
Suçlu ‘HEP‹M‹Z’ De¤iliz!
Çürüyen ve Çürüten 

BU DÜZEN’dir!

HHaallkk››nn HHaallkk››nn AAnnaayyaassaass›› AAnnaayyaassaass›› 
HHaallkk››nn MMeecclliissii’’nnddeenn ÇÇ››kkaarrHHaallkk››nn MMeecclliissii’’nnddeenn ÇÇ››kkaarr

BU 
MECL‹S 
K‹M‹N
MECL‹S‹?

YYoozzllaaflflmmaann››nn,, kkookkuuflflmmaann››nn,,
aahhllaakkss››zzll››kkllaarr››nn ssoorruummlluussuu oolliiggaarrflfliiddiirr!!

1 May›s Alan›n› Direnerek,
fiehitler Vererek Kazand›k!

Gençlik ssorunlar›na ssahip
ç›k›yor, ttart›fl›yor, üüretiyor,
örgütleniyor, 

Dev-Gençlilerin yyolunda yyürüyor... 

GGEENNÇÇLL‹‹KK VVEE
ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEE  KKUURRUULLTTAAYYII

55--66 MMaayy››ss’’ttaa ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
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Anadolu Tarihi

TOPLATILDI

Tarihi bbu kkez ççizgilerle aanlat›ld›
Daha genifl daha farkl› kesimler  ö¤renebilsin diye. 
Çizgilerle resmedildi tarihin dönüm noktalar›... Yaz›l› ya da çizgili... Bunlar
elbette birbirinin alternatifi de¤il.
Ama hiç kuflku yok ki, çizgiler, devrimci hareketin yay›n faaliyeti aç›s›ndan bir
yenilik, yeni bir ad›m olmufltur. T›pk›, Masallar gibi, yani Yaban O¤lak gibi...
Hayat›n her alan›n› dolduraca¤›z. Halk›n her kesimine seslenece¤iz... Tarihi,
bizi, Türkiye’nin gerçeklerini her flekilde anlataca¤›z.
Düz yaz›yla, resimlerle, çizgilerle, filmlerle... 
Sözlerimize tahamülsüz olan, sözlerimizin yer ald›¤› kitaplar›m›za, der-
gilerimize yasaklar koyan oligarfli, çizgilerimizden de korktu.
Desenler, karikatürler, yine ayn› fleyleri
anlat›yordu çünkü. Anlatmaya devam
edece¤iz...

Bizim Day›m›z

Çizgilerle Anadolu Tarihi
Tav›r Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan Çizgilerle

Anadolu Tarihi Kitab› hapishanelerdeki özgür tutsak-
lar›n uzunca bir süre devam eden kolektif bir çal›flma-
n›n ürünü.

Çizgilerle Anadolu Tarihi, ezilenlerin gözünden;
s›n›flar›n ortaya ç›kt›¤› dönemlerden, ezenle ezilenin
çeliflkisinin bafllad›¤› günlerden bugüne devam eden;
zalimlerle olan kavgan›n, zalimlere karfl› direniflin ta-
rihini yaz›yor. 

Çizgilerle B‹Z‹M DAYIMIZ
Kitap, 1960’l› y›llardan itibaren yaflanm›fl tarihi an-

latarak günümüze kadar gelmektedir. Özellikle 1960’l›
y›llardan bafllayarak mücadelenin ilk y›llar›n› anlat›r.. 

Bu bölümde devrimci hareketin önderi Mahir Ça-
yan’›n tarih sahnesine nas›l ç›kt›¤›,  nas›l bir mücadele
hatt›n›  ördü¤ünü, Türkiye devriminin yolunun nas›l
netlefltirildi¤i anlat›l›r.

Ç‹ZG‹LERLE 
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
77 MMaayy››ss -- 1133 MMaayy››ss

1868’de do¤du. ‹rlanda ulusal kurtulufl mücadelesinin
önderlerindendi. ‹rlanda Sosyalist Cumhuriyetçi Parti-
si’nin ve ‹rlanda emekçilerinin ilk silahl› örgütlenmele-
rinden biri olan ‹rlanda Yurttafl Ordusu'nun kuru-
lufluna önderlik etti. 
1916 Nisan›nda Dublin’de bafllat›lan ayaklanmada tut-
sak edilerek, 12 May›s 1916’da yaralar› nedeniy-
le ayakta duramaz oldu¤u halde bir koltu¤a oturtula-
rak kurfluna dizildi.

