele-
rin, ba¤›ml› olduklar› emperyalist
ülkelerin dayatt›¤› programlarla
onun eekkoonnoommiikk kkrriizziinnii yyüükklleenn--
mmeekk zorunda kalmalar›d›r.

Bunun sonucu olarak: emperya-
lizmin kendi bunal›m› bizim gibi
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sömürge ülkelere çok daha fazlas›y-
la yans›r. Bu durum, sürekli bir eekkoo--
nnoommiikk kkrriizziinn temelini oluflturur.
(Ki bu, sürekli ekonomik kriz duru-
mu, günümüzde emperyalizmin
ekonominin her alan›na daha fazla
nüfuz etti¤i koflullarda daha da pe-
kiflmifl, emperyalizmin istedi¤i za-
man derinlefltirip üzerinde manev-
ralar yapabilece¤i bir hal alm›flt›r.)
Krizi aflma veya baflka ülkelere ak-
tarma koflullar›n›n olmamas›, bu gi-
bi ülkeleri mevcut ekonomik krizle
yaflamaya mahkum der. 

Kriz yaln›zca ekonomik yap›da
kalmaz; halka yans›r ve ssoossyyaall kkrrii--
zzii gelifltirir. Kitleler düzenden kopa-
masalar dahi, s›n›f çeliflkileri alabil-
di¤ine derinleflir. Bu durum, bir bü-
tün olarak halk›n yaflam flartlar›n›n
günden güne zorlaflmas›nda, yok-
sullaflmada, yozlaflmada kendini
gösteren ssoossyyaall kkrriizz’dir.

Ekonomik ve sosyal krizin bir-
likte var oldu¤u yerde, bu zincir, ssii--
yyaassaall kkrriizzllee tamamlan›r. Siyasal
krizin bir boyutu, kitlelerin muhale-
feti, bir di¤er boyutu zaten “zorun-
lu, zay›f ve istikrars›z bir ittifak”
olan oligarfli içi çat›flmalard›r. Her
iktidar de¤iflikli¤i beraberinde yeni
çat›flmalar› ve saflaflmalar› getir-
mektedir. Ki bu da siyasal krizin bir
baflka yans›mas›d›r. 

Bir bütün olarak eekkoonnoommiikk,, ssooss--
yyaall ve ssiiyyaassaall krizde somutlaflan ve
ezeni de ezileni de –yöneteni de yö-
netileni de– etkileyen bir özellik
gösteren milli krizin varl›¤›, o ülke-
de devrimci bir durumun varl›¤› an-
lam›na gelir. DDeevvrriimmccii dduurruummuunn
varl›¤› elbette hemen devrim oldu
olacak fleklinde bir durum tespiti
de¤ildir. Bu koflullar›n devrimle so-
nuçlanmas›, milli krizin toplumsal
bir alt üst olufla yol açacak flekilde
oollgguunnllaaflflmmaass››yyllaa mümkündür. Ki,
bizim gibi ülkelerde milli krizi de-
rinlefltirmek, olgunlaflt›rmak, ancak
uzun süreli bir devrimci mücadeley-
le, sürece iradi müdahalelerle müm-
kündür. Bu da kuflkusuz, devrimci
bir örgütün önderli¤i alt›nda dev-
rimci bir savafl›n gelifltirilmesi de-
mektir. De¤ilse, kriz kendili¤inden

olgunlaflmaz, krizin kendili¤inden
derinleflti¤i ve fakat iradi bir müda-
halenin olmad›¤› konjonktürler ise
bir devrime yol açmaz. 

II. Bunal›m Dönemi’nin yar›-sö-
mürgelerindeki milli krizlerle III.
Bunal›m Dönemi’nin yeni-sömür-
gelerinde krizin olgunluk derecesi
farkl›l›klar gösterir. Ancak her iki
durumda da, milli krizin olgunlafl-
mas›nda (derinlefltirilmesinde), sub-
jektif ö¤enin (devrimci hareketin)
iradi müdahalesinin, yani devrimci
savafl›n gelifltirilmesinin oynayaca-
¤› rol temeldir. Bu müdahale “bar›fl-
ç›l” de¤il, silahl› mücadele temelin-
de olmak zorundad›r. Nesnel olarak
var olan devrimci durumun devrime
yol açmas›, bir yandan anlat›ld›¤›
flekliyle milli krizin olgunlaflmas›-
na, di¤er yandan ise bütün olarak
halk hareketinin subjektif düzeyinin
bir iktidar de¤iflikli¤ini mümkün k›-
lacak düzeyde olmas›na ba¤l›d›r. 

ÖÖzzlleemm:: fiimdi bizim ülkemiz-

deki reformistler, revizyonistler ne
yap›yor; ya evrim-devrim iç içeli¤i-
ni görmedikleri için, silahl› müca-
deleyi, fliddetin zorunlulu¤unu red-
dediyor; ya da silahl› mücadeleyi
çeflitli kayg›larla reddettikleri için
evrim-devrim içiçeli¤ini görmezden
geliyor. Her iki durumda sonuç ola-
rak devrim sürecindeki volantiriz-
min (iirraaddeecciillii¤¤iinn) rolünü reddedi-
yorlar. O zaman ne yap›yorlar? Ev-
rim döneminin taktik ve mücadele
biçimlerini uyguluyorlar. Fakat bu
da sadece biçimsel bir benzerliktir. 

Neden diyeceksiniz; çünkü, ka-
pitalizmin iç dinami¤iyle geliflti¤i
ülkelerdeki proletarya partileri, ev-

rim sürecinde bar›flç›l bir mücadele-
yi temel al›rken ddeevvrriimm ssüürreecciinniinn
ttoopplluu vvee ssiillaahhll›› aayyaakkllaannmmaass››nnaa
hhaazz››rrll››kk yyaappaarr.. Ülkemizdeki refor-
mistlerin, revizyonistlerin ise, zaten
böyle bir derdi yok.

Solun baz› kesimleri, pasifizm-
lerini, baz› kesimleri ise, kendileri-
nin devrimden yan çizdiklerini per-
delemek için evrim-devrim aflama-
lar›n›n iç içe geçmesi ve silahl› mü-
cadelenin zorunlulu¤u ve öncü sa-
vafl› gibi, Türkiye devrim stratejisi-
nin özgün yanlar›n›, sürekli olarak
çarp›t›rlar. Kimileri, her ne kadar
sosyal pratik onlar› sürekli tekzip
ediyor olsa da, devrimci çizgiyi kit-
leden, kitle çizgisinden kopuk ola-
rak tasvir etmeye çal›flm›fllard›r.
Oysa teorik olarak daha bafltan dev-
rimci çizgi, çarp›t›lamaz bir aç›kl›k-
la ortaya konulmufltur:

"Klasik politik kitle mücadelesi
ile silahl› propaganda birbirini izler
ve birbirinin içinde, birbirine ba-
¤›ml›d›rlar, her biri di¤erini karfl›-
l›kl› etkiler.” (Bütün Yaz›lar) 

Öncü savafl›n›n teorik tarifi de
keza bu tür çarp›tmalar› ve kopuk-
lu¤u bafltan reddeder. Ülkemiz halk
savafl›n›n ilk aflamas› olarak öncü
savafl›, silahl› propagandan›n te-
mel, di¤er politik, ekonomik, de-
mokratik mücadele biçimlerinin bu-
nunla diyalektik bütünlük içinde ele
al›nd›¤›, yani birlikte sürdürüldü¤ü
bir mücadele biçimidir.

O zamandan bu yanaki devrimci
pratik de bunun ifadesidir zaten.
Devrimci çizgiye “goflizm”, “ma-
cerac›l›k”, “fokoculuk” gibi eleflti-
ri getirenler, esas olarak bu çizgiden
bir fley anlamam›fllard›r. 

MMaazzlluumm:: fiunu da ekleyelim:

Silahl› propaganda biçim olarak el-
bette bir gerilla savafl›d›r. Emperya-
lizmin gizli iflgali alt›nda bir yeni-
sömürge olan ülkemizde de, k›rlar-
da ve flehirlerde sürdürülecek dev-
rimci mücadelenin temel yöntemi,
silahl› propaganda olarak daha öz-
gün bir biçim alan gerilla savafl›d›r.
Ancak burada flu ayr›m› iyi kavra-
mak gerekir: Ülkemizde gerilla sa-
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vafl›n›n temel al›nmas›n›n nedeni
emperyalist aç›k iflgalin sözkonusu
oldu¤u Çin’de, Vietnam'da oldu¤u
gibi, gerilla savafl›n›n salt aasskkeerrii
amaçla, askeri bir taktik olarak kul-
lan›lmas› de¤ildir. Bu yan›n› da d›fl-
lamamakla birlikte, belirleyici olan,
gerillan›n siyasal propaganda ve
halk› örgütlemenin bir arac› olmas›-
d›r. Baflka bir ifadeyle, gerilla sava-
fl› ülkemizde hhaallkkaa ssiiyyaassii ggeerrççeekkllee--
rrii aaçç››kkllaammaa kkaammppaannyyaass››nn››nn,, ppoollii--
ttiikk kkiittllee mmüüccaaddeelleessiinniinn bir arac›
olarak ele al›nmaktad›r.

Silahl› propaganda, politik mü-
cadelenin en üst biçimidir. Silahl›
propaganda, faflizmin hüküm sürdü-
¤ü bir ülkede ba¤›ml›l›¤›, gizli iflga-
li ve faflizmi ortaya sermenin, halka
siyasi gerçekleri aç›klaman›n, halk›
as›l düflman›na karfl› yöneltmenin,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
etraf›nda örgütlemenin temel yolu-
dur. Bu mücadele ekonomik, de-
mokratik, ideolojik ve di¤er bar›flç›l
(uzlafl›c› olmayan) politik mücadele
biçimleriyle bbiirrlliikkttee ele al›n›r. Bü-
tün Yaz›lar’daki deyiflle "klasik po-
litik kitle mücadelesi ile silahl› pro-
paganda birbirini izler ve birbirinin
içinde, birbirine ba¤›ml›d›rlar, her
biri di¤erini karfl›l›kl› etkiler.” An-
cak böyle ele al›nd›¤›nda, temel mü-
cadele olma ifllevini yerine getirebi-
lir; aksi takdirde, bunlardan soyutla-
narak ele al›nd›¤›nda, sadece “silah-
l›” eylem olarak kal›r, politik anlam-
da istenen sonuçlar› yaratmaz. 

PAS'nin (Politikleflmifl Askeri
Savafl) ülkemizdeki flekillenifli olan
PASS'yi tan›mlarken Mahir Çayan
da mücadelenin ppoolliittiikk niteli¤ine
ve bu “bbüüttüünnllüükkllüü” ele al›fla dikkat
çeker: "... halk savafl› politikleflmifl
bir savaflt›r. (...) Bu savafl klasik sa-
vafl metoduyla de¤il, politikleflmifl
askeri savafl metoduyla yürütülür.
Bu savaflta bütün demokratik ve
ekonomik amaçl› hareketler, kitle
gösterileri vs. bu politikleflmifl aske-
ri mücadeleye tabidir." 

Konumuzu art›k yavafl yavafl to-
parlamak durumunda oldu¤umuz
için PASS’ye iliflkin flu özeti sun-
mak da iyi olur san›r›m. 

Denildi¤i gibi, bütün halk savafl-
lar› politikleflmifl askeri savaflt›r
(PAS). Ülkemiz özgülünde Silahl›
Propagandan›n temel olmas›ndan
dolay› bu strateji PASS, yani Poli-
tikleflmifl Askeri Savafl Stratejisi
olarak formüle ediliyor. 

PASS'nin ay›rdedici özellikleri
de flunlard›r:

l- Ülkemiz halk savafl›, silahl›
propagandan›n temel mücadele bi-
çimi oldu¤u bir öncü savafl› aflama-
s›ndan geçecektir.

2- Ülkemiz halk savafl› k›r ve fle-
hir diyalektik bütünlü¤ünü ön gören
BBiirrlleeflfliikk DDeevvrriimmccii SSaavvaaflfl ilkesine
göre sürdürülecektir.

3- Ülkemizde halk savafl›n›n ba-
fl›ndan itibaren kurtar›lm›fl bölgeler
oluflmas› mümkün de¤ildir.

4- Ülkemiz halk savafl›n›n örgüt-
sel ilkesi Politik Askeri Liderli¤in
Birli¤i ilkesidir.

5- Ülkemizdeki halk savafl›nda
temel güçler iflçi s›n›f›, köylülük ve
küçük burjuvazidir. ‹flçi s›n›f› ve kü-
çük burjuvazinin devrimde oynaya-
ca¤› rol II. Bunal›m Dönemi halk
savafllar›na k›yasla artm›flt›r.

KKeemmaall:: Evet sevgili okurlar›-
m›z, sevgili arkadafllar›m›z, “zafer
yolu”nu flematik olarak tekrarlar-
sak; devrim mücadelesi, politik bir
savaflt›r ve her politik savafl›n önce-
den belirlenmifl politik hedefleri,
askeri stratejisi olur. Türkiye halkla-
r›n›n sömürü ve bask›dan kurtuluflu-
nu sa¤layacak olan, aannttii--eemmppeerryyaa--
lliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk halk devrimidir.

Stratejik hedef budur. Bizi bu hede-
fe ulaflt›racak olan yol da PPoolliittiikk--
lleeflflmmiiflfl AAsskkeerrii SSaavvaaflfl SSttrraatteejjiiddiirr..
Öncü savafl›n› içeren, flehirlerde ve
k›rlarda birlikte geliflen, birleflik
devrimci savafl perspektifiyle yürü-
tülen, iflçilerin ve köylülerin temel
s›n›flar›n› oluflturdu¤u bir halk sa-
vafl›d›r bu. Bu savafl›n sonucunda
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassiiyyii kaza-
nacak, ddeevvrriimmccii bbiirr hhaallkk iikkttiiddaarr››--
nn›› kuraca¤›z. Oradan da kesintisiz
bir flekilde sosyalizmin inflas› geli-
flecek. Toplumsal kurtuluflumuzun
rotas› iflte bu flekildedir. 

Her ülkede devrimin zaferinin
yolu, do¤ru bir devrimci stratejiden
geçer. Ama strateji tek bafl›na her
fley demek de de¤ildir. Kendi halk›-
na, kendine, ideolojisine güven, ka-
y›plardan korkmadan o stratejide ›s-
rar ve kararl›l›k gibi unsurlar da za-
fer yolunun olmazsa olmazlar›d›r.
Mesela, kendi gücüne, halklar›n gü-
cüne güvenmek yerine sosyalist sis-
teme yaslanarak devrim yap›labile-
ce¤ini düflünenler, sosyalist siste-
min y›k›lmas› karfl›s›nda devrimden
vazgeçip düzene savruldular. Bu
anlamdad›r ki zafere giden yolu,
ideolojik, politik, stratejik, taktik,
kültürel, bütün yönleriyle birlikte
düflünmemiz gerekir. Zafere giden
yol, bir ideolojiyi, stratejiyi, ona uy-
gun düflen örgüt, çal›flma anlay›fl›n›,
ona denk düflen bir kültürel ve ruhi
flekillenmeyi içerir. 

Zafere giden yol diyoruz; Zafer,
halk›m›z›n ulusal ve toplumsal kur-
tulufludur. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizmdir. Türkiye devrimci
hareketi, 38 y›l önce netlefltirdi¤i bu
zafer yolunda ilerlemeye devam
ediyor. Stratejik hedefin böyle be-
lirlendi¤i ülkemizde, devrimcilerin
görevi, tüm halk› örgütleyerek bu
hedefe seferber etmek, bu hedefe
ulaflt›racak stratejinin uygulanmas›-
n›n araçlar›n› yaratmakt›r. 

Sevgili okurlar›m›z, “Türkiye
Devriminin Yolu” bafll›kl› sohbeti-
mizi burada noktal›yoruz, baflka bir
konuda devam etmek üzere flimdilik
hoflçakal›n. 
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Vakit Gazetesi yazarlar›ndan Hüse-
yin Üzmez, 14 yafl›ndaki bir k›za teca-
vüz etmek iddias›yla tutuklanm›flt›.
Vakit Gazetesi Üzmez’i öyle bir sahip-
lendi ki, tecavüzcü kendilerinden ol-
du¤unda, tecavüzü bile meflrulaflt›rma-
ya çal›flacak kadar ilkesiz, kurals›z ol-
duklar›n› gösterdiler. 

Fakat, islamc› kesimlerin kad›nla-
r›ndan da, aradan 3 hafta geçmifl olma-
s›na ra¤men Üzmez’in iflledi¤i suça
karfl› gösterilen ciddi bir tepki olmad›. 

Neden? ‹slamc› kad›nlar, neden te-
cavüzcü Üzmez’i protesto etmez, la-
netlemezler? 

‹slamc› kesimin kad›nlar›, erkek
egemen bak›fl aç›s›n›n alt›nda, en s›ra-
dan ahlaki de¤erleri bile savunamaz
durumda m›d›rlar? “Bizden olsun da...
çamurdan olsun” anlay›fl›nda m›d›r-
lar?

Neden, “din ve ahlak bu de¤ildir”
diye ortaya ç›km›yorlar? Neden ““kkaa--
dd››nn bbööyyllee aaflflaa¤¤››llaannaammaazz,, kkaadd››nnllaa
bbööyyllee bbiirr eeflflyyaa ggiibbii ooyynnaannaammaazz”” diye
itiraz etmiyorlar? 

Üzmez ve onu savunmaya kalk›-
flanlar›n, kendi sap›kl›klar›n›, dini k›l›f
alt›nda meflrulaflt›rmaya çal›flmalar›na

onay m› veriyorlar? ‹tiraz etmemek,
tecavüzcülü¤ün din ad›na meflrulaflt›-
r›lmas›na onay vermek anlam›na gel-
miyor mu?

Yok mu, islamc› kesimler içinde,
tecavüze karfl› ç›kacak kimse? Üzmez
gibi din bezirganlar›n›n, kad›nlar› ken-
di sap›kl›klar›n›n basit bir arac› haline
getirmelerine itiraz edecek islamc› ka-
d›n yok mu?

