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Zulmün barikatlar›nda çat›ﬂarak
teslimiyetçili¤i ve uzlaﬂmac›l›¤› aﬂarak
zapt ettik Taksim’i

Demiﬂtik ki;

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
Bolu’da mücadelenin ön saflar›ndayd›. Daha sonra Aybast› bölgesinde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 19 May›s 1980’de ayn› yerde faﬂistler
taraf›ndan katledildi. Aykut ﬂehit düﬂtü¤ünde 19 yaﬂ›ndayd›.

Yitirdiklerimiz
15 May›s - 2 1 May›s

“zaptetti¤imiz
alanlara sesini
taﬂ›yaca¤›z.”

iﬂte
zapt etti¤imiz
bir yer ve iﬂte
senin resmin
senin sesin: ‘HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ!’

Aykut KAYNAR

Hüseyin KILIÇ

Zeynep KORKMAZ

20 May›s 1998’de Dersim Hozat Tavuklu Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada, saatlerce
çat›ﬂ›p yoldaﬂlar›n›n kuﬂatmay› yarmas›n›
sa¤layarak ﬂehit düﬂtüler. Çat›ﬂ›rken son
anlar›nda ellerindeki malzeme ve dökümanlar› imha edecek bir cüret ve iradeyle

kucaklad›lar ölümü.
Hüseyin, 1977, Malatya Akçada¤ Kas›muﬂa¤› do¤umluydu. Mücadeleye
1991’de Malatya’da lise ö¤rencisiyken kat›ld›. Bir süre de ‹stanbul mahalli
bölgelerde çal›ﬂt›. Zeynep, 1975, Kilis-Sö¤ütlü do¤umluydu. Mücadeleye lise
y›llar›nda kat›ld›. 1993-96 aras›nda Gaziantep Mücadele ve Kurtuluﬂ Dergisi
temsilciliklerinde bulundu. 1997’de gerillaya kat›ld›.

18 May›s 1977’de Malatya’da do¤du. 20 May›s 2003’te
Ankara K›z›lay’da feda eylemi haz›rl›¤› içindeyken kazayla
meydana gelen patlama sonucu ﬂehit düﬂtü.

1969 Sivas Divri¤i Tepehan Köyü do¤umluydu. 17 May›s
1994’de Adana’da Yeﬂilevler Mahallesi’nde polis taraf›ndan yak›n mesafeden taranarak infaz edildi.
1988’de mücadeleye kat›ld›. 1992’de Ortado¤u’da kamp çal›ﬂmalar›nda yerald›. ﬁerafettin ﬁirin Malatya K›r Birli¤i’nde görevlendiMaksut POLAT rildi. Mustafa Sefer’in ﬂehit olmas›yla 1993 Kas›m’›nda Toros K›r
Birliklerini oluﬂturmak üzere Akdeniz’e gönderildi. Bu görevi sürdürürken ﬂehit düﬂtü.

Ferhat
KURTAY

Mahmut
ZENG‹N

Eﬂref ANYIK

Necmi ÖNER

ﬁengül, mücadeleye Malatya Gazi Lisesi’nde kat›ld›. Daha
sonra Malatya ve ‹stanbul’da Kurtuluﬂ bürosunda çal›ﬂt›.
ﬁengül AKKURT Nurtepe gecekondu halk›n›n örgütlenmesinde yerald›. Defalarca gözalt› ve tutsakl›klar yaﬂad›. 19 Aral›k 2000 katliam›
karﬂ›s›nda tereddütsüz feda savaﬂç›s› olmak istedi. Bu görevi üstlendi¤inde, yine tereddütsüz yürüdü zalimlerin üstüne. Halk›n adalet özleminin ad› olarak
ölümsüzleﬂti.

2000 y›l›ndan beri tutsakt›. 19-22 Aral›k katliam›nda
kurﬂunla yaraland›. Katliam operasyonunu takiben Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ne sevkedildi. Burada 8. Ölüm
Orucu Ekibi içinde yer ald›. Direniﬂin belli bir noktas›nda
zay›fl›k gösterdi ve ölüm orucunu b›rakt›. Daha sonra cidAli ﬁAH‹N
di rahats›zl›klar baﬂgösterdi vücudunda. Tedavisinin yap›lmamas›, hastal›¤›n›n a¤›rl›¤›na ra¤men tahliye edilmemesi nedeniyle 21 May›s 2004’te, 26 yaﬂ›ndayken, tecritin ald›¤› 112. can
olarak aram›zdan ayr›ld›.

Mustafa
ALBAYRAK

Mete Naz›m
DÖLEK

Emekçiydi, üç çocuk babas› bir devrimciydi. 16 May›s
1980’de ‹stanbul Ferahevler mahalli çal›ﬂmalar›nda bölgeyi faﬂist sald›r›lardan korumak için tutulan gece nöbetlerinden birinde bir sol grup taraftarlar›nca çevrildi, silah› olmas›na ra¤men kullanmad›, vurularak ﬂehit düﬂtü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih E¤itim Fakültesi Tarih
Bölümü ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. TÖDEF faaliyetlerinde yerald›. Mezun olduktan sonra Elaz›¤ E¤it-Sen içinde
mücadelesine devam etti. 16 May›s 1994’te ani bir rahats›zl›k sonucu aram›zdan ayr›ld›.

12 Eylül cuntas›n›n zulmünün en
a¤›r yaﬂand›¤› yerlerden biriydi
Diyarbak›r Hapishanesi. Zulüm,
bir noktada teslim alm›ﬂt› bütün
hapishaneyi. 1982’nin 17 May›s’›n› 18 May›s’a ba¤layan gecesinde, dört yurtsever, bedenlerini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtüler. O
gece Diyarbak›r zindan›nda yükselen “söndürmeyin, ateﬂi söndürmeyin... Su döken haindir. ”
sesleniﬂi; teslimiyete, zulme, vahﬂete meydan okuyor, herkesi direniﬂe ça¤›r›yordu. Dört yurtsever
tutsak tinerli pamuklar ve üç kibritle yeniden aya¤a kalk›ﬂ›n öncülerinden oldular.

Latin Amerika’n›n ihtilalci gelene¤inin yarat›c›lar›ndand›r. Küba'n›n ‹spanya'ya karﬂ› ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n önderiydi. 1853'te Havana'da do¤du. 17 yaﬂ›nda ba¤›ms›zl›k savaﬂ›na kat›ld›¤›
için tutukland›. Sürgünde K ü b a D e v r i m c i P a r t i si'nin kuruluﬂuna önderlik etti. KDP, gerilla saJose MART‹ vaﬂ› temelinde ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n öncüsü oldu. Marti, 11 Nisan 1895'te gizlice Küba'ya döndü. Ne var ki, bir ay sonra, 19 May›s 1895'te bir çarp›ﬂmada vurularak ﬂehit düﬂtü.
1960’lar›n ikinci yar›s›ndaki devrimci geliﬂmenin içinde yeralan devrimci önderlerdendir. Revizyonizmden, reformizmden kopuﬂun son ad›m›nda içinde bulundu¤u ve baﬂ›n› Do¤u Perinçek’in çekti¤i PDA’dan koparak TKP/ML’nin
kurulmas›na önderlik etti. Klasik halk savaﬂ›
modelini temel alan bir stratejiyi savundu.
‹brahim
KAYPAKKAYA 12 Mart cuntas›na karﬂ› silahl› mücadeleyi sürdürürken, 24 Aral›k 1972 gecesi Dersim Vartinik'e ba¤l› Mirik mezras›nda bir grup yoldaﬂ›yla birlikte kuﬂat›ld›. Çat›ﬂmada Ali Haydar Y›ld›z ﬂehit düﬂerken, Kaypakkaya çat›ﬂmadan bir süre sonra yaral› olarak tutsak düﬂtü.
Dersim, Elaz›¤ ve Diyarbak›r'da aylarca iﬂkencede kald›. Direndi. 18 May›s 1973’te Diyarbak›r iﬂkencehanelerinde ölümsüzleﬂti.
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1 May›s günü,
devrimciler önemli bir
s›navdan geçtiler. 1 May›s 2009, ülkemiz s›n›flar mücadelesi tarihine
önemli bir kazan›m›n
tarihi olarak geçti. 1977’den itibaren ad›n› “1 May›s Alan›” olarak koydu¤umuz Taksim Meydan›’ndayd›k o gün. ‹cazetle de¤il, direniﬂle açt›k o alan›. Ve elbette herkesin ﬂunu da görmesi gerekir ki, o
alan, sadece o günün mücadelesiyle
de¤il, ony›llar›n mücadelesiyle kazan›lm›ﬂt›r. Hiçbir ﬂeyin kolay ve
k›sa vadede kazan›lmad›¤› ülkemizde, 1 May›s Alan› da kolay kazan›lmam›ﬂt›r. 1 May›s Alan›’n›n aç›lmas›n›, sadece o günkü geliﬂmelere,
çeﬂitli kesimlerin o günkü tav›rlar›na ba¤layanlar, tarih bilincinden
yoksundurlar. 1 May›s Alan›, 1 May›s öncesinden kazan›lm›ﬂt›r.
1984 Ölüm Orucu, 12 Eylül cuntas›na karﬂ› kazan›lm›ﬂ siyasi bir zaferdi. Darbelerin, yenilgilerin hakim oldu¤u bir dönemin ard›ndan
devrimcilerin ve halk›n moral kazand›¤› bir zaferdi. “Güzeldir / Ö¤rendikçe dövüﬂmek / dövüﬂtükçe özgürleﬂmek / ... Ve zaferi / gamzesinden öpebilmek” dizeleri iﬂte o günlerden mirast›r. Zaferi gamzesinden
öpebilmek güzeldi elbette; fakat, küçük ya da büyük, s›n›flar mücadelesinde anlam› olan herhangi bir zafere ulaﬂabilmek, bizim gibi ülkelerde
büyük bedeller gerektiriyor. Bu bedelleri ödeyerek ç›kt›k 1 May›s Alan›’na. Bedelleri ödeyemeyenlerin bir
k›sm› da o gün baﬂka yerdeydi zaten.
O gün, ‹stanbul’da iki 1 May›s
vard›: K a d › k ö y ve Taksim. ‹cazet,
iﬂbirlikçilik ve teslimiyetçili¤in büyüdü¤ü alan Kad›köy olurken,
Taksim, ﬂehitlerle, direniﬂle,
devrimci iradeyle kazan›lan alan›n ad›yd›. Taksim’e yürüyenler
ve ç›kanlar da kendi içinde bir
çok farkl›l›¤a sahiptirler. Düzen
sendikac›l›¤›, reformist politikalar› çerçevesinde burada da
kendini en aç›k biçimde gösterdi. Ama saflaﬂman›n bütününde,
teslimiyet ve direniﬂ ayr›m›
koymak gerekti¤inde, o ayr›m
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GÜNDEM

‹ki 1 May›s:
Kad›köy ve Taksim
kendini Kad›köy-Taksim ayr›ﬂmas›nda göstermiﬂtir. Halk Cephesi
sözcüsü, 1 May›s arifesinde Birgün
gazetesindeki aç›klamas›nda ﬂöyle
diyordu: “ 2 May›s 2009 tarihinde
iki ﬂey konuﬂulacakt›r; 1 May›s’lar›
kazananlar›n 1 May›s alan›n› nas›l
kazand›¤›, di¤eri ise Türk-‹ﬂ ve
Hak-‹ﬂ gibi sendikalarla reformizmin bir kesiminin nas›l ayn›laﬂt›¤›..” Halk Cephesi sözcüsünün söyledikleri konuﬂuluyor iﬂte ﬂimdi.
“Kitlesel 1 May›s kutlayaca¤›z” gerekçesiyle Kad›köy’e gidenler kendi kitleleri taraf›ndan yuhalanm›ﬂt›r.
Taksim’e ç›kmak için direnen kitleye s›k›lan her gaz bombas›nda biraz
da Taksim’i gayrimeﬂru ilan etmek
için Kad›köy’e baﬂvuru yap›p orada
miting düzenleyen anlay›ﬂ›n da pay›
vard›r.
Bir ülkedeki s›n›flar mücadelesinin düzeyini, geliﬂimini de¤erlendirmek için ele al›nabilecek bir çok
olgu vard›r. 1 May›s günü, ‹stanbul’da, Taksim ve civar›nda tan›k
oldu¤umuz çat›ﬂmalar da bize ülkemizdeki mücadele aç›s›ndan önemli
göstergeler sunuyor. O gün, Türkiye
solu aç›s›ndan bir dizi yetersizli¤e,
eksikli¤e karﬂ›n, devrimci hareketin
militan gelene¤ini, dinamizmini korudu¤unu göstermiﬂtir herkese. Say›s›z barikatta, say›s›z çat›ﬂma olmuﬂtur. Polisin planl›, sistemli sal-

Bu s onucun y arat›lmas›nda
tek tek kiﬂilerin katk›s›n›n
ötesinde, siyasi iradelerin ve
politikalar›n belirleyicili¤inin
oldu¤u görmezden
gelinemez.

d›r›lar›na ra¤men, kitle da¤›lmam›ﬂ,
büyük bir kararl›l›kla sokak sokak
çat›ﬂmaya devam etmiﬂtir... O gün
gördü¤ümüz bu tablo, devrimci hareketin kendine daha fazla güvenmesi, daha umutlu ve iddial› olmas›
için güçlü bir zemindir.
May›s’›n “Emek ve Dayan›ﬂma
Günü” olarak resmi tatil ilan
edilmesi ve 1 May›s Alan›’m›za ç›km›ﬂ olmam›z, hiç kuﬂku yok ki, ülkemizdeki s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan önemli kazan›mlard›r. Kendi
ölçüleri ve s›n›rlar› içinde bir zaferdir. Ony›llard›r, haklar ve özgürlükler mücadelesinin çerçevesi daha
çok hak gasplar›n› püskürtmekle,
varolan› korumakla ﬂekillenen bir
ülkede, siyasal ve moral anlamda bir
mevzi kazan›m› oldu¤u kuﬂkusuzdur bu sonucun. Böyle bir sonuç küçümsenemez. Küçümseyenler, bu
mücadelede eme¤i olmayanlar, reformist politikalar›, istikrars›z kararlar›yla bu kazan›ma hizmet etmek bir yana, onu geciktirmiﬂ olanlard›r.

1

May›s’ta
gelinen
noktay›
“D‹SK’in, KESK’in zaferi” diye
sunmak, tarihi gerçeklere sadakats›zl›k, 1 May›s ﬂehitlerine sayg›s›zl›kt›r. D‹SK’li, KESK’li her emekçinin, sendikac›n›n bu kavgada döktükleri bir damla terin bile, ödedikleri en küçük bedellerin, ald›klar›
risklerin, k›sacas› verdikleri her
mücadelenin elbette bir de¤eri
vard›r. En genel anlam›yla, 1
May›s Alan›’n› kazanmam›zda,
1988’den bu yana 1 May›s için
dövüﬂen herkesin bir pay› vard›r.
Fakat burada, bu sonucun yarat›lmas›nda tek tek kiﬂilerin katk›s›n›n ötesinde, siyasi iradelerin
ve politikalar›n belirleyicili¤inin
oldu¤u görmezden gelinemez.

1

10 May›s 2009

iz inand›k. Ta en baﬂ›ndan beri
inand›k. 1 May›s yasallaﬂmal›d›r talebimizi ortaya koyarken, 1
May›s’ta Taksim’e ça¤r›s›n› yaparken, 1988-89’larda kimileri salonlarda kutlama yapmay› savunurken
Taksim’e aç›lan yollarda ayn› bugünkü gibi çarp›ﬂmam›z, bu inanc›n
ürünüydü. Biz inand›k ve kendimize güvendik. Hemen bir kaç direniﬂle, bir kaç yürüyüﬂle sonuç al›namayaca¤› ortadayd›. Biz bunu bilerek
ortaya koymuﬂtuk bu hedefleri. Bizim 1 May›s politikalar›m›z›n karﬂ›s›nda ise reformist bloklar kuruldu.
Polisin insiyatifinde bizi 1 May›slar’dan d›ﬂlamak için manevralar
yap›ld›. Bunlar› yaﬂad›k. Bugün bizimle birlikte Taksim’e yürüyenlerin bir k›sm›, o gün bizi 1 May›slar’dan d›ﬂlamaya çal›ﬂanlar›n içindeydi.
lbette hiçbir siyasi hareketi, demokratik kitle örgütünü, sadece
ﬂu veya bu kesitte yapt›¤› tercihlerle de¤erlendirmeyiz. Esas olan geliﬂen mücadele içinde nereye yöneldikleri ve ﬂu an nerede olduklar›d›r. Türk-‹ﬂ’le birlikte bize
karﬂ› blok oluﬂturup z›mmen polisle birlikte bizi tasfiye etmeye
çal›ﬂan da D‹SK’ti, 2004’teki 1
May›s ayr›ﬂmas›nda, bizimle birlikte S a r a ç h a n e ’ d e olan da. Geçen sene de 1 May›s tavr›n› eleﬂtirmiﬂtik D‹SK’in, ama bu sene
yine birlikte olduk, birlikte bir
eylem komitesi oluﬂturduk; çünkü en köﬂeli ayr›ﬂmada bizim taraf›m›zdayd› D‹SK. Bütün bu
y›llar boyuca kâh Türk-‹ﬂ’in peﬂinde, kâh devrimcilerle birlikte
olan siyasi hareketler oldu. Biz
ise hep ayn› siyasi hattayd›k. Bu
da bizim politikalar›m›z›n do¤rulu¤unun, kendi politikalar›m›za güvenimizin ifadesidir. Biz
bir yerde duruyor, belli bir çizgide istikrarl›, kararl› bir biçimde
ilerliyoruz. Sa¤ ve sol savrulmalar, saflaﬂmalar, uzlaﬂmac›l›k veya
militanl›k, bizim durdu¤umuz yere
göre tan›mlan›yor. Taksim’i kazanan, bu istikrarl› ve iradi çizgidir.
ﬁu veya bu y›l, ﬂu veya bu ölçüde o
çizgiyle, o çizgi paralelinde müca-
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dele eden herkes, 1 May›s’› kazan›lmas›ndan kendine pay ç›karabilir.
Böyle bir pay› ç›karamayacak olanlar›n baﬂ›nda ise, her Taksim deyiﬂimizde bizi “alan fetiﬂizmiyle” suçlayanlar, her sene 1 May›s tart›ﬂmalar›nda söze “bizim için alan önemli de¤il” diye baﬂlayanlar gelir.
009 1 May›s’›nda, 1 May›s Alan›’nda yaﬂanan o tablo, “alan
önemli de¤il” türünden sözlerin, nas›l ülkemiz mücadele gerçe¤inden
uzak oldu¤unun resmidir. Kitleleri
sar›p sarmalayan o coﬂkuyu, o morali kim verebilirdi baﬂka bir alanda?.. Oligarﬂiye o ad›mlar, “Taksim’i istiyoruz ama vermezseniz Kad›köy’e de gideriz” diyen teslimiyetçilikle att›r›labilir miydi? “Alan
fetiﬂizmi”, “alan önemli de¤il” sözlerinin sahipleri, en az›ndan o gün
genç yaﬂl› çocuk, halk›n her kesiminden insanlar›n an›t›n yan›baﬂ›nda hangi duygular› yaﬂad›klar›n›
görmelidirler. E¤er hissedebilirlerse, o duygular› hissetmelidirler.

2

1 May›s Alan›’n›n
kazan›lmas› y ›llard›r süren
bir mücadele o larak
önemidir. Üç y›ld›r Taksim’e
yönelik militanca mücadele
olarak ö nemlidir. Ve hiç
kuﬂkusuz kazan›m yan›yla
önemlidir. Devrimcilerin
önderli¤inde, iﬂçiler ve
halk›m›z k üçük b ir zafer
kazanm›ﬂt›r. ﬁimdi görevimiz
bunun ü zerine s pekülasyonlar,
polemikler yapmak de¤il, bu
zaferi devrim yolunda
de¤erlendirmektir..

evrim mücadelesi, bir çok aﬂamadan geçer, farkl› özellikler
gösterebilen dönemler yaﬂan›r. Bu
aﬂamalar›n her birinde zaferler ve
yenilgiler, baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar,
ilerleme ve gerilemeler, kabar›ﬂ ve

D

alçalmalar birbirini izler. MarksistLeninist bir hareketi bütün bu süreçler boyunca, do¤ru devrimci çizgide
tutacak ana noktalardan biri, yenilgilerde savrulmamak, zaferlerle sarhoﬂlu¤a kap›lmamakt›r... Kuﬂku yok
ki, “zafer sarhoﬂlu¤una” yol açacak
çapta bir zafer söz konusu de¤ildir,
fakat yine de bir kazan›md›r ve her
kazan›mdan sonra oligarﬂinin daha
da sald›rganlaﬂt›¤› bir gerçektir.

aksim sokak sokak çat›ﬂ›larak
zapdedilmiﬂtir. Türkiye solu,
birkaç y›ld›r bu ﬂekilde süren 1 May›s mücadelesinde, sokak çat›ﬂmalar›n› da ö¤reniyor, ö¤rendiklerini
pekiﬂtiriyor, yeni kuﬂaklara aktar›yor. Stratejik bir bak›ﬂ aç›s›na, iktidar iddias›na sahip olmayanlar için
elbette bu tür ﬂeylerin bir önemi
yoktur. “Sokak çat›ﬂmalar›” onun
prati¤inin zaten çok uza¤›nda oldu¤u gibi, ufkunun da ötesindedir art›k. Düﬂüncelerinden, teorilerinden
iktidar hedefli bir mücadelenin araç
ve biçimlerini söküp atm›ﬂlard›r. S›n›flar mücadelesine iktidar bak›ﬂ
aç›s›yla bakanlar içinse, mücadelenin her alan›, her biçimi, al›nan
tüm sonuçlar, iktidar hedefli devrim yürüyüﬂünü h›zland›racak
unsurlard›r.

T

oldan, kitlelerden, emekçilerden kopularak gidilen Kad›köy’deki çizginin iktidar mücadelesine hizmet etmeyece¤i böyle bir kayg›s› ve hedefinin de olmad›¤› aç›kt›r.

S

ürkiye solunun benzeri her
durumda baﬂvurdu¤u “1 May›s zafer mi de¤il mi?” türünden
tart›ﬂmalar, iktidar ufkundan
uzakl›¤›n ifadesidir. 1 May›s
Alan›’n›n kazan›lmas› y›llard›r
süren bir mücadele olarak önemlidir. Üç y›ld›r Taksim’e yönelik militanca mücadele önemlidir. Ve hiç kuﬂkusuz kazan›m yan›yla da önemlidir. Devrimcilerin önderli¤inde, iﬂçiler ve halk›m›z küçük bir zafer kazanm›ﬂt›r.
ﬁimdi görevimiz bunun üzerine
spekülasyonlar, polemikler yapmak
de¤il, bu zaferi devrim yolunda de¤erlendirmektir.

T
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“makul” olan say› oluﬂunca ﬁiﬂli’den
Pangalt›’na, toplanma yerine gidiﬂi
kapatt›. 09.30’dan itibaren gidiﬂler
engellenince kitle her yerden toplanma yerine ilerlemeye çal›ﬂt›.
Polis Mecidiyeköy’den Taksim’e kadar olan kilometreler boyunca bütün caddelerde ve istisnas›z tüm sokaklarda barikatlar kurmuﬂtu. Plan belliydi; sendikac›lardan oluﬂan temsili bir kitle, alana
girecek, devrimciler alana sokulmayacakt›. Polisin tüm organisazyonu
buna göre ﬂekillenmiﬂti.
Ama polisin bu plan›nda hesaba
katmad›¤› bir ﬂey vard›: Devrimcilerin iradesi ve Taksim’i zaptetme

Oligarﬂinin barikatlar›nda
dövüﬂe dövüﬂe ç›kt›k 1 May›s Alan›’na
Onlarca nehir, önlerine örülen
bentleri y›k›p aﬂarak Taksim’e do¤ru ak›yor.
Bir nehir Mecidiyeköy’den, bir
nehir ‹stiklal Caddesi’nden, Halaskargazi’den, Kurtuluﬂ’tan, Tarlabaﬂ›’ndan... Ak›yor nehirler Taksim’e
do¤ru. Dolapdere’den, S›raselvilerden, Cihangir’den coﬂup köpürerek
ak›yor... Ak›p tek bir nehir olup ulaﬂacaklar deryaya. Derya Taksim.
Onlarca koldan, onlarca yoldan
muhasara alt›na al›nm›ﬂ sanki Taksim. Taksim’e aç›lan her yol, bir çat›ﬂma alan›.
Zulmün her yol baﬂ›nda kurdu¤u
barikatlar› aﬂ›p zapt edecekler Taksim’i...
27 bin polisin iﬂgali, vahﬂeti, terörü, iﬂte bunu engellemek için.
Ak›yor nehir.
Ak›yor nehirler.
Marﬂ›m›z›n tarihsel dizeleri yank›lan›yor Taksim semalar›nda:
“Durduramayacaklar halk›n
coﬂkun akan selini”.
Durduram›yorlar.
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‹ﬂte, Taksim An›t›’ndaki pankart
bunun kan›t›. ‹ﬂte, zaptedilen meydanda ellerde dolaﬂan Akif Dalc›’n›n resmi bunun kan›t›...
*
Gaz bombalar› alt›nda zorlu bir
yürüyüﬂtü bu. On, belki yirmi belki
iki üç kat› mevzide birden çarp›ﬂ›ld›. Denilebilir ki, onlarca kilometre
karelik bir bölgede, Cepheliler’in
olmad›¤› hemen hiçbir çat›ﬂma yoktu.. Polis barikatlar›na karﬂ› çat›ﬂ›l›yor, da¤›lmalar oluyor ve yüzlerce
Cepheli yeniden bir araya geliyordu... ‹ﬂte saatler boyu o mevzilerde
çat›ﬂan Cepheliler anlat›yor 1 May›s
2009’u... Eylem onlar›nd›, zafer onlar›nd›, söz de onlar›n.
*
Günler öncesinden baﬂlayan tehditlere ra¤men sabah erkenden iﬂçiler, memurlar, ö¤renciler, yoksul gecekondulular, kad›n erkek, genç
yaﬂl› çocuk, ak›n ak›n toplanma yerlerine ilerlemeye baﬂlad›. ‹lk baﬂlarda, kendilerince dayatt›klar› “makul”
say› oluﬂuncaya kadar kitlenin ilerlemesine izin veren polis, kendilerince

kararl›l›¤›.
Toplanma yerine ulaﬂmaya çal›ﬂan kalabal›k bir grup Fulya Ortaklar Caddesi taraf›nda polisin sald›r›s›na u¤rad› ve direniﬂ baﬂlad›. Art›k Mecidiyeköy’den Cihangir’e kadar olan o geniﬂ bölgenin her yeri,
Taksim’di. Emekçiler, devrimciler
her yerden yönünü Taksim’e dönmüﬂ engelleri aﬂa aﬂa ilerliyordu.
*
Ergenekon Caddesi ile Kurtuluﬂ
Caddesi’nin keﬂisti¤i noktada binlerce kiﬂi bir araya gelip barikata
yüklenerek buluﬂma noktas›na ulaﬂmaya çal›ﬂt›. Polis kitleye sald›rd›,
yaralananlar oldu. Büyük bir ço¤unlu¤unu Halk Cepheliler’in oluﬂturdu¤u kitle, Kurtuluﬂ Caddesi
üzerinde bir saati aﬂk›n polisin sald›r›s›na direndi. Defalarca polis
caddeden püskürtüldü. Burada Halk
Cephesi pankart›n›n arkas›nda
Mehmet Akif Dalc›’n›n büyük boy
resmi aç›ld› ve “Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› ile tekrar caddeye yüklenildi. Polis geri çekilmek zorunda kal-
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d›. Gaz maskesi takan Halk Cepheliler gelen gaz bombalar›n› al›p tekrar geri polise at›yorlard›.
*
Biz Pangalt›’da barikat›n önündeyken arkadan kalabal›k bir grup
slogan atarak gelmeye baﬂlad›. Bu
grupta Halkevleri, Al›nteri, SDP
vard›. Onlar daha yanaﬂmadan ilk
müdahaleyi bize yapt›lar, gaz s›kt›lar, sonra da panzerlerle geri püskürttüler bizi. Polis geri kendi noktas›na çekildi¤inde bu sefer sadece
bizim kitlemiz pankartlar› aç›p kolkola girerek Ergenokon Caddesi’nden barikat›n üstüne do¤ru yürümeye baﬂlad›k. Say›y› kestiremiyorum
ama yüzlerce insan›m›z vard›. Yine
sald›r› oldu. Burada güçlü bir karﬂ›
koyuﬂ oldu. Hatta polis copu, kask›
yele¤i ele geçirildi buradaki çat›ﬂmalarda.
Bu s›rada Kurtuluﬂ Caddesi üzerinde özellikle Devrimci 1 May›s
Platformu üyeleri toplanmaya baﬂlad›. Bir ara cadde tamamen doldu
son dura¤a kadar. Caddenin baﬂ›ndan sonuna iki durak var. Bu mesafe insan doluydu. ‹lk sald›r›da caddenin yar›s› boﬂald›. O arada iki sokak arkadan büyük bir kalabal›k
gelmeye baﬂlad›. Bu bizimkilerdi.
Burada tüm pankartlar›m›z aç›ld›.
Gaz maskeliler öne geçti, sapanl›lar
öne geçti. Buradan caddeye ç›kt›k.
Öne geçtik ve polisin üzerine do¤ru
yürüdük. Gaz bombalar› geldi, geri
ad›m atmad›k. Panzer ileri geri hereket edip kitleyi da¤›tmaya çal›ﬂsa
da geri çekilmedik. Art›k gaz dayan›lmaz hale gelince ç›kt›¤›m›z soka¤a geri girdik.
Cadde üç kez geri al›nd› polisten. Burada çat›ﬂan bizim insanlar›m›zd›. Ö¤renci Kolektifleri en arkada marﬂ söyleyip duruyordu, hiç çat›ﬂmaya bile girmediler. SDP iyi çat›ﬂt›. Devrimci 1 May›s Platformu
bileﬂenleri iyi çat›ﬂt›. En kitlesel
bizdik ve en öndeydik.
*

Feriköy’de gö¤üs
gö¤üse çat›ﬂma
Polis buraya yo¤un olarak yöne-
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lince ara sokaklardan Feriköy’e kadar yay›ld› çat›ﬂma.
En ﬂiddetli çat›ﬂmalardan birisi
de bu bölgede yaﬂand›. O kadar ki,
polisin gaz bombas› tükendi, anonslarla gaz takviyesi istediler. Gaz
bombas› olunca aslan kesilen polisler bombalar› bitince kalkanlar›n›, kasklar›n›, coplar›n› Halk Cephelilere b›rakarak kaçmak zorunda
kald›lar. Bir çok kalkan, kask ve jop
ele geçirildi. Tüm bunlar› hazmedemeyen polis akreplerle kitlenin üzerine sald›rd›. Arac›n anonsundan
küfürler ediliyordu kitleye ve araç
direk kitlenin üzerine sürüldü. Çat›ﬂma bu derece yo¤un ve gö¤üs gö¤üse sürdü Feriköy’de.
*
Akrep, ﬁiﬂli Nikah Dairesi ile
caminin aras›ndaki yolda direk kitlenin içine girdi ve bir arkadaﬂa
çarpt›. Burada akrebi kald›r›ma s›k›ﬂt›rd›k, her taraftan taﬂ ya¤›yordu.
Ben ilk kez bir akrebin ön cam›n›n
k›r›ld›¤›n› gördüm. Cam k›r›ld›ktan
sonra kaçt›lar, bir daha da panzerle
üzerimize gelemediler. Bizden iki
sokak yukarda yine bizim kitlemizin bir çat›ﬂmas› olmuﬂ. Bir çok kal-

kan, kask ele geçirilmiﬂ orada da.
Polis helikopteri tepemizde dolanmaya baﬂlad›. Sald›r› olaca¤›n›
anlad›k. Yine gaz bombalar› ve panzerlerle geldiler, bu sefer molotoflar› kullanmaya baﬂlad›k. Ara sokaklar›n birinde polis arada kald›. Bir
tanesi kaçamad›. Kask›nda numara
vard› yani il d›ﬂ›ndan gelenlerdendi.
Pantolonu, atleti ve silah› hariç, her
ﬂeyi al›nd› ve dövüldü. Kaçarak
caddeye ç›kt› bu polis. Bundan sonra çok ﬂiddetli bir sald›r› oldu... Buradan yaklaﬂ›k yüzelli kiﬂilik bir
grubumuz pankart aç›p sloganlarla
Dolapdere’ye do¤ru yürüyüﬂe geçti.
*
Yol boyu korteje kat›lmak için
inan›lmaz bir direniﬂ gösteriliyordu.
Her sokaktan cadde zorlan›yor, her
zorlanmada gaz bombas› ile polis
sald›r›yordu.
*
ﬁiﬂli Bölgesi Vali Kona¤› Caddesi’nde çat›ﬂma baﬂlad›. Ön saflarda biz vard›k. Çat›ﬂman›n baﬂ›ndan
sonuna kadar "Hakl›y›z Kazanaca¤›z’, ve “1 May›s 77 Katliam›n›n
Sorumlular› Yarg›lans›n” pankartlar›m›z hep aç›k kald›.

Polis Deste¤inde Sivil Faﬂist Sald›r›

‘Biz beraber hareket ediyoruz’

1 May›s günü, polis terörünün yan›s›ra, bir bölgede sivil faﬂistler de sald›rd›. Faﬂistlerin sald›r›s› tamamen polisle iﬂbirli¤i içindeydi.
Kurtuluﬂ Caddesi defalarca el de¤iﬂtirdi. Bir polis hakim oluyordu bir
devrimciler. Televizyonlarda polise gelen gaz bombas› takviyesini veriyordu s›k s›k. Bu caddede yaﬂand› o takviye. Faﬂist güruh da iﬂte orada devreye sokuldu.
Saat 11:30 civar›yd›. Elinde kalas olan birisi, arkas›nda polisler varken
kameraya konuﬂuyor. “Bunlar vatan haini, bunlar›n kökünü kaz›yaca¤›z”
diyordu. Show TV çok aç›k yay›nlad› bunu. Kameraman soruyor: “ P eki
po lis bir ﬂey de mi y o r mu si zin böy le gez me ni ze ? ”
Faﬂist ﬂu cevab› veriyor: “yok, biz onl a rla be r aber hare ket edi yoruz
ön ce biz sald›r›yoruz, ar kadan on lar bize destek at›yor” .
Cadde tamamen devrimcilerin hakimiyetindeyken ortal›kta görünmeyen faﬂistler, kitle bölgeyi terketmeye baﬂlad›¤›nda ortaya ç›k›p sald›r›ya
geçtiler. Pompal› tüfeklerle kitleye ateﬂ açt›lar. Sonra “ t e kb i r” sesleri duyuldu. Tekbir getirerek sald›r›yorlard›. Polisle alenen yanyanayd›lar. Döner
b›ça¤›, sat›r ve kalaslar vard› ellerinde. 100 kiﬂi kadard›lar.
Tek tek yakalad›klar›n› linç edercesine dövmeye baﬂlad›lar, iki emekçiyi a¤›r ﬂekilde yaralad›lar bu sald›r›da. Kitle bunu farkedince dönüp faﬂistlere yöneldi ve faﬂistler püskürtüldü.
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Bak›n bir sokak iﬂte Mehmet ç›k›yor
Bulundu¤umuz yerde bizlerden
baﬂka di¤er sol yap›lardan insanlar
da vard›. Bizimle birlikte çat›ﬂmalar› güzeldi. Ancak özensizdiler. Esnafa, araçlara geliﬂigüzel zarar veriyorlard›. Bu ﬂekilde ilk taﬂlar› att›klar›nda hemen müdahale ettik ve
taﬂlar› atmalar› gereken yerin polisler oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›k. Tamam demelerine ra¤men çat›ﬂmaya
devam ederken yine bunu yapmaya
devam ettiler.
Biz daha ilk çat›ﬂma baﬂlad›¤›nda Devrimci 1 May›s Platformu
pankart›n› açt›k. ‹lkesel davranarak
birlik ruhuna uygun hareket ettik.
Oysa baz›lar› en baﬂ›ndan erken ç›k›ﬂ yap›p program› bozarak ne kadar küçük düﬂündüklerini gösterdiler. Tarihsel bir eyleme yak›ﬂmayan
hesaplard› bunlar. Biz her ﬂeye ra¤men bu olumsuzluklar› daha fazla
öne ç›karak, yükü daha fazla omuzlayarak Taksim yolunu açt›k.
Hareketimizin büyüklü¤ünü, güzelli¤ini bir kez daha doyas›ya yaﬂad›k. Gurur duyduk, onur duyduk.
Taksim' i kazanan iradenin bir parças› olman›n mutlulu¤unu yaﬂad›k,
yaﬂ›yoruz.
*

Taksim’e do¤ru
Saat 12’ye do¤ru, ﬁiﬂli civar›ndaki çat›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›¤›n› ve
kitlenin art›k Taksim’e yöneldi¤ini
ö¤rendik. D‹SK ile di¤er kortejlerin
birleﬂmesine izin vermiyorlard›. Bu
durumda biz de bölgedeki di¤er arkadaﬂlar›m›zla birlikte Cihangir taraf›nda toplanmaya çal›ﬂt›k. Cihangir’de kalabal›k bir kitlenin bize
do¤ru geri çekildi¤ini görüyorduk.
Polis ‹stiklal’de sald›rm›ﬂ, hala gaz
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Öbür sokaktan yine Mehmet ç›k›yor Beﬂ bin Mehmet koﬂuyor güneﬂe...
bombalar› at›yordu. Bize do¤ru gelen kitleyle birleﬂtik. Taksim meydan›’na do¤ru yönelen her sokak,
her aral›k polis barikatlar›yla kapat›lm›ﬂt›. Birkaç yerden girmeye çal›ﬂt›k, defalarca çat›ﬂmalar yaﬂand›.
Daha sonra D‹SK’in meydanda oldu¤unu ö¤rendik, ne olursa olsun
meydana girmeye çal›ﬂacakt›k. S›raselviler’de denedik olmad›. Sonra
Taksim’e aç›lan Kazanc› Yokuﬂu
yönüne yöneldik. Bu arada yüzlerce
insan da bize do¤ru geliyordu. Kitle
yokuﬂun ordaki barikat› zorluyordu.
H›zl› bir ﬂekilde Kazanc› Yokuﬂu’nun alt›ndaki barikata vard›k.
Hemen ulaﬂabildi¤imiz bütün arkadaﬂlara buraya yönelmelerini söyledik. Barikata yükleniyorduk, meydanda coﬂkulu sloganlar› atanlar›
görüyorduk, göz göze gelmiﬂtik ve
karﬂ›l›kl› sloganlar at›yorduk. Barikat›n aç›lmas› an meselesiydi. Pankart›m›z yoktu yaln›z. Ama biraz
sonra pankart› getiren arkadaﬂlar›
görünce sevincimiz, coﬂkumuz görülmeye de¤erdi... Hemen çantay›
açt›k ve ilk önce Mehmet Akif Dalc› pankart›n› ç›kard›k, Halk Cepheliler’in say›s› art›yordu, sloganlar
iyice yükselmeye baﬂlad›. “Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”... Sonra di¤er pankart› ç›kard›k. Bu pankart DEV-GENÇ pankart›yd›.
*