James
CONNOLLY

Hasan Okut 1956 do¤umlu. Renan Erifl 1953 do¤umlu. Müjdat
Çelikyay 1957 do¤umlu. Faflizme karfl› sürdürülen anti-faflist mücade-
lede yerald›lar. Bir yandan okuyor, bir yandan çal›fl›yor ve halk›n hakl›
kavgas›na  omuz veriyorlard›.  9 May›s 1978’de  Okuduklar› ‹stan-
bul Y›ld›z Üniversitesi gece  bölümünden  ç›karlarken, faflistlerin kallefl-
çe pususunda katledildiler. 

HHaassaann OOKKUUTT RReennaann EERR‹‹fifi MMüüjjddaatt ÇÇEELL‹‹KKYYAAYY

Yeni Çözüm dergisi okuru olan Hüseyin Soyuu¤ur,
12 Eylül'ün apolitiklefltiremedi¤i gençlerimizdendi.
Ortado¤u Teknik Üniversitesi yurdunda geçirdi¤i rahat-
s›zl›k sonucu 11 May›s 1987’de aram›zdan ayr›ld›. 

HHüüsseeyyiinn SSOOYYUUUU⁄⁄UURR

Tokat do¤umlu. 13
May›s 1995’te ‹s-
tanbul Okmeyda-
n›’nda sivil faflistle-
rin b›çakl› sald›r›s›
sonucu flehit düfltü.

MMuurraatt ÇÇUUHHAACCII

12 May›s
1987’de
flehit düfltü.

AAllii HHaayyddaarr fifiAAHH‹‹NN

1979 do¤umlu. Liseli bir devrimciydi.Refhan Tümer Lisesi
ö¤rencisiydi.  13 May›s 1996’da ‹stanbul Alibeyköy’de
Kurtulufl dergisi da¤›t›m› yapt›¤› s›rada, polis taraf›ndan
herkesin gözü önünde s›rt›ndan kurflunland›. Yaral› olarak
polis otosuna al›nd› ve orada iflkenceye devam edilerek
katledildi. 17 yafl›ndayd›.  Polisin devrimci bas›n organla-
r›n›n gerçe¤i halka ulaflt›rmas› karfl›s›ndaki tahammül-
süzlü¤ünün sonucuydu ‹rfan A¤dafl’›n katledilmesi. ‹‹rrffaann AA⁄⁄DDAAfifi

“Kan›m›z›n akt›¤› vatan topraklar›n›n her kar›fl› bizimdir. 

Kan›n döküldü¤ü  yerde zulmün hükmü uzun sürmez.”  

Bar›fl Atalay

‹rfan A¤dafl’tan 
Engin Çeber’e...

‹rfan A¤dafl, Alibeyköy’de KKuurrttuulluuflfl dergisi da¤›t›r-
ken yan›nda MMuuhhaammmmeedd KKaayyaa vard›. Polis, kalleflçe ‹r-
fan A¤dafl’› o da¤›t›m s›ras›nda katletti.

‹rfan A¤dafl devrimci oldu¤u, KKuurrttuulluuflfl dergisi da-
¤›tt›¤›, halka gerçekleri anlatt›¤› için katledildi.

O gün dergi da¤›t›m› s›ras›nda yer alan MMuuhhaammmmeedd
KKaayyaa ise polis taraf›ndan 20 A¤ustos 1996’da Alibey-
köy’de bir evde Senem Adal› ile katledildi.

MMuuhhaammmmeedd KKaayyaa,, Alibeyköy’ün emekçilerini ör-
gütledi¤i, devrimci oldu¤u için ‹rfan A¤dafl’›n katledil-
mesinden 3 ay sonra yine Alibeyköy’de katledildi.

‹rfanlar›, Muhammedleri katledenler gerçeklerin se-
sini susturmak istediler!. Devrimcili¤i bu topraklarda
tüketmek istediler. Olmad›, baflaram›d›lar....

‹rfan A¤dafl katledildi¤inde arkadafllar›; “ OOnnllaarr BBiirr
‹‹rrffaann AAlldd››llaarr,, HHeeppiimmiizz BBiirreerr ‹‹rrffaann››zz”” dediler.