Peki, bu tecavüze bile karfl› ç›k›l-
mad›¤›nda, ““iissllaammddaa kkaadd››nnaa vveerriilleenn
ddee¤¤eerr”” üzerine yap›lan teorilerin bir
inand›r›c›l›¤› olabilir mi? ‹slami inanc›
da bir yana b›raksak; en az›ndan bir an-
ne, bir kad›n olarak, tecavüze u¤rayan
bir çocu¤u savunmaktan, onlar› al›ko-
yan nedir?

Bir yandan dini inanç diyerek örtü-
nürken, bunun kavgas›n› verirken, di-
¤er yandan tecavüzcü islamc› diye te-
cavüze sessiz kalmak çeliflkisi, her is-
lamc› kad›n›, rahats›z etmelidir. Etmi-
yorsa, orada hem politik, hem kültürel
bir sorun vard›r. 

Böylesi sap›kl›klara tepki gösteril-
medi¤i sürece, türban örtmek namusu
koruyabilir mi?

Yoksa, Vakit Gazetesi’nin “komp-

lo” teorileri, böylesine bir sap›kl›¤› di-
ne dayanarak meflrulaflt›rmaya çal›fl-
malar›, tüm islamc› kesimleri etkisi al-
t›na m› alm›flt›r?

Kad›nlar›n cinsel bir meta haline
getirilmesi kapitalizmin k›rk türlü yol-
la yapt›¤› bir alçakl›kt›r. Üzmez gibiler
ise, bunu “fleyhlerin küçük çocuklarla
cinsellik hikayeleri”yle, imam nikah›
aldatmacalar›yla “din ad›na” meflrulafl-
t›r›yorlar; dine sayg›s› olan buna izin
vermez. Fakat bu tepkisizlik gösteri-
yor ki, kad›na yönelik bu çarp›k bak›fl
aç›s›na, islamc› kesim içinde en az›n-
dan boyun e¤ilmektedir. 

E¤er böyle de¤il deniyorsa, Üz-
mez’in ve benzerlerinin tecavüzcülü-
¤ünün islamda yerinin olmad›¤›, din
inanc›n›n, ahlak anlay›fl›n›n bu olama-
yaca¤› net ve aç›k flekilde ortaya konul-
mal›, din ad›na gerçeklefltirilen bu sa-
p›kl›klar lanetlenmelidir. 

Bir toplum içinde, tecavüzün, kü-
çük çocuklarla cinsel iliflkinin meflru-
laflt›r›lmas› ne din ad›na, ne inanç ad›-
na, ne kapitalizmin pespaye ahlak› ad›-
na kabul edilemez.

‹slamc› Kad›nlar›n
Tecavüzcüye Sözü Yok Mu?

Kapitalizmin en büyük de¤eri,
kard›r. Hiçbir fley onlar›n karlar› ka-
dar önemli olmaz. Bunun için, tele-
vizyon kanallar›n›n vazgeçilmezleri
içinde; kar veya reyting de¤erleri
yüksek olan reklamlar, futbol, sabah
programlar›, diziler baflta gelirler.

Bu öylesine çarp›c› bir durumdur
ki, tüm flovenist söylemlerine ra¤men,
çat›flmalarda ölen askerlerin haberleri
bile bu reyting pastas›na bir iki dakika
olsun ara vermelerini sa¤layam›yor.

Bir örnek; 10 May›s’ta Kanal
D’nin akflam haberlerinde, saat
19.05’teki görüntü flöyleydi: Televiz-
yonun üst bant›nda ““fifieemmddiinnllii’’ddee 66

flfleehhiitt”” yaz›yor, altta ““66 eevvddee aayynn››
aacc››”” band› var; görüntüde tabutlar ve
hepsinin ortas›ndaki bir bant ise hiç
de¤iflmiyor:

““BBeeflfliikkttaaflfl:: 11-- MMaanniissaa:: 00,, 

GG.. BBiirrllii¤¤ii::00 -- SSiivvaass::00””

Biraz sonra da; “GGaallaattaassaarraayy--
OOffttaaflfl vvee TTrraabbzzoonnssppoorr--FFeenneerrbbaahhççee””
band› girecek!

‹flte, tüm iflleyiflini daha fazla kar
üzerine oturtmufl olan kapitalizmin
kültürüdür TV’nin ekranlar›ndan yan-
s›yan. Bu kültürde, para d›fl›nda her-
hangi bir de¤ere yer yok, flovenizmi
k›flk›rtman›n malzemesi olarak asker
ölümlerini kullanmalar›na da bakma-

y›n, yüzlerce binlerce
askerin ölümünün de
onlar için bir önemi
yoktur. Onlar, sade-
ce kazançlar›na de-
¤er verirler.

Vatanm›fl, millet-
mifl, insan hayat›y-
m›fl onlar›n gözün-
de bir önemi ol-
maz. Onlar için, her fley kendi ç›kar-
lar›na hizmet etti¤i sürece, hizmet et-
ti¤i kadar, kullan›p bir kenara atacak
kadar önemlidir.

Bunu anlamak için, kapitalizm
üzerine çok fley okumak bile zorunlu-
luk de¤il, bir spot, bir haberi verifl
tarzlar› bile kapitalizmin tüm ruhunu
gözler önüne seriyor. 

Kapitalizmin Vazgeçilmezleri

Tecavüzden tutuklu Vakit yazarı
Hüseyin Üzmez
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Hemflireler Günü 
Kutlamalarla Geçifltirilemez

12-18 May›s Hemflirelik Haftas› nedeniyle eylem yapan
SES üyeleri hemflirelerin sorunlar›na dikkat çektiler. Yafla-
d›klar› sorunlardan kaynakl› hemflireler gününü bayram gü-
nü olarak de¤il mücadele günü olarak kabul ettiklerini söy-
leyen hemflireler haklar›n› istiyor.

Baflta ‹stanbul ve Ankara olmak üzere 12 May›s günü
hemen her ilde soka¤a ç›kan hemflireler sorunlar›n›, taleple-
rini dile getirdiler.

12 May›s günü ‹stanbul’da iki ayr› yerde eylem yap›ld›.
SES fiiflli fiubesi üyeleri Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi önünde eylem yaparken SES Aksaray fiubesi de
Çapa T›p Fakültesi önünde eylemdeydi. Yap›lan aç›klama-
larda hükümetin mevcut sorunlar› çözümek yerine IMF’nin
dayatt›¤› ‘yeniden yap›land›rma’ projelerini esas alarak çö-
zümsüzlü¤ü dayatt›¤› dile getirilerek mücadele ça¤r›s›
yap›ld›.

EEcczzaacc››llaarr Gelece¤imizin Kararmamas› ‹çin Vitrinleri--
mizi Karart›yoruz slogan›yla AKP hükümetinin ‹laç ve T›b--
bi Cihaz Kurumu Yasa Tasar›s› ile ilgili protesto eylemi dü--
zenledi. 

14 May›s günü be--
yaz önlükleriyle Taksim
Tünel’den Tramvay Du--
ra¤›’na yürüyen eczac›--
lar pankartlar, dövizler
tafl›d›lar.

Sabah saatlerinde
Tünel’den yürüyüfle ge--
çen eczac›lar yürüyüfl
boyunca att›klar› slo--
ganlarla AKP iktidar›--
n›n yasa tasar›s›n› protesto ettiler. Sloganlar atarak yürüyen
eczac›lara ‹stiklal Caddesi boyunca vitrinlerini karartan ve
vitrinlerine Eczac›lar Odas›’n›n haz›rlad›¤› dövizleri asan
eczanelerden alk›fllarla destek verildi. Yürüyüflün ard›ndan
Taksim Tramvay dura¤›nda bir bas›n aç›klamas› yapan ec--
zac›lar AKP’nin düzenlemelerinin sermayenin ç›karlar›na
hizmet etti¤ini söylediler. Bu tasar›ya karfl› ç›kacaklar›n›
belirten eczac›lar yapt›klar› eylemin ard›ndan Marmara
Otel’deki Eczac›lar Günü etkinli¤ine kat›ld›lar. Eyleme
yaklafl›k 500 kifli kat›ld›.

E¤itim-Sen 3. Ola¤an 
Genel Kurulu Yap›ld›!

E¤itim-Sen 3. Ola¤an Genel Kurulu Ankara
Anadolu Gösteri Merkezi’nde 9-11 May›s tarihle-
rinde yap›ld›. 

Aç›l›fl konuflmas›ndan sonra E¤itim-Sen’in mü-
cadele tarihinin anlat›ld›¤› sinevizyon gösterimi ile
devam eden Genel Kurul,  524 delegenin kat›l›m›y-
la gerçeklefltirildi. 14 ülkeden 24 yabanc› konu¤un
kat›ld›¤› genel kurulda DKÖ ve siyasi parti temsil-
cileri de yer ald›.

E¤itim Sen Genel Baflkan› Aladdin Dinçer’in
konuflmas›yla bafllayan kurulda DKÖ ve siyasi par-
ti temsilcileri, ve yurtd›fl›ndan gelen konuklar ko-
nuflmalar yapt›lar, mesajlar›n› sundular.

Genel kurulun ikinci gününde ise delegeler ko-
nufltular.

Genel kurula Antalya’dan kat›lan Devrimci Me-
mur Hareketi (DMH) delegesi Akman fiimflek yap-
t›¤› konuflmada Ortak düflman›n Amerika oldu¤u,
anti-emperyalizm ve ba¤›ms›zl›k gerçe¤ini vurgu-
larken F Tiplerine karfl› mücadeleden sözetti. fiim-
flek emekçilere yönelik ç›kar›lan ve ç›kar›lmakta
olan sald›r› yasalar›na karfl› devrimci anlay›flla kar-
fl› durulaca¤›n›, fiili, meflru, militan mücadelenin
hayata geçirilmesi gerekti¤ini ifade etti.

9 May›s Cuma günü bafllayan ve 3 gün süren
E¤itim-Sen 3. Ola¤an Genel Kurulu 11 May›s Pazar
günü sona erdi. 

DSD (Aladdin Dinçer), DMH, Yurtsever Hareket,
Halkevleri ve Sendikal Birli¤in bir kanad› ile DSD (‹.
Hakk› Tombul), Emek Hareketi, Sendikal Birli¤in di-
¤er kanad› olmak üzere iki listenin yar›flt›¤› genel ku-
rulun 3. gününde delegeler oy kulland›. Oylamada
DHH’n›n da ittifak kurdu¤u liste kazand›.

Zübeyde K›l›ç Öztürk, Mehmet Bozgeyik, Ser-
pil Aç›l Özer, Mustafa Ecevit, Gülçin ‹spert, Say›m
Gültekin ald›klar› oyla yeni yönetime seçilirken,
Mehmet To¤an, Ünsal Y›ld›z, Özgür Bozdo¤an’›n
248 oy almas› nedeniyle itirazlar oldu. ‹tiraz sonu-
cu de¤iflmezken yönetim kurulunun son üyesi kura
çekimi ile belirlendi. Kurada Ünsal Y›ld›z ç›kt›.

Eczac›lar Odas›:
Gelece¤imizi
Karartt›rmayaca¤›z
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Tuzla’dan hergün yeni ölüm ha-
berleri gelmeye devam ediyor. 

AKP iktidar›, tersanelerdeki ölüm-
leri görmüyor, tersanelerin dünya pa-
zar›nda tuttu¤u yerle övünüyor. Onlar,
Tuzla’ya her gün bir yenisi ölen iflçi-
lerin gözünden de¤il, getirdi¤i kar bo-
yutuyla bak›yorlar.

44’ünden 40’›n›n ruhsat›n›n olma-
d›¤› belirtilen tersanelerde, patronlar
daha çok kazand›kça, ifl güvenli¤in-
den ve sa¤l›kl› ifl koflullar›ndan yok-
sun çal›flt›r›lan iflçilerin kan› akmaya
devam ediyor.

En son iflçi ölümü, 9 May›s’ta Se-
lah Tersanesi’nde yafland›. Sanki iflçi-
lerle alay edilircesine, meydana gelen
patlamada yaflam›n› yitiren iflçi ‹zzet
Güder, ““ÖÖnnccee ‹‹flfl GGüüvveennllii¤¤ii”” yaz›s›-
n›n alt›nda can verdi. Patlamada, 4 ifl-
çi ve 1 mühendis de yaraland›. Gü-
der’in ölümüyle birlikte, son sekiz ay-
da ölen iflçi say›s› 16 oldu.

Devlet, patlaman›n hemen arkas›n-
dan oradayd›. Fakat, iflçilerin ac›lar›n›

hafifletmek, iflçi ölümlerine müdahale
etmek için de¤il, iflçilere ““ssaakk››nn tteeppkkii
ggöösstteerrmmeeyyiinn,, hhaazz››rr bbeekklliiyyoorruuzz”” de-
mek için, jjooppllaarr››yyllaa,, ggaazz bboommbbaallaarr›› vvee
ssiillaahhllaarr››yyllaa dikildi iflçilerin tepesine.

Nitekim, bir gün sonra iflçilerin
““AArrtt››kk ööllmmeekk iisstteemmiiyyoorruuzz””,, ““KKaazzaa
ddee¤¤iill bbuu bbiirr cciinnaayyeett”” sloganlar› ile
trafi¤i kapatarak yapt›klar› protesto
yürüyüflünde de karfl›lar›na polis di-
kildi. AKP iktidar›n›n, sözkonusu
olan emekçiler oldu¤unda ölülere,
ac›ya bile sayg›s› yoktur.

KKaattlleeddeenn ZZiihhnniiyyeett::

““ÖÖllüümmlleerr AAbbaarrtt››ll››yyoorr””

Patlaman›n yafland›¤› günün bir
gün öncesinde,  ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-
¤i Müdürü Kas›m Özer, Meclis Ko-
misyonu’na, ““YYeerraalltt›› mmaaddeenn ooccaakkllaa--
rr››nnddaa ggaazz ppaattll››yyoorr 225500 iinnssaann ööllüüyyoorr,,
oonnllaarraa bbaakk››nnccaa TTuuzzllaa’’ddaakkii ööllüümmlleerr
bbüüyyüükk ddee¤¤iill”” de¤erlendirmesi yap-
m›flt›.

Elbette, zaten Baflbakan’dan ba-

kanlara AKP iktidar›n›n mant›¤› da

ayn› de¤il mi? Ve bu aç›klamay› ya-

pan Özer, s›rt›n› AKP iktidar›na daya-

m›yor mu?

DDeenneettiimmlleerr GGöösstteerrmmeelliikk

Tersanelerinde iflçi ölümlerinin

s›klaflmas› üzerine, sözde denetim ya-

p›lm›flt›. Denetimlerin göstermelik ol-

du¤unun bir kan›t› da, Selah Tersane-

si’nde yaflanan bu patlama oldu.

Selah Tersanesi 6 ay içinde 2 kez

denetlenmifl. Her iki denetimde de,

tersanenin iflçilerinin can güvenli¤i

noktas›nda eksikler tespit edildi¤i hal-

de, tersanenin bu flekilde çal›flmas›na

adeta gözyumulmufl. ‹ki denetimin bi-

risinde, eksikler para cezas› verilerek

örtülmüfl, bir di¤erinde eksiklerin ta-

mamlanmas› için süre verilmifl.

Patron cezay› ödemifl, ayn› koflul-

larda iflçi çal›flt›rmaya devam etmifl.

Demek ki, devlete bir miktar “ce-

za” ödendi¤inde, iflçileri istedikleri

koflullarda çal›flt›rabilirler.

Tuzla, Kapitalizmin Yüzüdür!

Devrimci ‹flçi Hareketi
üyeleri 13 May›s’ta Selah
Tersanesi önünde yapt›k-
lar› eylemle AKP iktidar›-
n› ve kar h›rs›yla iflçi k›y›-
m› yapan patronlar› pro-
testo etti.

D‹H üyesi iflçiler, ter-
sanenin önüne yaflam›n›
yitiren iflçileri temsil eden
bir tabut b›rakt›klar› ey-
lemde, ““TTuuzzllaa TTeerrssaanneellee--
rriinnddeekkii ÖÖllüümmlleerr DDuurrdduu--
rruullssuunn”” dediler. 

Eylemde ““TTüümm ‹‹flflççiillee--
rree CCaann GGüüvveennllii¤¤ii TTuuzz--

llaa’’ddaa ÖÖllüümmlleerree SSoonn””
yaz›l› pankart aç›la-
rak, ““‹‹flflççii KKaattlliiaammllaa--
rr››nnaa SSoonn,, TTeerrssaanneelleerr--
ddee KKaattlliiaammllaarr››nn SSoo--

rruummlluullaarr›› YYaarrgg››llaannss››nn,, ‹‹flfl--
ççiiyyiizz HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa--
¤¤››zz”” sloganlar› at›ld›. 

Yaflananlar›n bir kaza
de¤il katliam oldu¤unu
belirten D‹H’liler ad›na
Gülseren Karademir tara-
f›ndan yap›lan aç›klama-
da; Tuzla’da ifl  kazalar›
gündeme oturunca meclis-
te göstermelik bir komis-
yonun kuruldu¤u, ancak
bu komisyon üyelerinin
iflçinin, emekçinin dostu
olmad›¤› ifade edilerek, flu
talepler s›raland›:

** ‹flçilerin ölümlerin-
den sorumlu olan iflveren-
ler ve AKP hükümeti hak-
k›nda dava aç›lmal›d›r.
Sorumlular cezaland›r›l-
mad›r; 

** Tafleronlaflmaya si-
gortas›z iflçi çal›flt›rmaya
kay›td›fl›l›¤a son verilme-
lidir; 

** Gemicili¤in gerektir-
di¤i teknik donan›m sa¤-
lanmal›, iflçilere yang›n,
patlama, zehirlenme olay-
lar›na karfl› koruyucu mal-
zeler verilmelidir; 

** Tüm bunlar›n sa¤-
lanmas› için ifl yerleri iflçi-
lerin örgütlülüklerinin de-
netimine aç›lmal›d›r.

Devrimci ‹flçi Hareketi: 
“Tüm ‹flçilere Can Güvenli¤i”

‹ZM‹R-Ya¤c › la r
Köylüleri Eylemde

‹zmir’in Urla ‹lçesi’ne ba¤l›
Ya¤c›lar köylüleri, köyün or-
manl›k alan›nda tafl oca¤› aç›l-
mas›n› yapt›klar› eylemle pro-
testo ettiler. 