Yokuﬂlar›n yokuﬂ
olmaktan ç›kt›¤› an
O s›rada barikatlar y›k›l›p geçildi, polis bir yandan barikat› y›k›p
geçenleri aramaya çal›ﬂ›yordu ama
art›k nafileydi... Meydandaki kitleden aﬂa¤›ya yard›ma gelenler, ku-

caklaﬂmaya gelenler vard›... Yokuﬂu
öyle bir t›rman›yorduk ki hayat›mda
ilk kez bir dik yokuﬂun yokuﬂ olup
olmad›¤›n› fark etmeden geçtim,
adeta düz bir yol olmuﬂtu o coﬂkunun alt›nda, yokuﬂlar. Ç›kt›¤›m›z
yokuﬂ Kazanc› Yokuﬂu’ydu, y›llar
önce bizden önceki kuﬂaklar›n ﬂehitler verdi¤i yokuﬂ. Ne de anlaml›yd› ﬂimdi buradan gelip Taksim’e
ç›kmak. ﬁehitlerin verdi¤i güçle o
barikat› y›km›ﬂt›k sanki. Meydana
ç›kt›¤›m›zda “Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede” slogan›n› at›yorduk
yine. Tam bir zafer an›yd›.
Nice engelleri aﬂ›p gelmiﬂti o
meydana Kazanc›’dan girenler. Kaç
mahalle dolaﬂm›ﬂ, kaç sokakta çat›ﬂm›ﬂ, engelleri aﬂm›ﬂ da gelmiﬂti.
Bir arkadaﬂ›m›z›n dedi¤i gibi, 89’da
Taksim Meydan›’na giremeyip ﬂehit
düﬂen Mehmet Akif Dalc›, ﬂimdi
kollar›m›zda, izini süren yoldaﬂlar›n›n aras›nda kocaman bir pankartla
giriyordu o alana. Meydana girdikten hemen sonra, DEV-GENÇ pankart›n› an›t›n önüne yönelttik. And›m›z vard›, o meydana bir gün girece¤iz ve an›ta 77’deki DEVGENÇ’lilerin yapt›¤› gibi o pankart› giydirece¤iz diye. Öyle de yapt›k.
Ne mutlu ki o pankart› oraya asanlar da b u g ü n ü n D E V-GENÇ’lile r i ydi. Bu 1 May›s’ta anlaml› tesadüfler vard›. Kazanc›’dan giriyorduk, Mehmet Akif Dalc›’y› al›yorduk içeriye ve 77’deki gibi yine an›t›n önünde DEV-GENÇ pankart›yla
biz vard›k, DEV-GENÇ vard›.
DEV-GENÇ marﬂ›n› okuduk
hep birlikte, bir yandan da baﬂka
yerlerde ayr› ayr› duran Halk Cepheliler’i oraya toplamaya çal›ﬂ›yorduk. “Mahir’den Day›’ya Sürüyor
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Binlerce Cepheli Taksim’e
giden tüm yollarda çat›ﬂt›lar
o gün..
Bu Kavga... Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede...” sloganlar› hiç susmad›. Mahir’e, Day›’ya sesleniyorduk Taksim Meydan›’n›n orta yerinden. 1 May›s günü pankartlar›m›zla,
bayraklar›m›zla alandayd›k, an›t›n
üstünde biz vard›k, bizi görmelerini
istiyorduk. Etraftan karanfil ya¤muruna tutuldu DEV-GENÇ pankart›.
Coﬂkudan gözleri dolanlar, geçmiﬂi
hat›rlayanlar... Evlerinde televizyonlardan izleyenler, yurtd›ﬂ›nda,
hapishanelerde izleyenler de eminiz
ayn› duygular›n ortakl›¤›yla ve
onun verdi¤i onurla, gururla düﬂünüyorlard› ﬂimdi Taksim’i, Cepheliler’i. Oraya girmek, devrim yürüyüﬂümüzde çok anlaml›, manevi anlam› çok büyük bir ad›md›... O coﬂku,
coﬂkuyla iç içe ﬂaﬂk›nl›k, sevinç gö-

Ana yola aç›lan yer yol a¤z›nda
görebilirdiniz onlar›, yüzlerinde
fularlar›, ellerinde Dalc›‘dan miras
taﬂlar› ve pankartlar›... Verilmiﬂ
bir sözdü her Cepheli halka ve tarihe.
Sözlerini yerine getirdiler...
rülmeye de¤erdi. ﬁimdi bütün Türkiye’de kalbi ayn› yönde atanlar,
ayn› duygular› paylaﬂ›yordu.
*
Kazanc› yokuﬂundan Taksim' e
girmemiz gerçekten çok büyük bir
duyguydu. Tarihi Taksim Alan›’na
girdi¤imde, ilk bizim insan›m›zla
karﬂ›laﬂt›¤›mda büyük bir coﬂkuyla
sar›ld›m. Tek tip giyen Halk Cepheliler vard›. Gözlerinden mutluluk
okunuyordu. Onlar da bizim için
simgeselleﬂen o giysilerle alana girmenin
coﬂkusu
içindeydiler.
Taksim’i zaptetme direniﬂimiz genel olarak iyiydi diye düﬂünüyorum. Halk Cepheliler’in çat›ﬂma ruhu, isteklili¤i, coﬂkusu güzeldi.
Özellikle belki de ilk defa böylesi
çat›ﬂmalarda bulunan gençlerimiz

Anadolu ‹llerinde 1 May›s
1 May›s, Ankara ve ‹zmir en kitlesel olmakla beraber, Adana, Mer-

ANKARA
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sin, Antalya, Kocaeli, Burdur, Mu¤la-Marmaris, Trabzon, Artvin-ﬁavﬂat, Düzce, Samsun, Sinop, Çorum, Karaman, Kayseri, Edirne,
Lüleburgaz, Diyarbak›r, Der-sim,
Gaziantep, Van, Bitlis gibi iller ve
ilçelerde de onbinlerce emekçinin
kat›l›m›yla kutland›. ‹ﬂçi ve emekçiler meydanlarda yapt›klar› miting ve eylemlerle 1 May›s’› kutlarken, aç›klamalar› ve sloganlar›yla tepkilerini dile getirdiler.
1 May›s alanlar›nda iﬂçi ve
emekçilerin ortak tepkisi AKP iktidar›n›n iﬂsizli¤i, yoksullu¤u,
yolsuzlu¤u, sömürüyü, hak gasp-

vard›; ki cüretleri, militanl›klar›yla gurur vericiydi. Oraya çat›ﬂa çat›ﬂa girmenin coﬂkusu, sevinci anlat›lamaz bir duygu seli yaﬂat›yor insana. 77 katliamc›lar›ndan hesap sorman›n bir ifadesiydi. 89 ﬂehidimiz Mehmet Akif Dalc›' n›n hesab›n›n sorulmas›yd›. Kad›köy ﬂehitlerimizin hesab›n›n sorulmas›yd›.
*
Meydanda D‹SK da¤›lma ça¤r›s› yap›yordu sürekli, zaten polis
müdahaleye baﬂlam›ﬂt›, da¤›lmakta
olan kitleye yine biber gazlar›, yine
sald›r›lar, fakat bunlar›n hepsi boﬂtu. Kaleye girilmiﬂti, duvarda bir
gedik aç›lm›ﬂt›. ﬁimdi o duvarlar›
y›kma vaktiydi! Y›k›lacak o da bir
gün, y›k›lmaz dedikleri o surlar, saltanatlar y›k›lacak.
lar›n› büyüten politikalar›na oldu.
Alanlarda emekçiler, krizin faturas›n› ödemeyeceklerini ve eﬂitlik,
adalet, özgürlük isteyen sloganlar›n› hayk›rd›lar. Miting ve eylemlerde 1 May›s’›n tatil ilan edilmesinin
emekçilerin y›llard›r süre gelen
mücadeleleri sonucu oldu¤u vurguland› ve kazan›mlar›n korunmas› ve
büyütülmesinin emekçilerin ellerinde oldu¤u belirtildi.
Ankara’da polisin arama noktas›ndaki tutumundan kaynakl› k›sa
süreli çat›ﬂma yaﬂand›. 1 May›s
alanlar›nda, Taksim Meydan›’na ç›k›ld›¤› haberinin duyulmas› sonras›
yaﬂanan coﬂkuyla, Taksim’e ç›kan
emekçiler selamland›.
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Taksim’i Zaptetti¤imiz
2009 1 May›s›n›

Halk Cepheliler Anlat›yor
Bir Dev-Gençli anlat›yor:
“D ay›’n›n yoldaﬂlar›...”
Sabah 06.00’da evden ç›kt›¤›m›zda sokakta devriye
arabalar› geziyordu. Birkaç kez etraf›m›zda turlad›lar.
Tacizkar tav›rlar› vard›.
Polis biber gaz› s›k›nca geri çekildik. Sonra tekrar
zorlad›k. Bu kez yo¤un bir biber gaz› sald›r›s›na u¤rad›k. Sonra Dolapdere Caddesi’ne yöneldik. Buraya geldi¤imizde polis, Cepheliler’in, Day›’n›n yoldaﬂlar›n›n
nas›l direndi¤ine bir kez daha tan›k oldu. Buradaki polis barikat›n› aﬂt›k. Ellerimizde taﬂlar›m›zla, dillerimizde sloganlar›m›zla 1 May›s’› selaml›yorduk. Ard›ndan
yan soka¤a girdik ve cadde üzerindeki korteje ulaﬂmaya
çal›ﬂt›k.
Bunun üzerine soka¤›n baﬂ›ndan çok yo¤un bir ﬂekilde biber gaz› sald›r›s› baﬂlad›. Nefes alam›yorduk. Yandaki apartmana girdik. Apartmanda kap›y› açmayanlar
da oldu; kötü olan arkadaﬂlar› içeriye alan, yo¤urt, limon verenler de.

✪
Okmeydan›’ndan b ir emekçi:
Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda saat 8’de toplan›p,
gruplar halinde Ergenekon Caddesi’ne ulaﬂt›k.
Sokak sokak, cadde cadde her yerde ve her koﬂulda
çat›ﬂarak Taksim’e giden bütün yollar› denedik.
Polis her yerde ve herkese pervas›zca sald›rd›. Biz de
her zamanki gibi direndik. Polis copuyla, bombas›yla,
tazyikli suyuyla geldi. Ama bizleri bir türlü geri çeviremedi.
Bütün barikatlar› zorlad›k. Arkadaﬂlar›m›z›n bir bölümü geçti, biz geçemedik ama son dakikaya kadar çat›ﬂt›k.
D‹SK’in ara sokaklardaki di¤er örgütlenmeler olmadan alana girmesi yanl›ﬂt›. Bunun d›ﬂ›nda polisle anlaﬂmal› gibi, hemen alandan ayr›lmas› da yanl›ﬂt›. Herkesi
bekleyebilirdi ama, yapmad›.
Halk Cephesi niye or a da oldu¤unu ve niçin çat›ﬂ t›¤›n› bilen bir kitleye sahipti. Her f › r s a t t a p a n k a r t l a r › m › z › a ç › p k o r t e j o l u ﬂ t u r m u ﬂ t u k . Polisin her müdahalesine taﬂlarla, sloganlarla yan›t verildi. Baﬂka hiçbir
örgütlenmede bunu görmedim.
Taksim’in bizim için ne kadar önemli bir yer oldu¤unu herkes ö¤rendi. Oran›n “ Tak›nt› ” de¤il, emekçilerin,
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devrimcilerin, iﬂçilerin, ö¤rencilerin yeri oldu¤unu herkes gördü.

✪
Gazi Mahallesi’nden liseli bir genç
anlat›yor:
‹lk önce ﬁiﬂli’ye gittik annemle birlikte. Oraya gitti¤imizde yoldaﬂlar›m›z da oradayd›. ‹lk önce sokaklarda
polisle karﬂ›laﬂt›k. Aradan birkaç dakika geçince polis
biber gaz› att›. Ben anneme geride durup beni beklemesini söyledim. ‹lk önce Akbank’›n orada polislerin biber
gaz›na karﬂ›l›k verdik. Baya¤› kalabal›k bir grup çat›ﬂ›yordu orada. Polisi geri püskürttük. Polis 50-60 tane çevik kuvvetti. Aram›zdan birisi polisin kalkan›n› alm›ﬂt›.
Bu bizim için de moral oldu. 15-20 dakika çat›ﬂt›k. Son r a b i b e r gaz›n›n etkisiyle geri çekildim. Birkaç ad›m
a t t › ¤ › m d a a n n e m i g ö r d ü m . Annem limonu yüzüme
s ü r d ü , ben de k›rm›z› fular vard›. Annem “yüzünü kapat” dedi. Elimdeki taﬂlar› anneme verdim. Fularla yüzümü kapatt›m ve o cadde üzerinde uzun bir süre çat›ﬂt›k, barikat kurduk. Sonra bir grup arkadaﬂ burada oyalanmamam›z gerekti¤ini söyledi. Hemen ben barikat›n
gerisine gidip anneme söyledim, o çevrede olanlara söyledim ve Pangalt›’ya do¤ru yöneldik.
O s›rada güya bana göz kulak olmak için gelmiﬂ olan
halam›n o¤lunu göremeyince onu arad›m; Pangalt›’ya
do¤ru bakt›m ki halam›n o¤lu da bir fular alm›ﬂ, barikat›n oraya geçmiﬂ, baya¤› sevindim...
Halk Cepheliler taraf›ndan sürekli bizlere uyar›lar
yap›l›yordu, insanlar›n evlerine, arabalar›na ve esnaflara zarar verilmemesi konusunda.
Çat›ﬂmalarda çok güzel direniﬂler sergilendi, nereye
baksak yüzlerinde k›rm›z› fularl›lar vard›, bu beni çok
mutlu etti, k›rm›z› fularl›lar barikat›n her zaman önündeydiler, bütün siyasetler de vard› zannedersem ama en
fazla direnen Halk Cepheliler’di. En son ara sokaklardan Taksim’e gitmeyi zorlad›k, saat 3’e gelirken bizler
de ayr›ld›k, sonras›nda biz mahallemize döndük.

✪
Mersin’den b ir Cepheli:
Mersin’den geldim. Taksim’in arka sokaklar›nda 7-8
pankart aç›ld›. Polis bize gaz bombas› ile sald›rd›. Ama
tekrar birleﬂip ara sokaklardan yeniden zorlad›k. Baya
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bir sokaklardan girmeye çal›ﬂt›k. Epeyce gaz bombas›
yedik. Çat›ﬂma çok güzeldi. Arkadaﬂlar›n coﬂkusu, çat›ﬂmas› çok güzeldi. Hep bir a¤›zdan sloganlar›m›z›
hayk›rd›k. Biz girmesek de arkadaﬂlar girdi ve pankart›m›z aç›ld›. O yandan içim rahat.

✪
Mersin’den b ir baﬂka Cepheli
anlat›yor:
Gruplar halinde Taksim’e ç›kan sokaklardan sürekli
barikatlar› aﬂma giriﬂiminde bulunduk. Belki 50 sokaktan Taksim’i zorlad›k. Devrimci gruplar büyük bir dayan›ﬂma içindeydi. Savaﬂ Sokak’ta soka¤›n ad›na uygun
bir direniﬂ vard›. Polisin barikat demirlerini önlerinden
ald›k. Ayn› sokakta birkaç kez barikat zorland›. Bu zorlamalarda bir grup Taksim’e giden korteje kat›ld›. Taksim’e anma an›nda ben giremedim ama bu zaferi biz kazand›k. E¤er sendikalar ﬂu anda 5-6 bin kiﬂiyle girdilerse bu benim yoldaﬂlar›m›n amans›z çat›ﬂmalar› sayesinde oldu.

✪
Okmeydan›’ndan b ir genç:
“B iz im le ko n u ﬂ m ak is te m iy o r la rd › ,
çat›ﬂarak aﬂmaya çal›ﬂt›k”
Okmeydan›’ndan ç›k›p Pangalt› ›ﬂ›klarda topland›k.
Biz geldi¤imizde çat›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›. Dolapdere’ye
kadar bütün sokaklarda kimi zaman çat›ﬂarak, kimi zaman da konuﬂarak girmek için u¤raﬂt›k ve de baﬂard›k.
10 kadar arkadaﬂ›n girmesini sa¤lad›k. Biz kald›k ve
girmek için çat›ﬂmaya devam ettik.
Polisler bizi engellemek için sorgusuz, sualsiz sald›r›yor ve hedef gözetmeksizin biber gaz›, boyal› su, biber
gazl› su, plastik mermi s›k›yordu.
Taksim’e ç›kmak için ço¤unlukla çat›ﬂarak (çünk ü h i ç b i r z a m a n b i z i m l e k o n u ﬂ m a k i s t e m i y o r l a r d › ),
ellerimizdeki taﬂlar›m›zla, sopalar›m›zla barikatlar› aﬂmaya çal›ﬂt›k. Ve de ço¤u zaman baﬂard›k. Onlar geri
çekilmek zoruna kald›lar.
Polis bütün solu yok etmek için sald›r›yor. Solu bitirmek ana amaç.
Halk Cepheliler her zaman oldu¤u gibi disiplininden
taviz vermeyen, insiyatif d›ﬂ›nda hareket etmeyen bir
kitle olarak d o s t a g ü v e n , d ü ﬂ m a n a k o r k u veriyordu.
Halk Cepheliler’in aras›nda kalan 20 tane polisin biber gaz›n›n bitmesiyle telsizden anons yap›p yard›m ça¤›r›rkenki rezillikleri görülmeye de¤erdi. Polisler “biber
gaz›m›z bitti, 20 kiﬂiyiz... direnmeye çal›ﬂ›yoruz” diye
anons ederken Halk Cepheliler kafalar›ndaki kasklar›, ellerindeki kalkanlar› al›p üzerlerine taﬂ ya¤d›r›rken ayn›
bir kurba¤a gibi çökmüﬂ, hiç hareket edemeden bekleﬂiyorlard›. Bir de “direniyoruz’” diyorlard› hiç utanmadan.
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✪
1 M ay›s Mahallesi’nden emekli
bir iﬂçi:
‹lk ﬁiﬂli Meslek Lisesi önünden, adliyenin arkas›ndan geçerek D‹SK binas› yak›n›ndan girmek istedik. Ard›ndan ﬁiﬂli Etfal Hastanesi önünün toplant› yeri oldu¤u
söylendi, oraya yöneldik...
Cihangir’e geldi¤imizde bir grup ara sokaktan alana
ç›kmak için polisle tart›ﬂ›yordu. Biz de oradan zorlamak
için girdik. Zorlamam›zla durum çat›ﬂmaya dönüﬂtü.
Bundan sonra her sokak baﬂ›nda çat›ﬂmalar baﬂlad›.
Saatler geçtikçe, yedi¤imiz gaz, yürümeler, koﬂuﬂturmacalarla birlikte yaﬂ›mdan dolay› hayli yoruldu¤umu da (yaﬂ 60) belirteyim. O ara Mecidiyeköy-ﬁiﬂli giriﬂinde toplan›ld›¤›n›, oradan girilme ihtimalinin oldu¤unu belirttiler, biz “yorgunlar” oraya yöneldik; oraya
gitti¤imizde gerçekten de büyük bir kitle vard›. Bir saate yak›n orada sloganlarla kal›nd›. Burada da tazyikli su
ve gaz bombalar›yla sald›rd›lar.
Polis daha bir örgütlü ve her 10 polis baﬂ›na bir sorumlu komiser vard›. Caddeleri tam kapatarak çat›ﬂmalar› arka sokaklarda tuttular. Polis... kitlelerle siyasi örgütler aras›nda bir çok aç›dan ve yönden ay›rma, ayr›ﬂt›rma, d›ﬂlama, d›ﬂlanma ve tecrit politikas› güttü..
Sendikalar için ﬂu kadar›n› belirteyim; ister ta baﬂtan
anlaﬂt›klar› bir oyunun sonucu olsun, isterse kendili¤inden bir durum olsun; baﬂta devlete ve sendika a¤alar›n›n
iﬂine gelen bir durum olmuﬂtur. Bi rinc is i; sendi kal ar
b i r b ü t ü n o l a r a k Ta k s i m k o n u s u n d a h a reket etmiﬂ
o l s a l a rd › , Taksim aç›l›rd› , a ç › l m a k z o ru nd a yd › . ‹kincisi; tüm kat›l›ma gelenler bir bütün olarak girerdi. Bu
iki ﬂ›kk› çok iyi biliyorlard› ve bunu hiçbiri istememiﬂtir. ﬁu iki ﬂeyden dolay› birincisi; iﬂçi kitlesinin Taksim
gibi bir alanda, ürkütücü ﬂekilde büyük bir kitlesellikle
1 May›s’› kutlamas› sadece devletin ve sermayenin de¤il, ayn› zamanda sendika a¤alar›n› ürküten ve tehdit
eden bir güç olurdu. ‹kincisi; böyle bir ç›k›ﬂ›n tüm avantajlar› d e v ri m h a n e s i n e b i r k a z a n › m o l a r a k y a z › l a c a¤›n› çok iyi biliyorlard›. Zaten D‹SK’in son günde ve 1
May›s gününde uygulad›¤› politikada bu temeldedir.
“Makul say›” ç›k›ﬂ›n›n temeli budur.

1 MAYIS

11

✪
16 yaﬂ›nda, ö ¤ re n c i , K ü ç ü k a r m u t l u’ d a n :

“ h e r so k a k t a k e n d im i zi g ö st e rd i k . ”
ﬁiﬂli’ye gittik ilkin. Ara sokaklarda buluﬂtuk.
Dört saate yak›n çat›ﬂt›k. En sonunda Beﬂiktaﬂ’tan
yürüyerek Taksim’e ç›kt›k. Ellerindeki tüm güçleri kullanarak engellediler. Biz de taﬂlarla karﬂ›l›k verdik. Hemen her sokakta kendimizi gösterdik. Her zamanki gibi
direndik.
32 y›l sonra mutluyuz.
Taksim tutumu do¤ru ve devrimci iﬂçi tutumudur.

✪
Gaziantep’ten b ir Cepheli:
Eylem kitlenin hepsinin ‹stanbul’u bilmemesine ra¤men çok coﬂkulu, hedefi Taksim olan bir eylemdi. Bizler o ara yollarda çat›ﬂ›rken DEV- GENÇ pankart›m›z›n
aç›ld›¤› haberi gelince daha bir inançl› çat›ﬂt›k. Art›k
bizler de Taksim’deydik. Yani biz bu barikatlar› aﬂarak
Taksim’e fiilen girmiﬂ olduk.

✪
K ü ç ü k a r m u t l u ’ d a n 2 2 y a ﬂ › n d a b i r i ﬂçi:

“‹zin vermelerine gerek yoktu.
Çünkü i nanm›ﬂt›k, g irecektik ve
girdik...”
ﬁiﬂli Etfal’in arka taraf›na geldik ve orada çat›ﬂt›k.
Sokak sokak, barikat barikat çat›ﬂt›k.
Ara sokaklardan Taksim’e ç›kan tüm yollar kapat›lm›ﬂt›, gaz bombas› atarak da¤›tmaya çal›ﬂt›lar, plastik
mermi kulland›lar, biz de çat›ﬂarak zorlad›k, inad›na y›lmadan çat›ﬂt›k.
Baﬂvurdu¤umuz yol en meﬂru hakk›m›z olan Taksim
Meydan›’na kortejlerle girmekti. ‹zin vermediler, sald›rd›lar. Biz de çat›ﬂt›k. Ve onlar›n izin vermelerine gerek
yoktu. Çünkü inanm›ﬂt›k, girecektik ve girdik de.
Polis faﬂist bir ﬂekilde ve pervas›zca sald›rd›. Sendikalar bizleri b›rakarak devletin istediklerini yapt› ve makul say›yla ç›kt›. Sol, baz›lar› d›ﬂ›nda genelde direndi.
Ama birçok noktada pasif kald›lar.
H al k Ce phe l i le r Taksim’e en çok inanan ve ç›kmak için can› pahas›na her sokakta var olan, direnen
gruptu. Bulundu¤u her sokakta çat›ﬂanlar›n örgütlü ve
öncü gücüydü. Kavgay› ö¤retiyordu. 1 May›s’ta Halk
Cepheliler reformistlere, oportünizme, pasifizme inat
“Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga’ diyerek örgütlü gücünü bir kez daha Taksim’e ç›kan tüm sokaklarda
gösterdi.
Taksim 1 May›s alan›d›r. Hakl›y›z kazanaca¤›z.
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✪
Ba¤c›lar’dan b ir cepheli:
“Gün b oyu ç at›ﬂmalar sürdü”
Ça¤layan’a otobüsle gittik. Otobüste “Taksim’i Zapt
Edece¤iz” slogan›n› att›k ve 1 May›s marﬂ›n›, Çav Bella’y›, Hakl›y›z Kazanaca¤›z’› söyledik. Otobüsten indik ve Kurtuluﬂ’a do¤ru yürümeye baﬂlad›k.
Ara sokaklardan di¤er gruplar inmeye baﬂlad›. Biz
vard›¤›m›zda ilk sald›r›lar baﬂlam›ﬂt›. Gaz maskeliler ve
sapanl›lar kitlenin önüne geçerek gelen gazlar› polise
geri yolluyorlard›.
Her sokakta çat›ﬂmalar devam ediyordu. Ard›ndan
kitle Devrimci 1 May›s Platformu bileﬂenleri Feriköy’e
geçtiler. Feriköy’de di¤er gruplarla birleﬂildi. Binlerce
kiﬂi vard› san›r›m. Buradan Hac› Hüsrev’e sloganlarla
devam edildi. Oradan Çinçin Deresi’nden halk sürekli
alk›ﬂlarla, zafer iﬂaretleriyle destek verdiler.
Burada mahallelinin 13 yaﬂlar›nda motosikletli bir
çocu¤u etraf› dolaﬂarak polisin oldu¤u noktalar› Cepheliler’e bilgi veriyordu. Bilgi Üniversitesi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçildi. Burada polisle çat›ﬂmalar Piyalepaﬂa’ya
kadar sürdü. Gün boyu Halk Cepheliler sokak sokak çat›ﬂarak Taksim kararl›¤›n› bir kez daha gösterdi. Taksim’de “MEHMET AK‹F DALCI’ n›n pankart›’n›n aç›ld›¤›n› telefonla duydu¤umuzda Taksim’i kazanman›n
coﬂkusunu yaﬂad›k.

✪
Ba¤c›lar’dan b ir baﬂka c epheli:
Halk Cepheliler genelde çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› bütün sokaklarda vard›. Cepheliler, kendi grubunu kaybetti¤i zaman hemen en yak›ndaki Cepheliler’in yan›na
gitmeye çal›ﬂ›yor, di¤er gruplarla durmay› istemiyordu.
Sokak aralar›ndaki çat›ﬂmalar› yönlendiren ve sürekli
kitleyi motive eden bir görüntüsü vard›.
2009 1 May›s’› geçen seneki bir May›s’dan daha
coﬂkulu ve güzeldi ve Taksim’de pankart›m›z›n aç›ld›¤›n› ö¤rendi¤imizde daha bir coﬂku seli oluﬂtu, çünkü hedef Taksim’di. Kendimiz giremesek de arkadaﬂlar›m›z›n
girmesi ve pankartlar›m›z›n aç›lmas› her ﬂeye de¤erdi..
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Oligarﬂinin ‘makul say›’ Pazarl›¤›
Hemen her 1 May›s öncesinde,
e¤er koﬂullar uygunsa, oligarﬂi ve sar› sendikalar, devrimcilerin 1 May›s'a
kat›l›mlar›n› engellemek için manevralara, çeﬂitli dayatmalara baﬂvururlar. Önceki y›llarda da en çok “bizim
belirledi¤imiz alanda kutlay›n” dayatmas›nda bulunmuﬂlard›r. Bunu kabul ettiremedikleri noktada, “ alana
gelin ama ﬂu pankat› açmay›n, tek tip
elbise giymeyin, ﬂu slogan› atmay›n...” gibi dayatmalara baﬂvurdular.
Hiçbirini kabul etmedik. Bu y›lda,
“ Taksim'e gelin ama “makul” say›da
gelin en fazla 500-1000 kiﬂi gelin, daha fazla gelirseniz izin vermeyiz” dediler.
Peki o zaman makulü belirleyen
nedir? Ya da makul olan ne, olmayan
ne?
Biz söyleyelim, makulu belirleyen
oligarﬂinin dayatmalar› de¤il, mücadelenin meﬂrulu¤udur. 1 May›s'la ilgili bütün haklar›m›z› mücadelemizin
meﬂrulu¤una inanarak k a z a n d › k. Bedel ödeye ödeye 1 May›s'› yasallaﬂ t › r d › k , Taksim'in emekçilere aç›lma-

s›n› sa¤lad›k. E¤er biz dayatmalar›
kabul etmiﬂ olsayd›k, bu ülkede 1
May›slar ya salonlara hapsedilmiﬂti
ya da çoktan unutulmuﬂtu.
Makul say› dayatmas›, 1 May›slar'› “temsili” kutlama dayatmas›d›r.
Çünkü mücadelenin geliﬂmesinden,
kitleselleﬂmesinden korkuyorlar. Biliyorlar ki; faﬂizm, mücadelenin
önünde barikat olmasa, devrim mücadelesi çok daha h›zl› geliﬂecek.
Yüzbinlerce insan 1 May›s alanlar›n›
dolduracak. O nedenle dizginsiz bir
öfkeyle, pervas›zca sald›r›yorlar. Binlerce polisiyle, panzerleriyle, gaz
bombalar›yla, yüzlerce insan› gözalt›na alarak, Taksim'e giden bütün yollar› kapatarak terör estiriyorlar. Halen
o meydan› 500 B‹N kiﬂiyle doldurd u ¤ u m u z günlerin korkusunu taﬂ›yorlar. Korktuklar› için 77 1 May›s'›n› kana bulad›lar, 34 insan› katlettiler. Makul say› pazarl›¤›, olig a r ﬂ i n i n d e v r i m k o r k u s u d u r. Ne
yaparsan›z yap›n alanlar› yüzbinlerle
dolduraca¤›m›z günler de gelecek,
uygulad›¤›n›z terörde sizi kurtaramayacak.

Makul say› pazarl›¤›, ayn› zamanda, emekçilerin ekonomik demokratik mücadelesini " t e m s i l i " bir
mücadeleye dönüﬂtürmeye çal›ﬂan anlay›ﬂ›n devam›d›r. ‹stiyorlar ki, ülkemizdeki demokratik mücadele s›n›rl›
bir çerçevede geliﬂsin. Öyle binlerle
hak arama eylemleri, grevler, mitingler, boykotlar yap›lmas›n. ‹stiyorlar ki,
mücadele göstermelik bir ﬂekilde,
alanlara taﬂmadan yürüsün. Aynen
Türk-‹ﬂ'in, Hak-‹ﬂ'in yapt›¤› gibi.
1 May›s sonras›nda Vali Muammer Güler, “Taksim’de makul bir kalabal›k oluﬂmuﬂtur. Sendikalar›n yeterli temsili temin edilmiﬂtir” diyor.
Oligarﬂinin istedi¤i mücadelenin, sar›
sendikac›l›k çizgisinin d›ﬂ›na ç›kmamas›d›r. Oligarﬂinin makul ölçüsüyle,
sar› sendikac›lar›n makul anlay›ﬂ›
uyum halindedir. Düzenin yasal s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na taﬂmayan bir mücadele
istiyorlar.
Alan dayatmalar›n›z, makul say›
pazarl›klar›n›z kar etmedi. Dayatmalar›n›z›, statükolar›n›z›, barikatlar›n›z› y›ka y›ka geliyoruz. Mücadelenin
büyümesini de, kitleselleﬂmesini de
engelleyemeyeceksiniz.

Faﬂizm s uç y arat›yor:
H›zl› a tan n ab›zlar ve s›k›lm›ﬂ limon...
‹stanbul polisi 1 May›s’ta demokratik hakk›n›n kullan›lmas›na engel
olundu¤u için direnen emekçilerden,
devrimcilerden ele geçirdi¤i “direniﬂ
silahlar›n›” sergiliyor bir masada:
Molotoflar, sapanlar, taﬂlar...
Fakat bunlar aras›nda o güne kadar bu tür “suç aletleri” içinde hiç görülmemiﬂ bir ﬂey daha var: “s›k›lm›ﬂ
limon”!
Devletin valisi ve Emniyet Müdürü’nün bizzat sergiledikleri bu suç aletinin sergileniﬂini görmeyenler, belki
ﬂaﬂ›racak ama öyleydi. ﬁaﬂ›rmaya da
gerek yoktur; çünkü faﬂizm, bugüne
kadar o “suç aletleri” masas›na neler
ç›karmad› ki bu ülkede? Kitaplar, daktilolar, zaten s›radand›. Makarnalar,
zeytinler de konuldu o masaya. “Suç
aleti olarak kullan›labilirli¤i” nedeniyle telefonlar, evdeki normal b›çaklar...
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Faﬂizm, bunu yaparken, kuﬂku duyulmas›n ki bir mant›¤› var; haks›z,
hukuksuz, kan›ts›z, belgesiz suçlad›¤›n› suçlu göstermek için kullan›lan
araçlard›r bunlar. Limon da öyledir.
Bak›n diyor faﬂizm, bak›n, limon
da var yanlar›nda, yani D‹RENMEYE haz›r durumdalar.
Evet, limon bir direniﬂ arac›.
Halk›n en meﬂru, demokratik hakk›na sald›ran polisin gaz bombalar›na
karﬂ›, limon insanlar›n kendini savunmalar› için bir araç.
Faﬂizm, direnmeyi suç gördü¤ü
için, limonu da suç görüyor. Ben gaz
bombas› ataca¤›m ama sen direnmeyeceksin, kendini bile korumayacaks›n diyor. Faﬂizmin direnme hakk›n›
yok eden mant›¤› iﬂte böyle çal›ﬂ›yor.
Bu mant›k koyuyor o masaya o s›k›l-

m›ﬂ limonu.
Bu mant›k, bu faﬂist mant›k, 1
May›s günü, insanlar› “nab›zlar›na
bakarak” gözalt›na alma yöntemini
de geliﬂtirdi bu sene.
Gözalt› terörü için o gün yeni “suç
aletleri” buldu polis. S›k›lm›ﬂ limon
ve h›zl› atan nab›zlar. Kimin nabz›
h›zl› at›yorsa o çat›ﬂmalara kat›lm›ﬂt›r.. “Ben devletim yapar›m” diyordu
polis. Neyin suç oldu¤una yasalar de¤il, polis karar veriyor, gerekirse yeni suç yarat›yordu.
Bir yan› devletin “güçlülük gösterisi” olan bu tablonun di¤er yan› ise,
devletin acizli¤iydi. Limonu suç aleti
ilan edecek duruma düﬂen bir devlet,
kuﬂku yok ki, acz içindedir.
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‘Marjinal’ Derken
500 Bin Emekçi’nin
Kabusunu Görüyorlar
Bu 1 May›s öncesinde de, ‹stanbul valisi, klasik hale gelen “marjinal gruplar eylem yapacak”, “illegal marjinal örgütlerin Taksim'e
girmesine izin vermeyece¤iz" aç›klamalar›n› tekrarlad›lar. Devrimciler hatta e¤er militan bir mücadele
anlay›ﬂ›na sahipse demokratik kitle
örgütleri, sendikalar dahi, oligarﬂinin gözünde “marjinal”, “bir avuç”,
“anarﬂist” ya da “maceraperest”dir.
(Örnek olarak, K›z›lay’da haklar›
için direnen memur sendikalar›n›n
Baﬂbakan taraf›ndan marjinal ilan
edildi¤ini hat›rlay›n mesela.)
Marjinal örgütler demagojisi, 1
May›s özelinde polis terörünü hakl›
k›lman›n, genel olarak da devrimcileri halktan kopuk bir avuç macerac› olarak göstermenin arac›d›r. Bu,
ayn› zamanda psikolojik savaﬂ›n bir
parças›d›r. Devrimcilerin halk›n gözündeki imaj›n› zedelemek, devrimcilere duyulan güveni sarsmak için
bu tür söylemlere baﬂvuruyorlar.
Devrimciler kim? Baﬂka gezegenlerden mi geldiler? Devrimciler,
bu halk›n içinde ç›k›yorlar. Halk ve
devrimciler birbirinden kopar›lamaz. Halk›n karﬂ›s›nda olan oligarﬂidir, oligarﬂinin polisi, ordusu ve
bütün kolluk kuvvetleridir.
Kortejin d›ﬂ›ndakiler “marjinal”diler de, 20 bini aﬂk›n polisi niye getirdiniz o zaman oraya? Marjinal idiyseler b›raksayd›n›z da yürüselerdi, herkes görseydi kaç kiﬂi ol-

duklar›n›. M a d e m b i r a v u ç t u l a r
neden korktunuz, Taksim'e ç›kan
bütün yollara barikat kurdunuz? ‹stanbul'un polisi yetmedi, baﬂka ﬂehirlerden polis getirdiniz. Tren, gemi seferlerini iptal ettiniz. Hatta ve
hatta ‹stanbul'a giriﬂ otobanlar›n›
tuttunuz... “Marjinal”ler için biraz
fazla de¤il mi bu önlemler?
Peki gerçek nedir? Gerçekten bir
avuç olan kim?
Gerçek ﬂu ki, binlerce kiﬂi Taksim'e ç›kan yollar boyunca, polis
barikatlar›n› aﬂmak için çat›ﬂt›. Sizin marjinal gruplar dedi¤iniz insanlar; iﬂçisiyle, memuruyla, ö¤rencisiyle, esnaf›yla, ev kad›n›yla, gecekondulusuyla bu ülkenin halk›d›r. Marjinallik demagojisinin sahipleri, bu gerçe¤i çarp›tmaya çal›ﬂ›yorsunuz.
Marjinal kelimesi, oligarﬂinin ve
beynini, dilini ona teslim etmiﬂ
olanlar›n dilinde bir kliﬂedir. O kadar ki, bu kliﬂe al›ﬂkanl›¤›, devrimci
hareket onbinleri yürüttü¤ü zaman
bile "marjinal örgütlerin bu durumu
ﬂaﬂ›rt›c›" diye yazacak bir mant›ks›zl›¤a yolaçabilmektedir.
Marjinal olan oligarﬂidir. Bu ülkeyi yöneten tekellerin say›s› 15'i
geçmez. Bütün politika ve propaganda bu gerçe¤in üzerini örtmek
için. Çünkü halka demokrasi diye
yutturmaya çal›ﬂt›¤›n›z, bir avuç
az›nl›¤›n, ço¤unluk üzerindeki diktatörlü¤üdür. Bizler bir avuç sömüKÜBA
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rücü burjuvan›n iktidar›na karﬂ›
ço¤unlu¤un-halk›n iktidar›n› savunuyoruz. Sizler 1 May›s'ta alanlar›
dolduran kitlelere bakt›kça bu gerçe¤i hat›rl›yor ve devrimcileri halktan tecrit etmeye çal›ﬂ›yorsunuz.
Bu anlay›ﬂ ayn› zamanda emperyalizmin “terörizm” demagojisiyle,
devrimci, ilerici, anti-emperyalist
örgütleri kitlelerden tecrit ederek,
marjinalleﬂtirme politikas›n›n devam›d›r.
Biz halk›z, bir avuç az›nl›k
karﬂ› s›nda mil yonla r› z. Sizler bizim bu ülkenin tüm meydanlar›n›
zaptetmemizden korkuyorsunuz.
Bu y›l geçen y›ldan daha fazla insanla Taksim’e ç›kt›k, gelecek y›l
daha da fazla olaca¤›z. 1 May›s'› nas›l meﬂrulaﬂt›r›p, yasallaﬂt›rd›ysak,
Taksim'in tart›ﬂmas›z 1 May›s alan›
oldu¤unu kabul ettirdiysek, “marjinal gruplar” yalan›n›z› da ezip geçece¤iz.
1 May›s 1977’de alanda 500 bin
kiﬂiydik. Katliam›n›za ra¤men, bir
sonraki y›l ikiyüzbini aﬂk›nd›k yine. Oligarﬂi bundan korkuyor, yeniden o alanda yüzbinler olmam›zdan
korkuyor, milyonlar olmam›zdan
korkuyor. “Marjinaller” derken bu
korkusunu bast›r›yor; de¤ilse, herkes unutsa bile, burjuvazi unutmaz,
bugün marjinal dediklerinin iﬂbirlikçi iktidarlar› alaﬂa¤› edenler olduklar›n› gayet iyi biliyor.

KÜBA, Havana’da toplanan yüzbinlerce kiﬂinin
kat›ld›¤› 1 May›s kutlamalar› her y›l oldu¤u gibi oldukça coﬂkulu geçti. Sa¤l›k nedenleriyle Castro’nun
kat›lamad›¤› 1 May›s kutlamalar›na 60 ülkeden davetlilerde kat›ld›. ‹ﬂçi Sendikas›n›n Genel Sekreteri Salvador Valdes Mesa’n›n halka hitaben bir konuﬂma
yapt›¤› 1 May›s kutlamas›na, Devlet Baﬂkan› Raul
Castro da kat›ld›.
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1 May›s, ‹ﬂçi S›n›f›n›n ‹deolojisini,
Devrimi Hat›rlatt›¤› için Rahats›zs›n›z!
Eski Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, 1 May›s için; "art›k bunu
1900'lü y›llar›n baﬂ›ndaki ideolojik
çerçeveden ç›kartmak gerekiyor"
diye bir aç›klama yapt› 1 May›s’›n
arifesinde. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an da emekçilerin hak aramas›n›,
direnmesini “ideolojik olmak”la
suçlamaktayd› hat›rlarsan›z. Sa¤l›k
Bakan› Recep Akda¤ da IMF patentli sa¤l›k reformuna karﬂ› ç›kan
tabip odalar›n› “doktorlar› temsil
etmeyen ideolojik yap›” olarak tan›mlam›ﬂt›.
Onlara göre emekçiler, emekçilerin örgütleri ideolojik olmamal›.
Elbette böyle derken de kastettikleri, proleteryan›n ideolojisinden yana olmamakt›r. Yoksa emekçilerin,
burjuvazinin ideolojisinden yana olmalar›na bir itirazlar› yoktur.
AKP'liler ideolojik olmay› bir
suçmuﬂ gibi göstermeye çal›ﬂ›yorlar. Sanki kendileri bir ideolojinin

temsilcileri de¤ilmiﬂ gibi davran›yorlar. ‹ktidardakiler her zaman
yapt›klar› iﬂleri “ideolojisizmiﬂ” gibi göstermek isterler. ‹deolojisizleﬂtirme, burjuvazinin kitlelere empoze etmeye çal›ﬂt›¤› bir apolitikleﬂtirme yöntemidir. Oysa oligarﬂinin bütün kesimleri politiktir ve her söylemleri ideolojiktir. AKP'nin ideolojilere karﬂ›ym›ﬂ gibi görünen yaklaﬂ›m›n›n arkas›nda burjuvazinin idelojisi vard›r.
Bütün egemenlerin oldu¤u gibi
AKP de emekçilerin siyasetten uzak
durmas›n›, politikleﬂmemesini istiyor. Çünkü politikleﬂmek olaylara
s›n›fsal bakmak, bilinçlenmek demektir. Emekçiler hak aramayacaklar, mücadele etmeyecekler, patronlar›na, devlete itaat edecekler, en
az›ndan bir iﬂe sahip olduklar› için
ﬂükredecekler. Onlar›n istedikleri
emekçilerin boyun e¤mesi, düzene
biat etmesidir.