BBuu ööllüümm mmaannggaallaarr››nnaa vveerriillmmiiflfl eenn iiyyii cceevvaapptt››......

‹rfan A¤dafl’tan Engin Çeber’e gerçeklerin sesi halka
ulaflt›r›lmaya devam ediyor. Devrimcilik bugün çok da-
ha köklüdür Anadolu topraklar›nda ...

‹rfan A¤dafl yafl›n›n üstünde bir bilgeli¤e, yafl›n›n üs-
tünde bir sorumlulu¤a sahipti. Okulunda DLMK'n›n en
aktif çal›flanlar›ndan biriydi.

Yabanc› sigara içen arkadafllar›na birgün,"BBuunnuunn ppaa--
rraass›› ssiizzddeenn çç››kk››yyoorr,, kkiimmee ggiiddiiyyoorr bbiilliiyyoorr mmuussuunnuuzz?? EEmm--
ppeerryyaalliizzmmee yyaarrdd››mm eeddiiyyoorrssuunnuuzz.. BBeenniimm aarrkkaaddaaflflllaarr››mm
ddeevvrriimmcciilleerr ggiibbii oollmmaall››" diyecek kadar kafas› net bir
devrimicidir.

Devrimimizin çocuk savaflç›lar›ndan biriydi ‹rfan
A¤dafl... Bugün yüzlerce ‹rfan A¤dafl onun izinden yürü-
yor.

An›lar› Miras›m›z



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
bedellerle kkazand›k...

20 Taksim 1 May›s Alan›d›r...

23 Röportaj: “Amaç; gençli¤e
kendi sorunlar›n›
tart›flt›rmak ve çözümü
hep birlikte     üret-
mektir”

24 Kolayc›l›k ve emek
harcamamak... 

26 Paran yoksa e¤itim de
yok...

28 Tarihten oolaylar kifliler:
1969’dan 2010’a Gençlik
kurultaylar›... 

30 Gençlik

Federasyonu’ndan:

Düzene aalternatif

biziz... 
31 Bu mmeclis hhalk›n mmeclisi

de¤ildir! HHalk›n
anayasas›n› yyapamaz!

33 Kan›n›z› dökenlere nas›l
kan verirsiniz?...

35 Devrim iiçin DDevrimci

4 Suçlu kim? Çürüten kim?

6 Çürüten bu
düzendir...

9 Yürüyüflte TTek YYol:
Kapitalist toplum,
ahlakl› toplum  olamaz

10 Cinselli¤i tticari ssektör
haline ggetiren
kapitalizmin
ahlaks›zl›¤›d›r..

12 1 May›s
Alan›’n›n
aç›lmas›,
Aç›l›m’›n bir parças›
de¤il, can bedeli
kavgam›z›n
sonucudur! 

15 K›dem tazminat›... 

16 Taksim’i öödedi¤imiz

Okul: Örgütlenme...

39 Ö¤retmenimiz: TTek ttek iiflleri

örgütlemek; iinsan›

örgütlemektir, hhayat›

örgütlemektir...
41 Gençlikten hhaberler...

42 11 ayd›r tutuklular...

43 Faflizmin hukuku; gözalt›na al,
tutukla, gizlilik karar› koy...

43 Savaflan KKelimeler: Gizli
Tan›k...

44 Tecritten HHaberler...

45 Haberler...

47 Röportaj: Tav›r dergisi 30
yafl›nda...

49 AKP, AB ve NATO için

tafleronluk yap›yor...

50 Avrupa’da YYürüyüfl...

51 Avrupa’da BBiz: Haklar›m›z
için Avrupa’da da mücadele
etmeliyiz...

52 De¤inmeler... 

54 Grup YYorum 225. yy›l
konseri...

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

Suçlu Kim?
Çürüten Kim?

Yaflas›n 1 May›s!