10 May›s günü köy kahvesi
önünde toplanan köylüler, trak-
törlerle davul zurna eflli¤inde
sloganlar atarak, tafl ocaklar›n›n
bulundu¤u alana yürüdüler.
Çevre köylerden deste¤in ya-
p›ld›¤› eylemde tafl ocaklar›
önünde  avukat fiehrazat Mer-
can yapt›¤› aç›klamada, Ya¤c›-
lar Köyü’nün talan edilmemesi,
ormanlar›n 1. derece do¤al sit
alan› olarak kalmas› amac›yla
topland›klar›n› söyledi. Köy
Muhtar› Çetin Balkan ise bir
konuflma yaparak mücadelele-
rini sürdüreceklerini söyledi. 



Say›: 146 37MARfiLARIMIZ

Duyuyor musunuz bu sesi. Ba-
k›n nas›l hüzünlü ve bak›n nas›l da
coflkulu. Yoldafllar›n›n ölüm manga-
lar›n›n kurflunlar›yla katledilmesin-
den duyulan hüznü ve bu katliamla-
ra ra¤men kavgay› sürdürmenin ka-
rarl›l›¤› ulafl›yor kulaklar›m›za.
Marfl›n ritmi bizi de içine kat›p gö-
türüyor. Marfl›n sözleri, halklar›n
bin y›ll›k tarihinin hayk›r›fl›na dö-
nüflüyor, ““bbiizzee ööllüümm yyookk”” diye gür-
lüyor meydanlarda:  

KKaavvggaann››nn aalleevvlliiddiirr rrüüzzggaarr›› 
YYaayy››ll››rr ggiiddeerr ››ll››kk ››ll››kk
DDaa¤¤llaarr››nn bbaaflflaakkllaarr››nn üüzzeerriinnddeenn 
BBuu¤¤ddaayy ggiibbii bbeerreekkeettllii 
AAkkaarrssuu ggiibbii aayydd››nnll››kk

KKiimm ddeemmiiflfl ööllüümm vvaarr ddiiyyee bbiizzee 
KKaarrddeeflfl kkaarrddeeflfl aattaann 

bbuu yyüürreekk bbiizziimm
BBiizzee ööllüümm yyookk
BBuu yyüürreekk hhiiçç ssuussmmaayyaaccaakk

Bize ölüm yok. 

Ne kadar güçlü bir söz. Ne kadar
özlü anlat›yor halk›n mücadelesinin
yenilmezli¤ini. 

Savafl amans›z ve kat›d›r. Savafl
gerçe¤i, bedellerle anlatmaktad›r
kendini. Devrimci hareketin –üste-
lik dünyada esen karfl›-devrim rüz-
garlar›na ra¤men– mücadelede ve

örgütlenmede gerçeklefltirdi¤i at›l›-
m›n önünü kesmek için sald›r›r em-
peryalizm ve oligarfli. Sald›r›lar›n
en boyutlular›ndan biri, 12 Temmuz
1991’deki sald›r›yd›. Bush’un ülke-
mize geliflinin arifesinde ‹stan-
bul’da, devrimci hareketin önder
kadrolar›n›n da içinde oldu¤u 10
devrimci katledildi. Büyük bir ira-
deyle karfl› konuldu bu büyük dar-
beye. ““BBiizzee ÖÖllüümm YYookk”” iflte bu bü-
yük iradeyi ve kararl›l›¤› anlatan bir
marfl olarak ç›kt›. Marfla ad›n› ve
anlam›n› veren dize –bize ölüm
yok– asl›nda halklar›n binlerce y›l-
l›k tarihi içinde yaz›lm›flt›. Devrim-
ci hareket, tarihsel yenilmezli¤i, bir
kez de kendi prati¤i içinde somutlu-
yor ve kan›tl›yordu.. Bu tarihselli-
¤in sonucudur ki, bu marfl, solun
hemen tüm kesimleri taraf›ndan be-
nimsenen, solun her kesiminin duy-
gular›na tercüman olan bir marfl
olarak ortak bir hayk›r›fla dönüfltü.   

12 Temmuz’un gösterdi¤i gibi,
s›n›flar mücadelesi, özellikle bizim
gibi ülkelerde amans›z ve kat›yd›.
Ve bunu tekrar tekrar görmeye de-
vam edecektik. 1990’lar›n bafllar›n-
da süreklileflip yo¤unlaflan infazla-
r›n, katliamlar›n gösterdi¤i buydu.
fiehirler ve da¤lar yang›n yerine
dönmüfltü, yüreklerimiz gibi. ‹flte o
günlerde bir ça¤r›yla sars›ld› ‹stan-
bul. Çiftehavuzlar’dan yükseliyor-
du bu ça¤r›: 

SSaabbaahhaatt’’iinn ggüürr sseessiiyyllee 
sseennii ççaa¤¤››rr››yyoorrllaarr ‹‹ssttaannbbuull
vvee ddiiyyoorrllaarr kkii yyeetteerr
yyeetteerr aarrtt››kk //aayyaa¤¤aa kkaallkk
kkaavvggaayyaa,, ssaavvaaflflaa ggiirr ‹‹ssttaannbbuull

Bir direnifl, bir pencereye as›lan
orak çekiçli bayrak, sosyalizm öldü
diyenlere tarihi bir cevap olurken, o

bayrak, bu yürüyüflün hiçbir zaman
ve hiçbir flekilde durdurulamayaca-
¤›n› ilan ederken, kavgan›n türküle-
rine bir yenisi daha ekleniyordu:

Bu türkü, Çiftehavuzlar’da du-
yulan devrimin duru, net, kararl› se-
siyle yaz›lm›flt›. Türküye sesini ve
sözünü veren Sabahat, bir Kürt k›-
z›yd› ve asl›nda devrimin sesi, her
dilden söylemekteydi ça¤r›s›n›:

rraabbee sseerrxxwwee
rraabbee ‹‹ssttaannbbuull
jjii sseerrxxwwee bbaavveejj vvee wweessttaannee
ddii ssiippeerreenn bbeerrxxwweeddaannee ddee
ddeennggee ssaabbaahhaattee ttee wwee 
ddeennggee kkeeççiikkaa KKuurrddiissttaannee

Marfllar›m›z her dilden 
Marfllar›m›z Anadolu’nun her

kar›fl topra¤›n› harmanlar ve her dil-
de devrim ça¤r›s›n› yükseltir. Baflta
Türk ve Kürt halklar› olmak üzere
Arap, Laz, Çerkez, Gürcü, Anado-
lu’da yaflayan tüm halklar, sesini,
eme¤ini, kan›n›, can›n› katm›flt›r bu
kavgaya. Ve bu yüzden elbette her
dilde söylenmektedir devrimin
marfllar› ve türküleri. 

eezz nniizzaann››mm dd››jjmmîînn kkîî yyee
xxwwîînnmmii jjii ûû ddoossttaannii ççîî yyee
rreeyyaa rraassttîî wwiinnddee kkiirrîî mmee
rrêêbbeerr wweerree eezz nniizzaanniimm

Ve elbette ça¤r›lar, Lazca, Gür-
cüce, Boflnakça, Rumca, Ermenice,
Arapça da yap›lacakt›r:

HHaayyddii TTeennrruuhh ((HHaayyddii ggiiddeelliimm))

bbeenn cceelllliipp flfleemmss bbii iiddnnaa
bbeenn››hhlleekk iill kkaammaarr bbii iiddnnaa
vv››nnhhaarr bbii iiddnnaa ccaamm››rr

bbii iiddnnaa nnaarr
lluuvvlleett aammaayy››ll¤¤aabboo 

bb››ll››mmhhaall mm››nnhh››ss rrssaass
lluuvvlleett aammaayy››ll¤¤aabboo 

bb››ll››mmhhaall mm››nnhh››ss ttooppaatt
lluuvvlleett aammaayy››ttllaa¤¤oo llaa bb››kkrraa 

aammaayy››kk bbeerruu mm››llmmöött

Marfllar›m›z, oligarflinin 80 kü-
sur y›ll›k inkar, imha, asimilasyon
politikas›na verilen bir cevapt› ayn›
zamanda. Türküler, marfllar, yasak-
lanan dillerin özgürlefltirilmesiydi.
Ve bu da bir kavgayd›. Sözlerinin
içeri¤inden ba¤›ms›z olarak Kürtçe,

��
Tarihimizin Marfllar›
Marfllar›m›z›n Tarihi

3

7 hafta önce, 23 Mart tarihli Yürü-
yüfl’te bafllad›k mmaarrflflllaarr››mm››zzllaa ilgili
bu yaz› dizisine. 145. say›m›zda dizi-
nin ikinci bölümünü yay›nlad›k.
Üçüncü bölümünü ancak flimdi yay›n-
layabiliyoruz. Araya “yasaklar” girdi.
Araya, dillerinden “demokrasi”yi dü-
flürmeyip pratikte faflist politikalar›
sürdürenlerin yay›n durdurma kararla-
r› girdi... Fakat elbette ne Yürüyüfl
durdu, ne marfllar›m›z sustu.  

Kavga devam ediyor, marfllar mey-
danlarda, hücrelerde, kondularda, da¤-
larda ve ovalarda, k›sacas› ülkemizin
her yan›nda yank›lanmaya devam edi-
yor; öyleyse, yaz› dizimiz de kald›¤›
yerden ddeevvaamm eeddeecceekk...... 



Lazca ya da Çerkezce söylemek,
bunun kendisi bafll› bafl›na bir ey-
lemdi. Hele ki “hheerrnnee ppeeflfl”” (ileri)......
Bu Kürt halk flark›s›, 80 küsur y›ll›k
inkara verilen cevab›n simgesi ol-
mufltu adeta. Hapishanelerde, kam-
püslerde, ulusal bask›ya karfl› bir ta-
v›r sözkonusuysa, halklar›n kardefl-
li¤ini ifade etmek gerekiyorsa ilk
akla gelendi o:

bb››rraayyêênn ddeellaall hhuunn wweerr››nn kkuurrdd››nnoo
bb››hh››flflttaa wweellaatt eemm hheerr››nn mmeerrdd››nnoo
eeggeerr hhuunn nnaayyêênn vvaannee kkeeçç eemm mmeeflfliinn
bbeessee kkoolleettîî sseerrff››rraazz hheerr bbiijjîînn

hheerrnnee ppeeflfl hheerrnnee ppeeflfl 
ddeewwrr ûû ddeemm yyaa mmeeyyee

wweellaatt ççaavv ll›› rrêê bbeennddeewwaarrêê mmeeyyee

kkeeççêênn nnûûggiihhaann eemm dd››xxwwaazz››nn xxeebbaatt
mmee ccaannêê cc››wwaann ddaannii rrêêkkaa wweellaatt
dd››llêê mmeejjppoollaa gguurrçç››kk bbûûnnee hheess››nn
bboo aallaa rreennggîînn hhuunn wweerr››nn eemm bbeess››nn

Haydi ileri diyordu marfl. Kürt
genç k›zlar›, “yüreklerimiz çeliklefl-
ti art›k” diye sesleniyor, k›z›l bay-
ra¤›n ard›nda hep beraber yürümeye
ça¤›r›yorlard›. “Bu genç can›m›z›
ülkemizin yoluna koyduk” diyordu
marfl. Tarihi ve tarihin marfllar›n› da
zaten genç canlar›n› ülkelerinin yo-
luna koyanlar yaz›yordu. 

Farkl› dillerden söz etmiflken,
EEnntteerrnnaassyyoonnaall’den söz etmemek
olmaz. Hele ki, marfllar›m›z› anla-
tan bir yaz› dizisinde, EEnntteerrnnaassyyoo--
nnaall’den sözetmemek yine hiç ol-
maz. Hiçbir marfl, yeryüzünün bu
kadar çok yerinde söylenmemifltir.
Ad› üzerinde Enternasyonal marfl›-
d›r zaten. ‹flte, Türkiye Solu’nun da
kendi marfl› –ki zaten de öyledir–
gibi benimseyip y›llard›r dilinden
düflürmedi¤i o büyük kavgam›z› an-
latan dizeler:

UUyyaann aarrtt››kk uuyykkuuddaann uuyyaann,, 
uuyyaann eessiirrlleerr ddüünnyyaass››

zzuullmmee kkaarrflfl›› hh››nncc››mm››zz vvoollkkaann,, 
kkaavvggaamm››zz ööllüümm ddiirriimm kkaavvggaass››

mmaazzii ttaa kköökküünnddeenn ssiilliinnssiinn,, 
bbiirr bbaaflflkkaa ddüünnyyaa iisstteerriizz 

bbiizzii hhiiççee ssaayyaannllaarr bbiillssiinn,, 
bbuunnddaann ssoonnrraa hheerrflfleeyy bbiizziizz

bbuu kkaavvggaa eenn ssoonnuunnccuu 
kkaavvggaamm››zzdd››rr aarrtt››kk 

eenntteerrnnaassyyoonnaallllee kkuurrttuulluurr iinnssaannll››kk

hheemm ffaabbrriikkaallaarr hheemm ddee ttoopprraakk,, 
hheerrflfleeyy eemmeekkççiinniinn mmaall››
aassaallaakkllaarraa ttaann››mmaayy››zz hhaakk,, 

hheerrflfleeyy eemmee¤¤iinn oollmmaall››
cceellllaattllaarr››nn ddöökkttüükklleerrii kkaann,, 

bbiirr ggüünn oonnllaarr›› bboo¤¤aaccaakk
bbuu kkaann ddeenniizziinn uuffkkuunnddaann,, 

kk››zz››ll bbiirr ggüünneeflfl ddoo¤¤aaccaakk

Enternasyonal’in dedi¤i gibi,
dünyan›n her yan›nda “kan denizi-
nin ortas›nda” sürüyordu savafl.
E¤er bir günefl do¤acaksa, bu kan
denizinin içinden de geçilecekti.  12
Temmuz’u, 16-17 Nisan’› yaflad›¤›-
m›z günlerde canlar›n› ülkelerinin
yollar›na koyanlar üçer befler onar
flehit düflüyordu. Katliamc›l›k, her
güne, birçok flehre yay›lm›fl sürü-
yordu. Ama 16-17 Nisan’›n direnifl
ruhu da ayn› flekilde yay›l›yor, genç
canlar›n› ülkeleri için feda etmeye
haz›r yi¤itleri devrim saflar›na kat›-
yordu. O yi¤itler, iflkencelere, kay-
betmelere, katliamlara ra¤men
meydan okuyorlard› zulme; yüzler-
ce katilin kuflatt›¤› evlerde, birkaç
devrimcinin iflte bu cüretle yazd›¤›
destanlara her gün bir yenisi ekleni-
yordu neredeyse. Ülkemizde perva-
s›zlaflan emperyalizm iflbirlikçileri-
ne, faflist yönetimlere dünya çap›n-
da verilmifl en cüretli meydan oku-
malardan birinin tarihi yaz›l›yordu,
ve elbet, tarih bir marfl›n dizelerine
de dökülüyordu.. 

EElllleerriimmiizzddee ssiillaahhllaarr››mm››zz 
ssllooggaannllaarr ddiilllleerriimmiizzddee

kkuuccaakkll››yyoorruuzz ööllüümmüü
vvaarrssaa cceessaarreettiinniizz ggeelliinn.... 

OOnnllaarr ggiibbii ddiirreenneecceekk,, 

oonnllaarr ggiibbii ssaavvaaflflaaccaakk
oonnllaarr ggiibbii yyaaflflaayyaarraakk,, 

oonnllaarr ggiibbii öölleeccee¤¤iizz
ssiillaahh››nn››zz bboommbbaann››zzllaa ggeelliinn,, 

vvaarrssaa cceessaarreettiinniizz ggeelliinn!!

Bize ölüm yok demenin baflka
bir biçimiydi belki bu dizeler. Her
bir kelime, büyük bir cüreti, bir öz
güveni bar›nd›r›yordu içinde ve el-
bet bu cüretin ve güvenin kayna¤›
marfl›n son k›tas›n›n sözlerinde
aç›kl›¤a kavufluyordu:

HHaakkll››yy›› vvee ddoo¤¤rruuyyuu,, 
cceessaarreettii vvee aaddaalleettii
ddiirreenniiflflii,, oonnuurruu bbiizz ssiimmggeelleeddiikk,, 
vvaarrssaa cceessaarreettiinniizz ggeelliinn!!

Da¤lar var marfllarda
Halklar hiçbir zaman çaresizli¤e

teslim olmam›fl, her koflulda diren-
mek için, mücadele için bir yol bul-
mufllard›; ölümsüzlü¤ün s›rr› da bu-
radayd› belki... 

Zaman olmufl, flehirler halklara
dar edilmiflti. ‹flte o koflullarda çare-
yi da¤larda bulmufltu halklar. Efe-
ler, zeybekler, eflkiyalar gelene¤in-
den beri böyledir bu. ““BBeenniimm mmeess--
kkeenniimm ddaa¤¤llaarrdd››rr”” türküsünün bu
kadar çok tutulup benimsenmesinde
de bu tarihin izleri vard›r. 

fifieehhiirrlleerr bbaannaa bbiirr ttuuzzaakk;;
‹‹nnssaann ssoohhbbeettlleerrii yyaassaakk;;
UUzzaakk oolluunn bbeennddeenn,, uuzzaakk,,
BBeenniimm mmeesskkeenniimm ddaa¤¤llaarrdd››rr..