DÜNYA’DA 1 MAYIS
‹ﬂçi s›n›f›n›n Birlik, Mücadele ve Dayan›ﬂma günü 1 May›s dünyada da yap›lan yürüyüﬂler ve düzenlenen mitinglerle
kutland›.
Y U N A N ‹ S TAN ,
1
May›s,
Atina, Selaendonezya
nik, Girit adas› baﬂta
olmak üzere 70 ﬂehir
ve kasabada kutland›. Ayr›ca, Yunanistan’da 1 May›s
günü için ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu ve Kamu
Çal›ﬂanlar› Konfederasyonu’nun yapt›¤› 24 saatlik genel grev ça¤r›s›na istenilen sonuca ulaﬂt›. 1 May›s kutlamalar› yap›l›rken, grev ça¤r›s›n etkisiyle de dbüyük
kat›l›mlar oldu.
RUSYA, Baﬂkent Moskova ve de¤iﬂik ﬂehirlerde 1
May›s kutland›. 1 May›s günü Ekim Meydan’›nda Lenin heykeli’nin yan›nda biraraya gelen kitle, ellerinde
Lenin, Stalin posterleri ve y›k›lan Sovyetler Birli¤inin
bayra¤›n› taﬂ›yarak yürüdü. Teatralnaye Meydan›'nda
bulunan Karl Marks heykeline kadar yürüyen kitle. yü-
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Hay›r, 1 May›s ideolojiktir. 1
May›s'› ideolojikleﬂtiren, Marksizm'in ›ﬂ›¤› alt›nda bilinçlenen iﬂçi
s›n›f›n›n mücadelesidir. Kapitalizm
her ﬂeyin içini boﬂaltarak, s›n›fsal
özünü yok etmeye çal›ﬂ›yor. Sendikalar›, emekçileri s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›ndan uzaklaﬂt›rmak istiyor. 1 May›s'› o ideolojik çerçevesinden ç›kartmak, 1 May›s'›n mücadele günü
olmas›ndan vazgeçmek, düzene angaje olmak demektir.

“1 May›s’› ideolojikleﬂtirmeyin”
diyenler; sizler, burjuvazinin saf›ndas›n›z ve kapitalizmi savunuyorsunuz. Bizler, proleteryan›n saf›nday›z ve sosyalizmi savunuyoruz.
Mücadele, bu iki ideoloji aras›nda
devam ediyor. ‹ﬂte bu nedenle 1
May›s AKP'ye iﬂçi s›n›f›n›n ideolojisini, devrimi, sosyalizmi hat›rlat›yor. Böyle olunca da AKP'lilerin
komünizm düﬂmanl›¤› depreﬂiyor.

rüyüﬂ boyunca “Krizin çaresi sosyalizmdir” ve “Milyonerler için de¤il milyonlar için ekonomi”, “Yönetim
Sovyetler’in eline verilsin”, “Krizin çaresi sosyalizmdir”, “Milyonerler için de¤il milyonlar için ekonomi”
gibi sloganlar at›ld›. Konuﬂmalar yap›ld›.
TAYVAN, Yap›lan 1 May›s kutlamalar›, ABD aleyhindeki bir mitinge dönüﬂtü. GÜNEY K O R E , Baﬂkent
Seul'de yap›lan 1 May›s kutlamas›nda hükümetin politikalar› da protesto edildi, bu konuda konuﬂmalar yap›ld›,
sloganlar at›ld›.
ENDONEZYA, Baﬂkenti Cakarta ve baz› ﬂehir ve
adalarda sendikalar 1 May›s kutlamalar› düzenledi.
‹RAN, Baﬂkent Tahran’da yap›lmak istenen 1 May›s
kutlamas›na polis sald›rd›, birçok kiﬂi zorla gözalt›na
al›nd›.
***
Di¤er ülk ele rde 1 Ma y›s ;
Arjanti’nin baﬂkenti Buenos Aires, ‹talya’n›n baﬂkenti Roma, Napoli ve birçok ﬂehirde, ‹ngiltere’nin baﬂkent Londra ve birçok ﬂehir, ilçe ve kasabada 1 May›s
kutlamalar› yap›ld›. Ayr›ca, ‹sviçre’nin Zürih, Çin’in
Baﬂkenti Pekin, Hong Kong, Kamboçya, Bulgaristan,
S›rbistan, Kosova, Filipinler’de 1 May›s kutlamalar› yap›ld›. Birçok Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de 1
May›s kutlamalar› yap›ld›.
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1 MAYIS’ta Gizlenen
Ve Meﬂrulaﬂt›r›lan
Polis Terörü
➜ 400’e yak›n gözalt›
➜ Koskoca semtleri nefes
a l › n a m a z h a l e g e t i ren ga z
bombalar›
➜ Kitlelerin üzerine sürülen
p a n z e r l e r,
➜ M e s c i t l e re , i ﬂ y e r l e r i n e
a t › l a n b o m b a l a r,
➜ Pompal› tüfekli sivil faﬂist
sald›r›lar
➜ Kay›ts›z gözalt›lar ve
iﬂkenceler
➜ A m b u l a n s l a r l a h a s t a n e l e re
taﬂ›nanlar
BÜTÜN BUNLAR Y O K
SAYILDI!
Bizim yaﬂad›¤›m›z 1 May›s’la,
oligarﬂinin gazete ve televizyonlar›n›n anlatt›¤› 1 May›s, birbirinden
oldukça farkl›yd›. Büyük bir çarp›tma vard›. Polisin bu sene “çok yumuﬂak” davrand›¤›, geçen seneki
gibi “orant›s›z ﬂiddete” baﬂvurmad›¤› yaz›l›p söyleniyordu.
Önceki iki senede, mesela, polisin lokantada oturan bir kiﬂiye att›¤›
tokat› veya ﬁiﬂli Etfal’e at›lan gaz
bombas›n› defalarca gösterip polisi
eleﬂtiren burjuva bas›n yay›n organlar›, bu sene sanki bir ﬂey olmam›ﬂ
havas›ndayd›lar...
‹slamc›s› liberaliyle hepsinin ayn› havay› yans›tmas›na bak›ld›¤›nda, bunun bilinçli bir politika oldu¤u görülüyor.
Hürriyet'ten Oktay Ekﬂi ﬂöyle
yazd› mesela: "Ayn› polis geçen y›l
kötü, bu y›l iyi..." Ekﬂi’ye göre, polis geçen sene kaba ve orant›s›z güç
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kullanman›n en kötü örne¤ini sergilemiﬂ, ama bu sene "biraz itiﬂ kak›ﬂ, bir miktar renkli su ile yeterince
gaz bombas› sorunu çözdü" diyor.
Ekﬂi, Vali’yle Emniyet Müdürünü
kutluyor...
Hürriyet’in bir baﬂka yazar› Tufan Türenç, “Hafif yaralanmalar,
gözalt›lar oldu” diye yazarak sabah›n ilk saatlerinden baﬂlay›p 1 May›s bitene kadar aral›ks›z süren polis terörünü yok say›yor.
Bir örnek de Sabah Gazetesi’nden; Nazl› Il›cak ﬂöyle yaz›yordu: “geçen seneden bu seneye fark,
‘yaz’ ile ‘k›ﬂ’ aras›ndaki fark gibi;
‘gece’ ile ‘gündüz’ gibi.”
Il›cak, bu fark› da geçen sene
“Polis orant›s›z güç kullanm›ﬂt›,
geçmiﬂten ders al›nd›¤› için bu sene
polis orant›s›z güç kullanmad›” diyerek ifade ediyordu.
Gerçek bu mu peki?
Oysa ‹stanbul yine binlerce polisin kuﬂatmas› alt›ndayd›. 5 bini
r obokop 25 bin polis! Harbiye’de
bir tabur asker yedekte haz›r bekletiliyordu. Bunlar da yeterli görülmemiﬂ di¤er illerden 5 bin takviye
polis getirtilmiﬂti. Taksim, ﬁiﬂli,
Mecidiyeköy meydanlar› daha gecenin üçünde abluka alt›na al›nm›ﬂ,
Taksim’e ç›kan bütün sokaklar›n
baﬂ› polis bariyerleriyle kapat›lm›ﬂt›. ﬁehir tam bir abluka alt›na al›nm›ﬂt›.
Peki bütün bunlar ne içindi? ‹stanbul’u kimden koruyorlard›?
Geçen y›l iﬂçiler D‹SK genel
merkezinde akﬂamdan toplanmaya
baﬂlad›¤› için bu sene D‹SK binas›
akﬂamdan abluka alt›na al›nd›. Sendika binas› önüne günler öncesinden tak›lan mobese kameralarla tam
bir faﬂist bask› oluﬂturuldu.
1 May›s sabah› ise ﬁiﬂli’de, Os-

manbey ve Mecidiyeköy civarlar›nda insanlar daha aya¤›n› yere
bast›klar› ilk andan polisin bas›nçl› suyu, gaz bombas› ve coplar›yla karﬂ›laﬂt›lar. Saat 9.15’de iki
AKP milletvekilinin de bulundu¤u 200 kiﬂilik TÜRK-‹ﬁ korteji
Taksim’de an›ta çelenk b›rak›rken, ayn› saatlerde Pangalt›’da
kitleye polis gaz bombas› ve tazyikli suyla sald›r›yordu. ‹ﬂte o an, iktidar›n riyakarl›¤›n›n tablosuydu.
Geçen seneyle bu sene aradaki
fark›n ‘yaz’ ile ‘k›ﬂ’ aras›ndaki fark
gibi oldu¤u iddia edilen 1 May›s
2009 günü, polis telsizlerinden s›k
s›k gaz bombas›n›n veya tazyikli su
s›kma tankerlerinde suyun bitti¤i
anonsu yap›l›yor.
Bu tabloya ra¤men, 1 May›s haberlerini polisin bu seneki tavr›n›n
“çok yumuﬂak” oldu¤u iddias›yla
yans›tmak, en baﬂta polis terörünü
gizleyere k m e ﬂ r u l a ﬂ t › r m a k t a n
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Polis sald›r›lar›n›n oldu¤u hemen her yerde burjuva gazete ve televizyonlar›n muhabirleri vard›. Hiç
ﬂüphe olmas›n ki, yukar›da k›saca
özetlenen polis terörünü kare kare
görüntülediler. Fakat bu görüntüleri, geçen y›lki, evvelki gibi göstermediler. Gün boyunca çat›ﬂmalar›n
oldu¤u bölgelere canl› ba¤lant› yapt›lar, fakat televizyon ekranlar›ndan
haberleri takip edenler spikerlerin
yorumlar›ndan baﬂka bir ﬂey izleyemedi. Özellikle polisin sald›r›lar›
ekranlara yans›t›lmad›.

Faﬂizmin demokrasisi!!!
Yans›t›ld›¤› kadar›nda ise, daha
da büyük bir çarp›tma ve demagoji
vard›: “D‹SK-KESK kortejinde bir
ﬂey yoktu, sokaklarda marjinal
gruplarla çat›ﬂmalar vard›.”
Kimmiﬂ bu “marjinal” gruplar?
Sald›r›lan grup “marjinal” olunca
polis sald›r›s› hakl› m› oluyordu?
Kim veriyor polise bu hakk›?
Faﬂizmin demokrasisine bak›n;
istedi¤ini “makul” deyip alana al›yor, istemedi¤ini “marjinal” deyip
alm›yor ve ona sald›r›y› “hak” görü-
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yor. ‹ktidar›n polisi, “olay ç›karan
d e v ri m ci l er ” , “ s a ¤ d u y u l u s e n d i k a c›lar” tablosu içinde devrimci, ilerici, demokratik güçleri bölme plan›n› uygularken, burjuva medya da
yay›nlar›yla bu plana destek veriyordu.
Gerçekte polis sald›r›lar›n›n geçen y›ldan hiçbir fark› yoktu ve saklanamayan ﬂu tür haberler de vard›:
ﬁiﬂli Bomonti’de polis, göstericilerin üzerine z›rhl› araçla dal›yor
ve megafonla “Kaçmay›n ulan kaçmay›n, erkekseniz kaçmay›n... vatan
hainleri” anonslar› yap›yordu.
“Dolapdere ‹nönü Mahallesi'nde bir mescitte cuma namaz› k›lan vatandaﬂlar›n üzerine biber gaz› at›ld›... Mecidiyeköy'de Simit Saray›'n›n içine gaz bombas› at›ld›...
Kurtuluﬂ'ta, Feriköy'de polis telsizlerinden sürekli yeni mühimmat istendi...
Bir baﬂka gazetede sat›r aralar›nda ﬂöyle bir cümle geçebiliyordu:
“Kurtuluﬂ, Feriköy, Dolapdere,
Pangalt›, ﬁiﬂli, Mecidiyeköy ve Cihangir'de at›lan say›s›z gaz bombas›, bölgede nefes almay› zorlaﬂt›rd›". (Hürriyet. 2 May›s)
Bu olgular› görmezden geldiler,
geçiﬂtirdiler, iﬂlerine gelseydi pekala büyütürlerdi.. Büyütmediler. Tersine bir tablo çizdiler.
2 May›s akﬂam› ise Kanal D haber bülteninde polisin o gün nas›l
davrand›¤›na iliﬂkin çok çarp›c› bir
görüntü yay›nland›. Beyo¤lu Tarlabaﬂ›, Alhatun sokaktan ç›kmaya çal›ﬂan bir gruptan Öztürk Alataﬂ adl›
birini polis yakal›yor. Aralar›na al›p
dakikalarca dövüyorlar. Kelepçeledikten sonra bile dövmeye devam
ediyorlar. Bu görüntü de, gösterildi¤i yerde kald›. Polis terörünü büyütmeme, öne ç›karmama politikas›
nedeniyle görmezden gelindi.
Gözalt› say›s›n›n geçen senelere
göre az olmas› da polisin “yumuﬂak” davranmas›n›n bir baﬂka göstergesi gibi sunuldu. Oysa gerçek
farkl›yd› yine. Birincisi, bir çok gözalt› olay›nda resmi gözalt› iﬂlemi
yap›lmam›ﬂt›. ‹kincisi, polisin özel-
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“Vatan hainleri...
kaçmay›n ulan,
gelin gelin... "
1 May›s günü ‹stanbul ﬁiﬂli Bomonti’de kitlenin üzerine sürülen
akrepten ba¤›ran polisin anonsunda
geçiyordu bu sözler.
Panzerin ezmek için sald›rd›¤›,
vatan hainleri dedi¤i insanlar, 1 May›s’› Taksim alan›nda kutlamak isteyen onbinlerden baz›lar›yd›. Demokratik bir haklar›n› kullanmak
istiyorlard›.
Polis, Taksim’e yürümek isteyen
onbinlerce insan›n biraraya gelmemesi, Taksim’e yürümemesi için
durmadan sald›r›yordu. Kitle yeniden ve yeniden toparlan›yordu ve
bu polisi acizleﬂtiriyor, tahammülsüzleﬂtiriyor, acizlik ve tahammülsüzlük, onun as›l yüzünü ortaya ç›kar›yordu.
Kitlenin üzerine sürülen panzer,
polisin gerçek yüzüydü.
“Sayg›l›, orant›l›, yumuﬂak”
davrand›¤› iddia edilen polisin g e rçek haliydi.
Kitlenin üzerine sürülen panzerden yap›lan anons ise, polisin beyninin içini gösteriyordu herkese.
Polisin, en demokratik haklar›n›
kullanmak için sokaklara ç›kan kitleye “ d ü ﬂ m a n a s a l d › r › r gibi” sald›rmas›n›n as›l nedeni de iﬂte kafalikle gözalt›na almak yerine yakalad›¤›n› vahﬂice dövüp b›rak›yordu.
1 May›s alan›na girmek için gelen binlerce iﬂçiye, memura, esnafa,
ö¤renciye, ev kad›n›na, gaz bombalar›yla, tazyikli suyla stoklar bitene
kadar azg›nca sald›r›l›yor. ‹nsanlar›n 1 May›s’› kutlamas› aleni bir ﬂekilde terör estirilerek engelleniyor,
bir grup insan›m›z›n alana ç›kabilmiﬂ olmas› karﬂ›l›¤›nda bunlar›n
“ m a z u r ” görülmesi, hatta görmez den gelinmesi isteniyor.
Burjuva medya da, iktidar da,

lar›n›n içindeki o düﬂüncelerdi.
Onlara göre karﬂ›dakiler vatan
hainleriydi. Devlet, polisini böyle
e¤itiyor. “Vatan hainleri” diye ba¤›ran faﬂist devletin sesiydi. Karﬂ›lar›nda denilenlere uymayan, boyun
e¤meyen, onlar›n sald›r›s›na taﬂla
karﬂ›l›k veren kitle, “vatan haini”ydi o zihniyete göre.
Ne demekti devletin iste¤inin ve
çizdi¤i s›n›rlar›n d›ﬂ›nda 1 May›s’›
kutlamak. Hele de polise “mukavemet” etmek?
Kitlenin üzerine sürülen akrep
ve akrepten yükselen ses, halk›n hiç
yabanc›s› de¤ildir. “Ben devletim
ezerim” zihniyetinin bir ürünüydü o
sahne. Ve bunu yapanlar›n baﬂ›nda
da devletin emniyet müdürü ve valisi vard›. Devlet görev baﬂ›ndayd›!
Polisi, ne yaparsa yaps›n, bu sene “so¤ukkanl› davranan, orant›l›
ﬂiddet uygulayan” bir görünümde
sunmaya kararl› olan düzen muhalefeti ve medyas›, bu sahneyi de
görmezden geldi. 1 May›s’› kutlamak gibi hakl› ve demokratik bir talepte bulunan kitleye “vatan hainleri” diye sald›r›lmas›n› sorgulamad›lar.
devrimcilerin önderli¤inde emekçi
halk›m›za yasaklanan o alanlar›n
söke söke mücadeleyle geri al›nmas›n› hazmedemiyorlar. Bu yüzden,
devrimcilerin bu kazan›m›n› gölgelemek için, bir kez daha terörizm
demagojisine baﬂvurup devrimcilere karﬂ› terörlerini meﬂru göstermeye çal›ﬂ›yorlar.
Burjuva bas›n yay›n, polis terörünü genel olarak gizlerken, gizlemediklerini de meﬂrulaﬂt›ran bir tutum tak›nd›. Ne gizlemelerine, ne
de meﬂrulaﬂt›rmalar›na izin vermeyece¤iz.
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Öğretmenimiz
Her ﬂey, ama her ﬂey çok küçük hedeflerle baﬂlar.
En basit, en temel hedef, birken iki olmakt›r.
‹NSAN!
Devrimin asli unsuru insand›r.
‹nsan çok de¤erlidir.
‹nsan varsa, örgüt vard›r.
‹nsan varsa, devrim vard›r.
Politikalar, partiler, kurumlar,
kararlar…
‹NSANLAR
‹Ç‹N, Y‹NE ‹NSANLAR
TARAFINDAN
hayata
geçirilirler.

Az yetenekli, çok yetenekli,
kavray›ﬂ› zor veya zeki,
köylü veya ﬂehirli,
kad›n, erkek,
üniversiteli...

KEND‹S‹ G‹B‹ B‹R‹S‹ ‹LE ‹LG‹LENEB‹L‹R.
Bir insanla ilgilenmesi ile onu
s›n›rland›rabiliriz.
Kendisi gibi birisini daha bulmal› ve ilgilenmelidir.

Veya iki evle ilgilenir. Durumuna göre bir ﬂeyler yapar.
Böylece yüzlerce ev, kontro-

liseli

dar anlam› ile kadrolar,
geniﬂ anlam› ile kitleler.
Ve biz biliyoruz ve inan›yoruz
ki; devrim kitlelerin eseridir.
Kitle çal›ﬂmas› yapmak için
kadrolar temel unsurdur.
Kadrolar ancak kitle çal›ﬂmas› yap›ld›¤› zaman ortaya ç›kar.
Kitle kimdir?
En yak›n çevremizdir. Taraftarlar›m›zd›r, sempazitanlar›m›zd›r, iliﬂkimizdir.
Bunlar›n her biri hem kitledir,
hem kitle çal›ﬂmas› yapacak insanlard›r.
Bunlar içinde biz kadro çal›ﬂmas› yaparken; yani kadro yetiﬂtirirken, bu insanlar› da de-

Ö⁄RETMEN

Bir evle ilgilenebilir.

lümüz alt›nda olur. ‹liﬂkimiz içinde olur.
ﬁu anlay›ﬂ yanl›ﬂt›r; "Çal›ﬂma
yapmak için illa da 24 saatini
veren insan gerekiyor". Hay›r,
bu olmazsa olmaz de¤ildir. Elbette bunlar olacakt›r. Bir kiﬂinin bu ﬂekilde olmas› yeterlidir.
Sonras›, varolan insanlar› de¤erlendirebiliyor muyuz? S›radan bir kad›n, s›radan bir iliﬂki,
bir iﬂsiz, herkes hatta bir çocuk
kendi çerçevesinde iliﬂki yarat›r.
Kitle çal›ﬂmas› bunun üzerine
kurulur. E¤itim bunlar üzerine
sürer. ‹nsanlar bir yandan e¤itilir, bir yandan e¤itirler. Beﬂ, on,
onbeﬂ katlanarak devam eder
ve ço¤al›r›z.
‹nsan ve emek;
her ikisi de bizimdir.
Bizim yan› baﬂ›m›zdad›r
o insanlar.
‹lki bizizdir.
Biz emek verirsek, biz
inan›rsak insanlar› da
inand›r›r›z.
Her iliﬂkimizin mutlaka
bir akrabas›, bir komﬂusu
vard›r.
Her iliﬂkimize, bir ev, bir
dergi, sadece bu hedefi verirsek; "birken beﬂ, beﬂken on"
oluruz. Baﬂka da yolu yoktur.
Emek de, insan da devrim
içindir.
Ama iﬂe her arkadaﬂ›m›z
kendisinden baﬂlamal›d›r. " B ‹ RKEN ‹K‹ OLMAK" HEDEF‹ ‹LE
BAﬁLAMALIDIR. Büyük baﬂar›lar, küçük hedeflerle mümkündür.
Halk› örgütlemenin, halk›
devrime katman›n baﬂka yolu
yoktur.
Suda bal›k, toprakta kar›nca,
havada kuﬂ kadar çok olan onlard›r.
Hem korkak, hem cesur
olanlar da onlard›r.
‹ﬂte bu gerçekle; "birken iki
olmak" için halk› örgütlemeliyiz.

B‹RKEN ‹K‹ OLMAK
‹Ç‹N, HEP‹M‹Z ÖNCE
KEND‹M‹ZDEN
BAﬁLAMALIYIZ

‹nsan. Devrimin temel unsuru insan;
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En s›radan insan›m›z
dahi pekâlâ birileri ile ilgilenebilir.

Bir dergi kendisi mi al›yor, iki
dergi veririz ve ikinci bir kiﬂiye
okutur.

‹nsan çok önemlidir.

Her insan, ama her insan çok de¤erlidir.

¤erlendiririz.

“Onlar ki toprakta kar›nca
suda bal›k
havada kuﬂ kadar
çokturlar,
korkak / cesur / cahil / hakîm
ve çocukturlar ve
kahreden
yaratan ki onlard›r,
destan›m›zda yaln›z
onlar›n maceralar› vard›r.
Onlar ki uyup hainin i¤vas›na
sancaklar›n› elden yere düﬂürürler
ve
düﬂman› meydanda koyup
kaçarlar evlerine
ve onlar ki bir nice murtada
hançer üﬂürürler
ve yeﬂil bir a¤aç gibi gülen ve
merasimsiz
a¤layan ve ana avrat küfreden ki
onlard›r
destan›m›zda yaln›z onlar›n
maceralar› vard›r.”
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ÇHD’li Avukatlar’›n 1 May›s ‹zlenimleri:
birlikte ilerdeki
soka¤a gidiyorlar..
oradaki polis barikatlar› da y›k›l›yor, insanlar kortejdeler art›k...
Yol boyunca arkadaﬂ›m konuﬂup
duracak; “ Ben anlamad›m bu iﬂten.
Yollar› zaten kapatt›n. Ola¤anüstü
hal ilan ettin ﬂehirde. Polis nam›na
ne varsa seferber ettin. Madem öyle
b›raksana yaps›nlar insanlar mitinglerini. ‹ki fazla beﬂ fazla ne fark
eder ki.”
Sorular›n›n cevab›n› biliyorum.
Taksim Meydan›’na do¤ru, pencerelerde ›sl›klar, pencerelerde alk›ﬂlar, yumruklar, sesler yükseliyor,
meydana girerken a¤layanlar ne kadar çok, Kazanc› Yokuﬂu’nun baﬂ›nda. ‹nsan bir tarihin bu kadar gerçek
oldu¤unu ancak böyle duyumsar..
Ellili yaﬂlar›ndaki kad›nlar ve erkekler a¤l›yorlar, an›ta çiçek koyduktan sonra bir dakikal›k sayg› duruﬂu, sessizleﬂiyorlar. ‹ﬂte D‹SK
Baﬂkan› konuﬂuyor. “Makul say›
yoktur. Makul insan vard›r” diyor..
Halaylar çekilirken bir arkadaﬂ›m; “ﬁimdi ﬂu ana caddenin arka
tar af›ndaki sokaklarda çat›ﬂmalar
sürüyor. ‹nsanlar Mecidiyeköy’den
bur aya gelmek için hala dövülüyorlar...” diyor ve halaylar çekiliyor,
sloganlar sürüyor. ‹nsanlar mutlu.
Birazdan bizim kriz merkezine gidip görevlerimizi alaca¤›z. 400 ’ü n
üze r i nde gö zal t› ve hastanelerde
yaral›lar›n oldu¤unu ö¤renece¤iz.
Sonra bir anons ile “ p rogr a m
b i t ti ” deniyor! ‹nsanlar ﬂaﬂk›n, yanl›ﬂ anlad›k herhalde diyerek dönüyorlar meydanlar›na, ama ikinci kez
da¤›lma uyar›s› geliyor..
“Ne olmuﬂ, ne olmuﬂ”,
“Cerrah da¤›tm›ﬂ çok k›zm›ﬂ”,
“Neye k›zm›ﬂ, neye k›zm›ﬂ”.
“Taksim’deki ba¤›ms›zl›k an›t›
var ya, iﬂte o an›ta sarm›ﬂlar bir pankart”
“Ne pankart›, ne pankart›..”
“77’de o an›ta sar›l› olan pankartm›ﬂ O; Dev-Genç yaz›yormuﬂ
üstünde. Cerrah çok k›zm›ﬂ...

“ Bir cebimize avukat kimli¤imizi,
bir cebimize limonumuzu yerleﬂtirdik”
1 May›s sabah›nda hem bayraml›klar›m›z›, hem iﬂ k›yafetlerimizi
giyindik. Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i her 1 May›s’ta oldu¤u gibi bu
y›l da hem alanda, hem de hak ihlallerinin takibinde görevli. Bir cebimize avukat kimli¤imizi, bir cebimize limonumuzu yerleﬂtirdik. ‹stanbul’un o en çok taban tepilmiﬂ caddesinden Abide-i Hürriyet’ten geçerek Pangalt›’na giden yola girmiﬂtik
ki, o saate kadar önümüzden geçip
giden insan seline, tam önümüzde
polisten bir duvar çekiliverdi.
“ﬁimdi müdürünüzün, Cerrah’›n
önünden geçtik”, “On saniye önce
insanlar yürüyüp geçtiler Taksime
giden yola girdiler”, “Ne fark var
aram›zda..” diyen seslere ald›rmad›
polisler. Bizi geçirmeyeceklerini
söylediler.
Bunun üzerine D‹SK’e aç›lan
soka¤a giriyoruz. O da ne, orada da
kollar›n› açm›ﬂ polisler. “Bur adan
geçemezsiniz” diyorlar. Tekrar iniyoruz geldi¤imiz yere.. ‹nsanlar ›srar ediyorlar. Ancak deminkinden
daha kalabal›k. ‹nsanlar geliyorlar
durmadan... üçer beﬂer, art›yoruz.
“Bak” diyor gençten kravatl› biri:
“Sen bizi onbeﬂ kiﬂiyle tutamazs›n”.
“Emir var.. yasak” diyor polis. “Yeter art›k” diyor gençler ve itip geçiyorlar polisleri. ‹nsanlar koﬂuyorlar.
Bir iki cop savruluyor. Birkaç kiﬂi
yere düﬂüyor ve s›n›r art›k geçiliyor.. Daha sonra bir polis barikat›
daha. Birlikte yürüdü¤ümüz insanlara soruyoruz. Kimi Eskiﬂehir’den,
kimi Kars’tan kimi ‹zmir’den gelmiﬂ. Ellili yaﬂlarda bir kad›n “Yetmiﬂ yedide oraday d›m” diye anlat›yor. Hepsi barikatlar aﬂarak gelmiﬂler. Yürüyorlar. Yanlar›ndan avukat
kimliklerimizi göstererek geçmek
istemiyoruz... Yolu kalmad› art›k,
polis barikat›n›n sol taraf›na geçip
kimliklerimizi gösteriyoruz. Yolu
aç›yor polisler. Ve içteki kortejin
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içindeyiz... Yürüyoruz. Ara sokaklar›n baﬂlar›n› tutmuﬂ polisler. Arkalar›ndan eller sallan›yor
“Bizi almadan yürümeyin” diyorlar. Her sokak baﬂ›nda ayn› ikilem; “Heeyyy durun, arkadaﬂlar›m›z bur ada. Onlar› içeri alm›yorlar” diye sesleniyorlar.
‹nsanlar sa¤l› sollu sokaklarda
polis barikatlar›yla engellenmiﬂken,
“ makul insanlar›n makul baﬂlar›”
ilerliyor yürüyorlar, yan›baﬂlar›ndaki sokaklar› g ö rm üy o rl a r d u ym uy o r l a r.. Bazen durakl›yoruz. “‹lerde çat›ﬂma varm›ﬂ o yüzden bekliyoruz” diyorlar. Polis çat›ﬂmay› bitirip
bize yol verecek. Tablo ﬂu: “makul”
az›nl›k, “makul olmayan” insanlar›n cop ve gazla da¤›t›lmas›n› bekliyor! Sonra beyaz bir gaz bulutu yay›l›yor, nefes alam›yoruz. Göremiyoruz. Yürüyemiyoruz. Dakikalar
süren bir can çekiﬂmenin ard›ndan
gözlerimizi açt›¤›m›zda çevremizdekilerin slogan seslerini yükselttiklerini duyuyoruz. Öfkeleniyor
“makul” insanlar. Tekrar yürüyoruz.
Kortejin arkalar›ndan baz› kiﬂiler
ara sokaktaki insanlara uzanmak istiyor. Polis barikat› engel. Birden
yükleniyorlar barikata. Y›k›yorlar..
ve barikat›n arkas›ndaki insanlar giriyorlar ana caddeye… sonra hep

“Bazen
durakl›yoruz... “‹lerde
çat›ﬂma varm›ﬂ o yüzden
bekliyoruz” diyorlar.
Polis çat›ﬂmay› bitirip
bize yol verecek”...
Tablo ﬂu: “ makul”
az›nl›k, “ makul olmayan” insanlar›n cop ve
g a z l a d a ¤› t › l m a s› n ›
bekliyor!
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32 Y›l Sonra DEV-GENÇ P ankart›
Yine Taksim An›t›’nda

Tarih biziz
Bugün biziz
Gelecek biziz!
32 y›l sonra bir
DEV-GENÇ pankart›
Taksim An›t›’na as›ld›.
DEV-GENÇ imzal›
pankart›n üstünde, 32
y›l önce ayn› an›ta
as›lan pankart›n resmi
de vard›; tarih ve bugün
ve gelecek içiçeydi.
Bu tarihi pankart›
alana getiren 16-18
yaﬂlar›ndaki yoksul
gecekondular›n
gençleriydi.
Aﬂa¤›da okuyacaks›n›z; neyi taﬂ›d›klar›n›n
bilincindeydiler.
Pankartlar›n ölçüleri
büyüktü ve a¤›rd›. Pankartlar›n tarihi a¤›rl›¤›
ise tart›lamayacak
kadard›. ‹ﬂte bu yükü,
gençlerimiz, liseli,
gecekondulu DEVGENÇ’liler üstlendiler.
Çat›ﬂmalar›n, gaz bombalar›n›n ortas›nda, dik
yokuﬂlar› ç›karken, bana m›s›n demeden taﬂ›d›lar o tarihi yükü.
Bilincindeydiler taﬂ›d›klar› yükün. Çat›ﬂa
çat›ﬂa, onca engeli aﬂ›p
pankartlar› hedefine
ulaﬂt›rmalar› da bunu
gösteriyordu zaten. ‹ﬂte
o pankartlar› asan gençlerimizin anlatt›klar›:
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- Ben ve bir arkadaﬂ 30 Nisan gecesinden Cihangir’de kalm›ﬂt›k. E¤er ki kimse
Taksim’e ç›kamazsa saati geldi¤inde biz
alana do¤ru gidecektik. Saat 12.00’da alana do¤ru ilerlemeye baﬂlad›k. Yan›mdaki
arkadaﬂ›n çantas›nda DEV-GENÇ pankart›
ve kullan›labilecek bir tak›m araçlar, bende de belime sar›l› bir adet pankart vard›.
Hiçbir engele tak›lmadan TMMOB binas›na kadar geldik. Bizden 5-6 arkadaﬂt›k. Polisler gaz atmaya baﬂlad›, biz de buna karﬂ›l›k onlar› taﬂlamaya baﬂlad›k, pankart›m›z› açt›k. 10 dakika kadar çat›ﬂt›k.
Gazlar iyice yo¤unlaﬂ›nca biz birkaç dakika ayr› kalm›ﬂt›k. Tekrar bir araya geldi¤imizde 20 kiﬂiyi bulmuﬂtuk. Bu sefer Kazanc› Yokuﬂu’na do¤ru gitmeye baﬂlad›k.
Oraya vard›¤›m›zda daha da kalabal›klaﬂt›k. Ayn› zamanda da M.Akif Dalc›’n›n ve
DEV-GENÇ’in pankartlar›n› açt›k. Arama
noktas›na gelmiﬂtik, d›ﬂar›ya ç›kard›¤›m›z
pankartlar› tekrar çantam›za koyduk... Alana girdik ve pankartlar› açmaya baﬂlad›k...
1977’deki o resim, bana her zaman çok
farkl› geliyordu. ﬁöyle ki; ülkemizdeki
devrimci gençlik hareketine bakt›¤›m›zda,
77 1 May›s’› ülkemizde en fazla öne ç›kan
1 May›s’t›r, o resim de tarihin en haf›zalara kaz›nm›ﬂ resmidir. O resim çok farkl›yd› gözümde.
Ben ve di¤er arkadaﬂ›m 1 May›s öncesinde aram›zda ﬂunlar› konuﬂuyorduk: “‹ster misin, yar›n o pankart› birlikte aç›yor
olal›m!” Bunu konuﬂurken gözlerimiz parl›yordu.
Art›k alandayd›k, pankart bizdeydi ve
an›ta sadece metreler kalm›ﬂt›. Hemen
pankart› elimize alarak, bir arkadaﬂ› daha
ça¤›r›p an›ta do¤ru ilerlemeye baﬂlad›k.