GENÇL‹K VE
ÖRGÜTLENME
KURULTAYI
Tarih: 5-6 May›s 2010
Saat: 13.00 - 17.00
Yer: Haldun Dormen 
tiyatrosu Ergenekon Cad. No:
98 Pangalt›/fiiflli
Bilgi için: 
(0-212) 297 97 33

19 Aral›k Ümraniye
Mahkemesine ÇA⁄RI
Tarih: 5 May›s 2010
Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 1. ACM

Edirne’de Linç
Edilenler Yarg›lan›yor
Tarih: 7 May›s 2010
Saat: 11.00
Yer: Üsküdar 14. ACM



Siirt’te, Pervari’de, Manisa’da,
Çatalca’da ortaya ç›kan ve ben-

zerleri daha öncede bir çok kez ya-
flanan tecavüz olaylar›, kuflku yok ki
sars›c›d›r. Vicdan› olan, halk›n› se-
ven herkes, bu sorun üzerine düflün-
melidir. Sorun büyüktür, sorunu
do¤ru kavramam›z önemlidir. An-
cak bir çok konuda oldu¤u gibi, bu
konuda da çeflitli biçimlerde yan›lt-
malarla, yanl›fl yönlendirmelerle,
gerçeklerin örtbas edilmek istenme-
siyle karfl› karfl›yay›z. 

AKP iktidar› daha bafltan, sorunu
duyuran bas›n yay›n organlar›-

n› suçlayarak, “gereken yap›l›yor,
sorunu daha fazla niye defleliyorsu-
nuz?” tavr› içinde oldu. AKP’nin
korkusu büyüktür esas›nda. 7 y›l›
aflk›n süredir iktidarda olan AKP ik-
tidar›nda, yyoozzllaaflflmmaa tüm geçmifl dö-
nemleri aflacak boyutlarda yay›lm›fl
ve boyutlanm›flt›r. ‹slamc›, muhafa-
zakar, ahlakç› AKP; bunu izah ede-
meyece¤ini bilmektedir. Uluslarara-
s› Göç Örgütü, 2004’te bir rapor
aç›klad›: “Türkiye kad›n ticareti ve
fuhuflta merkez üs haline gelmifltir. ”
Bu rapor aç›kland›¤›nda AKP iki
y›ld›r iktidardayd› ve söz konusu
geliflme de son y›llara iliflkindi. Pe-
ki sonra ne oldu? Her yeni aç›kla-
ma, ülkemizde fuhuflun daha da
yayg›nlaflt›¤›n› ve kurumlaflt›¤›n›
gösteriyor. ‹nternet üzerinden ya-
p›lan istatistiki kay›tlarda, Türkiye
çocuk pornosuna yönelim konu-
sunda iillkk iikkii üüllkkeeddeenn bbiirrii duru-
mundad›r. Ülkemizin “uyuflturucu
kaçakç›l›¤›n›n merkezi” olmas›nda
da AKP iktidar› boyunca büyüyen
rakamlar söz konusudur. Avrupa'da
tüketilen uyuflturucunun %% 8800''ii
Türkiye'den ç›k›fl yap›yor.
AKP’nin Siirt’teki olay›n tart›fl›l›p
aleniyet kazanmas›ndan duydu¤u
korkunun arkas›nda bu vard›r. 

fiunu da biliyoruz ki, sorun AKP
sorunu da de¤ildir. Fuhufl, uyufl-

turucu, kumar, uluslararas› çapta bir
çürümenin ve yozlaflman›n göster-

geleridir. Emperyalist kapitalizm,
gittikçe artan ölçüde çürütmektedir.
Emperyalist sistemin içinde yeralan
ülkelerin bunun d›fl›nda kalmas›
mümkün de¤ildir. Emperyalizmin
sömürgesi Türkiye’de, çarp›k kapita-
lizmin, mafya ekonomisinin hüküm
sürdü¤ü Türkiye’de, iflbafl›nda hangi
düzen partisi olursa olsun, çürüme ve
yozlaflma devam edecektir.

Siirt olay› karfl›s›nda “Hepimiz
suçluyuz” tarz›nda yaz›lan cüm-

leler, iflte bu yüzden do¤ru de¤ildir.
Soruyu burjuva bas›n›n s›k s›k yap-
t›¤› gibi ““bbiizzee nnee oolluuyyoorr??”” diye
sormak, bir çarp›tmad›r. Ayn› flekil-
de, Siirt’te, Manisa’da, Pervari’de
yaflananlar karfl›s›nda  ““hheeppiimmiizz
ssuuççlluuyyuuzz”” demek de sorunun özünü
gizlemekten baflka bir anlam tafl›-
maz. Suçu, tüm topluma maletmek,
suçluyu belirsizlefltirmektir. Bu so-
nuçlar, kendili¤inden süreçlerin so-
nucunda ortaya ç›kmamaktad›r. Uy-
gulanan ekonomik, siyasi, kültürel
politikalar›n sonucudurlar. 