Belki Börklüce’ydi ilk da¤lara
ç›kan, belki Çak›rcal›.. O gün bu
gündür da¤lar mücadelenin alanla-
r›ndan biridir; kimi zaman öne ç›k-
m›fl, kimi zaman tali plana düflmüfl
ama hep orada bir çare olarak var
olmufltur. Devrimci hareketin at›l›-
m›n›n bir aya¤› da da¤lardayd› ve
elbette, o derin vadilerin, umudun
bayra¤›n›n dalgaland›r›ld›¤› o do-
ruklar›n da  marfllarda yeri olacakt›.
Da¤lar, marfllarda yerini almakta
gecikmeyecekti.

DDaa¤¤llaarr››nn yyüücceessiinnddee aatteeflfl yyaannaarr
oottuurrmmuuflfl ddaa bbaaflfl››nnaa sseevvddaall››llaarr
ggüünn ggeelliirr kkaahhppee ssaavvrruulluurr
CCeemmoo oovvaayyaa iinneennddee
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SSaabbaahhaatt’’iinn ggüürr sseessiiyyllee 

sseennii ççaa¤¤››rr››yyoorrllaarr ‹‹ssttaannbbuull

vvee ddiiyyoorrllaarr kkii yyeetteerr

yyeetteerr aarrtt››kk

aayyaa¤¤aa kkaallkk

kkaavvggaayyaa,, ssaavvaaflflaa ggiirr iissttaannbbuull
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diye bafllayan türkü, 

aallnn››nnddaa yy››lldd››zzll›› bbeerree 
eelliinnddee mmaavvzzeerriiyyllee

çç››kk››pp DDeerrssiimm DDaa¤¤llaarr››’’nnddaa 
ttüürrkküü ssööyylleemmeekk vvaarr yyaa

ooyy CCeemmoo,, CCeemmoo ccaann......

diye devam eder. Ki Cemo, da¤-
lardaki ve asl›nda hayat›n her ala-
n›ndaki gelmifl ve geçmifl, savaflm›fl
ve savaflacak devrimcilerin simgesi
olur. Çünkü marfl›n anlatt›¤› al›nda-
ki y›ld›zl› bere Che’den mirast›r.
Çünkü beredeki y›ld›z, gelecektir.  

Bu nedenledir ki, k›rsal alanda
bu tarz mücadeleyi savunsun veya
savunmas›n, Cemo, tüm devrimci-
lerin ortak türküsüdür. Y›ld›zl› bere,
ortak bir kurtulufl özlemidir. Aln›n-
da y›ld›zl› bereleri tafl›yanlar bu öz-
lemi büyüttükçe, hayran olur tarih
ve kitleler onlara. Cemo cana... 

Ne var ki, yaln›z “romantik düfl-
ler ülkesi” de¤ildir da¤lar; ölüm
vard›r da¤larda, savafl vard›r. Ülke-
mizin da¤lar›nda da oluk oluk kan
akar. Üçler, befller, dokuzlar, oniki-
ler flehit düflerler... Emirgan’da,
Çaytafl›’nda destanlar yaz›l›r..   

fifiuu DDeerrssiimm’’iinn ddaa¤¤llaarr››,, 
yyii¤¤iittlleerriinn ooddaa¤¤›› 
ggüünnee dduurrmmuuflflttuu ggeeccee 
ccaannllaarr ppuussuuyyaa ddüüflflüünnccee
yy››rrtt››ll››yyoorrdduu sseessssiizzlliikk 
ggeerriillllaann››nn mmeerrmmiissiiyyllee

ööllmmeeddii oonnllaarr yyaaflfl››yyoorr
bbiirr ttüürrkküüddüürr DDeerrssiimm DDaa¤¤llaarr››’’nnddaa 
oonniikkiilleerr ssaavvaaflfl››yyoorr

Kavga her alanda;
Marfllar da!
Hiç durmadan yürüme kararl›l›-

¤›n› tafl›yanlar, kuflatmalarda tilililer
aras›nda canlar›n› verirken, yeni
destanlar yaratt›lar:

ÜÜçç kkaarraannffiill ttüürrkküü ssööyylleerr
BBaa¤¤cc››llaarr’’ddaa ggeecceelleeyyiinn 
YYaannmmaazz yyüürreekk nnaass››rr ttuuttmmuuflfl 

kkoorr iiççiinnddee kkaallmm››flfl 
ssaarr››ll yyuurrdduunnaa,, ssaahhiipp çç››kk yyaarr››nnaa 
ssaavvaaflflmmaakk yyeenniillmmeezz kk››llaarr iinnssaann››

Ayn› günlerde, uzak bir yerlerde

bu hareketin ony›llard›r yükünü
omuzlam›fl insanlar, yeni bir do¤u-
mun sanc›s›n› yaflamaktayd›lar. Yok
edilenin, yok edildi¤i san›lan›n ye-
niden do¤umuydu bu.

Nice engeller bir bir afl›lm›fl,
umut nak›fl nak›fl ifllenmifl, nehir ya-
ta¤›n› bulmufltur. 

K›z›ldere’ye ““bbööyyllee aakk››flfl››nn nnee--
rree??”” diyen soru da bulmufltur ceva-
b›n›; zaferedir bu ak›fl. Söz, umudun
kuruluflunda tekrarlan›r:

fifiaaffaa¤¤››nn iillkk ssaahhiibbii bbiizz oollmmuuflflkkeenn 
KKooppaarrdd››llaarr hheerrflfleeyyii eelllleerriimmiizzddeenn
BBiirr kkeezz ddaahhaa ggüürrlleeyyeecceekk hhaallkkllaarr››mm››zz
SSoovvyyeettlleerr SSoovvyyeettlleerr uuffuukkttaa

KKaawwaa’’ddaann BBeeddrreeddddiinnlleerr’’ddeenn 
MMaahhiirrlleerr’’ee 

SSaabboollaarr SSiinnaannllaarr’’ddaann bbuuggüünnlleerree
SSöözzüümmüüzzddüürr bbiizziimm bbüüttüünn hhaallkkllaarraa 
GGüüccüümmüüzz ddüünnyyaayy›› ssaarrssaaccaakk

Geliflir kavga. Binler, onbinler
olup kortejlere s›¤maz umut. Sald›-
r›r oligarfli. Umudun ad›, ayaklan-
malar›n içinde s›nan›r. Marfllar,
ayaklanmalar› anlat›r:

GGaazzii’’nniinn yyookkssuull kkoonndduullaarr››nnddaann
aakktt››kk ööffkkeeyyllee ssookkaakkllaarraa
KKuurrttuulluuflfluummuuzzuunn bbaayyrraakkllaarr›› 
ddaallggaallaanndd›› bbaarriikkaattllaarrddaa
TTaaflfl ssooppaa bbeennzziinn eellddee ssiillaahhtt››rr
GGüüccüümmüüzz vvaattaannaa sseevvddaamm››zzddaanndd››rr
OOnnuurrlluu öözzggüürr bbiirr yyaaflflaamm iiççiinn 
ssaavvaaflflmmaakk nnaammuuss bboorrccuummuuzzdduurr
OOmmuuzz vveerriirrsseenn 

kkaavvggaa bbeenniimmddiirr ddeerrsseenn
bbuu kk››vv››llcc››mm yyaanngg››nn oolluurr

Gazi bir k›v›lc›md›r tüm gece-
kondular› tutuflturacak. K›v›lc›m›
yang›n yapabilmektedir mesele. Ve
sonras›nda oligarfliyle devrim aras›n-
daki irade savafl›n›n oda¤›nda da bu
vard›r bir yerde. Bu k›v›lc›m›n yan-
g›na dönüflmemesi için bir kez daha
kapsaml› bir sald›r›ya geçer oligarfli.
Böylesi sald›r›larda ilk hedeflenen
yerlerin bafl›nda gelen zindanlardan
direnifl marfllar› yükselir. Zindanlar

için yeni marfllar yaz›l›r. Ki,
zindanlar, bu ülkenin en çok
marfl söylenen mekanlar›d›r
belki. Ve üzerine en çok marfl
bestelenen, türkü yak›lan yer-
lerdir ayn› zamanda. 

En çok ihtiyaç duyulan ses, en
çok ihtiyaç duyulan zamanda yük-
selmeli ki, tarihin ak›fl› içinde yerli
yerine oturabilsin. Emperyalizmin
tüm ezilen halklar› hedefe koydu¤u
süreçte yükselen “biz var›z!” hayk›-
r›fl› da böyle bir sestir iflte. 

Ne demifltik yola ç›karken;
“Hey Dev-Gençli, Hey Dev-Gençli,
savafl vakti yaklaflt› / Al silah› vur
beline emperyalizme karfl›...”

“Biz Var›z”, ayn› ça¤r›n›n 30 y›l
sonra farkl› sözlerle tekrar›ndan
baflka bir fley de¤ildir. 

bbiizz vvaarr››zz bbüüttüünn ddüünnyyaaddaa 
bbiizz vvaarr››zz bbiizz aalltt›› mmiillyyaarr››zz 
...... yyeenniiddeenn ddoo¤¤aarr ööllüümmlleerrddeenn 
yyeennii bbiirr ddüünnyyaa kkuurraarr››zz 
ddüünnyyaayy›› AAmmeerriikkaa''yyaa 
uuflflaakkllaarraa bb››rraakkmmaayy››zz 
yy››kk››llaaccaakk iimmppaarraattoorrllaarr
hhaallkkllaarr öözzggüürr oollaaccaakk 

Elbette ve kesin, olacak! Bir
marfl daha yazaca¤›z, bugüne kadar
yazd›klar›m›zdan baflka. 

Sözleri belirmedi henüz belki,
hayat›n içindeki kavga, o marfl›m›-
z›n ritmini, müzi¤ini henüz ortaya
ç›karmad›. Elbette ve er geç yaz›la-
cak marfl›m›z›n yaln›zca ad› belli
bugünden: ZZaaffeerr!!

Hakl›y›z Kazanaca¤›z’›n tarih
içindeki tamamlay›c›s› olacak o
marfl. Ve flimdi flu marfl›m›z›n dize-
lerini gür sesimizle söyleyerek nok-
talayal›m yaz›m›z›:

GGaayyrr›› dduurrdduurraakk yyookk yyoollddaaflflllaarr
çç››nnllaass››nn,, çç››nnllaass››nn,, çç››nnllaass››nn ddoorruukkllaarrddaa
çç››nnllaass››nn kkaavvggaa,, kkaavvggaa bboorruussuu

EEkkmmee¤¤iinn ttoopprraa¤¤››nn hheessaabb››dd››rr bbuu
zzuullmmüünn,, zzoorrbbaall››¤¤››nn hheessaabb››dd››rr bbuu
hhaassrreettiinn,, hhaassrreettiinn,, sseevvddaann››nn
sseevvddaann››nn hheessaabb››dd››rr bbuu

GGaayyrr›› dduurrdduurraakk yyookk yyoollddaaflflllaarr
çç››nnllaass››nn,, çç››nnllaass››nn,, çç››nnllaass››nn ddoorruukkllaarrddaa
çç››nnllaass››nn zzaaffeerr,, zzaaffeerr bboorruussuu......

- Bitti-



Taraf Gazetesi, 11 May›s günü,
““‹‹flflttee MM‹‹TT’’iinn SSaabbaanncc›› CCiinnaayyeettii RRaa--
ppoorruu”” bafll›¤›yla sansasyonel bir “ha-
ber” yay›nlad›.

Kuflkusuz, gazetecilik aç›s›ndan
buna bir “haber” denilemezdi.  

Zihni Çak›r adl› birinin ‘KKoodd AAdd››
DDaarrbbee’’ isimli kitab›ndan Sabanc› ey-
lemine yönelik bir senaryonun oldu-
¤u bir bölüm al›nm›fl ve “belge” diye
yay›nlanm›flt›. 

Sabanc›lar’a karfl› 1996 Ocak’›n-
da gerçeklefltirilen eylem, ülkemiz si-
yasetinde ve s›n›flar üzerinde, gerek
emekçiler, gerekse de tekelci burju-
vazi üzerinde derin izler b›rakm›flt›r.
Deyim yerindeyse, oligarflinin askeri
ve polis güçleri de, tekelci burjuvazi
de bu eylemi “hazmedemedi”ler o
günden bu yana.

Eyleme iliflkin o günden bu yana
adeta kesintisiz bir karalama kampan-
yas› sürdürülmesinin alt›nda yatan
nedenlerden biri de tamamen s›n›fsal
nitelikteki bu tahammülsüzlüktür. 

Gökdelenlerdeki eylemde s›k›lan
kurflunlar, üç kifliyi öldürdü ama gö-
rülüyor ki, as›l kurflunlar, oligarflinin
beynine girip yerleflmifltir. 12 y›ld›r,
bu eylemin tahammülsüzlü¤ünün ör-
neklerine tan›k olunuyor. O eylemi
tarihten silemiyorlar. Silemeyecekleri
için de o gün bugündür karalamaya,
flaibe alt›na sokmaya çal›fl›yorlar... 

Düflünün, ülkemizde üzerine bu
kadar çok yaz›lm›fl, teori yap›lm›fl
baflka bir eylem yoktur. Sadece bu
eyleme kat›ld›¤› iddia edilen Fehriye
Erdal’›n Belçika’da tutsak düflmesin-
den bu yana, yaklafl›k 10 y›ld›r, oli-
garflinin “Fehriye Erdal Davas›”na
gösterdi¤i ilginin süreklili¤ini ve yo-
¤unlu¤unu gözönüne getirin. “Fehri-
ye Erdal’›n iadesi için” oligarflinin

y›llard›r nas›l
defalarca sefer-
berlikler ilan et-
ti¤ini hat›rlay›n. 

‹flte o zaman, bizzat burjuvazi ta-
raf›ndan gecekondular›n gökdelenler-
den hesap sormas›n›n simgesi olarak
nitelenen bu eylemin burjuvazinin
saflar›nda yaratt›¤› derin ve sars›c› et-
kiyi görmek mümkün olur. 

Taraf Gazetesi’nin gündeme getir-
di¤i komplo teorisinde, Sabanc›lara
yönelik eylemin “Susurluk kazas›nda
ölen Abdullah Çatl› ve Hüseyin Ko-
cada¤ ile ad› Susurluk soruflturmas›
s›ras›nda gündeme gelen Piyade Yüz-
bafl› Hüseyin Pepekal taraf›ndan
planland›¤›” iddia ediliyor. Akl› ba-
fl›ndaki herkesin “deli saçmas›” diye
geçece¤i bu komplo teorisi, ne yaz›k
ki ülkemizde gazetelere manflet olu-
yor, hem gerici faflist yazarlar ve hem
de kendilerini demokrat, solcu gören
yazarlar, bu deli saçmas› teori üzerin-
den yorumlar yaz›yorlar. 

Bunun da nedeni, birincisi, yuka-
r›da sözünü etti¤imiz tahammülsüz-
lük, ikincisi, burjuva bas›ndaki “ka-
lem”lerin çaps›zl›¤› ve düzene, tekel-
lere yaranmak için f›rsatlar› kaç›rmak
istememeleridir.    

Bu yeni komplo teorisinin tek yeni-
li¤i, Sabanc›lar›, uyuflturucu kaçakç›l›-
¤› yapmakla suçlamas›d›r ki; bu da
gösteriyor ki, flimdi de oligarfli içi çe-
liflkilerde birbirlerine vurmak için kul-
lanmaya çal›fl›yorlar Sabanc› eylemini.

Bunun için Çatl›lar› ve uyuflturucu
kaçakç›l›¤›n› iflin içine katan yeni bir
senaryo yazm›fllar. 

M‹T, kitapta “MM‹‹TT’’iinn SSaabbaanncc››
CCiinnaayyeettii RRaappoorruu”” bafll›¤›yla yer ve-
rilen belgenin kendileriyle ilgili ol-
mad›¤›n› aç›klad›. 

Avrupa Birlikçileri’yle Amerikan-
c›lar’›n birlikte ç›kard›¤› Taraf Gaze-
tesi, bu aç›klamaya ra¤men, belgenin

“arkas›nda durdu¤unu” aç›klad›. 

Siz kimsiniz, ne biliyorsunuz da
neyin arkas›nda duruyorsunuz?

Bu da ilginç bir noktad›r; Avrupa-
c›s›, Amerikanc›s›, ulusalc›s›, laikçi-
si, islamc›s›, düzen içi solcusu,  hep-
si, aralar›ndaki tüm çeliflkilere ve
farkl›l›klara ra¤men Sabanc› eylemi-
ni karalamakta, her zaman flafl›las› bir
ayn›l›k gösterdiler. Devrimci bir ey-
lem karfl›s›ndaki bu flafl›rt›c› ayn›lafl-
ma da üzerinde mutlaka durulmas›
gereken bir olgudur.  

Taraf’›n aktard›¤› senaryonun ve
M‹T’in bu belgeyi yalanlayan aç›kla-
mas›n›n ötesinde, flu bir gerçek ki,
Çatl›, uyuflturucu, Sabanc›, bunlar
yanyana gelebilir; (Nitekim, Türkefl’e
çanta dolusu para götüren tekelciler,
bu paralarla Çatl›lar’›n beslenece¤ini
biliyorlard›. Keza, uyuflturucu paras›,
bu ülkede eninde sonunda ya kontrge-
rillay› finanse eder, ya aklan›p tekelle-
rin kullanaca¤› finansa dönüflür...; ve
dedi¤imiz gibi bu mekanizma içinde
tekeller, faflistler, uyuflturucu yanyana
gelebilir, fakat bunlarla yan yana geti-
rilemeyecek tek bir güç vard›r: Dev-
rimciler... Ne Çatl›lar’la, ne uyuflturu-
cuyla, ne tekellerle; çünkü devrimciler
bu üçüyle de UZLAfiMAZLAR, bu
üçüyle de savafl halindedirler.

Komplo teorisinin en zay›f yan› da
iflte buras›d›r. Bu yüzden komplo se-
naryosundaki flu flununla görüfltü,
flöyle oldu böyle oldu diye s›ralanan
iddialar, devrimciler aç›s›ndan ciddi-
ye al›n›r nitelikte de¤ildir. 