An›ta ç›kt›k. Pankart› açt›k... Biz biraz acele etmiﬂtik an›ta ç›karken, yan›m›zda kimse yoktu. Önümüzde 20
kadar sivil polis ve bir de kendinden
bile korkup, polise yalvaran bir D‹SK
görevlisi vard›. Pankart› çekiﬂtiriyorlar, bir yandan da bizi gözalt›na almaya çal›ﬂ›yorlard›. Yan›mdaki arkadaﬂa
“Seni tutuklayaca¤›z.” diye tehditte
bulundular. Daha sonra herkes pankarta do¤ru yaklaﬂmaya baﬂlay›nca
sivil polisler kaçt›lar. DEV-GENÇ ve
Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂlar›m›z›
söyledik, sloganlar›m›z› att›k.. Daha
sonra da televizyonlardan izleyip ö¤rendi¤im, Celalettin Cerrah sinirden
mosmor olmuﬂ yüzü ile adamlar›na
talimat vermiﬂ ve bize tahammül edemeyen çevik polisler sald›rd›lar. Ama pankart› açm›ﬂt›k iﬂte...
Pankart› aç›nca çok heyecanlanm›ﬂt›m.
Tekrar yan›mdaki arkadaﬂla göz göze geldik. Bu benim hayat›mdaki en önemli and›. 32 y›l sonra ilk defa DEV-GENÇ ad›
Taksim 1 May›s Alan›’nda olmuﬂtu. Dahas› son dönemde hem oportünist hem de reformist gençlik hareketleri kendilerine
DEV-GENÇ ya da DEV-GENÇ’liler diyerek prim yapmaya çal›ﬂ›yorlard›, bu onlara
DEV-GENÇ’in sadece bir ad de¤il, alanlarda savaﬂ›larak kazan›lan prati¤in ad› oldu¤unu bir kez daha göstermiﬂti. Hem de
oligarﬂiye ﬂunu göstermiﬂtik; ne kadar polis y›¤arlarsa y›¤s›nlar, ne kadar bask› uygularlarsa uygulas›nlar, irademizle her ﬂeyi yapabilirdik. Çok güzel bir and›. Ayr›ca
benim için ﬂöyle de bir önemi vard›; o pankart› açma ﬂerefi bana da verilmiﬂti. Aﬂa¤›
indi¤imizde arkadaﬂla birbirimize sar›ld›k
ve oradan ayr›ld›k.
*

“ne yaparsan›z yap›n,
bizi yok edemezsiniz”
An›ta as›lan pankarttaki resmin kendisi
tarihi bir resimdi.
Y›l 1977 idi.
2009’dan bir an 77’ye dönelim, yine bir
DEV-GENÇ’li anlat›yor:
“Beklenen gün geldi¤inde ‹stanbul’un
tüm semtlerinden Beﬂiktaﬂ’a do¤ru ak›n
baﬂlad›. ... Kitle Beﬂiktaﬂ’a s›¤maz olmaya
baﬂlad›¤›nda yürüyüﬂ kolunun Taksim’e
do¤ru hareket etmesi için kortejlerin oluﬂturulmas› bekleniyor.
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Yürüyüﬂ s›ram›z›n gelmesini
beklemek çok güç. Kortejler tam bir
kaplumba¤a h›z›yla ilerliyor...
Revizyonistlerin kortejlerin yerleﬂimini bilerek geciktirdikleri ve
böylece bizlerin Taksim alan›na girmesini engellemeye en az›ndan geciktirmeye çal›ﬂt›klar› ortaya ç›k›yor. ... Revizyonizmin takti¤inin boﬂa ç›kar›lmas› gerek. Bir an önce
Taksim’e yönelmek üzere DEVGENÇ kitlesinin belirlenen güzergah›n d›ﬂ›nda en k›sa yoldan Taksim’e ç›kart›lmas›na karar veriliyor.
... H›zl› bir yürüyüﬂ kolu olarak
Harbiye Radyoevi yönünden Taksim’e yaklaﬂ›yoruz. ﬁiﬂli yönünden
Taksim’e ulaﬂan DEV-GENÇ kitlesinin slogan ve marﬂlar› önceden
Taksim’e gelmiﬂ olanlar›n baﬂlar›n›n ﬁiﬂli yönüne çevrilmesine yol
aç›yor. Alanda bir dalgalanma oluyor. Kürsüdeki konuﬂmac›n›n konuﬂmas› sloganlar›m›z›n gürlü¤ü
karﬂ›s›nda duyulmuyor.
DEV-GENÇ korteji alana sloganlar›yla girerken bütün dikkatler
kortejimize yöneliyor. Kürsüdeki
konuﬂmac› ara vermek zorunda kal›yor ve kortejimizi selaml›yor:
“Ülkemiz gençli¤inin anti-faﬂist,
anti-emperyalist
gençli¤imizin
onurlu temsilcisi DEV-GENÇ sloganlar›yla pankartlar›yla alana giriyor. Alana giriﬂlerini selaml›yor,
hoﬂ geldiniz diyoruz!”
Bu takdimin hemen ard›ndan
yüzbinlerce el alk›ﬂa duruyor. Bu
müthiﬂ duygu yo¤unlu¤u ve coﬂku
ortam›nda DEV-GENÇ kortejine
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ayr›lan yere, Taksim An›t›’n›n çev r esine yerleﬂiyoruz. An›t ile orta duraklar›n çevresi tamam›yla DEVGENÇ kitlesiyle doluyor. Duraklar›n üzerine ç›k›l›p pankartlar yerleﬂtiriliyor. Ayn› s›rada an›t üzerine de
büyük bir DEV-GENÇ pankart› çekiliyor.
... Bir an derin bir sessizlik oldu.
Bu sessizli¤i Sular ‹daresi’nin
üzerinden alandaki kitlenin taran›ﬂ›
izledi. Sular ‹daresi’nin üzerinden
an›ta do¤ru ateﬂ aç›lmas› üzerine tüm
alanda bir panik baﬂlad›.
ﬁaﬂk›nl›k ve çaresizli¤in verdi¤i
dalgalanmaya karﬂ›n sadece DEVGENÇ kitlesi yerinde ve DEVGENÇ’lilerin sesleri duyuluyor: - Yere yat›n, kaçmay›n!
‹lk pani¤in yat›ﬂt›r›lmas›nda rol
oynayan DEV-GENÇ görevlileri alana ateﬂ aç›lan noktalar› yo¤un bir ateﬂe al›yorlar.
... Silah sesleri bütünüyle kesildi¤inde geride derin bir sessizli¤in
hakim oldu¤u alanda yaral›lar ve
ölüler iyice seçiliyor. An›tta hala
DEV-GENÇ pankart› dalgalan›yor,
orta duraklar›n üzerinde de pankart
duruyor. Atatürk Kültür Merkezi’nin önünü boydan boya kaplayan
1 May›s pankart› tüm görkemiyle
dalgalan›yor.
Ertesi gün gazetelerde “34 ölü”
haberinin alt›nda panzerlerle ezilmiﬂ, kurﬂunlanm›ﬂ, yaralanm›ﬂ iﬂçilerin, ö¤rencilerin, devrimcilerin
korkunç resimleri ve bu tabloyu tamamlayan, pankart sopalar›yla pan-

zere sald›ran, polisle çat›ﬂarak kitleyi korumaya çal›ﬂan DEV-GENÇ’lilerin ve Taksim An›t›’nda dalgalanan DEV-GENÇ pankart›n›n resimleri vard›. Bu ortamda dalgalanan
DEV-GENÇ pankart› adeta “ne ya parsan›z yap›n, bizi yok edemezsi niz” diyerek DEV-GENÇ iradesini
ve kararl›l›¤›n› herkese ilan ediyordu.
*

“o resimde, sosyalizmi
bir gün mutlaka
kuraca¤›m›za olan inanç
ve umudu görüyordum.”
Dönüyoruz yine bugüne.
1977’den 2009’a geliyoruz ve
bir DEV-GENÇ’li anlatmaya devam ediyor:
Taksim’e ç›kmak için bütün haz›rl›klar›m›z› tamamlay›p Taksim
civar›na yaklaﬂ›nca Halk Cephesi
pankart›m›z› aç›p harekete geçiyorduk ki, polis müdahalesiyle karﬂ›laﬂt›k. DEV-GENÇ pankart›n› çat›ﬂma esnas›nda s›rt›mdaki çantada taﬂ›yordum. Arkadaﬂ›mla birlikte birbirimize dikkat ediyorduk, bizim
için hedef an›tt› çünkü. Bundan dolay› her zamankinden daha fazla
dikkat ediyorduk gözalt›na al›nmamak için.
Daha önce o resime bakt›¤›mda
zaptedilen bir alan vard›. Ete kemi¤e bürünmüﬂ bir DEV-GENÇ görüyordum o resimde, sosyalizmi bir
gün mutlaka kuraca¤›m›za olan
inanç ve umudu görüyordum o re-
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simde. Bu yüzden mutlaka meydana ulaﬂmal›yd›k ve o 70’lerin ruhunun hala yaﬂad›¤›n› dosta düﬂmana
göstermeliydik.
Birkaç saatlik çat›ﬂmadan sonra
alana yöneldik.Bir k›sm›m›z alana
ç›kabildi. Fakat ç›k›lan k›s›mlar
tekrar kapat›ld›. Arkadaﬂlar›m›zla
Kazanc› Yokuﬂu’na do¤ru sloganlarla yürüdük. Çok büyük bir kalabal›k birikti. Karﬂ›m›zda polis barikat› vard› ama müdahale edemediler, çok kalabal›kt›k. Polis barikat›n› zorlayarak aﬂt›k. Art›k önümüzde
bir engel kalmam›ﬂt›, hemen pankartlar› ç›kard›k ve kitleyle birlikte
pankart› açarak h›zla alana girdik.
Büyük bir coﬂku vard› herkeste.
DEV-GENÇ pankart›n› alarak an›ta
do¤ru yürüdük. O s›rada bir polis
komiseri pankart›m›z›n ucunu tutarak engellemeye çal›ﬂt›. Umursamadan pankart› an›ta ast›k. Biz marﬂlar›m›z› ve sloganlar›m›z› hayk›r›yorduk hep bir a¤›zdan. Mehmet Akif
Dalc› ve DEV-GENÇ pankart› art›k
an›ttayd›...
O görevi yapmak gerekti¤inin
bilincindeydim, tek hedefim oydu,
baﬂarmak büyük bir sevinç ve coﬂku
uyand›rd›. En önemli yan›, 1 May›s’a kat›lan ve DEV-GENÇ ruhu
taﬂ›yan herkesin ortak duygusuydu
bu, art›k DEV-GENÇ’liler an›ttayd›. Alana giremeyen binlerce kiﬂi
ayn› duyguyu yaﬂad› bence, bu hepimizin ortak duygusuydu.
*

“Bedeni mi ze sar› l›
pankart bizim gururumuz,
onurumuzdu.”
Bedenimize sar›l› pankart bizim
gururumuz, onurumuzdu. Asla b›rakmay› düﬂünmedim. Koﬂarken
zorlanmama ra¤men yoldaﬂlar›m›n
da yard›m›yla taﬂ›d›m. Pankart› açt›ktan sonra yine hiçbir müdahale
karﬂ›s›nda b›rakmad›k...
Taksim’e ç›kmak için yüre¤ini
koyan onca insan›n bizim namusumuz oldu¤unu düﬂündüm. Y›llar
sonra orada oldu¤um için gururland›m...
Y›llar sonra Taksim. Gururlu,
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onurlu ve mutluyduk. Taksim’in 1
May›s Alan› oldu¤unu kan›tlayabilmek gerçekten onurlu bir iﬂti.
*
Pankart› çat›ﬂmalar boyunca korumak için, akl›mda onu Taksim’e
ne olursa olsun sokmam gerekti¤i
vard› sadece. Biz Halk Cepheliler
Taksim’e çat›ﬂmalardan, direnmelerden geçerek, pankart› baﬂ›m›z dik,
tek bir a¤›zdan “Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede” diyerek açt›k. Polisin her türlü iﬂgüzarl›¤›na ra¤men.
DEV-GENÇ’in ‘77’ ye ait o resmi, devrimi, direnmeyi, hakk›m›z
olan her ﬂeyi almam›z gerekti¤ini
düﬂündürüyor. Mehmet Akif Dalc›
bizim için ölümsüzdür. Ve biz tüm

Pankart›n a s›l› o ldu¤unu
gördü¤üm z aman b ir kez
daha i nand›m b iz H alk
Cepheliler’in k ararl›l›¤›na,
coﬂkusuna, u muduna,
direncine...
Biz 1 May›s Alan›’n›
kazand›k.
Biz bu cüreti, u mudu
Mahir’den, Day›’dan ald›k.
Bizim b u u mudumuz,
cüretimiz nesilden nesile
sürecek.
devrim ﬂehitleri, tüm iﬂçiler ve tüm
halk için 1 May›s Alan›’nda direndik ve 1 May›s Alan›’na girip onurumuz olan DEV-GENÇ pankart›n›
ast›k...
O zaman ben di¤er pankart›n yan›ndayd›m. Ama o pankart› taﬂ›yanlar, bizim için herkes için taﬂ›d›.
Biz tüm Halk Cepheliler olarak
bundan gurur duyuyoruz...
Pankart›n as›l› oldu¤unu gördü¤üm zaman bir kez daha inand›m
biz Halk Cepheliler’in kararl›l›¤›na,
coﬂkusuna, umuduna, direncine...
Biz 1 May›s Alan›’n› kazand›k.
Biz bu cüreti, umudu Mahir’den,
Day›’dan ald›k.
Bizim bu umudumuz, cüretimiz
nesilden nesile sürecek.

Gençlik anlat›yor: “‹ﬂte bu,
yaﬂananlara de¤erdi.”
Biz Eskiﬂehir’den iki senedir
geliyoruz. Bu sene geçen seneden
daha yo¤un bomba kulland›lar. Biz
Halk Cephesi geçen seneye göre
biraz daha kalabal›kt›k. Bizi gazla
iki defa da¤›tt›lar. Birincisinden
sonra tekrar birleﬂtik sonra tekrar
da¤›tt›lar. Sonra biz arka sokaklara
da¤›ld›k. Gaz çok kötü etkiledi.
Ben Taksim’e giremedik diye çok
üzüldüm ama sonradan ö¤rendim
bizimkiler girmiﬂ. Pankart açm›ﬂlar. Çok sevindim gaz yuttu¤umuz
boﬂa gitmedi diye.
*
1 May›s bu sene gerçekten çok
güzeldi. Geçen seneye göre daha
birlik ve beraberlik içindeydik. Genelde 50-100-200’erli gruplar hiç
da¤›lmad›. Bu durum çevik polisleri epey zorlad› tabi. Bizim aç›m›zdan çok iyi oldu. Çünkü kitle daha
coﬂkulu, daha heyecanl› ve daha
cesurdu.
Ben Taksim’e giremedim. Ancak pankart›m›z›n Taksim Meydan›’nda aç›lmas› hepimize moral ve
heyecan verdi. Bütün sald›r›lara
ra¤men DEV-GENÇ pankart›m›z›
düﬂman›n karﬂ›s›nda dalgaland›rd›k. 2009 1 May›s’› unutulmaz bir
gündü.
*
Sabah Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’ndan ﬁiﬂli’ye do¤ru harekete
geçtik. Hedefimiz Taksim’e ç›kmakt›. Fakat girdi¤imiz her sokakta
polis barikat›yla karﬂ›laﬂt›k. Kitleden kopmuﬂtuk. Bu eylem s›ras›nda
yaﬂanabilecek en kötü durumdu bizim için. Gözümüzü, kula¤›m›z›
kaybetmiﬂ gibiydik. Fakat ne olursa
olsun Taksim’deki yoldaﬂlar›m›za
ulaﬂmaya çabal›yorduk. Bu s›rada
bir eve girdik ve televizyonda pankart›m›z› gördük. M e h m e t Akif
Dalc›, Taksim Meydan›’ndayd›. ‹ﬂte bu, yaﬂananlara de¤erdi. Bu tarif
edilemez bir mutluluktu bizim için.
Pankartlar›m›z Taksim Meydan›’nda dalgalan›yordu. Bunun coﬂkusuyla tekrar ç›kt›k sokaklara.
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TÜRK-‹ﬁ’‹N KUYRU⁄UNDAK‹ KOMÜN‹STL‹K!
RESM‹ 1 MAYIS KUTLAYICILI⁄I
1 May›s’›n ard›ndan Evrensel
Gazetesi’nin baﬂyaz›s›nda ‹hsan
Çaralan ﬂunu söylüyordu: “‹stanbul’da...; sanki iki ayr› 1 May›s yap›lm›ﬂ gibi görünüyorsa da, gerçekte ‹stanbul’da tek bir 1 May›s gösterisi yap›ld›.”
1 May›s 2009’daki ayr›ﬂmay›
çarp›tmak için ne kadar boﬂuna ve
ne kadar zavall› bir gayret. Sorsak
milyonlara: ‹stanbul’da 1 May›s eylemi neredeydi diye? Buna “ K a d › köy” diye cevap verecek kaç kiﬂi
ç›kar?
Ama Çaralan, “tek 1 May›s gösterisi” vard› diyor; “O da Kad›köy’de”!
Do¤ru, Kad›köy’de de bir 1 May›s gösterisi vard›. Kad›köy’dekiyle
birlikte, ‹stanbul’da “ ‹ k i B i r M a y›s” vard›. Birbirinden nitelik olarak, nicelik olarak farkl›, amaçta ve
biçimde birbirinden tamamen ayr›ﬂm›ﬂ olan “ ‹ k i B i r May›s”!

E M E P ’ i n r e s m i 1 M a y › s ’›
Nas›l ki, Taksim, o gün sadece
bir alan ad› de¤il idiyse, Kad›köy de
sadece herhangi bir alan de¤ildi.
Kad›köy, oligarﬂinin Taksim’e al t e r n a t i f olarak gösterdi¤i, 1 May›s
mücadelesinin geldi¤i aﬂamada,
onlarca y›l›n eme¤ini, ödenen be dellerini ve kazan›mlar›n› yok sa y a r a k bize dayatmak istedi¤i alan›n
ad›yd›. Kad›köy, TÜRK-‹ﬁ iﬂbirlikçili¤inin tercihinin, oligarﬂinin icazetine s›¤›nman›n ve iﬂçi s›n›f›n› en
geri çizgiye, teslimiyete çekmenin
ad›yd›.
Böyle oldu¤u içindir ki 1 May›s’ta Kad›köy’de olmay› tercih etmek, “alan fetiﬂizmi yapmayal›m,
ha Taksim, ha Kad›köy” diye aç›klanamayacak bir tercihtir.
Kad›köy’deki 1 May›s kutlamas›, burjuva bas›n organlar› taraf›ndan da “ resmi 1 May›s kutlamala r › ” ﬂeklinde verildi. Do¤rusu da,
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gerçekte olan da buydu. 2009 1 May›s’›nda devrimci bir çizgide,
emekçilerin ç›karlar› do¤rultusunda
kutlanan tek 1 May›s kutlamas› vard›, o da Taksim’de kutlanan 1 May›s. Bunun böyle olmad›¤›n› ancak
ve ancak izah edilemez, savunulamaz bir sürükleniﬂ içindeki
EMEP’liler iddia edebilir. Böyle ol d u ¤ u n u ise, polis teröründen dolay›
1 May›s alan›na giremeyenlerin yüzündeki öfkeden, 31 y›l sonra yeniden 1 May›s Alan›’na girebilen herkesin yüzündeki zafer coﬂkusundan,
gururundan, umuttan görmek mümkündü.
EMEP’in oldu¤u Kad›köy’de bile Taksim vard› asl›nda. Polis Taksim’e ç›kmak isteyenlere sald›r›nca
Kad›köy’deki Deri-‹ﬂ üyeleri oturma eylemi yaparak sald›r›lar› protesto ediyor, kürsüye ç›kan Sabah
ve ATV’de grev yapan iﬂçiler, ad›na
konuﬂma yapan bir iﬂçi “Bugün Kad›köy’deyiz ama biz Türkiye emekçileri olarak 1 May›s’›n Taksim’de,
1 May›s Alan›’nda kutlanmas›n›n
bir o n u r s o r u n u oldu¤una inan›yoruz” diyorlard›. (2 May›s Evrensel)
‹ﬂçiler için “onur” sorunu olan
EMEP’e göre “Taksim inatlaﬂmas›”
idi! Orada öyle bir 1 May›s mitingi
yap›l›yor ki, TÜRK-‹ﬁ üyesi iﬂçiler
bile uzat›lan mikrofonlara “niye buraday›z ﬂu anda Taksim’de olmak
isterdim” diye tepki gösteriyor...
EMEP ve Evrensel yazarlar›, 1 May›s’taki savruluﬂlar›n›, yanl›ﬂ safta,
yanl›ﬂ yerde oluﬂlar›n› Kad›köy’de
gerçekte hiç olmayan “coﬂku”dan,
“onbinler”den bahsederek gizleme-

Kad›köy’deki 1 May›s
kutlamas›, b urjuva b as›n
organlar› t araf›ndan d a
“ resmi 1 May›s
kutlamalar›” ﬂ eklinde
verildi. Do¤rusu da,
gerçekte olan d a buydu.

ye çal›ﬂ›yorlar ki, bu da EMEP’in 1
May›s politikas›n›n iflas›n›n baﬂka
bir göstergesidir. Fakat Kad›köy’ü
ne kadar abart›rsan›z abart›n, Taksim’deki kavgan›n yan›nda, Kad›köy, tarihin bir dipnotu bile fazla
görece¤i bir kaç›ﬂ›n ad› olarak kalacakt›r.

EMEP’in oportünist
“Ortak 1 May›s söylemi”
ve gerçek ortaklar›
TÜRK-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Kumlu, Kad›köy Meydan›’nda bir gazetecinin “sizinle birlikte burada kim
var?” sorusuna karﬂ›l›k saymaya
baﬂl›yor: “‹ﬂçi Partisi var, Eme¤in
Partisi var...” Kumlu düﬂünüyor,
baﬂka kimse gelmiyor akl›na. Sonras› yok… Baﬂka yok. Orada,
TÜRK-‹ﬁ’in kuyru¤unda yaln›z iki
parti say›labiliyor: ‹ﬂbirlikçili¤in
yar›m as›rl›k sendikas› TÜRK-‹ﬁ,
y › l l a r › n i h b a rc›s›, iﬂbirlikçisi ‹P ve
E M E P...
‹ﬂte EMEP’in bu tarihsel ayr›ﬂmada tercih etti¤i saf!
1 May›s öncesinde Evrensel gazetesinde s›k s›k “ o r t a k 1 M a y›s”tan, “iﬂçi s›n›f›n›n bölünmemesinden”, “alanlar› yüzbinlerle doldurmaktan” bahseden yaz›larla, Kad›köy’de, TÜRK-‹ﬁ ve ‹P’le, bir
kaç bin kiﬂiyle resmi 1 May›s kutlamas› yapmak aras›nda bir paralellik
oldu¤unu kendileri de iddia edemezler. EMEP’in bahsetti¤i “birlik”, oligarﬂinin resmi 1 May›s’›nda, oligarﬂiye koﬂulsuz boyun e¤ip
kendilerini devrimcilerden ay›ranlarla birliktir!
Gerçekten “ o r t a k 1 M a y › s ”tan
yana olan, iﬂçi s›n›f›n›n bölünmesini istemeyen bir anlay›ﬂ ﬂunu sormaz m›? ‹lerici iﬂçi ve memur konfederasyonlar›, sendikalar›, devrimci, ilerici siyasi hareketler, odalar,
demokratik kurumlar, ayd›nlar, güçlerini Taksim için birleﬂtirmiﬂken,
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TÜM-T‹S, TEK GIDA-‹ﬁ,
Kad›köy’deki resmi 1 May›s
DER‹-‹ﬁ, TES-‹ﬁ gibi sendiittifak›n›n anlam› bölücülükkalar›n temsilcilerinden oluten baﬂka bir ﬂey midir?
ﬂan 22 sendikac›, Taksim’e
Devrimci, ilerici güçler,
izin baﬂvurusu yapmaya gitTaksim için zorlay›c› olurken,
tiklerinde polisin sorgulamaTÜRK-‹ﬁ’in tek baﬂ›na gidip
s›na maruz kal›nca “illa da
Taksim için izin baﬂvurusu
Taksim demiyoruz” diyerek
yapmas› ve ayn› anda da izin
çark
edip 1 May›s alan›na gitverilmezse Kad›köy’de kutlaRESM‹ 1 MAYIS
meyeceklerini
aç›klam›ﬂlard›.
yacaklar›n› aç›klamas›, 1 MaKUTLAYICILARI...
Kad›köy,
Reformizmin, “ üretimden
y›s’›, emekçileri bölen bir tugelen güç” demagojisiyle
T
aksim’e
a
lternatif
o
larak
oligarﬂinin
tum de¤il mi?.. 1 May›s önceTÜRK-‹ﬁ’in
kuyru¤una tasinde devrimcilerin “Taksim gösterdi¤i, 1 May›s mücadelesinin geldi¤i
k›ld›¤›
bu
politika,
bugün›srar›”na, “alan fetiﬂizmine” aﬂamada, o nlarca y›l›n eme¤ini, ödenen
küyle ne kadar benzerlik içinkarﬂ› savaﬂ açan EMEP, bu bö- bedellerini v e kazan›mlar›n› yok s ayarak
de de¤il mi?
lücülük karﬂ›s›nda ne yapt›? 1 bize d ayatmak istedi¤i alan›n a day›d›.
1990’lar›n baﬂlar›nda, oliMay›s’› bölen, dahas› provoke Kad›köy, TÜRK-‹ﬁ iﬂbirlikçili¤inin
garﬂi,
sar› sendikac›lar› da
eden, ilerici güçlere sald›r›n›n tercihinin, oligarﬂinin icazetine
devrimcilerin
yolunu açan bu tavr› eleﬂtir- s›¤›nman›n ve iﬂçi s›n›f›n› en geri çizgiye, kullanarak
alanlara
ç›kmas›n›
engellemek bir yana, EMEP, bu tav- teslimiyete çekmenin ad›yd›.
meye
çal›ﬂ›rken,
o
zaman
da
r›n o rt a ¤ › olmuﬂtur.
iﬂçilerle “iç içe olmak” ad›na
TÜRK-‹ﬁ’in bu tavr›n›n,
soramayacaklar› anlaﬂ›lmaktad›r.
ayr› kortej oluﬂturmaya karﬂ› ç›k›oligarﬂinin Taksim Meydan›’n› yayordu. Sonra bakt›lar olmuyor, korsaklama politikas›na hizmet etti¤i
tej oluﬂturmaya baﬂlad›lar... 2004 1
EMEP’in 1 May›s
aç›kça ortadad›r. TÜRK-‹ﬁ’in 1
May›s’›nda devrimciler için art›k
yalpalamalar›
May›slarla ilgili bu tavr› yeni de debir kapana dönüﬂen Abide-i Hürri1988’de, 12 Eylül karanl›¤›n›n
¤ildir. S›n›f mücadelesinde devrimyet statükosunu k›rmak için devrimparçalanmakta oldu¤u süreçte, devci politikalar›n mevzi kazand›¤› her
ciler, D‹SK, KESK ve bir çok ileririmciler, “1 May›s salonlarda de¤il
yerde, oligarﬂi sar› sendikac›l›¤›
ci, demokratik kurum S a r a ç h a alanlarda kutlanmal›d›r” slogan›ydevreye sokmuﬂtur. 1 May›slar’da
ne ’ye ç›karken, E M E P yine “‹ﬂçi
la Taksim’i zapt edecek olan mücada böyle oldu. Devrimciler alanlara
s›n›f› bölünmesin” BAHANES‹Y deleyi baﬂlatt›lar. Binlerce iﬂçi, sar›
ç›kmak için sokak sokak çat›ﬂ›p ﬂeL E TÜRK-‹ﬁ’in kuyru¤unda statüsendikac›l›¤›n, reformizmin “salon
hitler verirken, binleri bulan gözalkoyu sürdürüyordu. 2007’de devdavetlerine” ra¤men, salonlarda det›lar ve tutsakl›klarla bedeller öderrimciler, TÜRK-‹ﬁ d›ﬂ›ndaki iﬂçi ve
¤ildi
o
gün;
Taksim’e
ç›kan
sokakken TÜRK-‹ﬁ ve onun kuyru¤undamemur sendikalar›, çeﬂitli demokralarda polis barikat›n› y›kmak için
ki reformistler, emekçileri salonlara
tik kitle örgütleriyle birlikte “ Taksi çat›ﬂ›yordu. ‘88’deki bu direniﬂten
me ç›kma” karar› alan›nca EMEP,
hapsetmeye çal›ﬂ›yordu. Alanlar kasonra
kimse
89’da
1
May›s’in
sa1 May›s’a birkaç gün kala dahiyane
zan›ld›ktan sonra bu kez “marjinal”,
londa kutlanmas›ndan bahsetmiyor1 May›s politikas›n› hayata geçirdi.
“yasa d›ﬂ› gruplar” diyerek devrimdu.
Bu
nedenle,
Taksim’e
ç›kmak
Bu politika “Avrupa yakas›ndakiler
a
l
a
n
l
a
“
cileri d›ﬂlay›p kendilerini
için
oluﬂturulan
platformlarda
Avrupa yakas›ndaki, Anadolu yakar › n s a h i b i ” ilan ettiler. DevrimcileEMEP çizgisinin de imzas› vard›.
s›ndakiler Anadolu yakas›ndaki 1
ri alanlara sokmamak için do¤rudan
May›s’a kat›lacaklar” diyen tam bir
Fakat...
fakat,
devletin
tehditleri
üst
MGK politikalar›n›n uygulay›c›s›
oportünist
formüldü. 2008 1 May›boyutlara t›rman›nca, EMEP çizgioldular.
s’›nda ise, TÜRK-‹ﬁ, son güne kasinin de içinde oldu¤u reformizm,
ﬁimdi EMEP ﬂu muhasebeyi
dar Taksim’e ç›kmakta kararl› ol“iﬂçileri
provokasyondan
kurtaryapmak zorundad›r. 1988’den bu
duklar›n› söyleyince EMEP reformak” (1) ad›na 5 sendikac›n›n peﬂiyana EMEP’in 1 May›s politikalar›
mizmi peﬂinden gidece¤i kimseyi
ne tak›l›p Mecidiyeköy’e gitti; orane oldu? Bu çat›ﬂmalarda kimlerle
bulamad›... Çaresiz, o da “alan fetida
ise
kuyru¤una
tak›ld›klar›
sendibirlikte saf tuttu? B u g ü n e k a d a r k i
ﬂizmine!” kat›lacakt›!!!
kac›lar›n ihanetine u¤ramaktan kurh a n g i p o l i t i k a s › 1 M a y › s l a r ’›n,
tulamad›lar.
a l a n l a r › n k a z a n › l m a s › n d a , r e sm i
2009 1 May›s’›nda ise son iki
t a t i l i l a n e d i l m e s i n d e b i r r ol üstle güne kadar EMEP’in yine herhangi
‘89 1 May›s’›nda Mehmet Akif
nebildi? Fakat 2009 1 May›s’› arbir politikas› yoktur, ne yapaca¤›
Dalc› ﬂehit düﬂmüﬂtü. Taksim’in
belirsizdir. EMEP, 29 Nisan’da yapmeﬂrulu¤u daha geniﬂ kesimlere
d›ndan Evrensel yazarlar›n›n yazt›¤› aç›klamayla “de¤iﬂiklik olmamaledilmiﬂti. ’90 1 May›s’›nda
d›klar›na bak›l›rsa bu sorular› asla
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mas› durumunda” 1 May›s’a Kad›köy’de kat›lacaklar›n› aç›klad›. (30
Nisan 2009 Evrensel) 29 Nisan’da
EMEP hala oligarﬂiden bir de¤iﬂiklik beklemekteydi; olmazsa Kad›köy!
Ne ala; risksiz, bedelsiz, icazet
s›n›rlar› içinde bir politika...

E M E P, d i re n e n l e re
tahammülsüzlü¤ü b›rak›p
kendine dönmelidir
2 May›s günü Evrensel’de ç›kan
ﬂu sat›rlar, EMEP reformizmi ad›na
utanç sat›rlar› olarak kalacakt›r tarihe; EMEP reformizminin direnenlere, oligarﬂiyle gö¤üs gö¤üse savaﬂanlara sayg›s›zl›¤›n›n, tahammülsüzlü¤ünün kan›t› olarak kaydolacakt›r; evet ﬂöyle yaz›lm›ﬂt› o gün
Evrensel’de. “Türk ‹ﬂ’in yan› s›ra
iﬂçi s›n›f› bayram› olan 1 May›s’›
‘tart›ﬂma ve arbede gününe dönüﬂtürmek’ yanl›s› olmayan, iﬂçilerin
kendi taleplerini coﬂkuyla hayk›raca¤› alanlarda olmas›n› savunan
Emek Partisi de Kad›köy’deydi.”
Türkiye solunun hemen tamam›,
ilerici sendikalar›, konfederasyonlar›, halktan emekten yana demokra-

tik kitle örgütleri, onlar›n hepsi
EMEP reformizmine göre, “iﬂçi s›n›f›n›n bayram›n› arbede gününe
dönüﬂtürmek” ten yana olanlard›.
Oligarﬂinin polisine, iﬂbirlikçilerine
demesi gerekeni devrimcilere, ilerici sendikalara diyen bu kafa yap›s›,
direnenlere tahammülsüzdür.
Devrimcilere karﬂ› 1 May›s’›
“tart›ﬂma ve arbede gününe dönüﬂtürmek yanl›s› olanlar” tan›m›n›, bir
tek oligarﬂinin resmi a¤›zlar› kullanmaktayd›. Bir de Evrensel yazarlar› kullanm›ﬂ oldu. Demek bu ülkede iﬂçi s›n›f›n›n bayram›n› bayram
gibi kutlayan bir tek TÜRK-‹ﬁ ve ‹P
var; bir de EMEP!
EMEP’in, istikrarl›, tutarl›, kararl› bir 1 May›s politikas›na sahip
olamay›ﬂ›nda elbette bir nedeni vard›r. Temel neden, reformist, icazetçi, oligarﬂiyle çat›ﬂmaktan AÇIKÇA KAÇAN bir politik çizgide olmas›d›r. Gelinen aﬂamada EMEP’in
politikas› “kuyrukçuluk” bile de¤ildir; çünkü bir zamanlar konfederasyonlar neredeyse biz oraday›z diyordu kuyrukçular, ama iﬂte konfederasyonlar ayr›ﬂt›; o zaman ne yapacaks›n, niye KESK’in, D‹SK’in
kuyru¤unda de¤il de TÜRK-‹ﬁ’in
kuyru¤undas›n?..

ﬁu bir kez daha görülmüﬂtür;
k i t l e ku yr uk ç ul u¤ u, gerçekten kitlelerin peﬂinden gitmek de de¤ildir;
o kitlelerin sadece ve sadece en gerici yanlar›n›n peﬂinden gitmektir.
Kitle onlar› aﬂ›p geçmiﬂse, kitle militan bir mücadelenin içine at›lm›ﬂsa, “kitle kuyrukçulu¤u” art›k orada
yoktur; o kitlenin kuyru¤unda gidebilecek kadar bir dinamizm ve cüretten yoksundur art›k. ‹kincisi, uvriyerizm (iﬂçicilik) de her halükarda iﬂçilerin yan›nda olmak anlam›na
gelmiyor; uvriyerizm de ekonomist,
sendikalist k›s›r döngünün en geri
noktas›na hapsolmakt›r. Ve tarif edilen bu yer, EMEP’in bugün bulundu¤u yerdir. Türkiye solunun, Türkiye emekçilerinin bu tarihi ç›k›ﬂ›nda, bu tarihi an›nda, EMEP, devrimci, ilerici güçlerle, emekçilerle yanyana de¤ildir. Gerçek budur.
EMEP ve Evrensel yazarlar›,
e¤er tüm enerjilerini bu gerçe¤i perdelemeye, çarp›tmaya harcayacaklarsa, boﬂuna, çünkü sonuç alamayacaklard›r. Ama o enerji en az›ndan neden EMEP’in böyle bir savruluﬂ yaﬂad›¤›n›n muhasebesine
harcan›rsa, kuﬂku yok ki, bu çok daha yararl› bir iﬂ olacakt›r.

ÇHD’li Avukatlar’dan
Gençlik Federasyonu:
“GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN” K›nama ve Ça¤r›
Gençlik Federasyonu; 1 May›s’ta yaﬂanan polis terörünü yap›¤› aç›klamayla protesto ederek gözalt›na
al›nan arkadaﬂlar›n›n b›rak›lmas›n› istedi.
Aç›klama da polis sald›r›s› sonucu gözalt›na al›nan
arkadaﬂlar›n›n durumuyla ilgili “1 May›s’› birlik içinde dayan›ﬂmayla kutlamak isteyen arkadaﬂlar›m›za
yap›lan keyfidir” denildi.
“Bugün ülkemizde haktan, hukuktan, adaletten
bahseden iktidar, her geçen gün artt›rd›¤› devlet terörüyle bunun bir yalan oldu¤unu gözler önüne seriyor”
denilen aç›klamada, sadece polisin sald›r›lar›na maruz kal›nmad›¤›, sivil faﬂistlerin sald›r›lar›
sonucu çok say›da arkadaﬂlar›n›n yaraland›¤› belirtildi.
Aç›klaman›n sonunda, gözalt›nda olan
arkadaﬂlar› için; “Bu hukuksuzlu¤a derhal
son verilip, arkadaﬂlar›m›z serbest b›rak›lmal›d›r” denildi.

Say›: 179

ÇHD’li Avukatlar, 2 May›s’ta ‹stanbul Barosu önünde yapt›klar› aç›klamayla, polisin 1 May›s’taki sald›r›lar›n› ve gözalt› terörünü k›nad›lar.
Avukat Taylan Tanay taraf›ndan yap›lan aç›klamada
2’si a¤›r 50 yaral› ve 400’ün üzerinde gözalt› oldu¤u belirtildi. 1 May›s’ta yaﬂananlardan vali ve emniyet müdürünün sorullu oldu¤u vurguland›.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan
gözalt›larla ilgili ﬂu ça¤r› yap›ld›:
“Kollu¤un uygulad›¤› terörün aç›¤a ç›kmas› ve de sorumlular›n cezaland›r›lmas› için; 1 May›s 2009 tarihinde
özgürlü¤ü k›s›tlanan, polis sald›r›s›na muhatap olan herkesi gerek tazminat gerekse de ceza sorumlu¤u aç›s›ndan
gerekli iﬂlemleri yapmak için derne¤imize baﬂvurmaya ça¤›r›yoruz.”
Meﬂrutiyet Cd. Ravanda ‹ﬂhan› No:35/2
Beyo¤lu/‹stanbul
Tel: 0212 245 04 40
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Neden Feda?
Herkes düﬂünmek zorundad›r

Sami Türk’e yönelik feda eylemi
giriﬂiminin ard›ndan gazetelerde,
televizyonlarda boy gösteren “terör
uzmanlar›”, psikologlar, insanlar›n
neden bu tür eylemlere baﬂvurdu¤u
üzerine, bilimsel, sosyal temeli olmayan klasik nakaratlar› tekrarl›yorlar yine. “Ailesi sorunlu” terörist
profilleriyle bu kat› savaﬂ gerçe¤ini
aç›klayabileceklerini san›yorlar,
ama kendileri de fark›nda ki, aç›klayam›yorlar.
Terörist profili ç›karmay› b›rak›n. “Beyin y›kama” demagojilerinden vazgeçin. Emperyalizm ve faﬂizm nas›l bir kuﬂatma, nas›l bir zulüm uyguluyor ki, 15, 25 yaﬂlar›ndaki genç k›zlar, delikanl›lar, anneler, babalar, avukatlar, feda eylemlerine baﬂvurabiliyor?
K e n d i y a s a l a r › n a u y m a y a n l a r,
h a l k › a d a l e t s i z b › r a k a n l a r d › r feda
eylemlerinin sorumlusu.
Bugün iﬂbirlikçi AKP iktidar› ve
onun yalakalar› d›ﬂ›nda hiç kimse
bu ülkede “adaletin, hukukun” oldu¤unu iddia edemez. Burjuva güçlerden generallere, adalet mekanizmas›n›n en tepesindekilere kadar
herkes adaletin olmad›¤›ndan, büyük yara ald›¤›ndan, vicdanla cüzdan aras›na s›k›ﬂt›¤›ndan bahsediyorlar. Kuﬂkusuz bu kesimlerin adaletsizlikten bahsetmesi hakk›, hukuku savunduklar›ndan de¤il, adaletsizli¤in, hukuksuzlu¤un ucu kendilerine kadar uzand›¤›ndand›r. Adaletsizlik, bu kadar genel ve yayg›n
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bir hal alm›ﬂt›r.
Ülkemizde halk için hiçbir zaman ne hak, ne hukuk ne de adalet
olmad›. ‹ktidardakiler, her dönem
halka zulüm uygulad›. Devletle yüz
yüze geldi¤i her yerde halk, onun
sopas›yla tan›ﬂt›. Devrimcilere her
türlü vahﬂet reva görüldü. Oysa
devletin yasalar› da hukuku da vard›. Yasalar›na göre iﬂkence yasakt›,
infazlar, katliamlar yoktu, devlet
her vatandaﬂ›n›n can güvenli¤inden
sorumluydu. Fakat bunlar›n hepsi
bizzat devlet taraf›ndan ihlal edildi.
Devlet, k e n d i k o y d u ¤ u y a s a l a r a
uymad›.
En küçük, en s›radan demokratik
bir hakk› almak için bile onlarca insan ölmek zorunda kal›yor bu ülkede. Direnme hakk›n›n bile ancak
ölerek korunabildi¤i bir ülkede yaﬂad›¤›m›z ortaya konulmadan, feda
anlaﬂ›labilir mi?
Düzen, halka karﬂ› her türlü terörü uygulamay› kendine “hak” görüyor. Bunun da koﬂulsuz kabul
edilmesini istiyor. Peki bu kadar
keyfiyetin, haks›zl›¤›n, hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤in oldu¤u bir yerde
halk›n hak, hukuk, adalet istemeye
hakk› yok mu?
“Terör”, “ﬂiddet” d i y e t a r t › ﬂ a n l a r, 19-22 A r a l › k ’ › t a r t › ﬂ m a l › d › r l a r
e n b a ﬂ t a ; ülkemiz yak›n tarihinde
ondan daha büyük bir terör var m›?
“Terör” diyenler, devletin 19-22
Aral›k’ta hiç mi suçu yoktu sorusunu cevaplamal›d›rlar. E¤er varsa, o
suçun karﬂ›l›¤› ne oldu, onu da söylemelidirler. Kaç dava aç›ld› 19
Aral›k’la ilgili ve o davalar›n sonu cu ne oldu?..
19-22 Aral›k katliam›yla ilgili
bugün bilinmeyen hiçbir ﬂey yoktur.
Devletin o gün söyledi¤i her ﬂeyin
büyük bir yalan oldu¤u aç›¤a ç›kt›.
Peki, devletin yalanlar› belgeleriyle,
kendi resmi kurumlar›n›n raporlar›yla aç›¤a ç›kt› da ne oldu?

28 kiﬂi en vahﬂi biçimde katledilmiﬂ, hala “Hayata Dönüﬂ Operasyonu” deniliyor. F Tiplerinde tecrite
karﬂ› yap›lan direniﬂte 122 tutsak
yaﬂam›n› yitirmiﬂ: Hala hapishanelerde “reform” yap›ld›¤›ndan bahsediliyor. Katliamc›lara kimse dokunmad›, hala “hukuk devleti”nden söz
ediliyor.
Bugün terörden bahsedenler, bütün bunlara ne diyor, halka böyle bir
pervas›zl›k karﬂ›s›nda ne öneriyorlar?

Adaletsizlik dayat›l›yorsa
ne yap›lacak?
Biliyoruz ki, katliam karar› alan,
emrini veren as›l suçlular›n hiçbiri
hakk›nda dava bile aç›lmad›. Halk›n
öfkesini, tepkisini törpülemek için
katliam emirlerini uygulayan baz›
asker ve gardiyanlara dava aç›ld› fakat o da katliamdan de¤il, “görevi
kötüye kullanmak, kötü muamelede
bulunmak” gibi suçlardan...
Katliamlarla ilgili her türlü delil
vard›. Fakat hukuk yoktu; delilleri
yok sayd›. Davalar, y›llarca sürüncemede b›rak›ld›, baz› san›klar›n
ifadeleri bile al›namadan z a m a n
aﬂ›m›yla dosyalar kapat›ld›. Buna
karﬂ›l›k, katliam sald›r›s›nda ölmeyip de sa¤ kalan tutsaklara “silahl›
isyanda bulunmak” gibi suçlamalarla davalar aç›ld›.
Sonuçta tart›ﬂ›lmayacak tek bir
gerçek var; o da, hiçbir katil cezaland›r›lmad›. Evlatlar›n›n kömürleﬂmiﬂ cesetleriyle karﬂ›laﬂan anne-babalar y›llar boyunca adalet arad›lar.
Adalet yerini bulmad›. Baﬂta diri diri yak›lan 6 kad›n›n, 28 tutsa¤›n yak›nlar› olmak üzere, halk adaletsiz
kald›... Soru tüm ç›plakl›¤›yla ortadad›r: Adaleti uygulayacak olan
devlet, katilleri cezaland›rm›yorsa
halk, adaletsiz mi kalacak? Ne yapacak halk?