“Hepimiz suçluyuz” demek, soru-
nun nnaass››ll çözülece¤ini de belir-

sizlefltirir. E¤er suçlu hepimizsek,
nas›l çözece¤iz? Bu yüzeysel sorun
tesbiti, yine yüzeysel bir çözümü
“e¤itim flart”a gelip dayan›r. Oysa

sorun e¤itim sorunu de¤il, sistem
sorunudur. Çok kesin bir biçimde
söyleyebiliyoruz ki, bugün hiçbir
kapitalist ülke çürüme ve yozlaflma-
n›n d›fl›nda de¤ildir. Gerek emper-
yalist ülkelerde, gerekse de iflbirlik-
çi oligarflik diktatörlüklerin yönet-
tikleri ülkelerde, fuhufl, cinsellik,
uyuflturucu, kumar, kitlelerin müca-
delesini, örgütlenmesini geriletici
bir unsur olarak iradi biçimde teflvik
edilip yayg›nlaflt›r›lmaktad›r.. Sis-
tem, sadece kendi denetimi d›fl›na
ç›kan veya kendi üretim koflullar›
aç›s›ndan tehlike yaratacak nokta-
larda bunlara müdahale edip s›n›r-
land›r›c› baz› operasyonlar  yap-
maktad›r. As›l politika, tüm toplu-
mu yozlaflt›rmakt›r. 

Ancak, burjuva bas›n yay›n baflta
olmak üzere, bir çok çevrede,

sorunun vehametiyle de, kökeniyle
de uzak yak›n ilgisi olmayan bir yü-
zeysellik hakimdir: Akflam gazete-
sinin bir yazar› flöyle diyor örne¤in:
“Art›k aynaya bakmal›y›z. Hepimiz.
Teker teker. ... Suçu.. kendimiz ol-
mayan herkese atmay› b›rakal›m.
Bizim millet olarak fliddet ve seks
sorunumuz var.” (Nagehan Alç›)
Bir de bir Milliyet yazar›ndan örnek
verelim: “Siyasal iktidar.. al›ngan-
l›k gösteriyor. Büyütülmesini iste-
miyor. Bence yanl›fl yap›yor. Bu tür
olaylar›n iktidarla ne ilgisi var
ki?.. Hükümet denilen kurum toplu-
mun ahlak polisi de¤ildir ki.. Top-
lumdaki ahlaks›zl›ktan sorumlu tu-
tulamaz ki..” (Mehmet Tezkan)

‹ktidarla ilgisi yok. Peki kimle
var? Evet, bu olay utanç verici-

dir, rahats›zl›k vericidir, ama bu
utanç neden “hepimizin” olsun? Bu
utanç, emperyalizmindir, iflbirlikçi
iktidarlar›nd›r, kapitalizmindir,
ama asla halk›n de¤ildir, asla dev-
rimcilerin, sosyalistlerin de¤ildir,
asla namuslu insanlar›n de¤ildir. 

Ülkemizde ortaya ç›kan toplu te-
cavüz olaylar›n› kimileri “Do-

¤u’daki toplumsal yap›”n›n gerili-

4

Yürüyüfl

2 May›s
2010

Say›: 214

SSuuççlluu KKiimm?? ÇÇüürrüütteenn KKiimm
Çürümenin kayna¤›n› göremeyenler, ar›nman›n yolunu bulamazlar!

Çürümenin kayna¤›
kapitalizmdir, emper-

yalist sistemdir. Gerek emperya-
list, gerekse de iflbirlikçi ülke-

lerde dev polis ve ordu güçlerine
ra¤men, uluslararas› düzeyde

örgütlenmelere ra¤men, fuhufl,
uyuflturucu, kumar, herfley aleni

sürmekte, bunlar›n mafyas›
uluslararas› düzeyde  örgütlen-
mektedir. Bu durum, sistemin

fuhufl, uyuflturucu, kumar
konusundaki “himaye”
politikas›n›n sonucudur. 