Bu eylemi karalamak için burju-
vazi ve burjuvazinin kalemflörleri,
cephaneliklerindeki tüm malzemeleri
kulland›lar. Burjuva bas›n yay›n or-
ganlar›, kendi tarihlerinde hiçbir ko-
nuda yapmad›klar› flekilde kampan-
yalar düzenlediler. 

Asl›nda gerçek flu ki, bugüne ka-
dar onlarca senaryo at›ld› ortaya.
Ama daha dikkat çekici olan, bu se-
naryolardan hiçbiri inand›r›c› ve kal›-
c› olamad›. Çünkü devrimcilerin
aç›klamas›n›n d›fl›nda, hiçbir aç›kla-
ma, eylemi nedenleri ve sonuçlar›yla
izah etmeye yetmiyordu. 

Ahmet SSönmez

Oligarflinin beynine saplan›p kalm›fl bir eylem

VVee bbiirr sseennaarryyoo ddaahhaa!!
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Sabanc›’n›n öldü-
rülmesi eylemi üstüne

komplo teorileri üret-
mek, adeta tekellere ““bbeenn

ssiizziinn aaddaamm››nn››zz››mm”” demenin yolu
oldu.

Umur Talu’da tekellere kendini
kan›tlama s›ras›na girmifl. Talu,
““TTaarriihhii KKaabbuuss”” bafll›¤›yla 12 Ma-
y›s’ta yazd›¤› yaz›s›nda, kontrgeril-
la cinayetlerinin içine, 12 Mart
Cuntas›’n›n Baflbakan› NNiihhaatt
EErriimm’’iinn,, MHP’li eli kanl› faflist
GGüünn SSaazzaakk’’››nn,, M‹T’in fleflerinden
eli kanl› katil HHiirraamm AAbbaass’’››nn ve ül-
kemizdeki tüm sömürü ve zulmün
birinci dereceden sorumlular›ndan
tekelci ÖÖzzddeemmiirr SSaabbaanncc››’’nn››nn öldü-
rülmesi eylemlerini de sokuyor.

Umur Talu’ya göre; bunlar çok
de¤erli insanlar olmal› ki, Talu, dev-
rimci hareket bu eylemleri üstlen-
mifl oldu¤u halde, ““yyookk”” diyor,
bunlar›n öldürülmesi solun de¤il,
kontrgerillan›n ifli.

NNeeddeenn ssaaddeeccee bbuunnllaarr››nn ööllddüü-
rrüüllmmeessii kkoonnttrrggeerriillllaann››nn iiflflii?? Dev-
rimci hareketin say›s›z eylemi için-
de, neden Talu özellikle bunlar›n öl-
dürülmesinin arkas›nda kontrgerilla
parma¤› ar›yor?

Öyle ya, sayd›¤›m›z isimleri çok
say›daki öldürme eylemi içinden
ay›rd›¤›na göre, bu kiflileri kontrge-
rillan›n öldürdü¤üne iliflkin ya bel-
gesi ya da bu kiflilerin devrimci ör-
gütlerin hedefi olmay› hak etmedik-
lerine iliflkin özel düflünceleri olma-
l›d›r.

Talu’nun iddialar›n›n arkas›nda
aç›klanan bir belge, bilgi olmad›¤›-
na göre, geriye Sabanc›, Abas,
Erim, Sazak hayranl›¤› kal›yor. 

Talu’nun “öldürülmelerini içine
sindiremedi¤i” isimlere bak›n, biri-
si eli kanl› faflist flef, di¤eri katil
M‹T’çi, biri tekelci, biri 12 Mart’›n
balyozcu baflbakan›.

Talu’ya soruyoruz: Faflistleri, ifl-
kencecileri, tekelcileri niye seviyor-
sun? Suçsuz mu bunlar? Öyleyse,

bunlar›n suçsuzlu¤unu yaz. Dev-
rimcilerin hedefi olmay› hak etme-
diklerini yaz.

Diyelim ki sen tekelcileri, faflist
flefleri, katliamc› yöneticileri sevi-
yorsun. Peki, sen bunlar› seviyorsun
diye, herkes sevmek zorunda m›?
Sen seviyorsun diye, kimse bunlara
dokunmayacak, istedikleri gibi, sö-
mürmeye, katletmeye devam m›
edecekler? Ellerindeki kan›n hesab›
sorulmayacak m›?

Umur Talu bunlar› sevebilir ama
herkes, niye onun gibi, sömüren ve
zulmedenleri sevmek zorunda olsun
ki? Bunlar› sevmeyen devrimcileri,
neye dayanarak suçluyor Talu?

Talu’nun yazma yöntemi böyle
mi? Elinde bilgi belge yok, somut
bir dayanak yok, sadece komplo te-
orilerine yatk›n, tekellere hofl gö-
rünmek isteyen bir kafa yap›s› var,
uydur uydur yaz. 

Komplo teorisyenlerine ““MMaa-
ddeemm oo kkaaddaarr eemmiinn bbiirr flfleekkiillddee yyaazz››-
yyoorrssuunnuuzz,, oo zzaammaann iissppaattllaayy››nn ddiiyyoo-
rruuzz..”” Ses yok, cevap yok.

Birilerine hofl görünece¤im di-
yerek, ille de kontrgerilla eylemleri-
ni yazarken, soldan birilerini de ya-
z›lar›n›n içine kat›yorlar. 

Kuflkusuz bunun da nedeni var.
Umur Talu ve benzeri konumdaki
“solcu” yazarlar, nas›l yaz›yorlar
burjuvaziye ait o gazetelerde? Bur-
juvazinin ifline nas›l yar›yorlar ki,
onlara köfleler veriliyor? ‹flte, bunun
somut cevab›, Talu ve onun gibile-
rin yazd›¤› bu tür yaz›larda gizlidir.

Elbette, Gün Sazak faflisttir,
onun için vurulmufltur diyemez, Sa-
banc› sömürücü tekelci oldu¤u için
öldürüldü, Hiram Abas bir katildi
diyemez. Bunlar› bilir ama yaza-
maz. 

Umur Talu, yaz›lar›nda halk›n
yoksullu¤undan, ekonomik adalet-
sizlikten s›k s›k söz eder; peki o
bunlardan söz ederken, ülkemizdeki
yoksullukta, zulümde Sabanc›-
lar’›n, Hiram Abaslar’›n, Gün Sa-

zaklar’›n
rolü ol-
mad›¤›n›
m› san›-

yor?

Açl›¤› yoksullu¤u kim yarat›yor,
kim halk› katlediyor, bask› ve terö-
rü kim uyguluyor? Sabanc›lar, Sa-
zaklar, Abaslar suçsuzsa bu suçlar›
kim iflliyor? 

Talu bu sorunun cevab›n› bilme-
yen bir cahil de¤ildir. Bilir ama ya-
zamaz. 

Yazarsa, ona ifl vermezler!

Bu Talu’nun Sabanc› eylemine
iliflkin ilk yaz›s› de¤il. 2 Mart
2006’da da; ““hhaazz››rrll››¤¤›› ççaayycc›› oollaarraakk
ççaall››flflaann FFeehhrriiyyee EErrddaall''››nn yyaapptt››¤¤››
öönnee ssüürrüüllddüü.. DDoo¤¤rruullaannmmaayyaann bbiirr
iiddddiiaayyaa ggöörree iissee,, oo iiflflii aayyaarrllaayyaann
flfliirrkkeett,, ppoolliiss mmüüddüürrlleerriinnddeenn HHüüssee-
yyiinn KKooccaaddaa¤¤ iillee bbaa¤¤llaanntt››ll››yydd››”” flek-
linde yaz›yordu. Do¤rulanamayan
bir iddia diyor, ama yine de yaz›s›n-
da yer veriyor. 

Umur Talu solcu olacak, ama
düzenin istedi¤i gibi solcu olacak.
Soldan muhalif yaz›lar yazacak,
ama zulmün, sömürünün hesab›n›n
sorulmas›na karfl› ç›kacak, karala-
yacak, çamur atacak.

Talu diyor ki, bu eylemleri sol
yapmaz. Peki, solu burjuvazinin ba-
s›n›nda köfle tutan Umur Talular m›
tarif edecek? Solun ne yap›p yapma-
yaca¤›n› onlar m› belirleyecek? Peki
onlar›n maafl›n› kim veriyor? Tekel-
ler veriyor. Maafl›n› tekellerden alan
Talular, nas›l bir sol tarifi yapacak?
‹flte iflin püf noktas› burada!

Talu’nun da köflesinde yapt›¤›
budur: Tekellere, eli kanl› faflistlere,
halk düflmanlar›na dokunmayan bir
sol tan›m› yapmak. Devrimci ey-
lemleri karalamak. Kontrgerillaya
karfl› ç›karak solculuk yapmak, ama
bunu yaparken, devrimci eylemlere
de sald›rarak, düzene zzaarr aa rrss››zz ssooll-
ccuu oldu¤unu göstermek.

Sabanc› öldürüleli 12 y›l geçmifl,
ortaya komplo teorileri d›fl›nda en
küçük bir farkl› bilgi belge ç›kma-
m›fl, ama komplocular›n komplo te-
orileri istikrarl› bir flekilde sürüyor.

Say›: 146 41KOMPLO TEOR‹LER‹

Umur Talu’nun Sevdikleri
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D e v r i m c i
bir örgüt, ken-
di içinde ko-
lektivizme ha-
yat verebildi¤i
ölçüde hem ideolojik, hem örgütsel
olarak güçlenir. Kolektivizm, bi-
zim sadece örgütsel aç›dan yararl›
oldu¤u için üzerinde durdu¤umuz
bir konu de¤ildir. Kolektivizm, sos-
yalizmin özüdür bir bak›ma. Sosya-
list olmak, ideolojik olarak bireyci-
li¤i reddetmek, kolektivizmden ya-
na olmakt›r. Ve bu anlamda, kolek-
tif iflleyifli iflletmemek, bunun me-
kanizmalar›n› yaratmamak, sadece
örgütsel bir eksiklik de¤il, ideolojik
bir sorun ve eksikliktir ayn› zaman-
da. Devrimin yükü bireylerin kald›-
ramayaca¤› kadar a¤›rd›r, bu yük
kolektivizmin güç verdi¤i omuzlar-
da kald›r›labilir. Kolektivizmi bizim
için önemli yapan iflte bu ele  al›fl›-
m›zd›r. 

Kolektivizm, örgütsel boyutuyla
soyut bir fley de¤ildir. Kolektivizm,
onun hayat bulaca¤› bir iflleyiflte,
onun hayat bulaca¤› kurumlarda so-
mutlan›r. Bunlar›n bafl›nda da çeflit-
li birim ve alanlarda oluflturulan ko-
miteler gelir. Diyebiliriz ki, komite-
ler, kolektivizmin hayat bulaca¤›
ana mekanizmalard›r. 

Her düzeydeki komiteler, kolek-
tivizmin, Leninist örgütsel iflleyiflin
temel ilkelerinden biri olan demok-
ratik merkeziyetçili¤in hayat bula-
ca¤› yerlerin bafl›nda gelir. Bir ör-
gütlenmede komiteler ifllemiyorsa,
çal›flm›yor veya çal›flt›r›lm›yorsa, o
örgütlenmede kolektivizmin, de-
mokratik merkeziyetçili¤in gerçek-
leflti¤inden de söz edilemez. Orada
ne kadar “kolektif olmak, kolektif
düflünmek laz›m” denilirse denilsin,
bu temenni havada kal›r. 

Nitekim, kolektivizm aç›s›ndan
ortaya ç›kan en önemli sorunlardan
biri, komitelerin olmamas›, varsa ifl-
letilmemesidir.

KKoommiittee nneeddiirr?? ‹‹flfllleeyyiiflflii 
nnaass››ll oollmmaall››dd››rr??

Komite, birlikte üretmek, birlik-
te paylaflmak, birlikte tart›flmak ve

birlikte karar almakt›r. 

Bir komitenin iflleyifli nas›l ol-
mal›d›r?

Komitelerde iikknnaa esast›r. Buna
ba¤l› olarak da iflleyiflte ooyy bbiirrllii¤¤ii
tercih edilir. Oy birli¤i yoksa, ooyy
ççookklluu¤¤uuyyllaa kkaarraarr aall››nn››rr.. 

Komite iflleyifli içinde, komite so-
rumlusunun di¤er komite üyelerin-
den bir ayr›cal›¤› yoktur. O da di¤er
üyeler gibi bir oy hakk›na sahiptir.

Komitelerde, komitenin tüm
üyeleri, sorumlusu dahil, birbirleri-
ne hesap verip, hesap soracaklard›r.
Bunun yap›lmad›¤› yerde komite ifl-
leyifli kavranmam›fl veya liberal
davran›l›yor demektir. 

KKoommiitteelleerrddee oorrttaayyaa
çç››kkaann ssoorruunnllaarr::

Bazen bunlar ihlal edilir. Sorum-
lular komiteyi iflletmez. Komiteyi
toplamaz. Ortak karar almaz. Komi-
te yokmufl gibi davran›r. 

Bu o birimde veya alanda, öörrggüü--
ttüü ttaassffiiyyee eettmmeekk ve giderek ddüükkaa--
ll››kk kurmak demektir. 

Böyle bir birimde, örgütsel iflle-
yifl, günlük iliflkiler, faaliyetlerin
sürdürülmesi keyfiliklerle, adalet-
sizliklerle doludur. Komiteleri ça-
l›flt›rmayanlar, rahat yaflam ararlar.

Her fley, faaliyet program›ndan ey-
lemlere kadar her fley onlar›n ç›kar-
lar›na, isteklerine göre belirlenir ha-
le gelir. Kiflisel ç›karlar öne ç›kar. 

Bu anlay›fl bir biçimde kadrolar›
tasfiye eder, etkisizlefltirir. Onlar›
yok eder. Komiteden gizli ifller yap-
maya bafllar. Kitle çal›flmas› ve ör-
gütlenmesi esas al›nmaz. 

Bu anlay›flta olan bir yönetici,
elbette kapitalizme ait de¤erlerden
çok rahat etkilenirler. Bireycili¤in
teorisi de yap›lmaya bafllan›r. Ken-
dilerine göre statüler olufltururlar.
Örgütün gücünü, olanaklar›n›, ko-
miteyi, insanlar› her fleyi kullan›rlar.
Kitleyi örgütlemekten ve hesap ver-
mekten kaçarlar. 

Bu bireyci, rahat statükonun sü-
rebilmesi için komitenin çal›flma-
mas› gerekir, kimsenin kimseyi de-
netleyememesi gerekir. 

Bu düflünce ve duygular örgütte
kolektif iflleyifli, kolektif ruhu, yol-
daflça güven ve paylafl›m› ortadan
kald›r›r. Bireycili¤ini, sorumlu ol-
du¤u birimde hakim k›lmaya çal›-
flan yönetici, o birimi gelifltirmez, o
birimdeki insanlar› e¤itemez, ama
pekala da¤›t›c›, bozguncu bir rol
üstlenebilir. 

KKoommiittee üüyyeelleerrii kkoommiitteenniinn 
iiflfllleettiillmmeemmeessiinnee iizziinn 
vveerrmmeemmeelliiddiirr!!

Hiçbir komite üyesi, böyle bir
duruma izin veremez. Komite üye-
leri, böyle durumlara müdahale
edip cepheden savaflm›yorlarsa, so-
nuçta objektif olarak bu olumsuzlu-
¤a ve ifllenen suçlara, örgütsel iflle-
yiflin tasfiyesine ortak olurlar. KKoo--
mmiitteelleerriinn iiflfllleettiillmmeemmeessiinnddeenn kkoo--
mmiitteenniinn ssoorruummlluussuu kkaaddaarr,, kkoommii--
tteenniinn üüyyeelleerrii ddee ssoorruummlluudduurr.. Ko-
nuya iliflkin bir yaz›da belirtildi¤i
gibi: “ Yöneticilerimiz, kadrolar›-
m›z, tüm yoldafllar›m›z düflünecek-
ler, öyle ki beyniniz çatlayacak hale
gelecek, bafl›n›za a¤r›lar girecek,
gerekti¤inde birbirinizle kavga ede-
ceksiniz, düflüncelerinizi birbirinize
kabul ettiremeyeceksiniz. Ama ger-
çek olan› bulacaks›n›z. Ne sorun
varsa çözümlerini bulacaks›n›z...”

kolektivizm 
ve kkomiteler

Bir bbirimde kkolektif
iliflkiler vve iiflleyifl, 

yöneticilerden, 
komitelerden bbafllar.

Yöneticisi kkolektivizm-
den uuzak oolan, kkomite-
leri iifllemeyen bbir bbirim-

de, aalttaki iinsanlara
kolektif oolmay› ööner-
menin vve öö¤ütlemenin

bir aanlam› yyoktur. 



fiunu kimse unutmamal›d›r ki,
bir birimde kolektif iliflkiler ve iflle-
yifl, yyöönneettiicciilleerrddeenn,, kkoommiitteelleerrddeenn
bafllar. Yöneticisi kolektivizmden
uzak olan, komiteleri ifllemeyen bir
birimde, alttaki insanlara kolektif
olmay› önermenin ve ö¤ütlemenin
bir anlam› yoktur. Komiteyi ifllet-
meyen yönetici, ne bu konuda ne de
baflka bir konuda alttaki insanlara
örnek olamaz elbette. Onlara çal›fl-
malar›n›, iliflkilerini nas›l yürüte-
ceklerine dair olumlu bir örnek su-
namam›fl olman›n ötesinde, bir
olumsuzluk sunmaktad›r. 

Komite de hayat bulan kolekti-
vizm, bireycilik, bencillik, kiflisel
rahat aray›fl›, denetimden, disiplin-
den kaçma gibi olumsuzluklar›, bi-
reysel zaaflar› önleyebilmenin gü-
vencesidir. Kolektivizm, özellikle
bireycilik, bencillik gibi küçük bur-
juva olumsuzluklar›n panzehiridir. 

Ancak böyle bir iflleyifl içinde
keyfili¤e, adaletsizli¤e karfl› durula-
bilir. Bu yap›lmad›¤›nda, yukar›da
anlat›lan yönetici tipi, giderek var
olan devrimci düflüncelerinden
uzaklay›p beynini düzene teslim
edecektir. 