10 May›s 2009

Niye yap›ld› bu katliamlar?
Halk› sindirmek, susturmak için de¤il mi? Halk, en temel haklar› için
soka¤a ç›kt›¤›nda hemen polisin
bask› ve terörüyle karﬂ›laﬂ›yor. F Tipi hapishanelerde dört duvar aras›na
koydu¤unuz tutsaklara baﬂta tecrit
olmak üzere en insanl›k d›ﬂ› iﬂkenceler yap›l›yor. Bütün bunlara karﬂ›
halk›n direnme hakk› yok mu?
Ve daha vahimi, halk›n direnme
hakk› da yok ediliyorsa, çare nedir?
Halk direnme hakk›ndan vaz m› geçecek, yoksa, NE PAHASINA
OLURSA OLSUN, o hakk›n› kullanman›n bir yolunu mu bulacak?
Direnme hakk› insanl›k tarihinin
en tart›ﬂ›lmaz haklar›ndan biridir.
Ama devlet do¤rudan direnme hakk›na sald›rd›. Tutsaklar›n direniﬂini
k›rmak için baﬂvurmad›¤›
zorbal›k, uygulamad›¤› vahﬂet kalmad›. 122 insan yaﬂam›n› yitirdi Hikmet Sami
Türk’ün “reform yapt›k” dedi¤i o hapishanelerde. 122
sadece bir rakam de¤il, 122
insan.

Neden? Neden? Neden?
Sormadan anlamak
mümkün de¤ildir

Halk adaletsiz
kalamaz!

Psikolojik analizler yapmaya merakl› uzmanlar,
aç›n bak›n 122 insan›n yaﬂam›na. Direnme hakk›n› korumak
için, insanca yaﬂayabilmek için,
idealleri için yaﬂam›n› feda eden
122 insan›n hayat›na bak›n.
Oligarﬂinin kendi suçlar›n›, adaletsizliklerini gizlemek için ileri sürülen yalanlar›n, demagojilerin taﬂ›y›c›s› olmay›n. Sorun: Neden? Neden? Neden?..
Devletin terörü karﬂ›s›nda halk›n
sonsuza kadar susaca¤›n›, sinece¤ini mi san›yorsunuz? Halk›n adalet
isteme hakk› yok mu? Halk›n hesap
sorma hakk› yok mu?.. Zulmün yapan›n yan›na kâr kald›¤› bir düzenin
ad› nedir? Bu düzen insanca m›d›r?.. Bunlar tart›ﬂ›lmaks›z›n bu eylem tart›ﬂ›labilir mi?..

Say›: 179

Sorular›n cevab›n› T ürki ye
t a b l o s u n d a a r a y › n . Hamasi “terör”, “terörist” sözleriyle, hiçbir bilimselli¤i olmayan ucube “psikolojik” analizlerle feda eylemleri çözümlenemez. Anlamak için gerçeklere bak›n. Hikmet Sami Türk nas›l
biliyor neden hedef seçildi¤ini.
“Uzman”lar niye baﬂka nedenler
üretmeye çal›ﬂ›yor?
Feda eylemleri hakk›nda bir
araﬂt›rma yapan Chicago Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Robert Pape, ilk feda eyleminin Haziran
1982’de ‹srail’in Güney Lübnan’›
iﬂgal üzerine Hizbullah militanlar›
taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirtiyor.
Onun kendi ölçüleri içinde yapt›¤› araﬂt›rmalar›na göre, “80’lerde
dünyada 3 feda eylemi yap›lm›ﬂ,
90’larda bu say› 10’a ç›k›yor. Fakat

Feda eylemlerini ortaya
ç › k a r a n , a ç l › k t a n ö l e n l e r,
b o m b a l a r l a p a r ç a l a n a n l a r,
d i re n d i k l e r i i ç i n h e r t ü r l ü
zulme maruz
b › r a k › l a n l a r d › r.
sonra, 2001 ve 2002’de feda eylemi
say›s› 50’ye yükseliyor. Sonra art›ﬂ
devam ediyor. Birçok ülkede “ilk
kez” feda eylemleri gerçekleﬂtiriliyor. Sadece geçen y›l (2008) çeﬂitli
ülkelerde 500’den fazla feda eylemi gerçekleﬂtirilmiﬂ bulunuyor. (4
May›s 2009, Akﬂam Gazetesi’nde
Nagehan Alç›’n›n Pape ile yapt›¤›
röportajdan)
Rakamlardaki de¤iﬂimler, son

derece çarp›c›d›r. 2000’li y›llara kadar s›n›rl› say›da görülen feda eylemleri 2000’li y›llarla birlikte birden art›yor, feda eylemleri, dünyada
ve ülkemizde NEDEN belli bir dönemden sonra böyle yo¤unlaﬂt›, bunun cevab›, feday› anlaman›n ön
koﬂuludur. 2000’li y›llardan itibaren
ne oldu dünyada?
Hamasi “terör” demagojileri bu
soruyu cevaplar m›? Hay›r.
Emperyalizmin dünya halklar›n›
nas›l bir açl›¤a, sefalete mahkum etti¤ini görmeden, iﬂgallerle, darbelerle dünya halklar›na iﬂbirlikçilerin
diktatörlü¤ünün dayat›ld›¤› görülmeden, sosyalist sistemin y›k›lmas›yla birlikte emperyalizmin ekonomik, siyasi, askeri, kültürel, her
alanda geliﬂtirdi¤i pervas›z sald›rganl›k görülmeden, halklar›n fedada kendini gösteren büyük
öfkesi ve tepkisi anlaﬂ›lamaz.
ABD’nin ikiz kulelerine,
Pentagonu’na karﬂ› yap›lan
eylemden bir gün önce, yani
10 Eylül 2001’de ülkemizde
U¤ur Bülbül Taksim’de bir
feda eylemi gerçekleﬂtirmiﬂti. O gün “ n e d e n ? ” diye sormayanlar, ne U¤urlar’›, ne
Didem Akmanlar’› eleﬂtirme, yarg›lama hakk›na sahip
de¤ildir.
Neden ülkemizde insanlar kendilerini feda ederek adalet
ar›yorlar diye sormayanlar, ülkemiz
gerçeklerine gözlerini kapatanlard›r. Hikmet Sami Türk’ün yalanlar›n› bir kenara b›rakmadan, 19-22
Aral›k hapishaneler katliam›na bakmadan, kimyasal gazlarla yak›lan 6
kad›n›n kömürleﬂen cesetlerini görmeden, tecrit hücrelerinde direnme
hakk›n› kullananlara uygulanan zulmü anlamadan kimse feda eylemlerini anlayamaz!
“Psikolojik olarak sorunlu insanlar”, “Okuma seviyesi düﬂük
cahiller”, “kaybedecek bir ﬂeyleri
olmayan baﬂ›-boﬂ problemli tipler”,
“kör-dini motivasyonla eylem yap›yorlar”, “eylemden önce uyuﬂturucu kullan›yorlar” vs. vs. vs…
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Düzenin ideologlar›n›n, uzmanlar›n›n feda
eylemlerine getirdi¤i aç›klamalar(!) bunlar›n
ötesine geçmiyor. Feda gerçe¤i karﬂ›s›ndaki
acizliklerini, bini bir para etmeyen bu karalama ve
spekülasyonlarla örtmeye çal›ﬂ›yorlar. Feda savaﬂç›lar›n›n nas›l bir kiﬂili¤e sahip oldu¤unu, ailesiyle, çevresiyle iliﬂkilerinin nas›l oldu¤unu ö¤renmek ister misiniz? Bak›n bir feda
savaﬂç›s›, eyleminden k›sa bir süre
önce ailesine yazd›¤› mektubunda ne
diyor: “Çok ﬂaﬂ›raca¤›n›z› düﬂünmüyoru m. Çü nkü dos tlar›, arka daﬂlar› için yeri geldi¤inde can vermeyi, haram lokma yemem eyi,
o n u r l u , n a m u sl u o lm ay › si z l er d en
ö ¤ r e n d i m i lk . B u u ¤ u r d a ö l ü m ü s e verek, isteyerek kucakl›yorum.”
Ne görüyorsunuz bu sat›rlarda?
Ailevi sorunlar› m›? Psikolojik sorunlar› olan birini mi?..
Bilimsel olma iddias› taﬂ›yan
akademisyenler, uzmanlar, ayd›nlar,
burjuvazinin feda gerçe¤ine iliﬂkin
bu pespaye demagojilerini bir tarafa
b›rakmal›d›rlar. ‹nsan yaﬂam›nda
onurun, kiﬂili¤in, namusun, erdemin, dostlu¤un, arkadaﬂl›¤›n, halk
ve vatan sevgisinin yerini herkes bir
kez daha düﬂünmelidir. Çünkü o yer
düﬂünüldü¤ünde, fedan›n aç›klamas› da baﬂkalaﬂ›r.

Feda, emperyalist dünya
gerçe¤ine cevapt›r
Prof. Pape’nin yukar›da sözünü
etti¤imiz araﬂt›rmas›nda spekülasyonlara cevap veren bulgular da
var: Page, 467 feda eylemcisinin
geçmiﬂi üzerinde yapt›¤› araﬂt›rmada 4 kiﬂi haricinde hiçbirisinin yaﬂam› boyunca psikolojik sorunu olmad›¤›n› tespit ediyor ve “ B u i n s a n la rd a i z ola s y on ve b un a l›m s ö z ko n u s u d e ¤ i l . A k s i ne e n t e gr a s y o n v e
planlama enerjisi etraf›nda birleﬂi yorlar” diyor.
Ekranlarda ahkam kesen çokbil-
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I r a k ’ t a n Türkiye’ye, Sri
Lanka’dan Filistin’e, feda,
halklara zulmedilen her
yerde...
Feda eylemlerini ortaya
ç›karan emperyalist iﬂgall e r v e z u l ü m d ü r. Ya¤ma ve
t a l a n d › r. Adaletsizliktir.
Halklar›n onuruna yönelik
p e r v a s › z s a l d › r g a n l › k t › r.
miﬂlerin spekülasyonlar›n› boﬂa ç›karmaya devam ediyor olgular: Feda eylemlerinin “dini motivasyon”larla do¤rudan bir ilgisi olmad›¤›n› belirtiyor Page. Çünkü olgular gösteriyor ki, 1980 ile 2003 y›llar› aras›nda en çok feda eylemi yapan örgüt, “müslüman bir örgüt”
de¤il, Marksizm-Leninizmden etkilenmiﬂ ve Hindu bir grup olan Tamil
Gerillalar›’d›r. Bu y›llar aras›nda
Tamiller 76, Hamas 55, Hizbullah
ise 41 feda eylemi yapm›ﬂ.
Burada çok daha belirleyici bir
noktaya vurgu yap›l›yor: ABD’nin
Afganistan ve Irak’› iﬂgalinden sonra feda eylemlerinin say›s› daha da
artm›ﬂt›r. Page, “Mesele ‹slam’da
de¤il, iﬂgalde” diye özetliyor bu sonucu. Evet, sorunun özü buradad›r.
Bilançosu ç›kar›labilen feda eylemlerinin yüzde 95’i Amerikan iﬂgaline karﬂ› direniﬂ olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Gerçek ortadad›r: Feda
eylemlerini ortaya ç›karan emperyalist iﬂgaller ve zulümdür. Ya¤ma ve
taland›r. Adaletsizliktir. Halklar›n
onuruna yönelik pervas›z sald›rganl›kt›r. Feda eylemlerini ortaya ç›karan, açl›ktan ölenler, bombalarla parçalananlar, direndikleri için her türlü
zulme maruz b›rak›lanlard›r.
Yüzlerce kay›p var ülkemizde.

Yüzlerce
infaz,
binlerce “faili meçhul”. Onlarca kitle
katliam›... ‹ﬂkencede ölenler var
yüzlerce. Bunlar
kimsenin reddedemeyece¤i gerçekler. Ve fakat, bir di¤er gerçek daha
var ki; katledenler, kaybedenler, iﬂkence yapanlar devlet taraf›ndan
korunuyorlar. Kendine insan›m diyen herkes sorsun, adalet yerini nas›l bulacak?
Hapishanelerde öldüren, sakat
b›rakan tecrit zulmüne karﬂ› 122 insan ﬂehit düﬂtü. Hapishanelerde tecrit devam ediyor. Öyle ki, 7 y›l süren direniﬂin sonucunda tecritte bir
gedik açacak bir genelge ç›kartt›r›ld›. AKP iktidar›n›n imzas›yla, Baﬂbakan›ndan bakanlara kadar hepsinin sözüyle yay›nlanan 45/1 genelgenin 10 Saatlik Sohbet Hakk›’na
iliﬂkin maddesi hala hiçbir F Tipinde uygulanm›yor.
F Tiplerinde tecrit iﬂkencesi sürdü¤ü gibi yeni keyfi uygulamalar
gündeme getiriliyor. Tecrit içinde
tecrit yaﬂat›l›yor tutsaklara. Bütün
bunlar› görmeden feda eylemini anlamak mümkün mü?
19 Aral›k ve tecrit, Sami Türk’e
yönelik sözkonusu eylemi anlaman›n ön koﬂuludur. Bir feda eyleminde ﬂehit düﬂen ﬁengül Akkurt, feda
eylemine giderken 19 Aral›k’ta katledilen ﬂehitlerin yak›nlar›na ﬂöyle
sesleniyordu: “Analar›m›z, evlad›n›n, eﬂinin, kardeﬂlerinin yanm›ﬂ,
parçalanm›ﬂ, tan›nmaz bedenlerine
sar›lanlar. Ve büyük bir gururla
‘onurumuzsunuz’ diyenler. Ac›s›n›
a¤›tlarla da¤layanlar. Bu hesap sizin için...”
Hala tecrit sürüyor F Tipi hapishanelerde. Tecrit hala öldürmeye
devam ediyor. Peki ne olacak, yok
mu say›lacak bu? Tutsaklar, zulmün
eline mi b›rak›lacak?.. Diri diri yak›lanlar unutulacak m›?.. Açl›¤a,
adaletsizli¤e raz› m› olunacak?.. Feda iﬂte bunlara verilmiﬂ tarihsel bir
cevapt›r.
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Yeni A dalet B akan›’na ‹ lk Ç a¤r›:

TECR‹TE SON VER!
Sadullah Ergin, 122 Ölümün ve Tecrit
Zulmünün S orumlulu¤unu m u Ü stlenecek?
Verilen Sözü mü Tutacak?
AKP hükümeti Adalet Bakanl›¤›’na Sadullah Ergin’i getirdi. 2002
y›l›ndan beri AKP milletvekili olan
Ergin, Adalet Bakan› olmadan önce
AKP Grup Baﬂkanvekili’ydi.
Sadullah Ergin ismi daha önce
Hatay’da ki ihale yolsuzluklar›yla
duyulmuﬂtu. Hatay’daki tüm devlet
ihalelerini AKP’li müteahitlere peﬂkeﬂ çekti¤i, büyük ihalelerin yan›nda en küçük iﬂlerin kimlere verilece¤ini dahi kendisinin belirledi¤i
ortaya ç›km›ﬂt›. Ayr›ca, Hatay’da
ihalelerin çok büyük k›sm›n›n verildi¤i ﬂ i r k e t i n resmi avukat› da Sadullah Ergin’di. Ergin hakk›nda bu
yolsuzluklar›ndan dolay› savc›l›k
taraf›ndan bir fezleke de haz›rlanm›ﬂt›. Yine oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›n›n bir parças› olarak gündeme

getirilen AKP’nin kapat›lmas› davas›nda da siyasi yasak getirilmek istenenler aras›nda bulunuyordu.
G›rtla¤›na kadar yolsuzluklara
bulaﬂm›ﬂ, ad› “Ali Dibo”ya ç›km›ﬂ
biri ﬂimdi Adalet Bakan› oldu. Böyle birinin adalet da¤›tmas› mümkün
mü?
Ergin’in Adalet Bakanl›¤›’n›n
kendinden önceki AKP’lilerden
farkl› olmas› için bir neden gözükmüyor. Kendisinden önce ayn› görevi yapan Cemil Çiçek ve M. Ali
ﬁ a h i n, adalet ad›na yapt›klar› adaletsizliklerle an›l›yorlar.
Kontrgerillan›n güvendi¤i, her
devrin adam›, doland›r›c› Yimpaﬂ
ﬂirketinin eski avukatlar›ndan, F
Tiplerinde tecritin uygulay›c›s›, verdi¤i sözü tutmayan yalanc› Cemil

Hikmet Sami’nin
‘Kahramanlar›’
Eski Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün, bir feda eyleminden
sa¤ kurtulmas›ndan sonra burjuva
bas›nda Türk’ün korumalar› üzerine kahramanl›k senaryolar› yaz›ld›.
Korumalar ne kadar da “kahramanca!” ve “fedakarca!” davranm›ﬂlard›; feda savaﬂç›s›n›n üzerine atlam›ﬂlard› misal; hatta tam ikinci
bomban›n dü¤mesine basarken engel olmuﬂlard›; bir baﬂka senaryoya
göre, ani bir hareketle feda savaﬂç›s›n›n eline vurup silah›n› düﬂürmesini sa¤lam›ﬂlard› vs. vs.
Korumalar›n kahramanl›¤› ve
fedakarl›¤› tek kelime ile “senaryo”
idi; bunu da en iyi kendileri biliyor-

Say›: 179

lar; e¤er feda eylemindeki aksakl›k
olmasayd›, k›llar›n› bile k›p›rdatacak zamanlar›, halleri olmayacakt›... Bunu da en iyi kendileri biliyor; ama düzenin “kahramanlara”
ihtiyac› var. Düzenin, sahip olamad›¤› fedakarl›k, cüretkârl›k örneklerine ihtiyac› var. Bu yüzden senaryolar yaz›p, bu senaryolar üzerine
de “kahramanlara” ödül veriyorlar.
Evet, Sami Türk’ün korumalar›na 1 0 m a a ﬂ t u t a r › n d a p a r a ö d ü l ü
verilece¤i aç›kland›.
Korumalar, burjuvalar›n, burjuva politikac›lar›n en büyük açmaz›d›rlar. Çünkü onlar nihayetinde

Çiçek’in;
Günlük,
ayak üstü yalanlar›yla tan›nan, tecrit uygulay›c›s›, iﬂkenceci katil
polis ve gardiyanlar›n koruyucusu, Deniz
Feneri doland›r›c›l›¤›n›n hamisi M.
Ali ﬁahin’in mirasc›s› olacak yeni
bakan.
Önünde iki yol var:
Ya 122 insan›n katledilmesinin
miras›n› ve sorumlulu¤unu devral›p, verdi¤i sözü tutmayan meslektaﬂlar›n›n riyakarl›¤›n› sürdürecek,
ya da tecrite son verecek.
‹kinci yolu kendili¤inden tercih
etmeyecektir. AKP iktidar›n› iyi tan›d›¤›m›z için bunu kesinlikle biliyoruz. O da kontrgerilla devletine,
AKP’nin zihniyetine göre hareket
edecek, AKP’nin halk düﬂman› adaletini ve tecrit politikas›n› uygulayacakt›r. Ama bu durum elbette hiç
de¤iﬂmez de¤ildir. De¤iﬂebilir, onu
de¤iﬂtirecek tek ﬂey de, elbette mücadeledir.

“maaﬂl›” memurlard›r. Hiçbiri burjuva çocuklar› de¤illerdir. Halk›n
çocuklar›d›rlar. Çok çeﬂitli etkenlerle r u h l a r › n › , k e n d i l e r i n i s›n›f
düﬂmanlar›na satm›ﬂlard›r. Ama ya
bir gün kendilerini burjuvaziye satmaktan vazgeçerlerse.. ya bir gün
ruhlar›, kendi kökenlerini hat›rlarsa...
Burjuvazi, en geliﬂmiﬂ koruma
önlemleri içinde dahi, bu ihtimalin
korkusundan hiç kurtulamaz. ‹ﬂin
bir yan› da ﬂudur ki, parayla koruyanlar, gün gelir parayla koruduklar›n› satarlar da. Paral› korumalar›
olan hiç kimsenin “korunma” güvencesi yoktur... Ama daha önemlisi ﬂudur ki, kendilerine çok sad›k
korumalar da yetiﬂtirseler, bir feda
savaﬂç›s›n›n karﬂ›s›nda hiçbirinin
korunma ﬂans› yoktur. “Feda”n›n
gerçe¤i ve gücü de buradad›r zaten.

TECR‹T
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“H‹KMET SAM‹ TÜRK YALAN
SÖYLEMEY‹ BIRAKMALIDIR”
TAYAD’l› Aileler,
eski Adalet Bakan› Sami
Türk’ün kendisine yönelik eylemden sonra kanal kanal dolaﬂ›p eski
yalanlar›n› tekrarlamas› üzerine, 4
May›s 2009’da yapt›¤› aç›klamayla
"Hayata Dönüﬂ Operasyonu" ile ilgili yalanlar› ve gerçekleri bir kez
daha ortaya serdi. TAYAD’l› Aileler’in aç›klamas›n› k›saltarak yay›nl›yoruz:

H‹KMET SAM‹ T ÜRK
YALAN SÖYLEMEY‹
BIRAKMALIDIR
‹ﬁTE H ‹KMET SAMi
TÜRK’ÜN "HAYATA
DÖNÜﬁ OPERASYONU"
ÜZER‹NE YALANLARI
VE GERÇEKLER!
Hikmet Sami Türk kendisine yap›lan sald›r›dan kurtulduktan sonra
nerede ise her televizyon kanal›na
ç›karak HAYATA DÖNÜﬁ OPERASYONU üzerine güzellemeler
yapmaya baﬂlad›. Asl›nda bu güzellemeleri hiç b›rakmad›. 19 Aral›k
2000 tarihinden bugüne b›kmadan,
usanmadan güzellemeleri tekrarlamaya devam etti. Üstelik bu güzellemelerin tümü de koca birer YALANDI. Buna ra¤men Hikmet Sami Türk yalanlar› tekrarlamaya devam ediyor. Boﬂuna çaba! Gerçekleri hiçbir yalan örtemez. Nitekim
Hikmet Sami Türk de örtemiyor.
M›zrak çuvala s›¤m›yor. Biz de ›srarla gerçekleri hayk›rd›k. Hayk›rmaya da devam edece¤iz. ‹ﬂte Hikmet Sami Türk’ün yalanlar› ve gerçekler;

YALAN 1; 19 Aral›k Operasyonu zorunluluktu, F Tiplerinin aç›lmas› zorunluluktu. Ko¤uﬂ sistemi
tutsaklar›n sa¤l›klar›n› tehdit etmekte idi. F tiplerinde çok rahat
edeceklerdi. Ko¤uﬂ sisteminde mafya egemendi, uyuﬂturucu-silah ve
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her türlü yasad›ﬂ› iﬂ yap›lmakta idi.

GERÇEK 1 ; Adalet Bakanl›¤›
F Tiplerini açmadan önce sürekli
ko¤uﬂ sisteminin aleyhine yay›nlar
yapt›. E¤er ko¤uﬂ sisteminde böyle
sa¤l›k aç›s›ndan sorunlar yaﬂan›yorsa bunun sorumlusu Adalet Bakanl›¤›’d›r. Ko¤uﬂ sisteminde asgari temizlik ﬂartlar›n› tutsaklar sa¤lamaktad›r. Hapishanelerde uyuﬂturucu,
silah sat›ﬂ› gibi iﬂler ise tamamen
a d l i t u t u k l u l a r aras›nda olmaktad›r
ve bu pazardan hapishane yöneticileri pay almaktad›r... Hikmet Sami
Türk’ün bunu bilmemesi mümkün
de¤ildir. 19 Aral›k Operasyonunun
nedeni tutsaklar›n içinde bulundu¤u
hapishane koﬂullar› de¤ildir. E¤er
böyle olsa idi Adalet Bakanl›¤› F
Tiplerinin yap›m›na ve operasyona
harcad›¤› paran›n nerede ise milyonda birine tüm bu sorunlar› çözebilirdi. F Tipleri esas olarak halka
tehdit amac›yla yap›lm›ﬂt›r. F Tipleri ile tutsaklar tecride al›nmak istenmiﬂtir... Dönemin Baﬂbakan› Bülent
Ecevit operasyonu IMF politikalar›n› daha rahat uygulayabilmek için
yapt›klar›n› söylemiﬂtir. Bülent
Ecevit gerçe¤i söylemiﬂtir.

YALAN 2; 19 Aral›k Hayata
Dönüﬂ Operasyonu öncesi devlet
hapishanelere hâkim de¤ildi, say›m
ve arama yap›lam›yordu…
GERÇEK 2 ; Siyasi örgütlerin
hapishanelere hâkim oldu¤u koca
bir yaland›r. Adalet Bakanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› hapishaneleri tam anlam›yla denetim alt›nda tutmaktad›r. 19 Aral›k 2000 tarihine kadar
hapishanelerde onlarca siyasi ve adli tutsak asker ve gardiyanlar›n sald›r›lar›nda vahﬂice öldürülmüﬂtür.
‹zmir Buca’da, Ümraniye’de, Burdur’da, Ulucanlar’da, Diyarbak›r’da tutsaklar tüm kemikleri k›r›larak, kafalar› k›r›larak vahﬂice öldürülmüﬂtür. Adalet Bakanl›¤› böylesine pervas›zca katliamlar›n yap›l-

d›¤› hapishanelere egemen olamad›¤›n› iddia edebilir mi? Hapishanelerin tümünde say›mlar ve aramalar
düzenli yap›lm›ﬂt›r. Her say›m ve
aramadan sonra da tutanaklar tutulmuﬂtur...

YALAN 3; Siyasi örgütler üyelerine zorla ölüm orucu eylemi yapt›r›yorlard›.
GERÇEK 3 ; Hangi örgütün
bask› gücü insanlara zorla ölüm
orucu eylemi yapt›r›r? Hangi örgütün gücü insanlar› 100 gün, 200
gün, 300 gün hatta 580 gün aç b›rakmaya yeter? Hikmet Sami Türk
böyle yalanlarla insanlar› kand›rmaya çal›ﬂaca¤›na ﬂu yal›n gerçe¤i kabul etmelidir; insanlara zorla ölüm
orucu yapt›ramazs›n›z, aç b›rakamazs›n›z, ancak insanlar kendi iradeleri ile aç kalabilirler, ölüm orucu
eylemi yapabilirler. Bunun için de
güçlü bir halk ve vatan sevgisi olmas› gerekir. Ancak bu sevgiyi yüreklerinde taﬂ›yanlar ölüme yatabilirler.

YALAN 4; 19 Aral›k Hayata
Dönüﬂ Operasyonu ölüm orucu eylemcilerinin hayatlar›n› kurtarmak
için yap›lm›ﬂt›r.
GERÇEK 4 ; Hayata Dönüﬂ
Operasyonu baﬂlayana kadar hayat›n› kaybeden hiçbir tutsak, ölüm
orucu eylemcisi yoktur. Ama operasyonda 28 tutsak hayat›n› kaybetmiﬂtir. ﬁimdi 28 tutsa¤›n hayat› kurtar›lm›ﬂ m› oldu? 28 tutsak öldürülerek mi hayata döndürüldü? Kald›
ki ölüm orucu eylemi Hayata Dönüﬂ
Operasyonu’ndan sonra kitleselleﬂerek devam etmiﬂ ve 7 y›l sürmüﬂtür. Toplam 122 insan hayat›n› yitirmiﬂtir. Hani bu operasyon ölümleri
önlemek için yap›lm›ﬂt›?
YALAN 5; Operasyon iktidar›n
tercihi de¤ildi. Tutsaklar haks›z direndikleri için operasyon yap›lmak
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karﬂ› tüfek, tabanca gibi ateﬂli silahlar kullanm›ﬂlard›r.

zorunda kal›nd›.

GERÇEK 5 ; 19 Aral›k Operasyonu karar› çok önceden al›nm›ﬂt›. Ancak bu operasyona ve katliama halk nezdinde meﬂruluk kazand›rmak için, halk› kand›rmak
için baz› manevralar yap›lmas› gerekiyordu. Nitekim bunun için Sa¤malc›lar Hapishanesi’ne baz› heyetlerin gitmesine izin verildi. Sanki
tutsaklar uzlaﬂmak istemiyor, keyfi
olarak ayak diretiyorlard›.
Heyet üyelerinden Mehmet Bekaro¤lu operasyondan sonra yapt›¤›
aç›klamada "kand›r›ld›klar›n›, kullan›ld›klar›n›…" söyledi.

GERÇEK 11;... Sa¤malc›lar

yonundan önce ölüm orucu eylemcileri bir aç›klama yaparak operasyon yap›l›rsa, ölümleri engellemek
için kendilerini yakacaklar›n› beyan
etmiﬂlerdir. Buna ra¤men operasyon baﬂlay›nca Sa¤malc›lar, Ümraniye, Çanakkale, Ceyhan, Çank›r›
hapishanelerinde birer ölüm orucu
eylemcisi kendisini yakm›ﬂt›r... Sadece Çanakkale Hapishanesi’nde
Fidan Kalﬂen yanarak ölmüﬂ, ama
di¤er tüm hapishanelerde yanan
ölüm orucu eylemcilerine askerlerin
ateﬂ açmas› sonucu eylemciler kurﬂunla ölmüﬂlerdir.

ateﬂ açm›ﬂ, silahl› çat›ﬂma bunun
sonucunda baﬂlam›ﬂt›r. Hatta Hikmet Sami Türk’e göre tutsaklar askerlere karﬂ› lav silah› kullan›nca
askerler de ateﬂ açm›ﬂt›r.
GERÇEK 1 0; Silahl› çat›ﬂma
yaﬂanmam›ﬂ, askerler tutsaklara
ateﬂ açm›ﬂt›r. Operasyonun hiçbir
aﬂamas›nda ve hiçbir hapishanede
askerlere karﬂ› silah kullan›lmam›ﬂt›r. Tutsaklar›n tek silah› bedenleri
ve yürekleri olmuﬂtur. Buna karﬂ›n
askerler bütün operasyon boyunca
20 000 (yirmi bin) bomba, çeﬂitli
kimyasal silahlar, bilinmeyen say›da kurﬂun kullanm›ﬂlard›r...

Hapishanesi’nde yap›lan keﬂif esnas›nda mahkeme hâkimi ve bilirkiﬂi
taraf›ndan 49 tane kurﬂun giriﬂi tespit
edilmiﬂtir. Bu at›ﬂlar›n tümünün idare blo¤undan ko¤uﬂlara do¤ru oldu¤u da tespit edilmiﬂtir. Yani tutsaklara do¤ru idare blo¤undan ateﬂ aç›lm›ﬂt›r. Ve bu durum bilirkiﬂi taraf›ndan tespit edilmiﬂtir. Ayr›ca operasyondan sonra yine Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde Adli T›p uzmanlar› taraf›ndan keﬂif yap›lm›ﬂ, bu keﬂifte de
tüm kurﬂun at›ﬂlar›n›n d›ﬂar›dan
içeriye do¤ru, yani tutsaklar›n bulundu¤u ko¤uﬂlara do¤ru yap›ld›¤›,
buna karﬂ›n tutsaklar›n bulundu¤u
yerden yap›lan tek bir at›ﬂ›n bile olmad›¤› tespit edilmiﬂtir.
Operasyonun yap›ld›¤› tüm hapishanelerde h›zla onar›mlar yap›lm›ﬂ, hapishaneler tekrar boyanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla deliller karart›lm›ﬂt›r. Operasyondan hemen sonra gazetecileri toplay›p Sa¤malc›lar Hapishanesi’ne götüren Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk’tür. Gazetecilere
bir tak›m silahlar göstererek bunlar›n tutsaklar taraf›ndan askerlere
karﬂ› kullan›ld›¤›n› iddia etmiﬂtir.
Oysa bu esnada operasyon hakk›nda soruﬂturma aç›lm›ﬂ durumdad›r.
Bakan yetkilerini mahkemeleri,
savc›lar› etkilemek için kullanm›ﬂt›r. Sa¤malc›lar Hapishanesi’ndeki
operasyon için tutsaklar aleyhine
aç›lan davaya bakan mahkemenin
ald›¤› katliam yerinin mühürlenmesi karar›na itiraz ederek mühürleme
karar›n› kald›rtm›ﬂt›r. Davaya mevcut yasalar uyar›nca bakmaya çal›ﬂan hâkimler üzerinde bask› kurmuﬂ, bu hâkim ve savc›lar› baﬂka
yerlere sürmüﬂtür...
Görüldü¤ü gibi Hikmet Sami
Türk’ün suçlar› say›lamayacak kadar çoktur...
Hikmet Sami Türk buna ra¤men
susmamaktad›r. Görmelidir ki art›k
kimseyi kand›ramamaktad›r. Gerçeklerin üstü örtülememektedir.

YALAN 8; Sa¤malc›lar Hapis-

YALAN 11; Tutsaklar askerlere
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YALAN 6; 19 Aral›k Hayata
Dönüﬂ Operasyonu’nda asker sald›rmam›ﬂ, tutsaklar isyan etmiﬂtir.
GERÇEK 6 ; Operasyonu yapmak üzere Gölbaﬂ›’nda özel bir birlik haz›rlanm›ﬂt›r. Hapishane maketleri üzerinde operasyon tatbikatlar› yap›lm›ﬂt›r. Baz› hapishanelerde
ise tatbikatlar bizzat hapishanede
yap›lm›ﬂt›r. ... Operasyonda en az
20 bin asker görevlendirilmiﬂtir.
Operasyon 19 Aral›k 2000 sabah›
saat 05.00’da 20 hapishanede ayn›
anda baﬂlam›ﬂt›r. ﬁimdi sormak gerekli böyle bir ﬂey mümkün müdür?
Tutsaklar 20 hapishanede ayn› anda, ayn› saatte mi isyan etmiﬂlerdir?

YALAN 7; Tutsaklar birbirlerini yakm›ﬂlard›r.

GERÇEK 7 ; 19 Aral›k operas-
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hanesi’nde diri diri yanan 6 kad›n›
arkadaﬂlar› yakm›ﬂt›r.
GERÇEK 8 ; Operasyon esnas›nda Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde
6 kad›n diri diri yak›lm›ﬂt›r. Ayn›
ko¤uﬂtan sa¤ kurtulan arkadaﬂlar›n›n anlat›mlar›na göre, ko¤uﬂun tavan› delinmiﬂ, içeriye toz serpilmiﬂ,
daha sonra bu toz tutuﬂturulmuﬂtur.
Tozun tutuﬂmas› ile birlikte dalga
dalga yay›lan bir alev topu tüm ko¤uﬂu kaplam›ﬂt›r. Birkaç saniye
içinde gerçekleﬂen bu yay›lma esnas›nda o kadar büyük bir ›s› oluﬂmuﬂtur ki pencerelerin demirleri d›ﬂar›ya do¤ru e¤ilerek bükülmüﬂtür. Ko¤uﬂun içindeki bütün eﬂyalar adeta
erir gibi yanm›ﬂt›r. 6 kad›n bu ateﬂin
içinde kavrulmuﬂtur. Tümünün cenazeleri tan›nmayacak haldedir.

YALAN 9; Operasyonda ölen
iki askeri tutsaklar öldürmüﬂtür.
GERÇEK 9 ; Ümraniye ve Çanakkale Hapishaneleri’nde birer tane olmak üzere iki asker ölmüﬂtür.
Otopsi raporlar› ve bilirkiﬂi mütalaalar› göstermiﬂtir ki askerlerin ölümüne yol açan silahlar "yüksek kinetik enerjili silahlardand›r”. Bu tür
silahlar G 3 diye tan›mlanan tüfekler olup askerlerde bulunmaktad›r.
YALAN 10; Tutsaklar askerlere
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Adaletsizli¤in
Adalet
Bakanlar›
Suçlulu¤u her ﬂeyinden belli
oluyor. Gözlerinden, sürekli aln›n›
ovuﬂturan elinden... Spikerlerin sordu¤u sorular karﬂ›s›nda, TAYAD
Baﬂkan›’n›n telefonla kat›ld›¤›
programda s›ralad›¤› gerçekler karﬂ›s›nda, elini aln›n›n üzerinde dolaﬂt›r›p duruyor. Bir spiker, "içiniz rahat m›?" diye sordu¤unda da ayn›
konumda yine. Bir suçlu ne yaparsa
öyle bir soru karﬂ›s›nda o da öyle
yap›yor. H›k m›k diyor cevap veremiyor. Rahat dese bir türlü, demese
bir türlü..
Ekrandaki suçlu, bir Adalet Bakan›. Oligarﬂinin tüm Adalet Bakanlar› gibi suçlu o da.
Düzen partileri içinde ve düzen
partilerinin iktidarlar›nda milletvekili, bakan, parti yöneticisi veya
benzeri konumlarda yer alan burjuva politikac›lar, halka karﬂ› iﬂlenen
suçlar›n da failleri veya suç ortaklar›d›rlar. Zira görevleri faﬂist düzeni
devam ettirmek olan burjuva politikac›lar› halka karﬂ› sürdürülen savaﬂta oligarﬂi ad›na yasama, yürütme görevlerini üstlenirler.
Hepsi ﬂu veya bu ölçüde suçun
içinde olmakla birlikte, burjuva politikac›lar içinde, oligarﬂik hükümetler içinde “ si c il i e n kaba r›k”
olanlar›n baﬂ›nda, Adalet ve ‹çiﬂleri
Bakanlar› gelir. Bu iki bakanl›k,
halka karﬂ› savaﬂta “kilit” önemdedir. O nedenle Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na atananlar, oligarﬂinin en
has kadrolar› aras›ndan seçilirler.
Oligarﬂinin “has kadrosu” olmak
demek, elbette en baﬂta, halk›n kan›n› dökmekte pervas›z olmakt›r.
Adalet Bakanl›¤› koltu¤unda genel olarak gerici ve faﬂist partilerin,
gerici ve faﬂist kurmaylar›n›n olmas›, bu anlamda tesadüfi de¤ildir.
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Mesela, Özall› ANAP iktidarlar›n›n
de¤iﬂmez Adalet Bakan› partinin
kurmaylar›ndan faﬂist O l t a n S u ng u r l u’ydu. Yine M e h m e t Topaç,
islamc› düzen partisinin (Refah Partisi) kurmaylar›ndan ﬁ e vk et K a z a n, kontgerillac› M e h m e t A ¤ a r,
katliamc›l›¤› tescilli bir halk düﬂman› olan Hikmet Sami T ü r k, oligarﬂinin vazgeçmedi¤i faﬂist kadrolar›ndan Cemil Çiçek, AKP’nin iﬂibirlikçi politikalar›n› uygulamak
için kendini paralayan M. Ali ﬁahin
bunlar›n sadece bir k›sm›d›r.
Bilinir ki, Adalet Bakanlar› asl›nda her türlü adaletsizli¤in bakanlar›d›r. Halk› teslim almaya yönelik
tüm politikalarda ve bu politikalar›n
uygulanmas›nda, onlara özel görevler yükler oligarﬂi. Halka karﬂ› iﬂlenen suçlarda iﬂin hukuki z›rh›n› bu
bakanl›k oluﬂturur.
Adalet Bakanl›¤› bürokrasisi de,
bakanl›¤›n bu iﬂlevine uygundur.
“Devletçi” gerici, faﬂist kadrolaﬂman›n en oturmuﬂ oldu¤u bakanl›klardand›r. Defalarca iﬂkence operasyonlar›na, katliamlara karar vermiﬂ,
bu kararlar› uygulam›ﬂ bir bürokrasiye sahiptir.
Adalet Bakanl›¤›, düzenin kendine yükledi¤i rolü, iki alandaki icraatlar›yla yerine getirir: H a p i s h a n e l e r ve yarg› mekanizmas›. Her
iki alanda yaﬂananlar, Adalet Bakanlar›’n›n neden “adaletsizli¤in”
bakanlar› oldu¤unu da gösterir.
Adaletsizli¤in, baﬂka bir deyiﬂle
a d a l e t a d › n a z u l m ü n kendini en
ç›plak gösterdi¤i yerlerin baﬂ›nda
H A P ‹ S H A N E L E R gelmektedir.
Hapishaneler, istisnalar-kesintiler
olmakla birlikte, esas olarak her dönem iﬂkence ve zulüm evleri durumundad›rlar. Oligarﬂinin bu alanda
devrimci tutsaklara karﬂ› uygulad›¤›

teslim alma politikas›, denilebilir ki,
12 Eylül’den bu yana kesintisiz uygulanan bir politikad›r. Döneme göre, hapishanelerdeki uygulamalar›n
politikalar›n biçimleniﬂinde farkl›l›klar olsa da, hiçbir iktidar, bu
amaçtan vazgeçmemiﬂtir. Bu nedenle hapishaneler genelinde veya
tek tek ﬂu veya bu hapishane özelinde, operasyonlar hiç eksik olmam›ﬂt›r. “Benim bakanl›¤›mda hapishanelerde hiçbir operasyon olmad›,
hiç iﬂkence yap›lmad›” diyebilecek
T E K B ‹ R A D A L E T BAKANI B‹ L E YOKTUR. O nedenle de adalet
bakanlar›n›n suç dosyalar› her zaman oldukça kabar›k olmuﬂtur.
‹kinci olarak, halk› sindirme politikalar›n›n en temel ve de¤iﬂmez
ayaklar›ndan biri de YA R G I mekanizmas›d›r.
Yarg›, halka karﬂ› sürdürülen savaﬂta özel bir rol oynamaktad›r. Y›llard›r devrimcilere karﬂ› her türlü
hukuksuzluk, bu mekanizma arac›l›¤›yla sürdürülmektedir. ‹ﬂkenceler, katliamlar, infazlar bu mekanizma arac›l›¤›yla himaye edilmektedir. Halk düﬂmanlar›, katiller, iﬂkenceciler bu mekanizma sayesinde aklanm›ﬂ, “temize” ç›kar›lm›ﬂlard›r.
Bu mekanizman›n elbette ki, do¤rudan siyasi sorumlusu adalet bakanlar›d›r.
Böyle oldu¤u içindir ki; bu ülkede Adalet Bakan› olmak demek,
halka karﬂ› iﬂkencelerin, katliamlar›n, keyfili¤in, k›sacas› halk› teslim
alman›n sürdürücüsü ve uygulay›c›s› olmak demektir.
Halka karﬂ› o koltukta oturduklar› sürece karﬂ›-devrimci bir savaﬂ›
sürdürenler elbette temiz kalamazlar. O koltukta oturan hiçbir Adalet
Bakan›’n›n eli ve vicdan› temiz de¤ildir. Hepsi halk›n kan›n› ak›tm›ﬂ,
devrimcilere karﬂ› bask›, terör ve
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sindirme politakalar›nda önemli roller üstlenmiﬂlerdir.
Burjuva demokrasilerindeki biçimsel özerkli¤e dahi hiçbir zaman
sahip olmayan faﬂizmin yarg›s›,
do¤rudan iktidarlara ba¤l›d›r ve bu
ba¤l›l›k sonucunda, yarg› mekanizmas› oligarﬂi içi iktidar kavgalar›nda da istenmeyen güçlerin tasfiyesi
için kullan›lmaktad›r. Bugün düzen
güçlerinin yaﬂad›klar› çat›ﬂmada
Adalet Bakanl›¤›’n›n oynad›¤› rol
gözler önündedir.