¤iyle aç›klamaya kalk›fl›yor. Ama
gerek ülkemizin “bat›!”s›nda, gerek-
se de emperyalist “bat›”da, yani
“toplumsal yap›n›n en ileri düzeyde”
oldu¤unun varsay›ld›¤› ülkelerde de
ayn› sorun yok mu? Daha vahfli, da-
ha sapk›n örnekleriyle var.  

Feodalizm mi daha kirlidir, kapita-
lizm mi? Cevaplamas› zor bir so-

rudur; do¤rusu, al birini vur ötekine-
dir. Her ikisi de özellikle kkaadd››nn›› kköö--
lleelleeflflttiirrmmee vvee mmeettaallaaflfltt››rrmmaa konu-
sunda kirli ve suçludurlar. Çürüten
ve kokuflturan bbuurrjjuuvvaazzii vvee ffeeooddaa--
lliizzmmddiirr.. Feodalizmin ve kapitaliz-
min tüm gerici, yozlaflt›r›c› yanlar›
ittifak halindedirler. Kapitalizm fu-
huflu, yasal genelevlerle yasallaflt›r›r-
ken, islamc› sistem bunu, günü birlik
imam nikahlar›yla yapm›flt›r. Çocuk-
lara yönelik aleni cinsel taciz ve te-
cavüze en s›k rastlan›lan yer, tarikat
ve afliret ileri gelenlerinin dinle veya
feodal geleneklerle ‘meflrulaflt›rd›k-
lar›’ iliflkilerdir. Daha önce de vurgu-
lad›¤›m›z gibi, bu konuda nnee kkaappiittaa--
lliissttlleerriinn ddiinncciilleerree,, nnee ddee ddiinncciilleerriinn
““bbaatt›› aahhllaakk››””nnaa ssööyylleeyyeebbiilleecceekklleerrii
ffaazzllaa bbiirr flfleeyy yyookkttuurr..

Çürümenin kayna¤› kapitalizm-
dir, emperyalist sistemdir. Ge-

rek emperyalist, gerekse de iflbirlik-
çi ülkelerde dev polis ve ordu güçle-
rine ra¤men, uluslararas› düzeyde
örgütlenmelere ra¤men, fuhufl,
uyuflturucu, kumar, herfley aleni
sürmekte, bunlar›n mafyas› ulusla-
raras› düzeyde  örgütlenmektedir.
Bu durum, sistemin fuhufl, uyufltu-
rucu, kumar konusundaki “himaye”
politikas›n›n sonucudur. 

Ülkemizde, bir çok ülkenin or-
dusundan daha kalabal›k bir

polis gücü vard›r. Mevcut durumda
200 bini aflk›nd›r. Üç y›l öncesinin
rakamlar›yla, bu dev polis ordusu
içinde “uyuflturucu ile mücade-
le”yle görevlendirilen polis say›s›
3200’dür. Peki fuhuflla mücadele
için görevlendirilen polis say›s›
kaçt›r? Bu konuda resmi bir rakam
yoktur elimizde. Ama her flehirde
onlarca otelin fuhufl merkezi haline
çevrilmifl olmas›na, sokaklarda fu-
hufl yap›l›yor olmas›na, fuhufl için

tutulan villalarda aylarca bazen y›l-
larca “faaliyet” yürütülebilmesine
bakarak, fuhuflla mücadele için ay-
r›lan polis say›s›n›n da uyuflturucu
için ayr›landan daha fazla olmad›¤›-
n› tahmin edebiliriz. Herkesin bildi-
¤i fuhufl merkezlerini bir tek polis
tespit edemez bu ülkede. 

Çünkü polisin ifli, uyuflturucuyu,
fuhuflu, kumar› önlemek de¤il-

dir. Onlarla “belli s›n›rlar içinde”
u¤rafl›r. As›l ifli, baflkad›r. As›l ifli,
halk›n devrimci mücadelesini bas-
t›rmak, sindirmektir. 