KKoommiitteelleerriinn iiflfllleemmeemmeessii,, 
bbiirriimmii ssoorruunnllaarraa bboo¤¤aarr

Bir birim veya alanda hakim k›-
l›nacak kolektivizm, yaflam›n di¤er
yanlar›na da olumlu biçimde yans›-
yacakt›r. Ama tersi de geçerlidir.  

Komitelerin ifllememesi, dolay›-
s›yla kolektivizmin hayata geçme-
mesi, örgütsel iflleyiflte t›kan›kl›kla-
r› da beraberinde getirir. O iflleyifl
içinde elefltiri-özelefltiri, denetim
gibi mekanizmalar da çal›flmaz.
Çünkü komiteyi iflletmemek, di¤er
insanlar› denetlememek ve kendini
de denetletmemektir. Kolektif me-
kanizmalar olmad›¤› sürece ifllerin
olmamas›n›n, olumsuzluklar›n kim-
lerden, nelerden kaynakland›¤›n› da
kesin bir biçimde görmek mümkün
de¤ildir.

Komite iflletilmeyince, yarat›c›-
l›kta, üretkenlikte k›s›r kal›naca¤›
aç›kt›r. Sorunlar çözümsüzleflir. So-

runlar›n büyüdü¤ü yerde faaliyeti-
mizin etkisi ve baflar›s› küçülür. Ko-
lektif mekanizmalar çal›flt›¤›nda
ise, onlarca, yüzlerce kafan›n, kad-
rolar›n, kitlenin yarat›c›l›¤›n›n çö-
zemeyece¤i sorun olmad›¤› görüle-
cektir. 

“Kolektif tart›flma ve paylaflma-
n›n olmad›¤› yerde, ideoloji ve poli-
tika üretiminde k›s›rlaflma do¤ald›.
Bir örgüte hayatiyet veren en temel
unsurlardan biri olarak canl› bir si-
yasi tart›flma platformunun yarat›l-
mamas›, karfl›lafl›lan sorunlara çö-
züm üretebilmeyi de engelledi. Ko-
lektif iflleyiflin olmad›¤›... afla¤›dan
yukar›ya yukar›dan afla¤›ya bilgi
ak›fl›n›n sürekli k›l›nmad›¤› yerde,
canl› bir siyasi tart›flmadan söz et-
mek elbette güçtür.” (Yolun Nere-
sindeyiz?) 

Komiteler ifllemeyince, e¤itim
çal›flmalar›, grup toplant›lar›, tart›fl-
malar, de¤erlendirmeler, öneri al›fl-
verifli, politika üretimi hayat bul-
maz; bunun yerini neyin dolduraca-
¤› ise az çok bellidir; insanlar›n bir-
birini çekifltirmesi, dedikodu, müca-
deleyle ilgisi olmayan sorunlar vb. 

Komitenin ifllemedi¤i bir örgüt
yap›s›, devrimci bir örgüt yap›s› de-
¤il, liberal veya anarflist bir yap›d›r.
Orada örgütün ilkelerinin, kurallar›-
n›n hayat bulmas› neredeyse imkan-
s›zd›r. Çünkü iflleyifl, “bafltan” bo-
zulmufl olmaktad›r. 

Kuflkusuz, komiteleri iflletmek,
sadece periyodik olarak toplanmak
da de¤ildir. Bir komiteyi olmas› ge-
rekti¤i gibi iflletmenin, kolektiviz-
mi, biçimde de¤il, gerçekten hayata

geçirmenin belli gereklilikleri var-
d›r. 

EEnn bbaaflflttaa;; bbiillggiiyyii,, hhaabbeerrii,, ppeerrss--
ppeekkttiifflleerrii ppaayyllaaflflmmaaddaann kkoolleekkttii--
vviizzmm oollmmaazz;; komitenin sorumlusu,
birime ve alana iliflkin geliflmeleri,
bilgileri paylaflacak ki, komite ala-
na, sorunlara vak›f olup çözümler
üretebilsin. Bilgilendirmeme, pay-
laflmama, komiteleri fiilen iflletme-
menin, komite içinde “üstünlük”
kurman›n do¤ru olmayan yöntemle-
rinden biridir. 

Bir olaydan, geliflmeden alan›n
komitesinin haberi olmuyorsa, o
alanda yukar›dan afla¤›ya do¤ru na-
s›l bir bilgisizli¤in ve ilgisizli¤in or-
taya ç›kaca¤›n› tahmin etmek zor
de¤ildir. Yönetici eme¤iyle, e¤itici-
li¤iyle, paylafl›m›yla kolektivizmi
uygulayan ve uygulatan olmal›d›r.
Ama olmuyorsa, komite üyeleri,
bunu sa¤lamak için zorlay›c› ol-
makla görevlidir. 

Komiteleri iflletmemenin en s›k
karfl›lafl›lan gerekçesi, iiflfllleerriinn hh››zzll››
vvee pprraattiikk yyaapp››llaabbiillmmeessiiddiirr.. 

Bu bireycili¤in, kolektivizmden,
elefltiri özelefltiriden, hesap vermek-
ten kaç›fl›n bir mazeretidir. Bu ma-
zeret, hem pratik olarak yanl›flt›r,
geçersizdir, hem ideolojik olarak.
Komiteler iflletilerek da h›zl› ve pra-
tik olunabilir; mesele öngörülü,
programl›, planl› olabilmektir. Ko-
lektivizmin gücü bunu sa¤layabilir.
‹kincisi, biz en zor koflullarda dahi,
ideolojik tercihimizden, sosyalist ol-
du¤umuzdan dolay›, kolektevizmde
›srarl› olmak durumunday›z. Kolek-
tivizm, ilk terkedilecek, ilk vazgeçi-
lecek fley olamaz bizim için.

Sonuç olarak hiçbir komite so-
rumlusu, komiteye ra¤men ve onun
d›fl›nda kararlar alamaz, uygulaya-
maz. Her fleyi paylaflmak, ortak ka-
rar haline getirmek zorundad›r. Bu
yap›lmazsa, orada komite yoktur.
Komitenin olmad›¤› yerde örgütü
ve insanlar› kullanan, düzende ya-
flayan dükal›klar var demektir.  Ki
buna ne o birimdeki insanlar, ne de
devrimci bir örgüt tahammül ede-
mez, izin veremez.
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Sorunlar›n bbüyüdü¤ü
yerde ffaaliyetimizin 

etkisi vve bbaflar›s› 
küçülür. KKolektif 
mekanizmalar 

çal›flt›¤›nda iise, oonlarca,
yüzlerce kkafan›n, 

kadrolar›n, kkitlenin 
yarat›c›l›¤›n›n ççözemeye-

ce¤i ssorun oolmad›¤› 
görülecektir. 



ÖÖrrggüütt nneeddiirr?? Burjuvaziye göre
örgüt, yerine göre içinde olunabi--
lecek, yerine göre de “uzak durul--
mas›” gereken bir fleydir. Burjuva--
zi, egemen s›n›flar›n örgütlenmesi--
ni bir hak ve gereklilik olarak gö--
rür, istemedi¤i, proletaryan›n,
emekçilerin örgütlenmesidir.
Emeklerini sömürdü¤ü s›n›flar›n
örgütlerine “tehlikeli”, “d›fl mih--
rakl›”, “anarflist”, “terörist” ve ben--
zeri yaftalar yap›flt›r›r.

Halk›n örgütten, örgütlenmek-
ten korkmas›n› ister. Bu korkuyu,
bir yandan düzenlerine karfl› olan
örgütler aleyhine yapt›klar› propa-
ganda ile, di¤er yandan örgütlü
güçlere yönelik uygulad›¤› bask›
ve terörle yaratmaya çal›fl›r. Ken-
disinin örgütlü, halk›n örgütsüz ol-
mas›, iktidar›n› sürdürebilmesinin
önkofluludur.

‹nsanlar neden örgütlenir, ör-
gütlenmek suç mudur, burjuvazi
neden emekçilerin örgütlenmesini
istemez? Bu sorulara cevap bul-
mak için, tekrar bafltaki ““öörrggüütt nnee--
ddiirr??”” sorusuna dönelim.

Örgüt, sözlük anlam›yla, ““bbeellllii
bbiirr aammaaçç vvee hheeddeefflleerr ddoo¤¤rruullttuu--
ssuunnddaa bbiirraarraayyaa ggeellmmiiflfl,, kkeennddii
iiççiinnddee bbiirr pprrooggrraamm vvee ttüüzzüü¤¤ee ssaa--
hhiipp,, uulluussaall,, mmeesslleekkii,, eekkoonnoommiikk,,
ddiinnsseell,, ss››nn››ffssaall,, ssiiyyaassaall yyaa ddaa
bbeennzzeerr oorrttaakkll››kkllaarr›› oollaann ttoopplluulluukk
vveeyyaa ggrruupp””tur.

Tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi,
örgüt belirli bir hedefe ulaflabilmek
için, gerekli bir oluflumdur. Buna
göre devlet, parlamento, ordu, ta-
rikatlar, meslek odalar›, sendika-
lar, legal veya illegal siyasal parti-
ler, dernekler... hepsi de birer ör-
güttür ve hepsinin siyasal, askeri,
kültürel, ekonomik, dini vb, farkl›
farkl› kurulufl amaçlar› vard›r. 

‹nsanl›k tarihi, ayn› zamanda
insan›n mücadelesinin tarihidir. ‹n-
san›n ilk mücadelesi kendisini
çevreleyen koflullara karfl›d›r. ‹n-
sano¤lu bu mücadeleyi, di¤er can-
l›lardan farkl› olarak, akl›n› ve ze-
kas›n› kullanarak, bilinçlice örgüt-
lenerek yürütebilmifltir. ‹‹nnssaann››nn vvee
ttoopplluummllaarr››nn ggeelliiflfliimmiinniinn tteemmeelliinnddee
öörrggüüttlleennmmee vvee mmüüccaaddeellee vvaarrdd››rr..

‹nsan›n, toplumlar tarihinin her
aflamas›ndaki örgütlenmesi bir bi-
rinin ayn› de¤ildir. Toplumsal ör-
gütlerin niteliklerini belirleyen üre-
tim süreçleridir. Örne¤in, üürreettiimm
ssüürreecciinnddeekkii öözzeell mmüüllkkiiyyeett,, ss››nn››ffll››
ttoopplluummllaarr››nn ssiiyyaassaall öörrggüüttlleerriinnii
((kköölleeccii,, ffeeooddaall,, kkaappiittaalliisstt ddeevvlleett--
lleerr)) bbeelliirrlleerrkkeenn,, öözzeell mmüüllkkiiyyeettiinn
kkaammuuyyaa mmaall eeddiillmmeessii ddee,, ss››nn››ffss››zz
ttoopplluummuunn ssiiyyaassaall öörrggüüttüünnüü ((kkoo--
mmüünn)) bbeelliirrlleerr..

Kapitalizmden önceki s›n›fl›
toplumlardaki (köleci ve feodal
toplum) örgütler daha basit ve ka-
bad›r. Daha geliflkin örgütler kapi-
talist toplumla birlikte gündeme
gelmifltir. Çünkü kapitalizm, o gü-
ne kadarki s›n›fl› toplum biçimleri-
nin içinde, üretimi en fazla top-
lumsallaflt›ran ve sömürüyü en
fazla gelifltiren toplum biçimidir.

Siyasal örgütler, kurulufl amaç-
lar›na ba¤l› olarak ya do¤rudan bir
s›n›f›n örgütüdürler, ya da bir s›n›-
f›n ç›karlar›na hizmet ederler.

Örne¤in, bbuurrjjuuvvaazziinniinn ddeevvlleettii
((kkaappiittaalliisstt ddeevvlleett)) oonnuunn eenn bbüüyyüükk
ssiiyyaassaall öörrggüüttüüddüürr.. Yine kapitalist
düzeni savunmak için kurulmufl
partiler de, ya do¤rudan burjuvazi-
nin kurdurdu¤u ya da burjuvazinin
s›n›fsal ç›karlar›n› savunmak için
kurulmufl örgütlerdir.

Tersinden, proletaryan›n ve
emekçilerin de kendi örgütleri var-
d›r. Bunlar›n kurulufl amac› da,
proletaryan›n de¤iflik zeminlerde
ç›karlar›n› savunmakt›r. Örne¤in,
bir sendika proletaryan›n öncelik-
le ekonomik demokratik mücade-
lesini yürütmek için kurdu¤u, pprroo--
lleettaarryyaa ppaarrttiissii iissee ddoo¤¤rruuddaann iikkttii--
ddaarr mmüüccaaddeelleessii yyüürrüüttmmeekk iiççiinn
kkuurrdduu¤¤uu öörrggüüttlleerriiddiirr..

Nas›l ki, köleci, feodal, kapita-
list toplumlarda, küçük bir sömü-
rücü az›nl›¤›n, büyük kitleler üze-
rinde egemenlik kurmay› baflar-

mas›nda, kitleleri örgütsüz b›rak›r-
ken, kendilerinin örgütlenmesinin
temel rolü varsa; buna karfl›, kitle-
lerin küçük bir sömürücü az›nl›¤›n
egemenli¤inden kurtulmas›nda da
örgüt belirleyici rolü oynar.

Demek ki, herhangi bir toplum-
sal s›n›f›n, kendi s›n›fsal ç›karlar›n›
savunabilmesi ve iktidar olabilme-
si için örgüt zorunlu ön kofluldur.
Burjuvazi örgütlenerek, kendi ikti-
dar›n› kurmufltur. Kapitalist top-
lum içinde ezilen s›n›f olan prole-
taryan›n, çeflitli ülkelerde iktidar
olmay› baflarmas›nda da, örgüt-
lenmesinin rolü belirleyicidir.

Dolay›s›yla, tüm örgütler -kuru-
lufl amaçlar›ndan ba¤›ms›z olarak-
halk için yararl›d›r denemeyece¤i
gibi, ayn› flekilde tüm örgütler halk
için zararl›d›r da denilemez. HHaallkk
iiççiinn yyaarraarrll›› aammaaççllaarrllaa kkuurruullmmuuflfl
öörrggüüttlleerr oolldduu¤¤uu ggiibbii,, hhaallkkaa kkaarrflfl››
kküüççüükk bbiirr aazz››nnll››¤¤››nn çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn
kkuurruullmmuuflfl öörrggüüttlleerr ddee vvaarrdd››rr..

Burjuvazi, egemen oldu¤u ka-
pitalist toplum içinde, kapitalist
devleti, onun ordu, polis gibi ör-
gütlerini, s›n›flar üstü, tüm toplu-
ma ait örgütlermifl gibi gösterme-
ye çal›fl›r. Yanl›flt›r. Bir devleti olufl-
turan örgütler de, o devlet içindeki
egemen s›n›f›n hizmetindedir.

Bir örgütün s›n›f ayr›m› yapma-
dan, tüm topluma hizmet edebil-
mesi için, tüm toplumun ç›karlar›-
n›n ortak olmas› gerekir. Oysa, bir
toplumda s›n›flar›n varl›¤›, ç›karla-
r› birbiriyle çat›flan farkl› toplumsal
kesimlerin varl›¤› anlam›na gelir. 

Yine, biri egemen ve biri ezilen
konumlarda olan s›n›flar›n örgütle-
rinin birbirleriyle uzlaflmalar› da,
s›n›fsal ç›karlar›ndan taviz verme-
den mümkün olamaz. Demek ki,
ezilen s›n›flar›n ç›karlar›n› savun-
mak için kurulmufl örgütler, e¤er
görevlerini gerekti¤i gibi yerine
getireceklerse, egemen s›n›fla uz-
laflma de¤il, çat›flma içinde ola-
caklard›r.

Ancak, s›n›fs›z toplumda, siya-
sal örgüt tüm toplumun ç›karlar›na
hizmet edebilir ve tüm toplumun
örgütü olabilir. Çünkü, sadece s›-
n›fs›z toplumda tüm toplumun ç›-
karlar› ortaklaflt›r›lm›flt›r.

B‹LG‹

ÖRGÜT



Analar A¤lamas›n
Çiçekler Solmas›n

Antakya’n›n Harbiye Beldesi’nde halk, Antakya
Harbiye karayolunda yaflanan kazalardan sonra alan-
lardayd›. Selman Nas›r ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri
arkadafllar› Hasan K›z›lkaya’n›n ölümünden sonra
aileleri ve tüm Harbiye halk›yla beraber üst geçit ve
trafik ›fl›¤› talebiyle eylem yapt›. 12 May›s’ta Selman
Nas›r ‹lkö¤retim Okulu’nda bafllayan eylemde yol
trafi¤e kapat›larak sloganlarla belediye binas›na do¤-
ru yürüyüfle geçildi. Temel Haklar üyelerinin de des-
tek verdi¤i yürüyüfle 1500 kifli kat›ld›. Hasan
K›z›lkaya taraf›ndan okunan aç›klamada belediyenin
tedbirsizli¤i protesto edildi. 

Baflbakan›n
Korumalar› da ‹flkenceci

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an 11 May›s günü Antal-
ya’ya do¤ru arabas› ve özel korumalar› ile yoldan geçerken
Ertu¤rul Sa¤lam adl› bir turizm çal›flan› “Memleketi satt›n›z,
daha ne satacaks›n›z” sözleriyle tepki gösterdi. Tayyip Erdo-
¤an’›n korumalar›na talimat vermesiyle korumalar› Ertu¤rul
Sa¤lam’a sald›rd›. Bafl›na poflet geçirilerek 06 VAC07 plakal›
beyaz bir arabaya bindirilerek kaç›r›lan Sa¤lam “beni kaç›r›-
yorlar adam öldürüyorlar” diye ba¤›rarak sesini duyurmaya
çal›flt›. Yar›m saat boyunca Ertu¤rul Sa¤lam’› arabada dolaflt›-
ran korumalar iflkence yaparak Sa¤lam’› döverek bofl araziye
götürüp tehdit ettiler. Yar›m saat boyunca iflkence gören
Sa¤lam 12 May›s’ta Tayyip Erdo¤an’›n korumalar› hakk›nda
Antalya Nöbetçi Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. 