Kabar›k S uç D osyalar›
12 Eylül Cuntas› sonras› y›llar›n
ilk adalet bakanlar›ndan biriydi Ol t a n S u n g u r l u. Onun döneminde,
tutsaklar yo¤un iﬂkence ve sald›r›lar
yaﬂad›lar. Sungurlu, 12 Eylül faﬂist
cuntas›n›n hapishanelerde baﬂlatt›¤›
uygulamalar›n ve politikalar›n “sivil” sürdürücüsü oldu.
Daha sonra Adalet Bakan› olanlardan M e h m e t Topaç, tutsaklar›
teslim alma politikas›n›n yeni ad›mlar›ndan biri olarak gündeme getirilen ‘1 A¤ustos Genelgesi’nin mimar› oldu. Bu genelgeyle, tutsaklar›n cunta y›llar›nda kan can pahas›na kazand›¤› her ﬂey bir ç›rp›da
al›nmaya çal›ﬂ›l›yordu.
Mehmet Topaç bu faﬂist genelge
ve sald›r› ile an›ld› hep. Nitekim
Mehmet Topaç bu suçlar›n›n karﬂ›l›¤›n› daha sonra devrimcilerin bir
eyleminde ödeyecekti..
ﬁevket Kazan ve M e h m e t A ¤ a r
1996’da halka karﬂ› sürdürülen
kontrgerilla politikalar› ve hapishanelere yönelik “hücre tipi” sald›r›lar› ile an›ld›lar. 1996 y›l›ndaki ölüm
orucu döneminde 12 devrimci tut sa¤›n ﬂehit düﬂmesinin ve onlarcas›n›n sakat kalmas›n›n sorumlusuydu ikisi. Ayr›ca Mehmet A¤ar halka
karﬂ› sürdürülen kay›p, katliam ve
infazlarda da “yarg›”y› aç›ktan kullanmaktan çekinmedi.
O dönem ölüm orucunun anlaﬂmayla bitirilmesini isteyenlere karﬂ›
dönemin Adalet Bakan› ﬁevket Kazan ‘... ölürlerse ölsünler ’ diyebiliyordu. Üstelik tutsaklar›n ölüm oru-
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cu yapmad›klar›n›, “gizli gizli yedikleri” yalan› ile halk› aldatmaya
çal›ﬂ›yordu.
Bu arada belirtmek gerekir ki,
Adalet Bakanl›¤› koltu¤unda halka
karﬂ› bu suçlar› iﬂleyenler, sadece
düzenin “sa¤c›” partilerinin bakanlar› de¤illerdir. “Sosyal demokrat”
etiketli Adalet Bakanlar› da, oligarﬂinin o alandaki politikalar›n› sürdürmekte di¤er bakanlardan geride
kalmam›ﬂlard›r. " Sosyal demokr a t " Adalet Bakanlar› Seyfi Oktay’dan, Mehmet Mo¤ultay’a kadar,
hepsinin iktidarlar› döneminde de
hapishanelerde yine iﬂkenceler, katliamlar vard›r.
Adalet Bakanlar› içinde belki de
suç dosyas› en kabar›k olan bakanlardan birisi ise, H i k m e t S a m i
T ü r k’tür. O da, “sosyal demokrat”;
“solcu” oldu¤u iddias›ndaki bir partiden (DSP’den) bakan olmuﬂtur.
Suçu öyle büyük ve aç›k bir Adalet
Bakan›’yd› ki, halk düﬂman›yd› ki,
kendisine yönelik eylem gündeme
geldi¤inde burjuva bas›n bile, eylemin yan›na ‘Hayata Dönüﬂ’ ad›n›
verdikleri katliam› yazd›.
Tüm bu haberlerin nesnel olarak
gösterdi¤i gerçek ﬂuydu: Hikmet
Sami Türk’e yönelik bir eylem yap›lm›ﬂt› ve bunun nedeni de en baﬂta 19-22 Aral›k’t›. Suçlulu¤u gizlenemez ölçüde aç›kt› Hikmet Sami
Türk’ün. Bu gerçek son derece ç›plak oldu¤u içindir ki, Hikmet Sami
Türk televizyon kanallar›n› tek tek
dolaﬂ›rken, gazetelere konuﬂurken
sürekli s a v u n m a halindeydi.
Özellikle “hapishaneler sorununun nas›l çözdü¤ünü” anlat›rken bir
yandan da dolayl› olarak oligarﬂiye
kendisine sahip ç›kmalar› için ça¤r›
yap›yordu.
Ç›kt›¤› televizyon programlar›ndan birinde, Fatih Altayl›’n›n 19
Aral›k’la ilgili raporlar›, kesinleﬂmiﬂ olgular› hat›rlat›p, ‘... ama ‘üzerinde insan bulunan yere at›lmaz’
yazan bombalar›n insanlar›n üzerine at›ld›¤›n›’... kurﬂunlar›n hep d›ﬂar›dan içeriye s›k›ld›¤›n›, belirtmesi karﬂ›s›nda, Sami Türk ‘yok öyle
bir ﬂey, yalan.. zaten Adli T›p rapor-

lar› da yanl›ﬂ’ gibi, kendi devletinin
resmi kurumlar›n› da “yalanc›” ilan
eden cevaplar veren bir acz içindeydi. Kendi yalanlar›n› sürdürmek
için, kendi devletini bile yalanc›
ilan etmek zorundayd›; çünkü devleti bile, onun yalanlar›n›n çoklu¤una yetiﬂemiyordu..
Hikmet Sami Türk, baﬂta 19-22
Aral›k hapishaneler katliam› olmak
üzere, devrimcilere ve halka karﬂ›
sürdürülen ‘yok etme’, teslim alma
sald›r›s›nda birinci dereceden sorumlu bakand›.
Sami Türk olsun, oligarﬂinin di¤er Adalet Bakanlar› olsun, bakanl›klar› döneminde, hapishanelerde
gerçekleﬂtirilen katliamlar›n hiçbirini soruﬂturmad›lar. Yarg›y› bunun
için harekete geçirmediler. Tam tersine, harekete geçen savc›lar, hakimler ç›km›ﬂsa, onlar› durdurdular.
Çünkü, Buca’dan Ümraniye’ye, Diyarbak›r’dan Ulucanlar’a kadar birçok hapishane katliam›n›n GERÇEK anlamda yarg›lanmas› durumunda, kuﬂku yok ki BAﬁ SANIK,
K E N D ‹ L E R ‹ olacakt›.
Yarg› üzerindeki yetkileriyle bunu önlediler belki; ama halk›n adalet dosyas›nda, “baﬂ san›k” yerinde
duruyorlar hala.
Tüm adalet bakanlar›, döktükleri
kanlar›n, ald›klar› onca can›n, yaﬂatt›klar› onca ac›n›n hesab›n› vermek zorundad›rlar. Baﬂta Hikmet
Sami Türk olmak üzere, çeﬂitli dönemlerde bir gün için bile olsa, birkaç ayl›¤›na bile olsa, Adalet Bakanl›¤› yapan burjuva politikac›lar,
bürokratlar, oturduklar› o koltu¤un
nas›l kan ve kir içindeki bir koltuk
oldu¤unu bilecek durumdad›rlar elbette.
Ve kuﬂkusuz, o koltuklara atand›klar›nda, halka ‘ a d a l e t d a ¤ › t m a k ’ için gelmediklerini bilecek
kadar sistemi tan›yorlard›. Halka
karﬂ› bask› ve terör uygulamak, bask› ve terörü aklamak, halk› teslim
almak için o koltuklara oturanlar›n
karﬂ›s›na elbette bir gün halk›n adaleti de ç›kacakt›r. T›pk› Mehmet Topaç ve Hikmet Sami Türk’te oldu¤u
gibi...
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VAH‹M Olan, ‹nsan›n Sakat Olmas›
De¤il, Düzenin Sakat Olmas›d›r!
“Ülkemizde sakatlar kendi yaﬂam alanlar› içerisinde
adeta cezaevi hayat› yaﬂ›yorlar.”
Sakatlar Derne¤i Baﬂkan› ﬁükrü
Poyraz’›n sözünü etti¤i hapishaneyi
yaratan, sakatlar› toplumdan tecrit
eden k a p i t a l i z m d i r. Kapitalist sistemde, dünyaya bir engelli, özürlü
olarak gelmek, bütün sorunlar› iki
k a t daha fazla yaﬂamak demektir.
Yoksulluk, iﬂsizlik, e¤itimsizlik,
sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i,
sosyal güvencelerin olmay›ﬂ›, iki
kez vurur onlar›. Tüm bunlara bir
de d›ﬂlanm›ﬂl›k, horlanma, yok say›lma eklendi mi evlerinden bile ç›kamaz olurlar. Yaﬂam çekilmez hale
gelir. Seslerini duyan olmaz. Sorunlar›n›, taleplerini kimse dinlemez.
Tüm bu sorunlar yuma¤› içinde
yaﬂayan 8.5 mil yon insan›m›zdan
söz ediyoruz. Sakat, engelli ya da
özürlü, nas›l tan›mlan›rsa tan›mlans›n, sorun; insanlar›m›z›n bir engelinin, özürünün ya da sakatl›¤›n›n
olmas› de¤ildir. As›l sakatl›k, insan›m›z› böyle bir yaﬂam a m a h k u m
e d e n düzenin sakatl›¤›d›r. As›l
“özürlü” olan , insanlar›m›z›n her
türlü hakk›n› engelleyenlerdir.
8.5 milyon insan›m›z›n sorunlar›na karﬂ› kör, sa¤›r olan bu düzenin
sahipleri, onlar› yaln›zca 10-16 May›s S a k a t l a r H a f t a s ›'nda ya da 3
Aral›k’taki E n g e l l i l e r G ü n ü ' nde
hat›rl›yor. Bu hat›rlamalar da zaten
göstermelik, ﬂov amaçl› törenlerin,
demeçlerin ötesine geçmiyor. Engelliler için bir iki panel düzenlenir,
engellilere sunulan hizmetlerin “kan›t›” olarak mutlaka bir tesis hizmete aç›l›r, “hay›rseverler” birkaç tekerlekli sandalye hibe ederler, ﬂovun en aymazca ve aﬂa¤›layan bölümü ise TSK'da engellilere “bir günlük askerlik” yapt›r›lmas›d›r. Klasik
olarak da vaatler verilir ve bunlar
bir sonraki y›la kadar da unutulur.
Anlay›ﬂ böyle olunca da ne sakatlar›n sorunlar›n›n çözümüne yö-
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nelik bir politika belirlenir ne de buna uygun yasal düzenlemelere gidilir. Bunlar yap›lmad›¤› gibi, yasal
güvence alt›na al›nm›ﬂ gibi görünen
haklar› da iﬂlevsizleﬂtirilir. Çünkü
sistem sakatlar› sahiplenmek, onlara de¤er vermek, haklar›n› korumak
üzerine ﬂekillendirilmemiﬂtir. Sistem, kapitalizmin yasalar›na göre
iﬂlemektedir. Böyle bir sistemde insan›n bir de¤eri olmad›¤› gibi, sakat
insan›n hiçbir de¤eri yoktur.
Kapitalizm için ancak sömürebildi¤i eme¤in “ d e ¤ e r i ” vard›r.
Üretimde bulunmayan kesimler, yani yaﬂl›lar, emekliler, ev kad›nlar›
kapitalizm için külfettir. Kapitalizm, herﬂeye "kâr" gözüyle bakar;
mesela, e¤er kapitalist üretimin verimlili¤ini, dolay›s›yla kâr›n› art›racaksa, o durumda iﬂçiler için dinlenme tesisleri yapar, iﬂçinin tedavi ve
muayene için harcayaca¤› zaman›
asgariye indiren düzenlemeler yapar ve bunlar “sosyal hak” olarak
sunulur. Ama üretime yarar› olmayan hiçbir yat›r›m yap›lmaz.
Engelliler, kapitalizm için k â r
g e t i re n b i r u n s u r de¤ildir. Bu nedenlede kapitalizmin varl›¤›, en gellilerin d›ﬂlanmas›n›n nesnel ze mini ni oluﬂturur. Bugün emperyalist ülkelerde engellilere belli ölçülerde haklar tan›nm›ﬂ olsa da, bu,
kapitalizme dair sözünü etti¤imiz
nesnelli¤i de¤iﬂtirmez. ‹ﬂçilerin
ekonomik-demokratik mücadelesinin etkisi ve kapitalizmin sosyalist
sistemle rekabet edebilmek için geliﬂtirdi¤i “sosyal devlet” modeli
çerçevesinde emperyalist ülkelerde
engelliler oldukça geniﬂ haklara sahip olmuﬂlard›r. Ancak bugün hak
gasplar›ndan ilk nasibini alanlar›n
içinde onlar da var.

Lütuf ve istismar: K a p italizmin d›ﬂlay›c›l›¤›, faﬂizmin
aﬂa¤›lay›c› anlay›ﬂ›, engellilere karﬂ› olumsuz toplumsal önyarg›lar›n

ve davran›ﬂlar›n da as›l kayna¤›d›r.
Bu anlay›ﬂ›n sonucunda milyonlarca sakat insan toplumdan d›ﬂlan›r. Onlara ya ac›n›r ya aﬂa¤›lan›rlar, ya da yoklarm›ﬂ gibi davran›l›r.
Ülkemizde okullar›n, iﬂyerlerinin,
hastanelerin, devlet dairelerinin,
sosyal tesislerin, parklar›n, sinema,
tiyatro, konser gibi kültür-sanat etkinliklerinin gerçekleﬂtirildi¤i binalar›n mimarileri, yollar, ulaﬂ›m araçlar› onlara göre düzenlenmemiﬂtir.
Asl›nda daha özet olarak ﬂöyle diyebiliriz; H ‹ Ç B ‹ R ﬁ E Y ONLARA
GÖRE DÜZENLENMEM‹ﬁT‹R.
E¤itimleri bireysel çabalar›na, sa¤l›k sorunlar› “paraya” kalm›ﬂt›r.
Ü re t i m s ü recine k a t › l m a l a r › için
gerekli düzenlemeler yap›lmaz.
Devlet için engellilerle ilgili yap›lacak herﬂey bir “ lüt u f” tur. Bu
yaklaﬂ›m, tüm iktidarlar taraf›ndan
sürdürülegelmiﬂtir. Sakatlara bak›ﬂ
aç›lar› bu kadar çarp›k olan iktidarlar›n ortak karakteristik özelliklerinden biri de, engelliler konusunu
sürekli istis m a r etmeleridir. Düzen
partileri, hem engellilerin sorunlar›n›n çözümü için bir ﬂey yapmaz
hem de engellileri istismar etmekten geri kalmazlar.
‹ﬂbaﬂ›ndaki AKP iktidar› da, düzen partilerinin bu çizgisini sürdürmüﬂtür. AKP'nin özürlü bir kiﬂiyi
milletvekilli yapmas›, bu konuda
farkl› bir yaklaﬂ›ma sahip oldu¤unun de¤il, tersine, istismarda önceki
tüm iktidarlar› geride b›rakt›¤›n›n
göstergesidir. Nitekim, ayn› AKP,
% 70
engelli maaﬂ› alabilmek için “%
o ra n› n d a ö z ü r l ü o l m a” zorunlulu¤unu getirerek, engellilerin durumlar›n› daha da kötüleﬂtirmiﬂtir.
Keza, yine AKP, engellilerin e¤itim sürelerine k›s›tlama getirmiﬂ,
engelli çocuklar›na verilen e¤itim
deste¤ini kald›rm›ﬂ, iﬂitme engellilerin iﬂitme cihaz› al›m›n› durdurmuﬂtur. Her iﬂyerinin % 3 oran›nda
özürlü çal›ﬂt›rma zorunlulu¤una ise
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hiç uyulmamaktad›r.

Faﬂizm ve sosyalizmde
sakatlar: Yap›lmas› gereken, engellileri “doyurmak” de¤ildir; halk›n engellilere verece¤i en iyi destek, onlar›n ekonomik, demokratik
haklar›n› kazanmalar›na destek vermektir. Engellilerin sorunlar› yard›mlarla, ba¤›ﬂlarla de¤il, onlar›n
üretim sürecine ve toplumsal yaﬂama kat›l›mlar›n› sa¤layarak, ekonomik, demokratik, sosyal haklar›n›
sa¤layarak çözülür.
Kuﬂku yok ki, sakatlar›n sorunlar› da son tahlilde bir düzen sorunudur. Kapitalizmin ve faﬂizmin temelde "insana de¤er vermeyen"
özü, engellilere ve sakatlara iliﬂkin
do¤ru politikalar›n üretilmesinin
önündeki en büyük engeldir.
Hitler, “iyileﬂmesi mümkün ol mayan zihinsel özürlülerin ortad a n k a l d › r › l m a s › ” emrini vermiﬂtir.
Nazi Almanya's›nda, 1939-1945
y›llar› aras›nda “sisteme yük” olarak görülen 200 B‹N özürlü ve sakat insan i¤ne yap›larak, luminal
isimli bir ilaç içirilerek, aç b›rak›larak, gaz odalar›nda karbondioksit
verilerek katledilmiﬂtir. Naziler “üstün bir ›rk yaratmak” ad›na “iﬂe ya r a m a y a n a s a l a k l a r d a n ” kurtulmay› hedeflemiﬂtir. Bu politika kapitalizmin do¤as› ve tekellerin ç›karlar›
ile uyumludur. Çünkü özürlüleri
iyileﬂtirmek, topluma uyumlu hale
getirmek, gerekli sa¤l›k ve e¤itim
hizmeti sunmak tekeller için ek bir
maliyettir.
Bugün sakat ve özürlü insanlar
Hitler faﬂizmindeki gibi öldürülmüyor! Ancak yaﬂamlar› çekilmez bir
hale getirilerek, canlar›ndan bezdiriliyorlar. ‹nsanl›k onuruna yak›ﬂmayacak muamelelere maruz b›rak›l›yorlar.
Engellilerin sorunlar› ancak “ i ns a n a d e ¤ e r v e ren” bir sistemde çözülebilir. Bu da ancak sosyalizmde
mümkündür. SSCB Anayasas›'n›n
120. maddesinde; “SSCB halk›,
hastal›k, sakatl›k olsun tüm yaﬂam›
boyunca sa¤l›klar›n›n korunmas›

Say›: 179

hakk›na sahiptir. Bu hak sosyal güvenlik hizmetleriyle, sa¤l›k hizmetlerinin paras›z verilmesiyle, çal›ﬂan
her kiﬂinin ulaﬂabilece¤i sa¤l›k kurumlar›n›n kurulmas›yla garanti alt›na al›n›r. ” denilir.
SSCB'de zeka özürlü çocuklar
için özel okullar aç›lm›ﬂ ve çocuklar
e¤itilirken, üretime kat›lmalar› da
hedeflenmiﬂtir. Çocuklar›n›n e¤itimlerinde daha etkin rol oynayabilmeleri için ailelerine kurslar verilmiﬂtir. Çal›ﬂabilir hale gelen sakatlar fabrikalarda, kollektif çiftliklerde istihdam edilmekte, engelleri buna izin vermeyenler, sosyal yard›mc›lar›n yönetti¤i özel evlerde yaﬂamlar›n› sürdürmektedir.
Küba'da sa¤l›k önleyici, koruyucu t›bba öncelik vererek, hastal›klar›n ve sakatl›klar›n ortaya ç›kmas›n›
önlemeye yönelmiﬂtir. Küba’da
BÜTÜN SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
paras›z ve halk›n temel hakk› olarak
yasal güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.

Kapitalizmde s akatlar›n d ünyas›: Kapitalizmde ise
durum tersinedir. Mesela ABD'de
ise devlet, sa¤l›k hizmetlerinde hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
‹nsanlar›n sa¤l›k sorunlar› özel sigorta ﬂirketlerine devredilmiﬂtir.
Yaﬂl› ve sakatlar›n sa¤l›k maliyetinin ise yar›s›ndan az› karﬂ›lanmaktad›r. ‹ngiltere'de çal›ﬂan nüfusun %
10'unu (4.5 milyon) özürlüler oluﬂturmas›na ra¤men yaln›zca 1.8 milyonu istihdam edilmiﬂtir.
Ülkemizde Baﬂbakanl›k Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤›'n›n 2004 y›l›
itibariyle yapt›¤› araﬂt›rmaya göre,

8.5 milyon özürlü bulunmaktad›r;
ki bu nüfusun yüzde 12.3'üdür. Ülkemizdeki engellilerin % 9 0 ' › n a
evde bak›lmaktad›r. 140 binine,
evet sadece 140 binine maaﬂ ba¤lanm›ﬂt›r. Meslek edinme kurslar›na
da sadece 180 bin kiﬂi kat›lmaktad›r. 27 bin engelli, özel araçlarla
okula getirilip götürülmektedir.
Milyonlarcas› bunlardan mahrumdur. S a k a t l a r › n % 3 6 ' l › k b i r k›sm›
ok uma ya zm a bi le bi lme me kt ed ir.
Dünya çap›nda sakatlar›n % 80'i
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor.
Sakatl›¤›n % 80'i, önlenebilir sakatl›klardan, kötü beslenme ve bulaﬂ›c› hastal›klardan oluﬂuyor. Körlüklerin % 7 0'i ö nl e ne bi l i r ya da
tedavi edilebilir hastal›klar›n sonucu. Sa¤›rl›¤›n % 50'si önlenebil ir
nedenlerden kaynaklan›yor.
Peki neden önlenemiyor?
Yukar›da anlatt›klar›m›z iﬂte bunun cevab›d›r.
Dünyada g ü n d e 1800 iﬂçi hayat›n› kaybediyor, yaralan›yor veya
sakat kal›yor. Yenisömürge ve sömürge ülkelerde, sakatlar›n % 98’i
okula gitmiyor. O k u r y a z a r o r a n ›
% 3. Kad›nlar için bu oran % 1. Sakatlar›n SADECE % 2 ' s i bak›m ve
rehabilitasyon hizmetlerine ulaﬂabiliyor. 20 milyon kiﬂinin tekerlekli
sandalyeye ihtiyac› var. Zihinsel
özürlülerin % 90’› çocukluklar›nda
cinsel tacize u¤ruyor. Sakat çocuklar›n ﬂiddete maruz kalma oran› sakat olmayanlara k›yasla 7 kat daha
fazla.
Bu insanl›k d›ﬂ› tabloyu yaratan,
herﬂeye kâr penceresinden bakan
aﬂa¤›l›k ve asalak bir sistemdir.
Kapitalizm dünyan›n her yerindeki engelli insanlar için zulüm demektir. Engellilerin hak ve özgürlüklerini kazanabilmesinin yolu da
mücadele etmekten, örgütlenmekten ve güçlerini birleﬂtirmekten geçiyor. Bunca yaﬂanan s›k›nt›, ac›
k a d e r de¤ildir. Bu kaderi de¤iﬂtirecek bir sistem vard›r: Sosyalizm.
Kapitalizm koﬂullar›nda, faﬂizm alt›nda, ba¤›ml›l›k alt›nda engellilerin
hiçbir sorununun çözülmeyece¤ini
anlamak için daha fazla ac› çekmeye gerek yoktur.
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ZAFER, Taksim’e ‹cazet Alt›nda Ç›kmakta
De¤il, Dövüﬂe Dövüﬂe Ç›kmaktad›r

u Baﬂar› ya da baﬂar›s›zl›k,
zafer ya da yenilgi, Taksim’e ç›k›p ç ›kamamakta
de¤il, Taksim’e nas›l ç›k›ld›¤›ndad›r.

u D‹SK ve KESK yönetimi,
iﬂte bu noktada emekçilere
ve devrimcilere özeleﬂtiri
vermelidir.

u ÇÜNKÜ: Üyelerini, devrimcileri, polis sald›r›s› alt›nda b ›rak›p y ürümek,
Taksim’i zapt etmek de¤il,
düzenin icazetine s›¤›nmakt›r.
1 May›s 2009’da ne oldu, kim
nas›l yürüdü, kim alana nas›l girdi
veya giremedi; bunlar bilinmelidir.
32 y›l sonra Taksim’e ç›k›lm›ﬂ
olmas›, mücadelemizin bir kazan›m›d›r. Fakat, kimse, ülkemiz devrimci hareketinin bu önemli kazan›m›n›, Taksim’e girilmiﬂ olmas›n›,
kendi pasifizminin, uzlaﬂmac›l›¤›n›n örtüsü yapamaz. Buna izin vermeyiz.
Buna izin vermemek, yar›nki
mücadelenin daha sa¤l›kl› ve daha
güçlü bir zeminde geliﬂmesi için
ﬂartt›r. E¤er bugünkü uzlaﬂmac›l›klar, karars›zl›klar, al›nan ortak ka-
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rarlar› çi¤neyen, oluﬂturulan ortak
komiteleri kaale almayan benmerkezcilikler mahkum edilmezse, solda bunlar›n önü aç›l›r. Bu ve benzeri tav›rlar kan›ksan›r.
1 May›s 2009’un muhasebesi,
iﬂte bunun için yap›lmal›d›r.
1 May›s 2009’un muhasebesi,
29 y›lda sendikal› iﬂçi say›s›n›n 3,5
milyondan 750 bine düﬂmesinin
sebeplerini aﬂabilmek için de
yap›lmal›d›r.
1 May›s günü Taksim’e nas›l ç›k›ld›¤›, az çok geliﬂmeleri izleyenler taraf›ndan biliniyor; tekrar etmeyece¤iz, ancak sadece bir noktay›,
‹stanbul’u bilmeyen okurlar›m›z›n
da anlayabilece¤i ﬂekilde k›saca
özetleyip vurgulayaca¤›z.
Taksim’e giden büyük bir ana
güzergah vard›r. O gün, bu güzergahta a¤›rl›kl› olarak D‹SK ve
KESK’lilerin oluﬂturdu¤u bir kortej
vard›.
Bu kortej a¤›r a¤›r ilerlerken, o
büyük ana yola aç›lan hemen her
cadde ve sokakta ise, ilerici, devrimci gruplar, sendikalar›n, odalar›n
üyeleri, polis barikatlar›n› aﬂmak
için çat›ﬂ›yorlard›.
Korteje önderlik edenlerin, karar
vermek durumunda olanlar›n o noktada yapaca¤› tek bir ﬂey vard›:
Kortejin yürüyüﬂünü durdurarak,
“halk›n, emekçilerin, di¤er örgüterin korteje kat›lmas›n› engelleyen
barikatlar kald›r›lmad›¤› sürece yürümeyece¤iz” demekti.
Bu denilemedi.
Bunun denilmemesinin baﬂ sorumlusu D‹SK yönetimi ve onun bu
dayatmac› tutumuna ortak olan
KESK yönetimidir.

1-) Bu tavr›n al›nmamas›n›n nedeni, oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar
içinde hareket etme politikas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Oligarﬂi, tüm emekçilere, sendikac›lara “ancak makul say›da olunursa alana ç›kma izni verilece¤ini” ilan etmiﬂ ve bunu dayatm›ﬂt›r.
“Makul say›” dayatmas›na aç›k
tav›r al›nmamas›, oligarﬂinin çizdi¤i
çerçeveye hapsolman›n ilk ad›m›
olmuﬂtur.
Kortejin kilometreler boyunca
sa¤›ndaki solundaki barikatlara ve o
barikatlar›n ard›ndaki sald›r›lara
ra¤men yürütülmesi, “makul say›”
konusunda nesnel olarak dayatmaya
boyun e¤ildi¤inin ifadesi olmuﬂtur.

2-) Kortejin o koﬂullarda yürütülmesi, politik yanl›ﬂl›¤› bir yana,
a h l a k i o l a r a k d a sorgulanmas› gereken bir tav›rd›r. Kortejdeki binlerce emekçiye, yan›baﬂlar›ndaki sald›r›ya karﬂ› tav›rs›z kalmas› dayat›lm›ﬂt›r.
3-) D‹SK ve KESK Genel Baﬂkanlar›, temsil ettikleri örgütlerin
att›klar› imzaya sad›k kalmam›ﬂlard›r. 1 May›s eylemini her yönüyle
yönetip yönlendirmek üzere bir Ey lem Komitesi kurulmuﬂtur. Bu komitede, D‹SK ve KESK’in yan›s›ra,
TMMOB, TTB ve Devrimci 1 May›s Platformu vard›r.
Ancak ne kortejin yürütülmesinde, ne Taksim’e girildikten sonra
eylemin bitirilmesinde bu komitenin karar› ve onay› yoktur.
Kalanlar› “yolda beklemeyelim
alanda bekleriz’ diyerek kitleyi yürütenler, alanda bir an önce anmay›
bitirip “üzerlerindeki yükü atma”
çabas› içerisine girmiﬂlerdir. ﬁu
özellikle bilinmelidir. Yürüyüﬂün
yan sokaklarda biriken ve sürekli
sald›r›ya u¤rayan kitleyi almadan
ilerlemesi ve alandaki anmay› barikatlar›n d›ﬂ›nda kalanlar içeri girmeden bitirme karar›nda E y l e m
Komitesi’nin ortak iradesi yoktur.
Bu karar en baﬂta D‹SK’e aittir,
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KESK’e aittir. Eylem komitesinde
yer alan Devrimci 1 May›s Plat f o r m u bu karar›n alt›na imza atmam›ﬂ, karar›n yanl›ﬂ oldu¤unu, kabul
etmeyeceklerini belirtmiﬂtir.

4-) O kortej; yol boyunca
ve kesintisiz direnen, çat›ﬂan
devrimciler sayesinde
yürüyebilmiﬂtir!
E¤er devrimcilerin Taksim’e
ç›kma do¤rultusundaki o coﬂkulu,
militanca kararl›l›klar› olmasayd›,
e¤er yol boyunca o çat›ﬂmalar olmasayd›, oligarﬂinin o kortejin yürümesine izin vermesi için bir neden de kalmayacakt›.
Oligarﬂi, korteje yürüme “iznini!” bir anlamda, yan›baﬂ›ndaki sald›r›lara sessiz, tav›rs›z kalma karﬂ›l›¤›nda vermiﬂtir.
Oligarﬂinin politikas›, takti¤i en
kör gözün bile görebilece¤i aç›kl›ktayd›. D‹SK ve KESK yönetiminin
korteji yürütme, yan›baﬂ›ndaki sald›r›lar› gözlerini ve kulaklar›n› kapatma tavr›, devrimcilerle sendikalar› bölme, devrimcileri marjinal
ilan edip sald›rma plan›na çanak tutan bir tav›r olmuﬂtur.

Onlar “sa¤duyulu”, devrimciler
“olay ç›karan” konumunda gösterilmiﬂse e¤er, bunun sorumlular›ndan
biri de bu tabloyu yaratanlard›r.

5-)

D›ﬂa yans›t›lan, D‹SK ve
KESK’liler kortejde yürüyor, d›ﬂta
kalanlar sadece devrimci hareketlerdir ﬂeklindeki görünüm de yanl›ﬂ
ve yan›lt›c›d›r. Tam tersine, korteje
kat›lmak, Taksim’e ç›kmak için yol
boyunca barikatlarda çat›ﬂan emekçilerin içinde D‹SK’li, KESK’i
emekçiler vard›r.
KESK’in o gün Taksim’e ç›kmak için bölgeye gelen üyelerinin
dörtte üçü, kortej d›ﬂ›nda kalm›ﬂ ve
Mecidiyeköy’de toplanm›ﬂ durumdayken vahﬂice sald›r›ya u¤ram›ﬂlard›r. KESK, kendi üyelerine bile
sahip ç›kmam›ﬂt›r. Mesela, TTB,
barikatlar›n arkas›ndaki insanlar›n
gelebilmesi için Osmanbey’de oturma eylemi yaparken, D‹SK ve
KESK böyle bir sorun yokmuﬂ gibi
davranabildiler. D‹SK ve KESK,
kendi üyelerini polisin gaz bombalar› alt›nda b›rak›p onlara s›rt›n› dönüp yürüyen konfederasyonlar konumundad›r ve böyle bir tablo, hiçbir ﬂekilde savunulamaz, izah edilemez.

6-)

Oligarﬂinin politikas›,
t a k t i ¤ i e n k ö r gözün bile
g ö re b il e c e ¤ i a ç › kl › k t a y d › .
D‹SK ve KESK yönetiminin
korteji yürütme,
yan›baﬂ›ndaki sald›r›lar›
gözlerini ve kulaklar›n›
kapatma tavr›, devrimcilerle
sendikalar› bölme,
devrimcileri marjinal ilan
edip sald›rma plan›na çanak
t u t a n b i r t a v › r o l m u ﬂ t u r.
Say›: 179

O koﬂullar alt›nda, emekçilere, devrimcilere karﬂ› aç›k davran›lmam›ﬂt›r. Kortejin baﬂ›ndaki ses
arac›ndan “gitmiyoruz, burada barikatlar›n arkas›ndaki arkadaﬂlar›m›z›
bekliyoruz” gibi anonslar yap›lmas›na ra¤men, bir yandan araç ve
kortej yürütülmüﬂtür. Eylem Komitesi’nin varl›¤› fiilen reddedilmiﬂtir.
Düﬂünün, devrimciler, polisin
sald›r›s› sonucunda bir devrimcinin
panzerin alt›nda kald›¤›n›, sald›r›larda silah kullan›ld›¤›n› kortejin
baﬂ›nda giden araçtan anons ettirmek istediler; ama D‹SK yöneticileri, ›srarla bu anonsu yapmad›.
Neden?

Sonuç:
Özeleﬂtiri, birlikte

mücadeleyi s ürdürmenin,
yeni mevziler kazanman›n
ﬂart›d›r:
D‹SK ve KESK, sürecin geliﬂimi içinde çeﬂitli zay›fl›klar gösterseler de, son üç y›l Taksim karar›na
sahip ç›kmalar› nedeniyle, kuﬂku
yok ki, bu mücadelenin içinde
olumlu bir rol de üstlenmiﬂlerdir.
Ama bu olumluluk, olumsuzlu¤un
görülmesine veya örtbas edilmesine
neden olamaz.
D‹SK Genel Baﬂkan› ve kortejin
yürümesinde insiyatif taﬂ›yan Genel
Sekreteri baﬂta olmak üzere, politik,
ahlaki ve örgütsel olarak bu olumsuzluklar›n özeleﬂtirisini yapmal›d›rlar.
KESK yönetim kurulunun çeﬂitli
üyeleri, bu tavra ortak olmam›ﬂ,
kortejin durdurulmas›ndan yana olmuﬂlard›r. Ancak KESK Genel Baﬂkan›’n›n tavr› belirleyici olmuﬂtur
sonuçta ve Taksim’e girdikten sonra, eylemin alelacele bitirilerek devrimcilerin bir kez daha sald›r›ya
aç›k hale getirilmesinde, KESK Genel Baﬂkan› da en az D‹SK yönetimi kadar sorumludur.
Küçük-burjuva ayd›n kesimin,
reformizmin Taksim’in kazan›lmas›n› D‹SK’e maleden yaz› ve aç›klamalar›n›n tarih karﬂ›s›nda hükmü
yoktur. Alan›n nas›l kazan›ld›¤› bellidir. 2009 1 May›s’›nda D‹SK ve
KESK yönetiminin sergiledi¤i icazetçilik, birlikte mücadeleyi, ittifaklar›, anlaﬂmalar›, omuz omuza yürümeyi imkans›z olmasa da zorlaﬂt›ran bir politikad›r.
Reformist sendikal yönetimler,
iﬂte bu 1 May›s’ta icazet u¤runa, ittifaklar›na ihanet ettiler, emekçilere
ahlaki ve siyasi olarak savunulmas›
mümkün olmayan bir duyars›zl›k
örne¤i verdiler. D‹SK ve KESK,
emekçilerin ç›karlar›n› savunabilmek, halk›n mücadelesinde yeni
mevziler kazan›lmas›na katk›da bulunabilmek istiyorlarsa, bu olumsuzlu¤un muhasebesini yapmal›,
özeleﬂtirisini vermelidirler. 1 May›s
2009’da sebep olduklar› bu tablo,
hiçbir ﬂekilde mazur görülemez.

1 MAYIS
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

1 May›s ve S›n›f Bilinci - 5

S›n›f mücadelesi aç›s›ndan bir s›nav olan
1 May›s kavga günü geride kald›.
Kendi içindeki kimi eksik ve yanl›ﬂ tutumlara
karﬂ›n bir bütün olarak genel hava olumludur ve
emekçiler lehinedir.
1 May›s’ta Taksim ›srar› ve kararl›l›¤› bu kez somut anlamda sonuç verdi ve emekçiler Taksim’e
ç›kt›lar.
Bu baﬂar›n›n temel noktas› devrimci politikad›r. Devrimcilerin varl›¤›d›r. Devrimciler kendi kararl›l›klar›na, ›srarlar›na güvenirler. Böyle sonuç alacaklar›na inan›rlar. Devrimci politikan›n oda¤›nda
düzenin uygulayaca¤› bask› ve ﬂiddet de¤il, kendi
politikas›na, kitlelere güven vard›r. Bak›n mücadelenin bütününe. Bak›n 1 May›slar’a. Devrimci politikan›n propagandas›nda ve politikan›n hayata geçiriliﬂinde militanl›k, kararl›l›k ve güven görülür.
Alanlar icazetle de¤il diﬂe diﬂ mücadeleyle, çat›ﬂ›larak kazan›l›r. Bask› ve zora ra¤men, devrimci irade
ve kararl›l›kla düzenin barikatlar› y›k›l›r.
1 May›slar’da, s›n›f mücadelesinde belirleyici olan›n devrimciler ve devrimci politika
oldu¤unu ifade ettik. 1 May›s 2009’da
bu gerçek bir kez daha ortaya ç›kt›.
Ve tersine reformist politikalar›n iflas› da bir kez daha görüldü. Bunlardan
birinin, 1 May›s’tan k›sa süre önce
söylediklerini hat›rlayal›m:
“TKP, bir yanda bir grup sendikac›n›n yanlar›na Avrupa Birli¤i temsilcilerini de alarak protokoler bir Taksim
kutlamas› yapt›¤›, baﬂka bir tarafta da
birkaç bin solcunun polis terörüyle bo¤uﬂtu¤u bir 1
May›s tablosunu reddetmektedir. Taksim’i savunan
sendikalar›n ve di¤er güçlerin ﬂu ana kadar izledikleri çizgi bu olas›l›¤› bertaraf etmek aç›s›ndan yetersizdir. Hedefimiz, 2007 ve 2008’in tekrar edilmesi
olamaz. Halk›m›z›n gereksinimi bu de¤ildir. 2007 ve
2008 deneyimlerinin aﬂ›lamamas›, 1 May›s’› kutlayan güçlerin kararl›l›¤›n› göstermeyecek ve sermaye iktidar›n›n tuza¤›na düﬂmek anlam›na gelecektir.”
‹ﬂte bir reformist bak›ﬂ aç›s›. TKP son anda 1 May›s’› Ça¤layan’da kutlamaktan vazgeçip Taksim’de
olaca¤›n› aç›klam›ﬂsa da bu reformist bak›ﬂ aç›s› orta yerde durmaktad›r.
O, Taksim kararl›l›¤› göstermezken, Taksim’de yine daha önceki “görüntülerin” tekrarlanaca¤›n› söylerken kararl›l›¤› sendikalardan beklemekte, kendisine ve devrimcilere güvenmemekte, devletin bask›
ve gözda¤›na göre politika üretmektedir. Reformiz-
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Devrimciler kendi kararl›l›klar›na, ›srarlar›na
güvenirler. Böyle sonuç alacaklar›na
inan›rlar. Devrimci politikan›n oda¤›nda
düzenin uygulayaca¤› bask› ve ﬂiddet de¤il,
kendi politikas›na, kitlelere güven vard›r.
min olmas›n› istemedi¤i “görüntüler” ise çat›ﬂma ve
direniﬂtir, polisin terörüdür. Elbette bu anlay›ﬂ 1 May›s’ta Taksim’e çat›ﬂarak de¤il bir grup sendikac›yla
girecektir, Taksim yoluna daha çok kitlenin dökülmesini istemeyecektir ve böyle de yap›lm›ﬂt›r.
Reformist aymazl›¤›n en uç örneklerinden biri de
EMEP’de ifadesini bulan, direniﬂ ve çat›ﬂmadan aç›kça kaçan anlay›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ devrimci irade ve kararl›l›¤› “Taksimcilik” ifadesiyle küçümseyen
anlay›ﬂt› ve 1 May›s’ta olmas› gerekti¤i yerdeydi.
“Herﬂeye ra¤men” Kad›köy’e ç›km›ﬂlard›r!
Bask› ve gözda¤›yla sonuç alamayan, emekçilerin hakl› ve meﬂru mücadelesi, ›srar› karﬂ›s›nda s›k›ﬂan oligarﬂi, 1 May›s’› tatil ilan etti. Devlet ayn› s›k›ﬂm›ﬂl›kla devrimcileri, devrimci politikay›
alan d›ﬂ›nda tutma politikas› izledi. Devletin bu politikas› “makul olan”, “makul olmayan” temelinde ﬂekillendi... Halk güçlerini bu ﬂekilde ay›rma politikas› oligarﬂi
aç›s›ndan yeni bir politika de¤ildir ancak 1
May›s’ta daha ç›plak biçimde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Oligarﬂinin 1 May›s öncesi sergiledi¤i
ayr›ﬂt›rma politikas› 1 May›s sonras› da
devam etti. Baﬂta burjuva medya olmak
üzere, devlet yetkilileri bir yanda sendikalar, bir
yanda “marjinal gruplar” diyerek çat›ﬂmay›, mücadeleyi kötülerken, verilenle yetinen, çat›ﬂmaktan
›srarla uzak duran anlay›ﬂ› ise övmüﬂtür. Övülen ve
istenen düzeniçiliktir.
1 May›s’› Taksim’de yapmamak; yap›lacaksa da
kitlesel olmamas›; çat›ﬂmadan, kortejler halinde
bayraklarla de¤il, bireysel halde alana girmek; devrimci ve militan bir içerikte yapmamak “makul
olan”d›. Makul olan, haklar›m›z için, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi için mücadele etmemek, düzenin verdi¤iyle yetinmekti. Daha aç›kças› açl›¤a, yoksullu¤a,
sömürüye raz› olmakt›.
Devrimciler olarak düzenin istedi¤i makullerden
olmad›k. Çat›ﬂarak, devrimci irademizle yolumuzu
açt›k.
ﬁimdi 1 May›s’›n kazan›mlar›n›, 1 May›s’ta ortaya
konulan kararl›l›¤› mücadelenin di¤er alanlar›na taﬂ›mal›y›z.