Devrimcilerin yozlaflmaya karfl›
mücadelesinin boyutu gelifltik-

çe, düzenin buna gösterdi¤i tepkiyi
düflünün. Yozlaflmaya karfl› müca-
delemiz, yozlaflman›n as›l sahibini
aç›¤a ç›karan bir rol oynam›fl ve sis-
tem o noktada daha da tahammül-
süzleflmifltir. Devrimciler ne yap›-
yordu? Yukar›da belirtti¤imiz gibi,
asl›nda herkesin bildi¤i fuhufl yap›-
lan, kumar oynat›lan yerlere karfl›
eylemler gerçeklefltiriyorlard›. Soru
ç›plakt›, Cepheliler’in bildi¤ini po-
lis bilmiyor muydu? Biliyorduysa
demek ki koruyordu! ‹flte sorunun
en ç›plak yan› da budur. 

Çok basittir gerçekten de. Bu ül-
kenin en önemli fuhufl merkezle-

ri otellerdir. Her flehirde hangi otelle-
rin bu ifllerle u¤raflt›¤›n› halk bilir.
Bunlar› iki günde halletmek müm-

kündür. Çocuk pornografisi konu-
sunda sorunun en önemli kayna¤›n›n
intermet siteleri oldu¤u söyleniyor.
Peki, emperyalist teknoloji, bu site-
lerle bafl edemeyecek kadar geri mi-
dir? Böyle olmad›¤›na göre...  sorun
baflka yerde olmal›. ‹flte “hepimiz
suçluyuz”, “sorun e¤itimsizliktir”,
“bast›r›lm›fl cinsellikler bunlara yol
aç›yor” gibi de¤erlendirmeler bu
yüzden son derece s›¤ ve yersizdir,
hiçbir çözüm içermezler. 

Çürümeyi oluflturan unsurlar, fu-
hufl, uyuflturucu, kumar ve ben-

zerleri, sistem için hem toplumu çü-
rütmenin, halk›n mücadelesini tasfi-
ye etmenin arac›d›rlar, hem de sis-
tem için bir rant ve gelir kayna¤›.
Bu nedenle de hiçbir kapitalist dev-
let, bunlar› tasfiye etmez. 

Burada mutlaka ve mutlaka gö-
rülmesi gereken fludur. Fuhufl,

uyuflturucu, bir tak›m mafya grupla-
r›n›n eliyle örgütlenip yayg›nlaflt›-
r›lm›yor.. Bat›’dan Do¤u’ya bir çok
ülkede ortaya ç›kan cinsel sapk›n-
l›klar, ne e¤itimsizlikten, ne salt va-
rolan eski kötü feodal gelenekler-
den kaynaklanm›yor. Sorunu inter-
nete ba¤lamak da mümkün de¤ildir.
E¤er sorunun çap›, gerçekten bun-
larla s›n›rl› olsayd›, halledilmesi ko-
layd›. Mesela, emperyalist kapitalist
sistemin bunlar›n önünü açmas›d›r.
Yozlaflman›n yay›lmas›n› politik

olarak onaylamas›d›r. 

Bu somut sonuç, çürümeye,
yozlaflmaya karfl› mücadele-

nin nas›l ve kime karfl› olmas› ge-
rekti¤ini de gösterir bize. Sorun
kesinlikle ne polisiye bir sorundur,
ne e¤itim, ne maneviyat sorunu.
Bunlar sonuçtur. Çürümenin kay-
na¤›nda bu düzen vard›r. E¤er, ço-
cuklar›m›z›n, kad›nlar›m›z›n fuhu-
fla sürüklenmedi¤i, uyuflturucuya
mahkum edilmedi¤i bir toplumda
yaflamak istiyorsak, o düzenle he-
saplaflmal›y›z. Çok yal›n olarak
sorun fludur; bugünün dünyas›nda
ahlak›, namusu savunmak, fuhufla
karfl› ç›kmak, emperyalist sisteme
ve onlar›n iflbirlikçilerine, feodal,
kapitalist tüm de¤erler sistemine
karfl› ç›kmakt›r. 
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Sorun kesinlikle ne
polisiye bir sorundur,

ne e¤itim, ne maneviyat sorunu.
Bunlar sonuçtur. Çürümenin
kayna¤›nda bu düzen vard›r.