AAnnttaallyyaa’’ddaa ssaalldd››rr››yyaa uu¤¤rraayyaann EErrttuu¤¤rruull SSaa¤¤llaamm
yyaaflflaadd››kkllaarr››nn›› ddeerrggiimmiizzee aannllaatttt››::

“Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an
11 May›s’ta Antalya’ya geldi.  Baflba-
kan arabas› ve özel korumalar› ile yol-
dan geçerken “Bu ülkeyi satt›n›z, Sos-
yal Güvenlik Yasas›n› ç›kard›n›z,
emeklilik yafl›n› 65 yafl yapt›n›z”
dedim. 10 saniye sonra Baflbakan’›n
özel  korumalar›  halk›n gözü önünde
bana sald›rmaya bafllad›lar,  sonra da
bafl›ma poflet geçirdiler ve iflkence ya-
parak arabaya bindirdiler.  30-40 daki-
ka boyunca araban›n içinde bana iflken-
ce yapt›lar, küfür ediyorlard›, kollar›m›
k›rmaya çal›fl›yorlard›. Sonra Varsak

ormanl›k alan›na götürüp ellerinde 7,65 silahla beni infaz ede-
ceklerini söylüyorlard›. Beni bindirdikleri (06.VAC.07)plaka-
l› beyaz bir arabay› gördüm. Bana iflkence yaparken, üstlerine
ellerindeki telefonla dinletiyorlard›. Ormanl›k alanda bana sü-
rekli bu bizim iflimizdir “seni burada infaz edece¤iz, Anka-
ra’n›n Mamak çöplü¤ü var burada neden çöplük yok, bak sa-
na tecavüz edece¤iz, sonra da eline silah verip Tayyip’i vura-
cakt›, sonra senin üzerine eroin koyar›z, seni burada öldürürüz
kimsenin ruhu duymaz” diyorlard›.

Beni kaç›rd›klar› s›rada baya¤› insan vard›. Ben de sesimi
duyurmaya çal›flt›m. “adam öldürüyorlar, adam kaç›r›yorlar”
diye ba¤›rd›m ve  insanlar bak›yorlard›. Son ç›kart›lan bask›-
c› yasalar› ile birlikte insanlar› y›ld›rmaya, korkutmaya çal›fl›-
yorlar, bu yüzden kimse tepki gösteremedi. Evet bu ülke bas-
k› yasalar› ile yönetiliyor. Hakk›n› arayan her kesime AKP ik-
tidar› sald›r›yor. Ben de o gün demokratik-anayasal hakk›m›
kulland›m ve bunun sonucunda sald›r›ya u¤rad›m.” 

ÇHD Antalya fiubesi Baflkan› Av. Munip Ermifl 13 May›s
günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla da sald›r›y› protesto ederken
“hukuk, adam dövdürenlere de bir gün  laz›m olacakt›r” dedi. 

Sansürü Protestoya Sald›r› 
Halk Gerçe¤i Dergisi’nin 6. say›s›na el koyma ve

1 ay yay›n durdurma karar›n› protesto etmek isteyen
Halk Gerçe¤i Dergisi çal›flanlar› ve okurlar› ve der-
ginin avukat› Naciye Demir ile birlikte 15 May›s gü-
nü Befliktafl ACM önünde aç›klama yapmak isterken
polisin sald›r›s›na u¤rad›.

“Halk Gerçe¤i Susmayacak, Düzenin Yasa Terö-
rü: Halk Gerçe¤i 1 Ay Kapat›ld›, Devrimin ve Sos-
yalizmin Sesini Bo¤amazlar” dövizleri tafl›yan Halk
Gerçe¤i okurlar› polisin sald›r›s›na “Halk Gerçe¤i
Susturulamaz” sloganlar›yla karfl›l›k verdi. Halk
Gerçe¤i Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü Ünal Çimen ve
dergi çal›flanlar› Ceyhun Bay, Demet fiahin ve des-
tek vermeye gelen dergi okurlar› ‹brahim Çuhadar,
‹nan Do¤an, Umut Kocaeli, Necdet Dernek, soyad›-
n› ö¤renemedi¤imiz Güven ile At›l›m Yaz›iflleri Mü-
dürü Sibel Bulut gözalt›na al›nd›. Gözalt›lar 16 Ma-
y›s günü serbet b›rak›ld›.

���

“Bu Dergiyi Herkes Okumal›”
Halk Gerçe¤i okurlar› 10 Nisan günü ‹zmir’in

Karfl›yaka Çarfl›s›’nda dergilerini halka ulaflt›rmaya
devam ettiler. 43 derginin da¤›t›m›n› gerçeklefltiren
Halk Gerçe¤i okurlar›na yafll› bir amca “bu dergiyi
herkes okumal›”  diyerek yard›m etti.
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Bugünlerde hem “Taksim’e ç›k-
ma” konusu gündemde, hem de yi-
ne 19 May›s Gençlik ve Spor Bay-
ram›n›n arifesindeyiz. Bu iki konu,
yak›n tarihimizde bir flekilde yanya-
na gelmiflti. Yine bir Taksim’e ç›k-
ma eylemi vard› ve o gün Tak-
sim’de 19 May›s kutlamas› vard›.  

Y›l 11998844’tü...

Yak›n tarih dedik ama, neredey-
se, çeyrek as›r önce... 

Çeyrek as›r önce, o an›, o eylemi
yaflayanlar anlat›yor ve biz onlara
kulak veriyoruz: 

HH
Nisan ay›nda bafllayan Ölüm

Orucu, may›s ortalar›nda olmam›za
ra¤men devam ediyordu. Bizler yi-
ne Ankara’day›z. Nereye baflvursak
bir sonuç alam›yoruz. 

Askeri yöneticiler, bir elbi-
sedir tutturmufl gidiyorlar. Bu
konudaki dayatmalar›n önemi-
ni zamanla daha iyi anlad›k ta-
bii. Tek tip elbise çocuklar›m›z
için bir kimlik ve onur soru-
nuydu. Ve biz aileler her fleye
ra¤men onlar›n yan›nda olmal›yd›k. 

O günlerde Mamak’ta Ölüm
Orucu diye bafllayan eylemin b›ra-
k›lmas›, gerek bas›n›n gerekse de
tüm yetkililerin kap›lar›n› bize ka-
patmas›na neden oldu. Kimse eyle-
min sürece¤ine inanm›yordu. Her-
kes açl›k grevinin bir süre sonra bi-
tirilece¤ini düflünüyor, bizlerin,
‘Çocuklar›m›z bu kez kesin ölüme
gidiyorlar.’ sözlerine ald›r›fl etmi-
yorlard›. Güçlükle görüflme f›rsat›
buldu¤umuz yetkililer de, ‘Biz kim-
senin ölümüne izin vermeyece¤iz.’
diyorlard›. Herkes eylemin bitirile-
ce¤i beklentisine girmiflti. 

Evlatlar›m›zdan hiç haber alam›-
yorduk. Eylemi ölüme kadar sürdü-
receklerini hissediyorduk, ama
ölüm olsun istemiyorduk. ‹çimiz-
den baz›lar›, ‘Onlar ölmesin, biz
ölelim.’ diyordu. Ne yapmal›yd›k:
Evlatlar›m›z›n kararl›l›klar›n› bil-

mek, hakl› olduklar›na
inanmak, can›n› vermeye
kadar gidecek her türlü
eylemi düflündürtüyordu
bizlere. 

Evet, ne yapmal›yd›k? Ne yapar-
sak, insanlar›n ‘kör’ ve ‘sa¤›r’ gibi
davranmalar›n› bir nebze olsun de-
¤ifltirebilirdik?

Ankara’da, Güven Park’ta açl›k
grevi yapmay› düflündük. ‹çimizde,
yol keselim, diyenler oldu. Kendi-
mizi yakmay› önerenler de... 

Yollar› zaten kesiyorduk. Anka-
ra’ya her toplu gidifl gelifllerimiz bir
olay oluyordu. Açl›k grevi ise, zaten
bir fley yemiyorduk ki... daha do¤-
rusu, yiyemiyorduk. Çocuklar›m›z
açl›k grevindeyken lokmalar bo¤a-
z›m›zdan geçmiyordu. S›rf güçten
düflmemek, bir fleyler yapmak için
zoraki beslenir gibiydik. Kendimizi
yakmay› da çok düflündük. Gü-
ven Park’›n, Selimiye Park›’n›n

dili olsa da konuflsa... Nitekim,
bir baba dayanamad›, o¤lum ölürse
ben yaflayamam, bari onlar için bir
fleyler yaparken öleyim, dedi... Biz-
se, ölmek için erken, baflka fleyler
düflünelim, dedik. 

Ankara’dan dönüyoruz... Bizde
bir sessizlik! Düflünüyoruz. Ne ya-
pal›m da, flu kap›lar›ndan geri çev-
rildi¤imiz ‘devlet büyüklerine’! se-
simizi duyural›m? Ve karar verdik.
GGeennççlliikk BBaayyrraamm››’nda tüm yetkili-
ler, 1 May›s Alan›’nda Taksim An›-
t›’na çelenk koyacaklard›. Biz de
kendi çelengimizi haz›rlay›p koya-
cakt›k. Bu kez dilekçe olmayacak,
do¤rudan konuflmaya çal›flacakt›k.
Elimizden kurtulamazlard›. 

Aram›zda f›s›ldaflt›k. 19 Ma-
y›s’ta Taksim Park›’nda buluflacak-
t›k. Birkaç›m›z çelengi yapt›racak,
üzerine ‘‘CCeezzaaeevvlleerrii DDüüzzeellttiillssiinn--
ÖÖllüümm OOrruuccuunnaa SSoonn!!’’ yaz›l› bir fle-

rit takt›racakt›k... 

19 May›s sabah› geldi... Çok he-
yecanl›y›z. Çelengi ald›k, fleridin
yaz›s›nda yanl›fll›k olmufl. Sinirlen-
dik, can›m›z s›k›ld›. Baflka bir çiçek-
çiden harfler ald›k, acele düzelttik.
Parka gittik. Ailelerden gelenler he-
nüz azd› ama fazla bekleyemezdik.
Yetkililer gitmeden bafllamal›yd›k.

Alt› ana, üç efl olmak üzere, do-
kuz kad›n ve bir erkek on kifliydik.
Dört kifli önde çelengi tutuyor, di-
¤erleri arkada yürüyorduk. 

1 May›s Alan›’ndayd›k ve yürü-
yorduk... O¤ullar›m›z, k›zlar›m›z
için, devrimci tutsaklar için yürü-
yorduk... Açl›k grevini yetkililere
d u y u r m a k
i ç i n

y ü r ü -
yorduk. 

O an bambaflkayd›. Yavafl ad›m-
larla gidiyorduk. ‹nsanlar dönüp dö-
nüp bize bak›yordu. Yapt›¤›m›za
anlam veremeyenler vard›, anlay›p
da flafl›ran, ama tebessümle bakan-
lar vard›. 

Tören bitmeden yetifltik. An›tta
nöbet tutan bir er, çelengi an›ta yer-
lefltirirken müdahale etti. Biz ›srar
edince, ‘Subay›ma soray›m.’ dedi.
Tören yerinde bulunanlar çelenkte-
ki yaz›y› okuyunca mosmor oldular.
Apar topar ekipler ça¤r›ld›. Beyo¤-
lu Emniyet Amirli¤i’ne götürüldük.
Telsizler durmadan çal›fl›yor, bir
kofluflturmad›r gidiyordu. Biz de ne-

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Taksim’de 
Bir Çelenk

Cezaevleri Düzeltilsin

ÖLÜMLERE SON!
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zarethanede sorguya haz›rlan›yorduk. 
Yetkililer flaflk›nd›... Sinirliydi, öf-

keliydi... Bu da ne demek oluyordu.
‘Çelengi nerede yapt›rd›n›z’’, ‘Kim
emir verdi’’, ‘Hangi örgüt’’ vs. diye
ba¤›r›p ça¤›r›yorlard›. 

Çelengimiz karanfil doluydu.
Rengarenkti. Yaflam›, güzelli¤i sim-
geliyordu. Üzerindeki flerit ise siyah-
t›. Siyah bizde yast›r, ölümdür. Çelen-
gimiz yaflam›n ve güzelliklerin öldü-
rülmesini sembolize ediyordu. Evlat-
lar›m›z›n ölüme do¤ru yaklaflt›klar›n›
biliyorduk, hissediyorduk. Ve buna
sessiz kalamazd›k, göz yumamazd›k.
Eylemimiz bunun içindi. 

Çelengi yapan çiçekçiyi getirdiler.
Museviydi. Bu yüzden daha çok ha-
karete u¤rad›. Oysa o, mesle¤i gere¤i
çelenk yap›p satm›flt›. Ama çiçek sat-
mak da suç görülmüfltü. Bu yüzden
de bizimle birlikte Gayrettepe yollar›-
na düfltü. 

Gayrettepe’de kap›da bekliyorlar-
d›; merakla, flaflk›nl›kla, öfkeyle... Bu
kez ‘teröristlerin’ kendileri de¤il, ana-
lar›, eflleri, a¤abeyleri geliyordu. Kü-
fürler ettiler, tekmelediler, yumrukla-
d›lar ve ba¤›rd›lar öfkeyle: ““TTüümm iiss--
ttee¤¤iinniizz oolldduu.. BBüüttüünn ddüünnyyaayyaa dduuyyuurr--
dduunnuuzz,, hheerrkkeessii aayyaa¤¤aa kkaalldd››rrdd››nn››zz......””

‹flte o zaman, eylemimizin önemi-
ni ve büyüklü¤ünü daha iyi anlad›k. 

Bafllar›m›za h›rkalar›m›z›, eflarp-
lar›m›z› geçirdiler. Nezarethaneye in-
dirildik. ‹flkenceciler merakla ve k›z-
g›nl›kla gelip gelip gidiyorlard›. Gö-
zalt› boyunca, eylemimizin nedenini
anlatt›k hep. Gözalt› süresi, evlatlar›-
m›z›n gördü¤ü iflkenceyi hat›rlatt› bi-
ze. Onlar›n yaflad›klar›n› bir bir his-
settik orada. ‹flkenceyi, iflkencecileri
daha iyi tan›d›k. Toplam 13 gün kal-
d›k. Sonunda Selimiye’ye gönderdi-
ler. Ama burada daha fazla bekletme-
den Metris yoluna koyulduk. 

Metris’e girmek bambaflka bir
duygu oldu bizim için. Evlatlar›m›za
daha yak›nd›k art›k. Onlar açl›k gre-
vinde oldu¤u için, biz de açl›k grevi
yapmaya karar verdik. Bizi açl›k gre-
vindeki k›zlar›m›z›n üstündeki ko¤u-
fla koymufllard›. Haberlefltik, konufl-
tuk. Analar bambaflka bir hava getir-
mifllerdi cezaevine. Tutsaklar olay›

duyduklar›nda, mücadelede ayn› yeri
paylaflman›n gururuyla, kimlerin ya-
k›nlar› oldu¤umuzu ö¤renmeye çal›-
fl›yorlard›. Biz de onlara soruyorduk.
Hastaneye kimler gitmiflti? Açl›k gre-
vi Ölüm Orucuna dönüfltürülmüfl
müydü?... Bir onlar soruyordu, bir
biz... 

Türküler söylüyoruz burada. Sa-
y›m için düzene girmeyince, cezaevi
müdürü ve Binbafl› Muzaffer Akkaya
flöyle bir bak›p gidiyorlar. Sinirli...
Cezaevini protestodan geldi¤imiz
için de öfkeli. 

Dokuz gün Metris’te kald›k ve
serbest b›rak›ld›k. O s›ralar bas›na
uygulanan yay›n yasa¤› sürüyordu.
Ve bizim eylemimizden söz edilmesi
engellenmiflti. Bizi TV’ye ç›karmad›-
lar... Teflhir etmediler... Resim çekip
haber yapmad›lar. Suçlular› yakala-
d›k diyebilirlerdi oysa... Ama kamuo-
yu soracakt› mutlaka: “Analar da m›
terörist oldu? ” Herhalde bunu göze
alamam›fllard›. 

Çelenk eylemimizden dolay›
1985’te kurulan DGM’de yarg›lan-
d›k. Dava dosyam›z buradan sivil
mahkemeye gönderildi, orada beraat
ettik. Ama bu, daha sonraki y›llar biz-
ler hakk›nda aç›lacak say›s›z davan›n
ilki oldu. Hakk›m›zda aç›lan davalar
birbirini izledi... Öyle ki, hesab›n› ya-
pamaz olduk... 

HH
Baflta dedi¤imiz gibi, neredeyse

çeyrek as›r oldu bunlar yaflanal›. Ama
bak›n bu eylemin “unsuru” olan her
fley, bugün de gündemdeki yerini ve
güncelli¤ini koruyor; hapishaneler
hhaallaa gündemde, Taksim’de gösteri
yapmak hhaallaa büyük bir savafl konusu.
HHaallaa insanlar en demokratik haklar›-
n› kulland›klar›, bir gösteri yapt›klar›
için tutuklan›yorlar. HHaallaa...... Ve 24
y›ll›k bu tarihi an›dan geriye flu soru
kal›yor: Haklar ve özgürlüklerde, de-
mokraside, 22000088 Türkiyesi, 1984
Türkiyesi’nden daha m› ileri sizce? 

(Yukar›daki anlat›mlar, Haziran Yay›nevi
taraf›ndan yay›nlanan “12 Eylül,Tutsak Aile-

leri ve TAYAD” adl› kitaptan al›nm›flt›r.)

KK››ssaa TTaarriihh
1188 MMaayy››ss -- 2244 MMaayy››ss

18 May›s 1993 
Adana Sümerbank’ta 1200 do-

kuma iflçisi, toplu ifl sözleflmesin-
den do¤an haklar›n›n gasbedilme-
si üzerine fabrikay› iflgal ederek,
oturma eylemi bafllatt›lar. 