10 May›s 2009

‹ﬂçiyi sat, ülkeyi sat, herﬂeyi sat!
AKP her ﬂeyi
satmaya
devam
ediyor. Sata sata s›ra iﬂçiye geldi.
ﬁimdi de yapaca¤›
yeni düzenlemeyle
iﬂçiyi satacak.
AKP “iﬂçi kiralamas›n›!” mümkün k›lacak yeni
bir yasal düzenleme haz›rl›¤›nda.
Çal›ﬂma Bakanl›¤›,
May›s ay› içinde özel istihdam bür o l a r › n › n oluﬂturulmas› için çal›ﬂma baﬂlat›p sonuçland›racak. Oluﬂturulacak bu “ i s t i h d a m b ü ro l a r › ” ,
patronlar ile iﬂçiler aras›nda geçici
iﬂçi sorununu düzenleyeceklermiﬂ!
Buna göre, bir patrona geçici iﬂçi laz›m oldu¤unda, patron, ad› geçen bu çal›ﬂma bürolar›na baﬂvuracak, bürolar da patronlara istedikleri iﬂçiyi bulup teslim edecek!
Bu tür bürolar, emperyalist ülkelerde oldukça uzun süredir varolan
bürolard›r. ‹ﬂçinin katmerli sömürüsüne yararlar. Patronlar bu yolla, k› dem tazminat›, ihbar tazminat›
gibi yüklerden kurtulmuﬂ oluyorlar.
Sonuçta, olan yine iﬂçiye olacak,
emekçiye olacak. AKP iﬂçiyi satman›n en somut örneklerinden birini
daha vermiﬂ oluyor.
AKP her ﬂeyi satmaya al›ﬂk›nd›r.
Fabrikalar› satar, sular› satar, madenleri satar... tüccar zihniyetini içselleﬂtirmiﬂ oldu¤u için her ﬂeyi satar. Satmaya al›ﬂk›nd›r.
Yine böylesi bir sat›ﬂ gündemdeyken, AKP’nin Maliye Bakan›
Unak›tan ’a “satamazs›n” dediklerinde, bakan “Satar›m hem de babalar gibi” cevab›n› vermiﬂti. ‹ﬂte
AKP zihniyeti budur. Onlar halk›n
mal›n›, mülkünü, onurunu her ﬂeyini satmaya al›ﬂk›nd›rlar. ‹ktidarlar›nda neler satmad›lar ki, iﬂçiyi satmas›nlar. Onlar için iﬂçi a y a k t › r ve
hiçbir zaman baﬂ olamaz.
Baﬂ, aya¤› istedi¤i gibi al›r da,
satar da, kiralar da..

Say›: 179

Ekonomi,
“Majesteleri”nin
Bakan›’na E manet
AKP baz› bakanlar›n› de¤iﬂtirdi.
De¤iﬂikliklerden biri de ekonomide
oldu. AKP maliyeyi bir ‹ngiliz va t a n d a ﬂ › olan Mehmet ﬁimﬂek’e
emanet etti.
Art›k Türkiye Cumhuriyeti’nin
ekonomisi, “ Ma je ste le rine ba¤l ›”
bir ‹ngiliz’e emanet edilmiﬂ durumda.
Ama bu oligarﬂinin siyaset ba-

takl›¤› aç›s›ndan çok önemli bir orjinallik oluﬂturmuyor; çünkü bu ülkede, ABD’ye ba¤l›l›k yemini etmiﬂ
biri, gelip baﬂbakanl›k yapabilmiﬂti.
Hele ki islamc› camiada, ABD,
‹ngiliz vatandaﬂ› olmak, çok normal
karﬂ›lan›yor. Merve Kavakç› tart›ﬂmalar›n› hat›rlay›n.
Bu nedenledir ki, TC. ekonomisinin ‹ngiliz Kraliyetine ba¤l› bir
vatandaﬂa emanet edilmesine
AKP’liler san›r›z hiç ama hiç itirazda bulunmayacaklard›r.
AKP iﬂbirlikçili¤i iyi bilir.
Amerikan, ‹ngiliz farketmez.

Efendisi itiraf ediyor:
Oligarﬂinin ‹ﬂgal Ortakl›¤›
“En ‹leri Düzeyde”
Amerikan D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n y›ll›k olarak yay›nlad›¤› “Terörizm
Ülkeler Raporu” aç›kland›. Rapordan da anlaﬂ›l›yor ki, Türkiye, Afganistan’da iﬂgalci koalisyon ortakl›¤›na çok ciddi destekte bulunmuﬂtur. Ad›
geçen raporda ﬂöyle deniyor: “...Türkiye, Kabil’de bir askeri e¤itim birli¤i yan›nda yaklaﬂ›k 800 kiﬂilik bir birlik, bir sivil inﬂa ekibi bulunduruyor
ve Afgan polislerini, siyasetçi ve bürokratlar›n› Türkiye’de e¤itiyor...”
Ne için yap›yor bunu Türkiye oligarﬂisi? Elbette ABD’nin ve di¤er iﬂgalci koalisyon güçlerinin baﬂar›l› olmalar› için. Amerika istedikçe Türkiye devleti isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. Amerika Afganistan’da zor durumda çünkü.
AKP yeri geldi¤inde müslümanl›¤› kimseye b›rakm›yor. Ama iﬂgale direnen ve müslüman olan Afganistan halk›n›n ülkelerini iﬂgalden kurtarmak
için sürdürdü¤ü direniﬂini de bo¤mak istiyor. Afgan polisini, bürokratlar›n›, siyasetçilerini Türkiye’ye getirip e¤itiyor. Senin ne iﬂin var Afganistan’da demiyor, diyemiyor, çünkü kendisi de bir iﬂbirlikçidir. Nas›l ki 1951
y›l›nda iktidardaki Demokrat parti ve baﬂbakan Adnan Menderes,
NATO’ya girmek için Kore’yi iﬂgal eden ABD’ye yard›m için binlerce asker göndermiﬂti. ﬁimdi de Tayyip Erdo¤an sürdürüyor ayn› politikay›. Sadece iﬂbirlikçilik iliﬂkilerini sürdürenlerin isimleri de¤iﬂmiﬂtir.
Türkiye sadece Afganistan’da de¤il Irak’ta da ayn› deste¤i Amerika’ya
veriyor. Bunu da Amerikan raporu aç›kça belirtiyor. Türkiye Adana’daki
‹ncirlik üssünden Amerika’n›n istedi¤i gibi yararlanmas› için izin vermiﬂtir. “‹ncirlik’te ABD’nin her türlü ihtiyaçlar›n› karﬂ›layarak, Irak halk›n›n
üzerine bombalar›n, füzelerin ya¤d›r›lmas›na yatakl›k ediyor Türkiye.
ABD Raporunda da zaten deniyor ki: “ I r a k ’taki birlikler için hava kargosunun yaklaﬂ›k yüzde 60’› ‹ncirlik üzerinden gitmektedir.”
‹ﬂte bu rapor, Türkiye oligarﬂisinin ve iﬂbirlikçi AKP’nin iﬂgal
ortakl›¤›n›n belgesidir.

EKONOM‹
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Mardin Katliam›, Ne Töreyle, Ne Koruculukla Aç›klanamaz
ADALETS‹Z B‹R DÜZENDE,
HERKES K END‹ ‘ ADALET‹N‹’ SA⁄LAR!
Bir tek olayda 44 kiﬂi birden öldürülünce, bir anda töre cinayetlerinden kan davalar›na kadar “do¤u’nun
çözülmeyen feodalitesi”nin sonuçlar› raflardan indirildi. Oysa o yap›, o
gelenekler, 44 kiﬂi ölmeden önce de
oradayd›lar, bugünden sonra da orada olmaya devam edecekler.
Gerçek ﬂudur ki, e¤er sorun ihtimallerden birinde ileri sürüldü¤ü
gibi, “töre cinayetleri” ise, Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Baﬂkan› Prof.
Hasan Tahsin Fendo¤lu’nun 25 Haziran 2008 tarihli bir raporuna göre,
son beﬂ y›lda 1100 kiﬂi “töre cinayetleri”nde öldürülmüﬂtür.
Binyüz kiﬂi! Yani bu katliam zaten sürüyordu. Kan davalar›nda
ölenlerin rakamlar›, aﬂiretlerin ç›karlar› gere¤i, korucu terörüyle katledilenlerin rakamlar› da emin olunmal›d›r ki, bundan daha az de¤ildir.
Ondan önceki beﬂ y›llarda da durum böyleydi.
O halde, burada sorun, bu feodal
yap›n›n, bu feodal yap›n›n do¤urdu¤u her türden adaletsizli¤in onlarca
y›ld›r nas›l ve neden sürebildi¤idir.
Fakat 44 ölüm sonras›nda da düzen cephesinde böyle bir tart›ﬂmaya
rastlan›lmamaktad›r.
*
Mardin Maz›da¤› Bilge Köyü’nde 4 May›s akﬂam› kar maskeli, kamuflaj giysili korucular, dü¤ün
yap›lmakta olan Çelebi ailesinin
evinin etraf›n› sard›lar. Evde kad›nlar›n bulundu¤u odadaki kalabal›¤›n
üzerine çok say›da el bombas› atan
korucular, daha sonra evin içine girip hayatta kalan var m› diye tek tek
kontrol edip kalanlar› da orada kurﬂunlay›p öldürdüler. Ayn› anda, namaz k›lmakta olan erkekleri de ayn›
ﬂekilde, tek bir canl› kiﬂi kalmayana
kadar tarad›lar.
Sonuç; 6’s› çocuk, 16’s› kad›n
44 kiﬂi katledildi!
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Olay›n ard›ndan yetkililer, akademisyenler, “uzman”lar, televizyon ekranlar›n› doldurdular.
Neden ve nas›l olmuﬂtu bu katlilam? “E¤itim ﬂart” diyorlard›, “koruculara büyük silahlar verildi ondan oldu” tespiti yap›yor, “töre”ye,
“kan davas›”na dikkat çekiyorlard›.
Katliam›n nedeni olarak “k›z meselesi”nden, tecavüze, arazi anlaﬂmazl›¤›ndan göçedenlerin arazi ve
evlerine el konulmuﬂ olmas›na kadar, say›s›z ihtimalden söz ediliyor.
Görünürdeki neden her ne olursa
olsun, bunlar asl›nda sadece sonuçl a r d › r. Bunlar›n KAYNA⁄INA inen,
o nedenleri sorgulayan bir yaklaﬂ›m
olmad›¤› sürece, her söz boﬂtur. Tart›ﬂma o kadar yüzeysel ve o kadar
düzen gerçe¤inden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r
ki, sorunun kayna¤›n› “e¤itimsizlik”
olarak gösteren bile, neden e¤itimsiz
olduklar›n›, kimin e¤itimsiz b›rakt›¤›n› sorup sorgulam›yor.
Egemen s›n›flar›n dilinde “kan
davas›”, “töre cinayetleri” olarak adland›r›lan olaylar, Anadolu’nun neredeyse de¤iﬂmez gerçe¤idir. Yüzy›llard›r sürüyor. Feodal dönemde vard›, kapitalizmde yine sürüyor. Neden? Bunu tek bir nedenle aç›klamak
mümkün de¤il elbette, birçok nedeni
var. Ama temeldeki sorun ﬂudur; Nas›l bir toplum düzeni kurulmuﬂtur ki,
herkes, kendi sorununu kendisi
çözmeye, k e n d i h u k u k u n u yarat›p
uygulamaya çal›ﬂmaktad›r?
Önce bu soruyu cevaplayarak
devam edelim sorunun di¤er boyutlar›n› ele almaya.
Herkesin, k e n d i s o r u n u n u kendisinin çözmeye, k e n d i h u k u k u n u
yarat›p uygulamaya çal›ﬂt›¤› toplumlar, adaletsizli¤in sürekli, sis temli ve kal›c› oldu¤u toplumlard›r.
Adaletsiz b›rak›lan her toplumda,
bu ihtiyaca do¤ru veya yanl›ﬂ cevap
verecek yap›lanmalar ortaya ç›kar.

Hem Adaletsizli¤i Do¤uran,
Hem Adalet Da¤›tmaya
Soyunan Feodalizm
Ne zaman bu türden olaylarla
karﬂ›laﬂ›lsa a ¤ a l a r, aﬂire t l e r hat›rlan›yor, olaylar bu yap›ya dayand›r›l›yor. Bu yap›, kuﬂkusuz bu tür olaylardaki nedenlerden biridir, fakat
esas olan bu yap›n›n n e d e n v a r ol d u ¤ u d u r. Düzenin hiçbir zaman
sorgulamad›¤› da budur. Oysa gerçekte sistem, bu p rekapitalist unsurlar›, üst yap›da çözmüyor. Bu
cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri devam edegelen bir politikad›r.
Sistemin bu yap›lar› çözmek gibir plan› da, gücü de yoktur. Bu yap› zaten, sistemle büyük ölçüde bütünleﬂmiﬂ, sistemin bir parças› haline gelmiﬂtir. Sistem, aﬂiretlerin, tarikatlar›n devam›ndan ekonomik,
siyasi, kültürel birçok yarar umuyor; bu yap›lar halk› zay›flatan, iç t en böl e n b i r r ol oynuyor. Devlet
y›llard›r bölgeye iliﬂkin politikalar›nda a¤alara, aﬂiretlere, ﬂeyhlere
önemli roller vermektedir. Düzen
partileri, varoluﬂlar›n› bu yap›lar
üzerinden kurmaktad›rlar.
Kürt halk›n›n mücadelesinin engellenmesi için devreye sokulan koruculuk sistemi de yine bu unsurlar
üzerinden yürütülmektedir. Bunun
için sistem bu yap›ya muhtaçt›r. Bu
vb. olaylarla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda feodal kültürden, aﬂiret yap›s›ndan,
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a¤al›k düzeninden yak›nmalar›n›n
bir anlam› yoktur.
‹kincisi: Sistemin adaleti sa¤lamad›¤›n› herkes görüyor. Kimsenin
mevcut adalete güveni yok. G ü ç l ü
kimse adalet onun lehine iﬂliyor.
Bu noktada, kimisi adalet için silaha sar›l›yor. Devrimciler, halk›n
devrimci ﬂiddetiyle adalet ar›yor.
S›radan insanlar, hapislerde çürümeyi göze al›p, zalime, tefeciye, namussuza silah çekiyor, sopaya b›ça¤a sar›l›yor... Kimisi de, “adalet
boﬂlu¤unu” de¤erlendirip, adaletsizli¤i kullanarak kendi düzenini
kurmak istiyor. Büyük ﬂehirlerde
m a f y a n › n , k›rsal alanda k o r u c u
a ﬂ i retlerin yapt›¤› gibi. Adaletsizlik
düzeni, ayn› zamanda “gücü gücüne yeten” düzenidir. Klasik deyiﬂle
bu düzende, o r m a n y a s a l a r › geçerlidir. Baﬂta devlet kendi yasalar›na
kendisi uymaz. Her türlü yasad›ﬂ›
keyfiliklere, kontrgerilla yöntemlerine baﬂvurur. Do¤u, devletin bask›
ve teröründen baﬂka hiçbir yasan›n,
kanunun iﬂlemedi¤i bir bölgedir. Bu
katliam da böylesi bir ortam›n ürünüdür.
Mardin’deki olay›n nedenlerinden biri olarak “arazi anlaﬂmazl›¤›”
say›l›yor. Do¤u’nun, Güneydo¤u’nun, ‹ç Anadolu’nun hemen her
bölgesinde arazi anlaﬂmazl›klar›,
mera kavgalar›, hazine arazileri
üzerine kavgalar vard›r. Peki ne d e n ? B i r sistem bunlar› nas›l çö zemez? Çözmüyor mu yoksa? Çözmüyorsa neden?..
Nedenine bakt›¤›m›zda yine düzenin adaletsizli¤ini görürüz. Yine
yukar›daki “gücü gücüne yeten” düzenini görürüz. Gasplar, soygunlar,
katilamlar, el koymalar, ya yapan›n
yan›na kar kal›r, ya da gücü olmayan da kendince kendi adaletini araman›n yollar›na bakar.

Neden ﬂ aﬂ›r›yorsunuz? B u
insanlar› b irer ölüm makinesine b u s istem d önüﬂtürdü?
Kimileri bu olay› aç›klayacak,
ifade edecek kelimeleri bulamad›¤›-
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Herkesin, kendi sorununu
kendisinin çözmeye, kendi
hukukunu yarat›p uygulamaya
çal›ﬂt›¤› toplumlar,
a d a l e t s i z l i ¤ i n s ü r ekli, siste mli
ve ka l› c› oldu¤u toplumla rd› r.
*
Adaletsizli¤in kah yoksulluk,
kah bask›, kah iﬂsizlik, topraks›zl›k biçimine büründü¤ü
b i r ülkede, adalet aray›ﬂ› da
b i r çok biçime bürünürken,
g ü c ü e l i n e g e ç i re n d e k e n d i
adaletini dayat›p, kendisine
boyun e¤i lmesi ni da yata cakt ›r.
n› yaz›yor. Ne “töre cinayetleriyle”
ne de “vahﬂet”, “katliam” gibi kelimelerle ifade etmenin yeterli olmad›¤›n› söylüyor. Evet, do¤rudur, ortada büyük bir gözü dönmüﬂlük var.
Sadece töre ve benzeri olgularla
aç›klanamaz. ‹nsanl›k d›ﬂ› bir vahﬂet. Fakat bu insanlar› bu hale geti r en kimdir? “E¤itimsizlik” demek,
en kliﬂe nedendir böyle bir olay›
aç›klamak için. Milyonlarca insan›n
öldürüldü¤ü katliamlar› yapan, savaﬂlar› ç›kartan “e¤itimsiz” insanlar
de¤ildi.
Oligarﬂik devlet bütün bu katliamlar› kiminle yap›yor? 44 kiﬂiyi
öldüren katillerin ellerindeki silahlar, bombalar, yüzlerine takt›klar›
kar maskeleri böylesi bir katliamc›l›k için verilmiﬂtir onlara. ‹ﬂleri katletmektedir. Y›llarca kendi kardeﬂlerini katletmiﬂlerdir. sonra da silahlar›n› kendi sülalesine, köylülerine
döndürmüﬂlerdir.
Onlar› böylesi bir vahﬂeti ger-

çekleﬂtirecek hale getiren bu sistemin kendisidir. Devlet’in sanki bu
iﬂte sorumlulu¤u yokmuﬂ gibi
“ ü z ü n t ü l e r i n i ” bildirmesi, olay›
“k›namas›”, bu katliamdaki sorumlulu¤unu örtemez.
Kimileri “ortaça¤da görülecek
bir vahﬂet” diyor. ‹ﬂte bu da d o ¤ r u
d e ¤ i l d i r. Bunun böyle oldu¤unu
söylemek, gerçeklere gözünü kapatmakt›r. Bu sistemin katliamc› tarihini aklamakt›r. Bu devletin tarihi katliamlarla doludur. Binlerce, onbinlerce insan› katletmiﬂtir. “Orta
ça¤”dan bahsetmiyoruz. 1937-38
Dersim’ini hat›rlay›n; 90 bin Kürt
katledilmiﬂtir... Daha yak›n tarihe
gelin: Maraﬂ’›, Sivas’›, Çorum’u, 1
May›s Katliam›n›, Gazi Katliam›n›
hat›rlay›n... Daha yak›na gelin 19
Aral›k hapishaneler katliam›n› hat›rlay›n. Dönemin Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk, katledilen 28 tutuklunun “birkaç kat›n› göze al m›ﬂt›k” diye aç›klama yapm›ﬂt›. Ya
Güneydo¤u’da, Do¤uda…
Yak›lan, y›k›lan, boﬂalt›lan köyleri görmezden gelirseniz bu katliam› anlayamazs›n›z. Hergün daha da
büyüyen adaletsizlik duygusunu,
adaletten umut kesme halini anlayamazsan›z, buna benzer hiçbir olay›
anlayamazs›n›z.
Adaletsizli¤in kah yoksulluk,
kah bask›, kah iﬂsizlik, topraks›zl›k
biçimine büründü¤ü bir ülkede,
adalet aray›ﬂ› da bir çok biçime bürünürken, gücü eline geçiren de
kendi adaletini dayat›p, kendisine
boyun e¤ilmesini dayatacakt›r.

‹çiniz rahat olsun: “Terör sald›r›s› de¤ilmiﬂ!”
Olay günü sabah› devlet ad›na yap›lan ilk resmi aç›klama ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay’dan geldi. “Olay bir terör sald›r›s› de¤il” deniyordu resmi
aç›klamalar›n ilk sat›r›nda. Çünkü en önemli unsur oydu onlara göre.
Çoluk-çocuk, kad›n, erkek demeden 44 kiﬂi katlediliyor, bu katliam devletin silahlar›yla, devletin maaﬂl› adamlar› taraf›ndan gerçekleﬂtiriliyor, ve
ard›ndan da “terör sald›r›s› de¤il” diye rahatlanmas› gereken bir nedenmiﬂ
gibi aç›klama yap›yorlar. “Terör sald›r›s›” de¤ilse o zaman mesele yok!
Sadece bu olay için geçerli bir yaklaﬂ›m da de¤il bu. Bir iﬂyerinde patlama oluyor, diyelim 5 iﬂçi ölüyor! Araﬂt›r›yorlar, “terör sald›r›s› de¤ilmiﬂ”
deyip “rahatl›yorlar”. Peki o patlama niye olmuﬂ, niye iﬂyerinde gereken önlemler al›nmam›ﬂ, önemli de¤il, önemli olan terör sald›r›s› olup olmamas›.
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Kocaeli polisi neyin peﬂinde?
Kocaeli’de 30 Nisan günü Kocaeli Gençlik Dernekli Erzat
Çifçi araçla yolda giderken, sivil plakal› TEM ekiplerince
keyfi bir ﬂekilde zor kullan›larak gözalt›na al›nd›.
Çiftçi; elleri kelepçeli yerde üzerine bas›larak tutularak ve
bulundu¤u araç arand›. Hem karakola götürülürken hem de
hastane muayenesi öncesinde elleri arkadan kelepçeli bir ﬂekilde tutulan Çiftçi, resmi ve sivil polislerce küfür, hakaret,
tehdit ve daya¤a maruz kald›. Polise mukavemet suçlamas›yla savc›l›l›¤a götürülen Çiftçi, burada serbest b›rak›ld›.
Konuyla ilgili Kocaeli Gençlik Derne¤i’nin yapm›ﬂ oldu¤u aç›klamada:
‘’Devrimci gençli¤in önü soruﬂturmalar, okuldan atma,
faﬂist terör, gözalt›, iﬂkence, tutuklama gibi nedenlerle kesilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu ﬂekilde tüm ö¤renci kitlesi y›ld›r›lmak ve sindirilmek istenilmektedir. Biz burada gençlik örgütlenmesi olarak yap›lan bu gözda¤› ve sald›r›lara ra¤men
gençlik kitlelerindeki anti-faﬂist bilinci güçlendirmek, örgütlü bir anti-faﬂist güç yaratmak ve akademik demokratik taleplerine sahip ç›kan bir gençlik yaratmaya devam edece¤iz.”
denildi.

Adana’da Liseli Ö¤rencilere
Polis Bask›s›
Halk Cephesi’nin Adana’da
devam eden Ücretsiz Ulaﬂ›m
kampayas›n›n çal›ﬂmalar› s›ras›nda liseli ö¤renciler, müdürün
ve polisin terör demogojisiyle
baﬂlatt›klar› sald›r›lara maruz
kal›yorlar.
Ö¤renci gençli¤in ücretsiz
ulaﬂ›m mücadelesinde yaﬂananlar, bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r. 12 Nisan akﬂam› kampanyan›n pullar›n› yap›ﬂt›ran Adana
Gençlik Derne¤i çal›ﬂan› Burcu
Akkaya, evinin yak›n›nda polisler taraf›ndan darp edildi.
15 Nisan günü Borsa Lisesi
Müdürü, ö¤rencileri konferans
salonunda toplayarak terör konulu bir seminer yapt›.
Bir sonraki gün saat 11.30 civar›nda Sunar Nuri Çomu Lisesi’nde baz› ö¤rencileri etraf›na toplayan polis ekibi, ö¤rencilere imza vermemelerini, imza toplayanlar›n tetörist oldu¤unu söyleyerek, bu imzalar› beyin y›kamak için topland›¤›n›
anlatt›.
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Liselilerde
Ücretsiz Ulaﬂ›m
Kampanyas›
‹stanbul'da, Kaptan Paﬂa
Lisesi'nde haftalar öncesinden 'Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz-Alaca¤›z!' kampanyas›
baﬂlad›. S›n›f s›n›f gezen
Halk Cepheli Liseliler bir
yandan bildirilerini da¤›t›rken, bir yandan imza toplay›p insanlarla tan›ﬂt›lar.
S›ra s›ra gezip yüzlerce imza toplayan ö¤renciler s›n›f konuﬂmalar› da yapt›. Genellikle
olumlu tepkilerle karﬂ›laﬂt›lar. Belirli aral›klarla
okulun giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›nda kuﬂlamalar yap›ld›.

HHB: “Polis Suç ‹ﬂliyor”
Halk›n Hukuk Bürosu, 16 Nisan günü Ka-vac›k terminalinde yaklaﬂ›k on kiﬂilik bir gru-bun sald›r›s›na u¤rayan müvekkilleri Nebiha
Arac› ile ilgili yaz›l› bir aç›klama yapt›.
Nebiha Arac›’ya terminalde sald›ran gruptan
baz›lar› koﬂarak üstüne atlarken biri elinde tut-tu¤u çantay›, biri montunu, biri de kol çantas›-n› ald›.
Bunun eﬂk›ya çetesinin bir soygunu olmad›-¤›n› söyleyen Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›,
bu kiﬂilerin ‹stanbul Emniyeti’nden polis me-murlar› oldu¤unu aç›klad›.
Kavac›k’tan Vatan Caddesi’ndeki Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürülen müvekkillerinin avu-kat talebinin de reddedild¤ini belirten avukat-lar, “Yaklaﬂ›k 4 saat sonra Terörle Mücadele
ﬁubesi’ne ba¤l› polislerce kendisini gözalt›na
almayacaklar›n›n söyleyerek serbest b›rakm›ﬂ-lard›r.”
Yeterli ﬂüphe olmaks›z›n kimsenin durduru-lup aranamayaca¤›n› anlatan Halk›n Hukuk Bü-rosu, durdurma, arama ve yakalama iﬂlemleri-nin hukuka uygun yap›lmamas› bir yana bu iﬂ-lemler s›ras›nda insan onuruna yak›ﬂmayacak
muameleler ile de ayr›ca suç iﬂlendi¤ini ifade
etti.
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar› üvekkille-rine yap›lan sald›r› vesilesiyle polis terörünü,
keyfilikleri, hukuksuzluklar› bir kez daha k›na-d›klar›n› belirttiler.
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K‹RL‹ OYUNUNUZDA
YOKUZ!

Gençli¤i tart›ﬂmak ülkenin
bugünü ve yar›n›n› tart›ﬂmakt›r.
Gençlik gelece¤imizdir. Bugün
ilkö¤retim okullar›nda 11 milyon, liselerde 3,5
milyon ve yüksek ö¤retimle aç›kö¤retimi de katarsak ülkemizde 23 milyon civar›nda ö¤renci
gençlik var. Bir de okuyamayan iﬂçi gençli¤i de sayarsak bu say› kat be kat artacakt›r. Bu çok büyük
bir rakamd›r. Ve bugün bu gençlik nas›l e¤itilirse
yar›n›m›z da ona göre ﬂekillenecektir. Yar›n karﬂ›m›za ç›kacak olan toplum da öyle olacakt›r. Bugün
ülkemizde verilen e¤itime bak›l›nca hiç de iç aç›c›
bir tablo ç›kmayacakt›r karﬂ›m›za. Bugünkü e¤itim
sistemi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, e¤itimin gerici,
yozlaﬂt›r›c›, bireycileﬂtirici muhtevas›n› göz önüne
ald›¤›m›zda hiç de parlak bir gelece¤in beklemedi¤ini görürüz.
Bireyci, gerici, yoz ve ﬂovenist bir e¤itimin verildi¤i bugünkü okullarda gençli¤in ülke ve halk
sorunlar›na karﬂ› duyarl› olmas› beklenemez.
Mevcut e¤itim sistemimizin de zaten böyle bir
amac› yoktur. Bizim bugünkü mücadelemiz tam
da bu do¤rultudad›r.
Egemenler bizimle ayn› düﬂünmüyorlar. Onlar
aksine düzenlerini sürdürebilmek için gelece¤in
belirlenmesinde büyük rol oynayan e¤itimi kullanarak gençli¤i kendi çizdikleri s›n›rlar ve kal›plar
içerisine sokmak istiyorlar. ‹ﬂte bu amaca ulaﬂmak
için neler yapt›klar›na ve yapabileceklerine verilebilecek örneklerden biri.
Bunun için geçti¤imiz pazartesi günü Van ‹l Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan hayata geçirilen “Bir
Günlü¤üne Polis Olmak ‹stiyorum'' projesi çerçevesinde de¤iﬂik liselerde okuyan 14 ö¤renci bir
günlü¤üne polis oldu. “‹l Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele ﬁubesi'nin gerçekleﬂtirdi¤i proje
kapsam›nda
Ticaret,
Anadolu Meslek ve Vali
Haydarbey liselerinde
e¤itim gören ö¤renciler,
polis ekipleriyle sahaya
ç›karak
uygulama(!)
yapt›. Projeye baﬂvuran
yaklaﬂ›k 200 ö¤renci
aras›ndan kura ile belirlenen 14 ö¤renci, sabah
saatlerinde polisler taraf›ndan okullar›ndan
al›narak ‹l Emniyet Müdürlü¤ü'ne götürüldü.
Buradan da polis mer-
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kezleri ile trafik ekiplerinin yan›nda görevlendirilen ö¤renciler akﬂam saatlerine kadar sahaya ç›karak uygulama yapt›” (2 May›s 2009, ‹HA)
A¤aç yaﬂ iken e¤ilir mant›¤›yla hareket ederek
ta çocukluktan polise sempati aﬂ›lamaya çal›ﬂ›yorlar. Okullarda verdikleri e¤itimle, televizyonda yay›nlad›klar› “kahraman polis” dizileri ile ya da haberlerde gösterdikleri yalan yanl›ﬂ bilgilerle insanlar›n dikkatini farkl› yöne çekmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Amaçlar› ise polisin katliamc›, iﬂkenceci yüzünü örtbas etmek ve ülkedeki binlerce katliam›,
kaybetmeleri, iﬂkenceleri meﬂru hale getirmeye
çal›ﬂmakt›r. ‘Polis yap›yorsa hakl›d›r’ düﬂüncesini
yaratmakt›r.
Asl›nda burada bakmam›z gereken devlettir.
Devletin kimin için var oldu¤unu anlad›¤›m›zda,
polisin de kimin için var oldu¤unu anlayabiliriz.
Polis devletin kolluk kuvvetlerindendir ve amac›
halk› sindirmektir. En ufak bir hak talebimizde
karﬂ›m›za ç›kan polistir. Sözde halk›n huzurunu ve
güvenli¤ini sa¤layan polisler, ellerinde coplar› ve
gaz bombalar›yla her zaman halk›n karﬂ›s›nda yer
alm›ﬂt›r. Bugün okullarda hakk›m›z› talep etti¤imizde, gecekondu y›k›mlar›nda, gözalt›larda, iﬂkence tezgâhlar›nda karﬂ›m›za hep polis ç›km›ﬂt›r.
Bunun en yak›n örne¤i 1 May›s’ta yaﬂanm›ﬂt›r. Her
türlü e¤lencelere, kutlamalara aç›lan Taksim, bizim de en meﬂru hakk›m›zken polis bütün araçlar›yla ve gücüyle sald›rarak birçok insan›n yaralanmas›na neden olmuﬂtur ve yüzlerce insan› gözalt›na alm›ﬂt›r.
‹ﬂte bugün polis bu gerçeklerin üzerini kapatmaya çal›ﬂarak, tertemiz beyinlerde iﬂkenceci
polislere yönelik sempati
yaratmaya çal›ﬂarak, kendine yeni iﬂkenceciler
katliamc›lar yaratmak istemektedir.
Verdikleri
muzlarla, oyuncaklarla ya
da ‘Bir Günlü¤üne Polis
Olmak ‹stiyorum'' gibi
projelerle insanlar› kand›ramayacaklard›r. Çünkü
her riyakârl›klar›nda, katliamlar›nda, düzenledikleri oyunlarda karﬂ›lar›nda
bizleri yani devrimcileri
bulacaklard›r.

GENÇL‹K
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“Ferhat’› Vuran Polis
Tutuklans›n”
‹stanbul Bahçelievler’de Ferhat
Gerçek’in 7 Ekim 2007 günü Yürüyüﬂ dergisi satarken polis taraf›ndan s›rt›ndan vurularak felç b›rak›lmas› üzerine polisler hakk›nda aç›lan davaya 8 May›s günü devam
edildi.
San›k dört polisin ve bir tan›¤›n
dinlendi¤i mahkemede, olay›n yaﬂand›¤› gün geçen polis telsiz ve telefonlar›ndaki konuﬂma kay›tlar› istendi. Mahkeme 2 Ekim’e ertelendi.
Halk Cepheliler duruﬂman›n baﬂ›ndan sonuna kadar mahkeme önünde
sloganlar›yla ve halaylar›yla bekleyerek adalet isteklerini ve davan›n
sonuna kadar takipçisi olacaklar›n›
gösterdiler.
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r, Adalet
‹stiyoruz” yazan bir pankart açan
Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuran
Polis Halen Tutuklanmad›, Ferhat’›

Vuran Polis Derhal Tutuklanmal›d›r, Adalet ‹stiyoruz” yazan dövizler taﬂ›d›lar.
Duruﬂma bittikten sonra Halk
Cephesi ad›na Necdet Dernek
bir aç›klama yapt›.
“Ferhat’›n vurulmas› ve sonras›nda
yaﬂanan geliﬂmeler ülkemizde yaﬂanan faﬂizm gerçe¤ini, kendi koydu¤u yasalar› da rahatl›kla hiçe sayan polis terörünü gözler önüne seren geliﬂmelerdir” diyerek aç›klamaya baﬂlayan Dernek, ayn› olayda
Ferhat’› felç b›rakan polislerin 9
y›lla yarg›lan›rken; Ferhat’›n 15 y›l
4 ay hapis cezas›yla yarg›land›¤›n›
belirterek yaﬂanan hukuksuzlu¤u
gözler önüne serdi.
Aç›klaman›n devam›nda; “‹ktidar
bir yandan Ergenekon operasyonunu göstererek ‘temiz eller’ demagojisi yap›p demokrat maskesini parlat›yor. Di¤er yandan halka yönelik
sald›r›larda kontrgerilla yöntemleri

1 May›s Direniﬂi M eﬂrudur
Devrimci 1 May›s Platformu, 6 May›s günü ‹stanbul
Makine Mühendisleri Odas›’nda yapt›¤› bas›n aç›klama-s›yla 1 May›s günü yaﬂanan polis terörünü teﬂhir etti.
“1 May›s’taki gibi devrimcilerin ›srar›, direniﬂi ve
meﬂru çabas› oldu¤u sürece kazan›lmayacak hiçbir hak
yoktur. Elbette her ﬂeyin bir bedeli vard›r. Bugün size
anlatacaklar›m›z da bu kazan›m›n bedelidir” denildik-ten sonra haz›rlanan bas›n metni okundu.
Devrimci 1 May›s Platformu ad›na okunan aç›kla-mada; olaylar sonras›nda burjuva bas›n›n polisi aklama
yar›ﬂ›na girdi¤i belirtildi. Ard›ndan polisin Taksim ta-hammülsüzlü¤ünün emekçi semtlerden baﬂlad›¤› vur-gulanarak; “Taksim için otobüs kald›ran kimi semtler-de müdahaleler ve gözalt›lar yaﬂanm›ﬂt›r.” denildi.
Vali Güler’in 108 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› ve 21
polisin yaral› oldu¤unu söyledi¤i aç›klama için “yalan
beyanda bulunmuﬂtur” ifadesinin kullan›ld›¤› aç›kla-mada, fiili gözalt›lar›n 400 aﬂt›¤› ve 20’yi aﬂk›n ciddi
yaralanman›n oldu¤u belirtildi.
Burjuva bas›n›n da ara sokaklarda yaﬂanan polis te-rörünü görmezden geldi¤inin söylendi¤i aç›klamada;
polisin gaz bombalar› yetersiz kald›¤› zamanlarda plas-tik mermilerle, bununla da yetinmeyerek gerçek mer-milerle insanlar›n üzerine hedef gözeterek ateﬂ açt›¤› ve
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kullanmay› sürdürüyor. Katliamlar›
gizlemek için ölenleri, suçlular› korumak için ma¤durlar› suçlamak,
kontrgerilla hukukunun s›k kulland›¤› bir yöntemdir” denildi. Soruﬂturma s›ras›nda tan›kl›k yaparak
polisin iddialar›n› çürüten bir tan›¤›n, davan›n san›¤› konumuna getirilmesinin faﬂizmin göstergesi oldu¤u vurgulanan aç›klaman›n sonunda “Hiçbir hukuki gerekçe yokken silah kullanarak mahallede terör estiren, Ferhat’› tekerlekli sandalyeye mahkum eden polisler cezaland›r›lmal›d›r” dedi.
60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem boyunca,
“Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n,
Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

‹stiklal Caddesi ve Feriköy’de s›k›lan kurﬂunlar›n kim-seye isabet etmemesinin sadece tesadüf oldu¤u vurgu-land›.
Son olarak “Bizler bu ülkenin devrimcileriyiz. Meﬂ-ru güçleriyiz. Marjinal etiketi yap›ﬂt›r›p, ‘bunlara her
ﬂey mubaht›r’ diye sald›ranlara çanak tutanlar da bu te-rörden sorumludur. Bizlerin direniﬂi Taksim’i açan ka-p›d›r. Bu direniﬂi kimse karalayamaz, leke süremez.
Zulme karﬂ› direnmek meﬂrudur, 1 May›s direniﬂi meﬂ-rudur” denildi.
Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan polis terörüne maruz
kald›¤› s›rada bir evden görüntüleri çekilerek yaﬂad›¤›
ﬂiddet bas›na yans›yan Öztürk Alada¤ yaﬂad›klar›n› an-latt›. Gözalt›na al›nd›ktan sonra götürüldükleri karakol-da da ﬂiddeti maruz kald›klar›n› anlatan Alada¤, o kara-kolda iﬂkenceye maruz kalan yaklaﬂ›k 18 kiﬂi oldukla-r›n›, vaziyetlerinden kaynakl› hiçbir polisin gözalt› tu-tana¤›na imza atarak bu sorumlulu¤un alt›nda kalmak
istemediklerini ve bu yüzden hiçbir yasal iﬂlem yap›l-madan serbest b›rak›ld›klar›n› anlatt›. Alada¤ “bu du-rum gösteriyor ki; orada 108 de¤il belki de 508 kiﬂi gö-zalt›na al›nd› fakat sonras›nda benim gibi serbest b›ra-k›ld›” dedi.
“Yaﬂas›n 1 May›s” yazan bir pankart›n aç›ld›¤› aç›k-lamada ayn› zamanda polis sald›r›s›n›n görünteleri de
sinevizyonla gösterildi.
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6 May›s ﬁehitleri An›ld›
Deniz Gezmiﬂ, Hüseyin ‹nan ve Yusuf Aslan, 6
May›s 1972’de dara¤ac›nda katlediliﬂlerinin 37.
y›ldönümünde, Ankara Karﬂ›ya Mezarl›¤›’nda; ‹s-tanbul’da Galatasaray Meydan›’nda ve Dolmabah-çe’de, çeﬂitli siyasi hareketler ve demokratik kitle
örgütleri taraf›ndan düzenlenen anma törenleriyle
an›ld›lar.
6 May›s günü Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde
Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan’› an-mak 130 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ yap›ld›. Malatya
Gençlik Derne¤i Giriﬂimli ö¤renciler de eyle-me"" O n l a r › S a h i p l e n m e k O n l a r G i bi S a va ﬂ ma kt › r " dövizleriyle kat›ld›lar. YDG, YDG-M,
GENÇ-SEN, SGD, DGH ve Malatya Gençlik Der-ne¤i Giriﬂimi imzal› aç›klama okunarak eyleme
son verildi.