20 May›s 1992 
Küçükarmutlu'ya polis operas-

yon düzenledi. Direniflle karfl›l›k
veren halka polis sald›rd›. 

20 May›s 1996 
Oniki flehitle zulmün yenilece¤i
Büyük Ölüm Orucu bafllad›. Çeflitli
cezaevlerindeki 1500'ü aflan tut-
sak, Cezaevleri Merkezi Koordi-
nasyonu'nun karar›yla, “Tabutluk
Genelgesi'nin iptali, Eskiflehir ve
di¤er tabutluklar›n kapat›lmas›”
temel talebiyle, açl›k grevine bafl-
lad›lar. Direnifl 12 tutsak flehit ve-
rilerek zaferle sonuçland›. 

23 May›s 1971
‹srail Baflkonsolosu Elrom'un

devrimciler taraf›ndan kaç›r›l›p öl-
dürülmesinden sonra s›k›yönetim
ilan edildi. Halka ve devrimcilere
karfl› egemen s›n›flar›n “Balyoz
Harekat›” ad›n› verdi¤i sald›r› bafl-
lat›ld›. 

24 May›s 1991 
Siirt ‹l Jandarma Alay Komutanl›-

¤› yapan Tu¤general Temel Cingöz
ve Eski Ola¤anüstü Hal Bölgesi
Asayifl Kolordu Komutan› Korge-
neral ‹smail Selen, devrimciler ta-
raf›ndan öldürüldü. 

24 May›s 1991 
‹zmir’de Belediyenin ESHOT'un
batt›¤› gerekçesiyle hak gasplar›-
na yönelmesi üzerine ESHOT iflçile-
ri atölyeleri iflgal ettiler. ‹flgal, Bor-
nova, Karfl›yaka, Mürselpafla, Bu-
ca, Basmane atölyelerine yay›ld›. 
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BAM TELİ çizgiler

O YYA⁄CI!
Türkiye Gazetesi’nden ‹smail Ya¤c› yazm›fl:

“‹stanbul’da... polis ne yaps›n. Tabii ki biber gaz› atacak...
S›hh›ye Meydan›’nda polise on kifli sopalarla sald›rd›. O
polis bir ad›m geri atmad›. Bu polis ve benzerleri kamuoyu-
na kahraman olarak takdim edilip ödüllendirilmedi.
Polisimiz var ki kap›m›z› kapat›p rahatça uyuyoruz.

Bendeniz 1 May›s olaylar›nda güzel bir idare ile olay-
lar›n üstesinden gelen bütün polisimizi candan kutluyo-
rum.” 12 May›s 2008.

SSooyyaadd›› nnee YYaa¤¤cc››.. Yazd›¤› gazetenin sahibi kim; IIflfl››kk
ttaarriikkaatt››’’nn››nn lliiddeerrii ve doland›r›c› Enver Ören... 

Böyle yazmay›p da ne yaps›n. 

Tam Baflbakanl›k!
Tayyip Erdo¤an’›n koruma müdürlü¤üne Ankara Emni-

yet Müdür Yard›mc›s› Mehmet Yüksel atanm›fl... 

Yüksel daha önce Bush’un 2004’te Türkiye’ye yapt›¤›
ziyaretin tüm güvenlik önlemlerini üstlenmiflmifl, Yani o ka-
dar güvenilir?

Yüksel’in bir baflka meziyeti de, 2007 Eylül’ünde Anka-
ra’da bir protesto gösterisinde ““ççeevviikk kkuuvvvveettee aaiitt kkaallkkaann››
aallaarraakk ssiivviill eellbbiisseelleerriiyyllee pprrootteessttooccuullaarraa ssaalldd››rrmmaass››””......

Bu meydandaki icraat›... Peki Ankara Emniyeti’nin du-
varlar› arkas›ndaki icraatlar›... Onlar da yak›n zamanda ç›kar
ortaya.. Epey bir süre Ankara Çevik Kuvvet Müdürlü¤ü’nü
yapmas› onun ““kkiiflfliillii¤¤ii””ni tan›mak için zaten yeterli... 

Baflbakan’›n iflkenceci koruma sevdi¤ini biliyoruz.. 

AKP’nin sa¤l›k politikas›n›n
özeti ve sonucu: Paran yoksa öl!
Olay 1: Gebze’de oturan 8 ayl›k Rabia Karagöz’ün üzeri-
ne kaynar su döküldü; 6 saat boyunca hastane hastane
dolaflt›r›ld› Rabia bebek. 
4 Hastane onu kabul etmedi.. 
Aradan 24 saat geçmeden bu kez baflka bir bebek ayn›
kaderi yaflad›. 
O da 14 ayl›kt›. ‹stanbul Halkal›’da yafl›yorlard›. Üzerine
kaynar su dökülen 14 ayl›k S›la Temur da tam 7 saat
boyunca hastane hastane dolaflt›r›ld›. 
Yan›k merkezimiz yok deyip kabul etmediler. 
Yo¤un bak›mda yerimiz yok deyip kabul etmediler. Bir
hastane paray› peflin istedi. 
Bir hastanede tam üç saat boyunca sedye üzerinde bekle-
tildi... Bir baflkas›, çocu¤un babas›na bofl senete imza
att›rd›. Ve bebek S›la, ancak öyle tedavi edilebildi.
‹l sa¤›l›k müdürü soruflturma açm›fl, içiniz rahat olsun!

Bir aavuç 
dolara sat›l›k
ulusalc›l›k!

“Biz kaç kifliyiz” kampan-

yalar› yapan, “ulusalc›” kesi-

min h›zl›lar›ndan Tuncay Öz-

kan’›n TV’si Kanaltürk, AKP

yanl›s› Koza ‹pek taraf›ndan

sat›n al›nd›. 

Sat›n alana diyecek bir fley

yok, mevzi kazand›lar. Fakat

mevzileri para karfl›l›¤›nda

satan Tuncay Özkan’›n ulu--

salc›l›¤›, laikli¤inin kaç dolar--

l›k oldu¤unu herkes merak

ediyor!

değin elerm

Arkadafl!
‹srail Baflbakan› Olmert: Erdo¤an iyi arkadafl›m..
Bana arkadafl›n› söyle... 
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BBiirr üüllkkeeddee
hh››rrss››zzll››kk

rreessmmiilleeflfliirrssee,,
oo üüllkkee

yy››kk››llmmaayyaa
mmaahhkkuummdduurr..

VVoollttaaiirree

12 Ö¤renci yaraland›
Hay›r, bu bir trafik kazas› haberinin bafll›¤› de¤il. 

12 ö¤renci Silifke’deki Cumhuriyet ‹lkö¤retim
Okulu Müdürü Yusuf K›l›ç’›n bir pergelle s›ra daya-
¤› çekmesi sonucu yaraland›lar. 

K›z ö¤rencilerin parçalanan ellerine hastanede
dikifl at›ld›. 

Silifke Kaymakam›, olay üzerine “Müdür, mutla-
ka cinnet getirmifltir...” diye aç›klama yapm›fl. 

Tabii, ülkemizde meczuplar, psikopatlar, cinnet
geçirenler yap›yor böyle fleyleri. De¤ilse, Türki-
ye’nin okullar›nda daya¤›n esamesine rastlan›lmaz
de¤il mi kaymakam bey!

Anayasa Mahkemesi Baflkanvekili Osman Paksüt, Anka-
ra'da arkadafllar› ile yeme¤e giderken arkadan gelen bir araç-
tan flüphelendi. Paksüt, Doblo marka arac›n kendilerini takip
etti¤inden ve dinledi¤inden flüphelenince arac› durdurdu. Ve
Ankara Emniyet Müdürü'nü arad›...

Paksüt’ü izleyen arac›n polise ait bir dinleme arac› oldu¤u
aç›¤a ç›kt›. Ancak önce polis flefleri, ard›ndan AKP’li bakanlar
peflpefle sözkonusu arac›n Anayasa Mahkemesi Baflkanvekili
Osman Paksüt’ü izlemedi¤ini, dinlemedi¤ini, arac›n “narkotik
ekibinin yürüttü¤ü bir çal›flma” nedeniyle orada oldu¤unu id-
dia ettiler. 

AKP’nin polisinin bir Anayasa Mahkemesi üyesine yöne-
lik hukuksuzlu¤unun aç›¤a ç›kmas›, AKP’lileri -tam da kapat-
ma davas› nedeniyle- adeta telafla düflürdü. Düzenin çeflitli ke-
simleri de bu olaydaki “hukuksuzlu¤u” skandal diye gündeme
getirdiler.  

Televizyonlar özel programlar yap›yor, gazeteler “dinle-
me”nin hukuku ve prati¤i üzerine tefrikalar yay›nl›yorlar. 

Niye? Çünkü Anayasa Mahkemesi Baflkanvekili dinlen-
mifl. 

Peki dinlenen TTeemmeell HHaakkllaarr FFeeddeerraassyyoonnuu BBaaflflkkaann YYaa rr--
dd››mmcc››ss›› olsayd›, ayn› tepkiyi gösterecekler miydi?

Elbette  ki hay›r. 

Bu bir devlet gelene¤idir. Yasall›k diye bir derdi, kayg›s›
yoktur bu devletin. Tek kayg›lar› “devletin bekas›”d›r ve biz-
zat düzenin en üst düzey hukukçular›n›n ifade etti¤i gibi, dev-
letin ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda hukuku ayaklar alt›nda
paspas yapmaktan hiç çekinmezler. 

Devrimci, demokrat kurumlar›, kiflileri dinlemek, izlemek,
“normal”dir ve bu konuda düzenin tüm kesimleri hemfikirdir.
““VVuurruunn kkoommüünniissttlleerree!!”” Oligarflinin tüm kesimlerini harekete
geçirmeye yeter bu slogan! Hepsinin ortak ruh halini yans›t›r. 

Sadece birbirlerini dinlediklerinde olay haline gelir, sadece
birbirlerinin gözünü oymaya çal›flt›klar› kavgalarda “dinleme”
bir “skandal” olarak sunulur. 

“Skandal” sayd›klar›, hukuksuzluk de¤ildir. Skandal say-
d›klar›, bu hukuksuzlu¤u birbirlerine karfl› uygulam›fl olmala-
r›d›r. HHuukkuukkssuuzzlluukk,, yyaassaadd››flfl››ll››kk ddeevvrriimmcciilleerree kkaarrflfl›› oolldduu¤¤uunn--
ddaa mmeeflflrruudduurr. 

Buna kimse itiraz etmez. Anayasa Mahkemesi üyeleri da-
hil, düzenin tüm hukukçular› da bugüne kadar devrimcilere
karfl› yap›lan bu tür hukuksuzluklara onay vermifllerdir.  

Hukuksuzluk iflte böyle bir fleydir; bugün onay verdi¤iniz,
sessiz kald›¤›n›z uygulama, yar›n size de yönelebilir!

Sonucu Belli Savafl!
1998’de 2135 olan büyük market say›s›, 2008’de

8252’ye ç›km›fl. Buna karfl›l›k, bakkallar›n say›s› 155
binden 113 bine gerilemifl... Bakkallar›n azalma oran›
on y›lda yüzde 23.

Bakkallar›n umutsuz savafl›...

Pişkinliğin
bu kkadarına dda ppes!
Polis, 1 May›s eylemine kat›lanlarla ilgili davac›
olacakm›fl.. Bunun için belge, foto¤raf, görüntü temin
ediyormufl. 
Polis, gösterilerin “emniyet içinde” geçmesi için
ola¤anüstü çaba göstermifl ama iflte o ““mmaarrjjiinnaall ggrruupp--
llaarr”” yok mu... herfleyi onlar bafllatm›fl ve polis de güç
kullanmak zorunda kalm›fl... Polisin savc›l›¤a
baflvurusu tamamen bu senaryo üzerine oturuyor. Bu
senaryo yeflil çamda para eder mi bilinmez ama emin
olun ki, mahkemelerde çok tutulur!

Devrimcileri
dinlemek meflru;
Birbirlerini
dinleyince skandal!



13 May›s’ta, Belçika’n›n bafl-
kenti Brüksel'de, Uluslararas› Filis-
tin ‹çin Milletvekilleri Birli¤i
(IUPP)’nin 3. Kongresi bafllad›. 

Ortado¤u d›fl›nda ilk kez düzen-
lenen kongreye, a¤›rl›kl› olarak
Müslüman ülkelerden milletvekil-
leri ve yerel meclis üyeleri kat›ld›.

Türkiye ise kongrede, devrimci-
ler ve emperyalizmin iflbirlikçisi

AKP’li bir millet-
vekili taraf›ndan
temsil edildi. 

Uluslararas› Fi-
listin için Millet-
vekilleri Birli¤i
(IUPP) ad›na Lüb-
nan as›ll› Dyab

Abu Jahjah konuflma yapt›.
UIPP’nin Belçika Yürütme Komi-
tesi ve ayn› zamanda CLEA üyesi
Luk Vervaet ise konuflmas›nda:
““FFiilliissttiinn ddaavvaass››,, bbööllggeesseell bbiirr ssoorruunn
ddee¤¤iill,, BBaatt›› ddeesstteekkllii bbiirr ssöömmüürrggeeccii
ddeevvlleettee kkaarrflfl›› eezziilleenn bbiirr hhaallkk››nn kkuurr--
ttuulluuflfl mmüüccaaddeelleessiiddiirr vvee ddoollaayy››ss››yyllaa
ttüümm hhaallkkllaarr›› ddoo¤¤rruuddaann iillggiilleennddiirr--
mmeekktteeddiirr”” dedi.

Kongrede di¤er kat›l›mc›lardan
baz›lar› flunlard›:

IUPP Genel Sekreteri,  Fasl› bir
milletvekili, M›s›rl› eski bir diplo-
mat, M›s›rl› profesör Magdi Ham-
mad, Ürdünlü sosyalist yazar His-
ham Bustani, Lübnanl› profesör
Hasan El Cuni, ‹talyan Komünist-
leri Partisi, ‹ngiliz yazar Alan Hart,
‹ran ‹slami Dan›flma Meclisi üyesi,
Ürdün ‹slami Eylem Cephesi ve
FHKC.

F‹L‹ST‹N:
Ezilen Bir Halk›n
Kurtulufl  Mücadelesi

Çin Halk›na   
Baflsa¤l›¤›
Diliyoruz

Çin'in Sichuan eyale-

tinde meydana gelen 7.8

büyüklü¤ündeki depremde

ölenlerin say›s›n›n yüz bini

bulaca¤› tahmin ediliyor.
Halen depremin yarat-

t›¤› enkaz alt›ndakileri
kurtarma çal›flmalar› sü-

rerken, depremden zarar
gören halk, flimdi de açl›k
sorunuyla karfl› karfl›ya.

Çin halk›n›n ac›s›n›
yüre¤imizde hissediyor,
tüm Çin halk›na baflsa¤l›-
¤› diliyoruz.

Belçika’n›n Liege
flehrinde faaliyet sür-
düren Belçika Anadolu
Halk Kültür ve E¤itim
Merkezi’nde (BAH-
KEM) 10 May›s’ta
Anneler Günü kutla-
mas› yap›ld›.

BAHKEM Gençlik
Kolu’ nun haz›rlad›¤›

program-
da, Anne-
ler Gü-
nü’nü dü-
zenin na-

s›l kulland›¤› anlat›la-
rak, düzenin annelere
de¤er vermedi¤i belir-
tildi. 

Ölüm orucu flehit-
leri anneler Gülsüman-
lar’›n, fienaylar’›n,
Sevgi Erdo¤anlar’›n
annelikleri örnek veri-
lerek anlat›ld›.

Avrupa’da ›rkç›l›¤a, hak gaspla-
r›na karfl› haklar ve özgürlükler mü-
cadelesinde yeni bir mevzi AAvvuuss--

ttuurryyaa AAnnaaddoolluu FFee--
ddeerraassyyoonnuu LLiinnzz
HHaallkk KKüüllttüürr MMeerr--
kkeezzii 11 May›s’ta
aç›ld›. 

Kültür merkezi,
Avusturya’da yaflayan gurbetçileri-
mizin, Viyana, ‹nnsbruck, Graz ve
Neunkirchen’den sonraki beflinci
evi oldu. 

Kültür merkezi aç›l›fl› di¤er böl-
gelerden gelenlerin de kat›l›m›yla
sinevizyon gösterimi ve federasyon
ad›na baflkan yard›mc›s› Hatime
Azak’›n konuflmas› ile bafllad›.

Azak konuflmas›nda, emperya-
lizmin sömürü ve kültürel yozlaflt›r-
ma politikalar›na, Türkiye’de 1 Ma-

y›s’ta yaflananlara de¤inerek, haklar
ve özgürlükler mücadelesine vurgu
yapt›.

AFA Gençlik Kollar› Baflkan›
Ersem Boybeyi ise, ““BBiizzlleerr ççeeflfliittllii
sseebbeepplleerrddeenn bbuurraayyaa,, AAvvrruuppaa’’yyaa,,
ggeellddiikk.. KKiimmiimmiizz iiflflccii,, kkiimmiimmiizz iiflflssiizz,,
kkiimmiimmiizz öö¤¤rreenncciiyyiizz”” vurgusuyla
bafllad›¤› konuflmas›nda, ›rkç› sald›-
r›lar ve hak gasplar›na de¤inerek,
““bbiizzee bbuu kkaaddaarr ppeerrvvaass››zzccaa ssaalldd››rraa--
bbiillmmeelleerriinniinn bbaaflfl nneeddeennii bbiizzlleerriinn
hheennüüzz öörrggüüttllüü bbiirr ggüüçç oollmmaamm››zzdd››rr..
GGüüccüümmüüzz bbiirrllii¤¤iimmiizzddiirr;; bbiirrlleeflfleelliimm,,
öörrggüüttlleenneelliimm,, mmüüccaaddeellee eeddeelliimm””
ça¤r›s› yapt›.

Aç›l›fl program› marfl, türkü ve
halaylarla bitirildi. 

Linz Halk Kültür 
Merkezi Aç›ld› 

BAHKEM'de 
Anneler Günü
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