Bursa’da Yürüyüﬂ Sat›ﬂ›
Bursa’da 28–29 Nisan günleri, Teleferik ve
Kestel-Kale Mahallesi’nde, Emperyalizme ve Oli-garﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi’’nin tan›t›m› ve sa-t›ﬂ› yap›ld›.
Yürüyüﬂ okurlar›n›n sahiplendi¤ini gören Kes-tel polisi ise tahammülsüzlü¤ünü gösterdi. Bir mi-nibüs dolusu polisle mahalleye gelen Kestel polisi
“yasak yay›n da¤›t›yormuﬂsunuz”diyerek kimlik
kontrolü yapt›. Derginin toplatmas› olmad›¤›n› gö-ren polis, “Önlük ve megafonla dergi satamazs›-n›z” diyerek sat›ﬂ› engellemeye çal›ﬂt›. Okurlar›m›-z›n kararl›l›¤›n› gören Kestel polisi çaresizce ma-halleyi terk etti. Toplam 55 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
6 May›s günü dergi sat›ﬂ›na devam eden
Yürüyüﬂ okurlar›, Hikmet Sami Türk’ün ve di¤er
katliamc›lar›n er ya da geç halka hesap verecekle-rini, halk›n adaletsiz kalmayaca¤›n› anlatt›lar. 1
May›s’ta Taksim’e giren emekçilerin coﬂkusu
üzerine yap›lan sohbetlerde ise 32 y›l aradan son-ra Dev-Genç pankart›n›n Taksim an›t›na as›ld›¤›
ifade edildi.

DTP’lilerin 2 günlük
açl›k grevi...
DTP, 14 Nisan'da baﬂlayan operasyonlar› pro-testo etmek amac›yla baﬂlatt›¤› iki günlük açl›k
grevini sona erdirdi.
Ya¤mur gerekçe gösterilerek 2 saat erken biti-rilen grevin ard›ndan DTP Grup Baﬂkan Vekili Se-lahattin Demirtaﬂ bir aç›klama yaparak, devletin
ve hükümetin bu demokratik eylemlerden bir so-nuç ç›karmas› gerekti¤ini söyledi.

Say›: 179

Fatma Koyup›nar
Mezar› Baﬂ›nda An›ld›
2000-2007 Ölüm Orucu Direniﬂi’’nin 122. ﬂehidi Fatma
Koyup›nar Gaziantep’te bulunan mezar› baﬂ›nda ailesi ve ar-kadaﬂlar› taraf›ndan an›ld›. Fatma Koyup›nar direniﬂi s›ras›nda
“Ben son olay›m, baﬂka yoldaﬂ›m ölmesin” demiﬂti ve Büyük
Direniﬂin son ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂmiﬂti.
26 Nisan günü yap›lan anmada öncelikle Fatma Koyup›-nar’›n mezar› y›kan›p temizlendi. Anma s›ras›nda Fatma Ko-yup›nar’›n mücadelesi, direniﬂi anlat›ld›. Ümit ‹lter’in Fatma
Koyup›nar için yazd›¤› “Ac›lardan Umutla Ç›kagelen” ﬂiirinin
okunmas›yla süren anma, Fatma Koyup›nar’›n sevdi¤i türkü-lerin hep birlikte söylenmesi ile sona erdi.

“Mücadele olmadan h ak ve
özgürlükler olmaz”
3 May›s günü Gülsuyu Heykel dura¤›nda Halk Cepheliler
taraf›ndan bir eylem yap›larak Ferhat Gerçek ve Engin Çeber
için adalet istendi.
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n”
yazan pankart›n aç›ld›¤› eylemde Halk Cephesi ad›na aç›klamay› ‹nan Do¤an okudu. Do¤an, Engin Çeber’in adalet istedi¤i için gözalt›na al›n›p tutukland›¤›n› söyledi ve “Enginler,
Ferhatlar bu pankartlar›n ard›ndan gerçekleri hayk›rmaya de-vam edecek” dedi. Eylemin ard›ndan yap›lan dergi da¤›t›m›n-da bir buçuk saat içerisinde 70 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
6 May›s günü ‹kitelli Parseller’de yap›lan eylemde
"Ferhat'› Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›ls›n Adalet
‹stiyoruz" pankart› aç›larak bir eylem gerçekleﬂtirildi.
Ferhat’›n ve Engin’in resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde
mücadele olmadan hak ve özgürlüklerin elde edilemeyece¤i
vurguland›. 30 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan gerçekleﬂtirilen dergi sat›ﬂ›nda 30 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Sultanbeyli Cemevi Davas›
‹stanbul'da, 2003 y›l›nda yap›m›na baﬂlanan Sultanbeyli
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i'ne ba¤l› cemevi; inﬂaat›n
baﬂlamas›yla birlikte, Sultanbeyli Belediyesi taraf›ndan çeﬂit-li sebeplerle davalar aç›larak y›k›lmak isteniyor.
Ço¤u zaman y›kmak için y›k›m ekipleri de gidiyor… baz›
zaman çeﬂitli bahanelerle çal›ﬂan araçlar, iﬂ makineleri ba¤la-n›yor… Bask›lar durmadan devam ediyor.
AKP'li Sultanbeyli Belediyesi’’nin açm›ﬂ oldu¤u davalar-dan birinin 29 Nisan’da duruﬂmas› vard›. San›k olanlar cem
evine sahip ç›kan halktan insanlar ve Sultanbeyli Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i eski ﬂube baﬂkan› Sade¤ül Çavuﬂo¤-lu'ydu. Mahalle hakl› da desteklerini sunmak üzere mahkeme
salonundayd›.
Dava, mahkeme taraf›ndan, verilen bilirkiﬂi raporunun in-celenmesi için 18 Eylül 2009 tarihine ertelendi.
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ALMANYA DEVR‹MC‹LERE
NEDEN SALDIRIYOR?
Uluslararas› Bar›ﬂ Araﬂt›rmalar›
Enstitüsü'nün (S‹PR‹) yapt›¤› araﬂt›rmaya göre, Almanya'n›n silah ihraç etti¤i ülkeler aras›nda, Türkiye
B‹R‹NC‹ SIRADA yer al›yor. Almanya emperyalizmi, silah ihracat›n›n % 15,2’sini Türkiye'ye yap›yor.
Türkiye’yi % 12.9 ile Yunanistan,
% 12,4'le Güney Afrika izliyor.
Geçen hafta ‹stanbul'da bir “silah” fuar› vard›. "Uluslararas› Savunma Fuar›" IDEF’e, 45 ülkeden
toplam 464 silah ﬂirketi ve tekeli
kat›ld›. Bu fuar, "Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›" taraf›ndan düzenleniyor. Almanya da
fuara 15 silah tekeliyle kat›l›yor.
Türkiye ile Almanya aras›nda,
ortak silahlanma iﬂbirli¤i için yeni
bir "Çerçeve Antlaﬂmas›" imzalan›yor.
Almanya, ABD ve Rusya'dan
sonra dünyadaki en büyük 3. silah
ü reticisi d i r. 126 ülkeye yapt›¤› silah sat›ﬂlar›ndan elde etti¤i gelir, 8
milyar 700 milyon Euro’dur. Bu gelirin önemli bir bölümü, Türkiye'ye
yap›lan sat›ﬂlar›ndan sa¤lan›yor. K›sacas› Almanya'n›n en büyük silah
pazar›, Türkiye.
Almanya'n›n devrimcilere yönelik operasyonlar düzenlemesinin,
davalar açmas›n›n arkas›nda, "yine
hangi anlaﬂmalar, ihaleler var?” diye soruyorduk. Yukar›daki bilgiler
iﬂte bunun cevab›n› ortaya koyuyor.
Bu rakamlar bize, Almanya'n›n devrimcilere, Cepheliler’e neden sald›rd›¤›n› gösteriyor. Çünkü emperyalist tekellerin ç›karlar› bunu gerektiriyor.
S‹PR‹'nin araﬂt›rmas›; “Almanya'n›n silah ihracat›n›n son beﬂ y›l
içinde yüzde 70 artt›¤›n›” ve “dünya
genelinde silah ticareti pazar›ndaki
pay›n› beﬂ y›l içerisinde yüzde 7'den
yüzde 10'a yükseltmiﬂ” oldu¤unu da
belirtiyor. (30 Nisan 2009 Sabah)
Almanya, AB'nin a¤ababalar›ndan biridir. AB'nin jandarmas›d›r.
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Ayn› zamanda dünyadaki savaﬂlar›n, halklar›n›n katledilmesinin sorumlular›ndan biridir. Avrupa emperyalizminin Türkiye oligarﬂisiyle
iﬂbirli¤inin büyüklü¤ü, ülkemizdeki
ya¤ma ve talan planlar›n›n kapsam›,
Avrupa çap›nda tutuklanan 58 kiﬂinin yar›s›n›n neden DHKP-C'li oldu¤unu da aç›klamaktad›r.
Alman emperyalizminin Cephelilere yönelik sald›rganl›¤›n›n nedeni, Alman tekellerinin ç›karlar› için
Türkiye faﬂizmiyle yap›lan iﬂbirli¤inde sakl›d›r. Bu nedenle y›llard›r
Almanya'da, Türkiyeli devrimcilere
yönelik say›s›z operasyon düzenlendi, evler ve dernekler bas›ld›, onlarca devrimci tutukland›, a¤›r cezalar verildi.
Almanya'da ﬂu anda devrimciler
aleyhine aç›lm›ﬂ 3 dava devam ediyor: Stammheim, Düsseldorf ve
A n a d o l u F e d e r a s y o n u davalar›.
Yarg›lamalar, Alman ceza yasalar›n›n 129, 129a ve 129b maddelerine
dayand›r›larak yap›l›yor. Bu davalar›n en önemli özelli¤i, Türkiyeli
devrimcilerin Almanya'daki faaliyetlerinden de¤il de, “Türkiye'deki
eylemlerinden” dolay› yarg›lanmas›d›r. Evet, sorun Almanya'n›n yasalar›n›n çi¤nenmesi, Alman s›n›rlar›
içindeki bir "güvenlik" meselesi de¤ildir. Alman emperyalizmi düpedüz Türkiye oligarﬂisini, iktidar›n›
güçlendirmek için bu davalar› açm›ﬂt›r.
Almanya bir yandan faﬂizmi
güçlendirmek için Türkiye'yi silahland›r›rken di¤er yandan da faﬂizme
karﬂ› mücadele eden devrimcileri
yarg›l›yor. ‹ﬂte Almanya'n›n demokrasi anlay›ﬂ› buraya kadard›r. Esas›nda Alman emperyalizmiyle, Türkiye oligarﬂisinin ç›karlar› ortakt›r.
Bu ortak ç›karlar için Türkiye'li
devrimcilere karﬂ› ortak operasyonlar düzenliyor, istihbarat al›ﬂveriﬂinde bulunuyorlar.
Bu ç›karlar do¤rultusunda, 3

Mart 2003'de Türkiye ve Almanya
aras›nda “baﬂta terörizm ve örgütlü
suçlar olmak üzere büyük öneme
haiz suçlarla mücadelede iﬂbirli¤i
anlaﬂmas›” imzaland›. AB üyelik
stratejisi çerçevesinde, Türkiye'nin
Almanya ile ortaklaﬂt›r›ld›¤› eﬂleﬂtirme projelerinden biri, 1.6 milyon
Euro tutar›ndaki “Organize suçla
mücadelenin güçlendirilmesine destek sa¤lama projesi”dir. Bu proje,
“Türkiye polisinin yap›s›n› güçlendirme, modern yöntemlerle elde
edilen bilgilerin de¤erlendirilmesi
için Türk uzmanlar›n e¤itilmesini”
içermektedir. Bir di¤er proje, “Türkiye'deki ifade alma odalar›n›n ve
ifade alma tekniklerinin geliﬂtirilmesine destek sa¤lama” projesidir.
Bu projenin tutar›, 1.3 milyon Euro'dur. 2003 sonunda Almanya'n›n
Türkiye'den ald›¤› baﬂka bir ihale
ise; “Polisin suç delillerinin bilimsel yöntemle analiz kapasitesinin
geliﬂtirilmesi”dir. Bu projenin tutar›da 6.5 milyon Euro'dur. 2005 Kas›m'›nda ise, Almanya'dan 7 milyar
Euro tutar›nda 298 adalet Leopard2 tipi tank sat›n al›nm›ﬂt›r.
Almanya bu projelerle, anlaﬂmalarla bir taﬂla iki kuﬂ vurmaktad›r.
Hem, Türkiye faﬂizmine teknik ve
askeri anlamda destek sunmakta,
hem de bu deste¤i kara dönüﬂtürmektedir. Bu anlaﬂma ve projeler
ayn› zamanda Alman tekellerinin
Türkiye'deki yat›r›mlar›n›, ticari ve
ekonomik ç›karlar›n› güvence alt›na
almak için yap›lm›ﬂt›r.
‹ki ülke aras›nda iliﬂkilerin uzun
bir geçmiﬂi vard›r. Almanya ve Türkiye aras›ndaki ekonomik iﬂbirli¤ine iliﬂkin ilk anlaﬂma 1958'de imzaland›. Yaln›zca 1980-2004 y›llar›
aras›nda Almanya, Türkiye'de 4.5
milyar dolarl›k yat›r›m yapt›. Birinci Bo¤az Köprüsü, Ankara-Sincan'daki Türkiye'nin en büyük merkezi ar›tma su tesisi, Konya ve Bursa hafif rayl› sistemleri, Keban ve
Oymap›nar barajlar›, Adana-Yu-
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murtal›k' ta 1.5 milyar Euro'ya inﬂa
edilen Türkiye'nin en büyük termik
santrali, Alman tekelleri taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. 2006 y›l› itibar›yla Türkiye'de 2384 Alman firmas› faaliyet
göstermektedir. Siemens, Mercedes-Benz, Bosch, M.A.N., Fraport ,
STEAG Türkiye'de faaliyet gösteren önemli Alman tekelleridir. Son
15 y›lda Türkiye'nin Almanya'dan
ithalat›nda % 319.8 oran›nda art›ﬂ
yaﬂanm›ﬂt›r.
Türkiye askeri, ekonomik, ticari
her aç›dan Alman emperyalizmi için
çok önemli bir pazard›r. K›sacas›
Türkiye, Almanya için yolunacak
kazd›r. Alman tekelleri bu kaz› kaybetmek istemedikleri için Türkiyeli
devrimcilere sald›r›yorlar, yarg›l›yorlar, en a¤›r cezalar› veriyorlar.
Alman devleti, kendi s›n›rlar› içindeki devrimcilerin, Türkiye devrimine destek verecek her türlü faaliyetini, kendi yasalar›n› da çi¤neyerek engellemek istiyor. Türkiye'li
devrimcilerin her türlü demokratik
faaliyetini “terör” kapsam›na al›yor,
yetmedi¤i durumlarda yeni “anti-terör” yasalar› ç›kartarak, yeni tutuklamalara baﬂ vuruyor. Almanya'da
terör demagojisiyle, devrimci düﬂmanl›¤› yap›l›yor.
Avurupa emperyalizmi, ABD'nin
“teröre karﬂ› savaﬂ” politikas›yla hareket etmektedir. Almanya da bu
politikaya endeksli olarak yeni yasal düzenlemelere gitmiﬂtir. Nisan
2002'de 129 ve 129a yasalar›na ek
olarak 129b yasas› yürürlü¤e konulmuﬂtur. Bu madde devlete, ülke içi
ve d›ﬂ›ndaki tüm örgütleri suç örgütü ve terörle, kiﬂileri de terörist olarak yarg›lama yetkisi vermiﬂtir.
Stuttgart Stammheim Hapishanesinde Türkiyeli devrimciler Mustafa Atalay, Ahmet Düzgün Yüksel,
Devrim Güler, Hasan Subaﬂ›, Kas›m 2006'dan, Faruk Ereren ve ‹lhan
Demirtaﬂ Nisan 2007'den beri bu
maddelerden dolay› tutuklu bulunmaktad›rlar. Stammheim davas›n›,
Anadolu Federasyonu hakk›nda aç›lan dava izlemiﬂtir. Kas›m 2008'den
beri tutuklu olan Nurhan Erdem,
Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu da
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iddianamesi bile henüz haz›rlanmam›ﬂ bir davadan dolay› tutukludur.
Bu davalar, Alman emperyalizminin, Türkiyeli devrimcileri sindirmek için açt›¤›, üstünü de terör demagojisiyle örtütü¤ü siyasi davalard›r.
Almanya ve genel olarak Avrupa, Türkiye'de yükselecek anti-emperyalist, anti-faﬂist mücadeleden
korkmaktad›r. DHKP-C'nin devrim
ve sosyalizmi hedefleyen bir örgüt
olmas› da, emperyalizmin korkusunu büyütmektedir. Anti-terör yasalar›n›n, DHKP-C'yi hedef almas›n›n
as›l nedeni budur. Bu yasalarla, tutuklama ve cezalarla devrimcileri
tecrit etmek istiyorlar. Yasal demokratik faaliyetleri “terör” demagojisiyle bo¤mak istiyorlar. Çünkü tekeller, milyarlarca Euro'luk pazar›
kaybetmek istemiyor.
Alman emperyalizmi, Türkiye
oligarﬂisinin halka karﬂ› iﬂledi¤i bütün suçlara ortakt›r. Ülkemizde
kontrgerilla örgütlenmesinin kurulmas›nda eski Nazi generallerinin de
parma¤› vard›r. Alman silah tekellerinin satt›¤› silahlarla Türkiye'li devrimciler katlediliyor, kaybediliyor,
kitle katliamlar› yap›l›yor. Alman
devleti Türkiye'yi silahland›rarak,
oligarﬂinin devrimcilere karﬂ› savaﬂ›n› güçlendiriyor. Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ, Alman devletinin satt›¤›
leopard tanklar›yla,silahlar›yla sürdürülüyor. Hitler'in çocuklar›, satt›klar› silahlarla dünyay› kana bulamaya devam ediyorlar. Hitlerin baﬂaramad›¤›n›, yeni-sömürgecilik politikalar›yla baﬂarmaya çal›ﬂ›yorlar.
Alman tekelleri bir ahtapot gibi
ülkemizi dört bir taraf›n› sarm›ﬂ, azg›n bir ya¤ma ve talan sürdürüyor.
Bu nedenle de faﬂist iktidarlar› destekliyorlar. Türkiye oligarﬂisi, kendi
halk› açl›ktan k›r›l›rken milyarlarca
Euro'yu silahlanmaya harc›yor. Tek
korkulari, Tükiye devriminin büyümesidir. Hitler faﬂizmi nas›l altedildiyse, ülkemizde de faﬂizmi yenecek, emperyalistlerle yap›lan bütün
anlaﬂmalara son vererek, ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir Türkiye
yarataca¤›z.

Özgürlük Ça¤r›s›
16. Haftas›nda
Faﬂizme karﬂ› mücadele edenlere özgürlük ça¤r›s›yla 16.haftay› da geride b›rakt› Özgürlük Komitesi.
Her Cumartesi oldu¤u gibi, 2
May›s Cumartesi günü de Özgürlük Komitesi çal›ﬂanlar›, Almanya'n›n Köln ﬂehrindeki Dom kilisesi önünde stand aç›p bildiriler
da¤›tt›.
Faﬂizme karﬂ› mücadele ettikleri için Avrupa Hapishanelerinde
tutuklu bulunan devrimcilerin durumu hakk›nda insanlara bilgilendirmeler yapan Özgurluk Komitesi çal›ﬂanlar› herkesi tutsaklarla
dayan›ﬂmaya ça¤›rd›.

Aﬂevine Muhtaç
1 Milyon Kiﬂi!
Emperyalist
refah›n
“örnek” ülkelerinden
Almanya’da 1 milyon
kiﬂi aﬂevlerinden besleniyor.
Aﬂevlerinden yararlananlar içinde en büyük oran›, tek
baﬂ›na çocuk büyütenler, emekliler ve göçmenler oluﬂturuyor.
Alman Aﬂevleri Federal Birli¤i
Baﬂkan› Gerd Haeuser, iﬂsiz kalanlar›n aﬂevlerinden önce devletin sosyal sistemine baﬂvurdu¤unu, bu nedenle 1 milyon rakam›n›n çok yak›nda h›zla artabilece¤ini belirtiyor.
ﬁu anda Almanya çap›nda sadece resmi olarak devlete ba¤l›
830 aﬂevi bulunuyor.

ALMANYA
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değin m eler
Sami Türk’ün
avukat›...
Oktay Ekﬂi yaz›yor:

“Hayata Dönüﬂ operasyonunda güç kullanma zorunlulu¤u vard›. O

arada
belki
baz› masumlar›n
da can› yand› ama sorun da çözüldü.”
(30 Nisan 2009, Hürriyet)

Arada baz› masumlar›n
can› da yanm›ﬂ ama önemli de¤ilmiﬂ. Hukuktan nasibini almam›ﬂ, alçakl›¤a
bak›n!

Sahte
Müslümanlar
‹lahiyatç› Doç. Nihat
Hatipo¤lu “gerçek müslüman”da bulunmas› gereken özellikleri saym›ﬂ.
Baz›lar› ﬂunlarm›ﬂ: Beyefendi olmak. Bencil olmamak. Adil olmak. Düﬂman›n da hukukunu gözetmek. Haram kazanmamak. Halkla eﬂit ﬂartlar›

paylaﬂmak.
Valla bu tarife göre,
Tayyip Erdo¤an gerçek
müslüman de¤il. Kemal
Unak›tan’dan Abdullah
Gül’e, Fehmi Koru’dan
Fethullah Gülen’e, Cüppeli Ahmet Hoca’ya kadar
hiçbiri müslüman kategorisine girmiyor.
Vay kafirler vay, vay
z›nd›klar vay, bugüne kadar nas›l da müslüman›z
diye aldatm›ﬂlar herkesi.

Sorulmas› G ereken
Bir spiker sordu Hikmet Sami’ye:
“‹çiniz rahat m›?”
“Hikmet Sami Türk’ü ﬂok eden
soru” diye verdi burjuva bas›n. ﬁaﬂ›rm›ﬂlard›, ola¤and›ﬂ› bulmuﬂlard›
soruyu. Oysa as›l soru oydu. Biz soruyoruz ﬂimdi burjuva gazetecilere:
“siz neden o soruyu sormuyorsunuz?.. Sormuyorsunuz da çanak sorular›n›zla tescilli bir katliamc›y› meﬂrulaﬂt›r›yorsunuz!

Yanl›ﬂlar›
düzeltmemek,
yap›lan en
büyük
yanl›ﬂl›kt›r.
Konf üçy us

söz hakk›
Te o r i v e P o l i t i k a D e r g i s i , ‹ b r a h i m K a y p a k k a ya’n›n, ölümünün 36. y›l›nda, Taksim Hill Hotel’de
b i r sempozyum düzenliyormuﬂ.
Sempozyumun baz› konuﬂmac›lar› ﬂunlar: Vedat Türkali, Muzaffer Oruço¤lu, Murat Belge, Salman Kaya,
Oral Çal›ﬂlar, Ertu¤rul Kürkçü, Ömer Laçiner... Bunlar›n
Kaypakkaya’y› tart›ﬂma, onun hakk›nda tek bir söz söyleme haklar› olabilir mi? Kaypakkaya’ya hakaret bu
bizce, sayg›s›zl›k.

yanl›ﬂ
Denizler’i anarken yap›lan bir konuﬂmada deniyor ki;
“Dünyan›n hiçbir ülkesinin egemen s›n›f› kendi gençli¤ine karﬂ› bu denli düﬂmanl›k beslemedi.”
YANLIﬁ! Belki oligarﬂiyi eleﬂtirmek, teﬂhir etmek
için söylüyor bunu ama bu sözlerle birbütün olarak emperyalist sistem içindeki ülkeleri aklad›¤›n›n fark›nda de¤il. Cümlenin do¤rusu ﬂöyle olmal›: “ D ü n y a n › n t ü m ü l kelerinin egemen s›n›flar› kendi gençli¤ine karﬂ› bu
d e n l i d ü ﬂ m a n d › r.”
‹ﬂin gerçe¤i böyledir.
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Ya ﬂ a r B ü y ü k a n › t : “Bu devlet hasta”
Sayenizde!

Adaletsizlik bir de¤il, beﬂ de¤il
44 kiﬂinin öldü¤ü olayda konuﬂulmayan
bir yana daha var:
44 kiﬂinin öldürüldü¤ü köyün ad› asl›nda
Bilgeköy de¤il, Zangirt’ti.
Ad› zorla de¤iﬂtirildi.
Köyün ba¤l› oldu¤u ilçenin ad› da asl›nda
Maz›da¤ de¤il, ﬁemrex’di.
Onun ad› da zorla de¤iﬂtirilmiﬂti.
Al›n size “zor”un kullan›m›na iliﬂkin bir
sorun ve bir adaletsizlik daha..

10 May›s 2009

Tecritten H aberler... Komplolara Boyun
ÇHD: “Gerçek, adil, hukuka uygun
bir yarg›lama yap›lmad›”
19 Aral›k katliam›nda Bayrampaﬂa Hapishane-si’nde sa¤ kurtulan 167 tutsak hakk›nda Eyüp 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde “cezaevi idaresine karﬂ› silahl›
isyan” gerekçesiyle aç›lan dava, 28 Nisan 2009 tari-hinde görülen duruﬂmada “ z a m a n a ﬂ › m › n d a n ” düﬂü-rülmüﬂtü. Katliam›n örtbas edilmesi politikas›n›n de-vam› olan bu kararla ilgili olarak ÇHD ‹stanbul ﬁube-si taraf›ndan da bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada, za-man aﬂ›m› de¤il, beraat karar› verilmesi gerekti¤i vur-gulanarak, ﬂunlar belirtildi:
Tutuklu ve hükümlüler aleyhine Eyüp 3 Asliye Ce-za Mahkemesi’nde aç›lan davada 8 y›ldan bu yana
gerçek bir yarg›laman›n yap›labilmesi ve sorumlular›n
ortaya ç›kmas› için çabalad›klar›n› anlatan ÇHD’li
avukatlar, bu sürede 23 duruﬂma yap›ld›, 13 defa yarg›ç de¤iﬂti¤ini ifade ettiler.
Bu tür yarg›lamada müvekkilleri hakk›nda beraat
karar› d›ﬂ›nda bir karar verilmesi hukuken mümkün
de¤ilken, mahkemenin zaman aﬂ›m› karar› vermiﬂ ol-mas›n› “gerçek, adil, hukuka uygun bir yarg›lama yap›lmad›” diyerek eleﬂtiren ÇHD, adalet mücadelesine
gerçek hak yerini bulana kadar devam edeceklerini
belirttiler.

E¤meyece¤iz
30 Nisan günü komplo sonucu tu-tuklanan devrimciler Aysun Akda¤ ve
Tekin Tangün’ün Beﬂiktaﬂ ACM’de
duruﬂmalar› görüldü.
Mahkeme öncesinde Halk Cep-heliler, Beﬂiktaﬂ otobüs duraklar›
önünde bir eylem yaparak, Tekin Tangün ve Aysun Ak-da¤’›n tutuklanmas›n› protesto ettiler.
Halk Cephesi ad›na bas›na bir aç›klama yapan Cihan
Gün; Tekin Tangün ve Aysun Akda¤’›n ülkemizin ba¤›m-s›z olmas›n› isteyen iki devrimci oldu¤unu söyledi.
Halk›n açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum edildi¤i bir ül-kede devrimcilik yapman›n suç olmad›¤›n› belirten Gün;
“Yarg›lamay› bu kadar aç›ktan bir ideolojik hesaplaﬂma-ya çeviremeyen AKP’nin yarg›s›, Tekin Tangün ve Aysun
Akda¤ hakk›nda komplolar yaratmaktan baﬂka çare bula-mamaktad›r” dedi.
Halk Cepheliler, komlolarla bir y›ld›r hapishanede tu-tulan Tekin Tangün ve Aysun Akda¤ derhal serbest b›ra-k›lmas›n› istedi.
Eylemde “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Komplolarla Tu-tuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Eylemin ard›ndan Halk Cepheliler duruﬂmay› izlemek
için mahkemeye gitti.

S›n›fland›rarak Bölüyorlar
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
tutsaklar›n çeﬂitli kriterlere göre s›-n›fland›r›lmas› uygulamas› baﬂlat›l-d›.
Tutsaklar tutuklu ya da hükümlü
olmalar›na göre, yaﬂlar›na göre, yar-g›land›klar› ya da hükümlü oldukla-r› ceza kanunu maddesine göre
gruplanan tutsaklar birbirlerinden
yal›t›larak ayr› bölümlere konulma-ya baﬂland›.
Zaten yüksek güvenlikli tecrit
hapishaneleri olan, F Tipi hapisha-nede bu yetmezmiﬂ gibi “tecrit
içinde tecrit” uygulanmaya baﬂland›.
Kendi içinde s›n›fland›r›lan tut-saklar hapishane içinde ayr› bölüm-lere konularak birbirlerinden kopa-r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Hapishane idare-si bunu yine en iyi bildi¤i yolla, ya-ni operasyonla yap›yor. Bir sabah
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ans›z›n hücrelerinden döverek, ya-ka-paça ald›¤› tutsaklar› yeni hücre-lerine götürüyor. Direnenler ise ön-ce gardiyanlar taraf›ndan dövülüyor
daha sonra da disiplin cezalar› ile
cezaland›r›l›yor.
Bu keyfi uygulamay› protesto
etmek için TAYAD'l› Aileler 4 Ma-y›s günü Tekirda¤ F Tipi Hapisha-nesi önünde eylem yapt›lar.
Yaklaﬂ›k 25 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde aç›klamay› Mehmet Güvel
okudu. Güvel bas›n aç›klamas›n›
okuduktan sonra aileler s›rayla söz
alarak evlatlar›n›n maruz kald›¤›
keyfi uygulamalar› ve u¤rad›klar›
sald›r›lar› anlatt›lar.
Aç›klaman›n bitiminden sonra
aileler toplu olarak savc› ile görüﬂ-mek üzere Tekirda¤ Adliyesi’’ne git-tiler. Tekirda¤ Adliyesi’nde infaz

savc›s› ile görüﬂen aileler hapishane-de evlatlar›n›n yaﬂad›klar› sorunlar›,
tecriti, hapishane içindeki gruplan-d›rmalar›, s›n›fland›rmalar› ve keyfi
yer de¤iﬂikliklerini, tutsaklara yap›-lan sald›r›lar› anlatt›lar.
‹nfaz savc›s› hapishane içinde
yer de¤iﬂtirme konusunda yetkinin
Adalet Bakanl›¤›’nda oldu¤unu ve
Tekirda¤ Hapishanesi’nde yap›lan
s›n›fland›rman›n Adalet Bakanl›¤›
kararlar› ile yap›ld›¤›n› belirtti.

TECR‹T
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CEPHEL‹LER Avrupa’da
1 May›s Alanlar›nda
FRANSA;
PAR‹S: Halk Cepheliler aralar›nda
Mahir Çayan ve Day›’n›n resminin
yer ald›¤› ve “Direnmek Suç De¤ildir, Direnmek Terörizm De¤ildir”,
“Siyasi Tutsaklara Özgürlük” yaz›l›
pankartlarla yürürken Türkçe ve
Frans›zca sloganlar at›llar.
M U L H O U S E B S : Dört binin
üzerinde kiﬂinin yer ald›¤› bu y›lki
kutlamalarda Halk Cephesi korteji,
coﬂkusu, disiplini, pankart ve döviz-leriyle, sloganlar›yla, kat›l›mc›lar›n
ve yerel bas›n›n dikkatini çekti.
B L O ‹ S : Halk Cepheliler 1
May›s’› Grup Yorum'un türküleriyle
kutlad›lar. Yürüyüﬂ sonunda sayg›
duruﬂu ve aç›klaman›n ard›ndan
eylem bitirildi.
‹ N G ‹ LT E R E : Londra’da yürü-yüﬂ Karl Marx kütüphanesi önünde
baﬂlad›. 120 kiﬂinin yürüdü¤ü Halk
Cephesi korteji davul zurna, z›lg›tlar, sloganlar eﬂli¤inde Trafalgar
Square’e kadar yürüdü. Bitiﬂ alan›nda yap›lan konuﬂmalardan sonra,
yürüyüﬂ sona erdi.
ALMANYA;
H A M B U R G : 30 Nisan gecesi
baﬂlayan gösteriler s›ras›nda polisle
çat›ﬂmalar yaﬂan›rken 1 May›s gü-nü yap›lan kutlamalara çoﬂku
hakimdi. Özgürlük Komitesi'nin
bildirilerinin da¤›t›ld›¤› yürüyüﬂte
180 kiﬂilik kortejiyle Halk Cephesi
de yer ald›.
S T U T T G A RT : Halk Cepheliler
Day›, Mahir ve Che’nin pankartla-r›yla yürürken Day› ile ilgili at›lan
sloganlar›n yo¤unlu¤u, onsuz ama
onunla yüründü¤ünün bir göstergesi
oldu. yürüyüﬂe 100 kiﬂi kat›ld›.
D O RTMUND: "Yaﬂas›n 1 Ma-y›s, Tek Yol Devrim" pankartlar›yla
yürüyen Halk Cepheliler, ayn› gün
yürüyüﬂleri olan Nazilerin sald›r›s›-na u¤rad›. Halk Cepheliler de sald›-r›ya karﬂ›l›k verince Alman polisi
her zamanki gibi nazileri koruya-rak, Halk Cepheliler’e coplar ve bi-ber gaz› ile sald›rd›. Bu sald›r›n›n
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ard›ndan kitle daha coﬂkulu bir ﬂe-kilde sloganlar›yla yürüyüﬂüne de-vam etti.
B R E M E N: Binbeﬂyüz kiﬂinin
kat›ld›¤› yürüyüﬂe Anadolu Fede-rasyonu’da pankartlar› ile kat›ld›.
B E R L ‹ N: ‹ki ayr› yerde 1 May›s
kutland›. ‹lk 1 May›s yürüyüﬂüne
Berlin Anadolu Federasyonu Tem-silcili¤i de kat›ld›.
D‹E L‹NKE
(Sol Parti) taraf›ndan Mariannenp-latz Meydan›’nda da 1 May›s program› düzenlendi. Bu kutlamaya da
Halk Cephesi stant açarak kat›ld›.
K Ö L N: Alman sendikalar› ve
devrimci güçlerden oluﬂan 2 bin ki-ﬂi 1 May›s’› coﬂkuyla kutlad›. Dur-sun Karataﬂ ve Mahir Çayan´›n pos-teri arkas›nda yürüyüﬂe geçen 55 ki-ﬂilik Halk Cephesi korteji, yürüyüﬂ
boyunca sloganlar at›p marﬂlar söy-ledi.
DU‹SBURG: Hamborn Beledi-yesi’nin önünde baﬂlay›p Lands-chaftspark'ta sona eren 1 May›s yü-rüyüﬂüne pankart ve dövizleriyle 60
Halk Cepheli kat›ld›.
NÜRNBERG: Halk Cephesi 40
kiﬂilik kitlesi, pankartlar› ve k›z›l
bayraklar›yla 1 May›s yürüyüﬂünde
yer ald›. Miting sonras› alanda
aç›lan stand da Özgürlük Komitesi-nin bildirileri da¤›t›ld›.
AVUSTURYA;
V‹YANA: SPÖ’nün geleneksel
1 May›s kutlamas› gerçekleﬂti.
100.000’e yak›n kiﬂinin oldu¤u kutlamaya Halk Cephesi de kat›ld›.
Devrimci 1 May›s Platformu S›g-mundfreud Park›’nda kapan›ﬂ
pro¤ram› düzenlerken, Halk Cephe-si 230 kiﬂiyle alandaki en kalabal›k
gruptu.
INNSBRUCK: Dev-Genç pan-kart› arkas›nda k›z›l sancak grubu-nunda oluﬂturuldu¤u yürüyüﬂte
Umudun Çocular› da kendi pankart-lar›n› açt›lar. Halk Cephesi’nin 120
kiﬂiyle kat›ld›¤› yürüyüﬂ Almanca,
Türkçe yap›lan konuﬂmalar ve müzik dinletisiyle son buldu.

L ‹ N Z : Yürüyüﬂün baﬂ›nda Halk
Cepheliler, polisin otonomcular› al-mak istememesi üzerine tepki gös-terirken, polis kitleye sald›rd›. “Yaﬂas›n Enternasyonel Dayan›ﬂma ,
Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Faﬂist
Polis Defol” sloganlar› ile sald›r›ya
tepki amaçl› oturma eylemi
baﬂlat›ld›. Üç saat süren eylem son-ras› gelen çevik kuvvet deste¤iyle
zor kullan›larak da¤›t›lan kitleden
iki eylemci tutukland›.
G R A Z : 1 May›s Halk Cephesi
ve Avusturya Komünist Partisi’nin
düzenledi¤i bir yürüyüﬂle kutland›.
95 kiﬂiden oluﬂan Halk Cephesi
korteji Mahir, Day› ve Che’nin re-simleri ile pankartlar› ve k›z›l bay-raklar›yla yürüdü.
B E L Ç ‹ K A : Brüksel’de iki yü-rüyüﬂ yap›ld›. ‹ki yürüyüﬂte de,
önümüzdeki 25 May›s tarihinde
Brüksel Adliye Saray›’nda yeniden
görülecek DHKP-C davas›na, ‹fade
ve Örgütlenmeye Özgürlük Komi-tesi (CLEA) ve K›z›l Yard›m (Seco-urs rouge) imzal› iki ayr› ça¤r› bil-dirileri da¤›t›ld›.
HOLLANDA: Rotterdam ﬂeh-rinde düzenlenen bir yürüyüﬂle 1
May›s kutland›. Halk Cephesi kor-tejinde, en önde Day›'n›n portresi-nin yer ald›¤› ayr›ca Türkçe ve Hol-landaca "Halk Cephesi" ve "Yaﬂas›n
1 May›s" pankartlar› ve k›z›l bay-raklar taﬂ›nd›.
‹ S V E Ç: Göteborg ﬂehrinde Ko-münist Partisi’nin oluﬂturdu¤u ve
Enternasyonel solun da içinde yer
ald›¤› "RÖD-FRONT" korteji
içinde DHKC’liler de kendi pankar-t› ile yer ald›.
U KRAYNA: Dnepropetrovsk
ﬂehrinde ortak düzenlenen mitinge
yaklaﬂ›k dört bin kiﬂi kat›ld›. Cephe
taraftarlar› da mitinge üzerine Dev-rimci Halk Kurtuluﬂ Partisi bayra¤›
iﬂlenmiﬂ, Rusça "NATO'ya Hay›r"
yazan pankart›yla kat›ld›lar.
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