E¤er, çocuklar›m›z›n, kad›nlar›-
m›z›n fuhufla sürüklenmedi¤i,

uyuflturucuya mahkum edilmedi-
¤i bir toplumda yaflamak istiyor-
sak, o düzenle hesaplaflmal›y›z.
Çok yal›n olarak sorun fludur;
bugünün dünyas›nda ahlak›,

namusu savunmak, fuhufla karfl›
ç›kmak, emperyalist sisteme ve
onlar›n iflbirlikçilerine, feodal,

kapitalist tüm de¤erler
sistemine karfl› ç›kmakt›r. 



ÇÇüürrüümmeekk; sözlük anlam›yla bir
insan›n ççöökkmmeessii, y›pranmas›d›r.
Çürüyen, çürümüfl bir insan› d›flar-
dan bakt›¤›m›zda hemen ay›rt etme-
miz güçtür. Çürüyen bir bitkiyi ya
da hayvan› ay›rtetmek daha kolay-
d›r.

Çeflitli etkilerle ve en çok da
mikroplar›n etkisiyle kimyasal de-
¤iflikli¤e u¤rayan bitki ya da hayvan
bozularak, da¤›l›r. Çürümeyi görür,
insan› bay›ltan kokusunu duyar›z. O
koku dayan›lmazd›r. Bu ayn› za-
manda bir bitkinin, hayvan›n fizik-
sel ölümüdür.

‹‹nnssaann››nn ççüürrüümmeessii iissee ffiizziikksseell
bbiirr ddee¤¤iiflfliimmddeenn ççookk ddüüflflüünncceeddee,,
yyaaflflaammddaa bboozzuullmmaa vvee ddaa¤¤››llmmaadd››rr..
Bunun için hastal›k saçan mikroplar
de¤il ama insan›n çökmesini sa¤la-
yan, beynini bombard›mana tutan
emperyalizmin yoz ve sapk›n dü-
flünceleridir.

Zira çürümek fiziksel bir de¤i-
flimden çok insan›n kendi de¤erleri-
ni, kültürünü, ahlak›n›, insan olma-
s›n› sa¤layan tüm özelliklerini yitir-
mesidir. ‹nsan olarak çökmesi, da-
¤›lmas›, etrafa “pis kokular” saçma-
s›, varl›¤›yla zarar vermesidir. 

Elbette kötülük, sapk›nl›k, ah-
laks›zl›k, insanlar›n genlerinde gizli
de¤ildir. Ya da insanlar do¤du¤unda
al›nlar›nda yaz›l› de¤ildir tüm bun-
lar.

O nedenle karfl›m›za ç›kan her
sapk›nl›kta, her vahflette, her insan-
l›k d›fl› sald›r›da, olayda yer alanlar
baflka bir gezegenden gelmediler. 

Nitekim ‹zmir’de 3 kifliyi öldür-
dü¤ü söylenen Hamdi Ayr› Mar-
din’den ‹zmir’e çal›flmak için gelen,

mahallede birçok insan›n tan›d›¤›
biridir. Yani s›radan biridir. Hergün
sokakta karfl›laflt›¤›m›z insanlardan
birisidir. 

Yine Siirt-Pervari’de çocuklara
tecavüz edecek kadar insanl›ktan ç›-
kar›lm›fl çocuklarda, civar köylerde
oturan yoksul köylülerin çocuklar›-
d›r. 

Hergün yaflanan böyle onlarca
olayda, sald›r›da, tecavüzde, sald›-
randa, sald›r›landa s›radan, sokakta-
ki insanlard›r. Halkt›r...

BBiirr üüllkkee iiççiinn uuttaannçç 
ttaann››mm››:: TTaayyllaanndd ggiibbii...... 

Dünyada her y›l yaklafl›k 11 mmiill--
yyoonn 880000 bbiinn yoksul çocuk, çocuklu-
¤unu yaflayamadan, ailesinden türlü
vaatlerle ve zorla al›narak çocuk fu-
huflunun içine sokuluyor.

Her y›l yoksul ülkeler, çocukla-
r›n› fuhufl sektörünün baronlar›na
kapt›r›yor. Kaç›r›lan, türlü vaatlerle
al›nan yüzbinlerce çocuk, emperya-
list ülkelerdeki porno sektörünün
para kazan›lan, sömürülen birer
nesnesi haline getiriliyorlar.

Çocuk ticareti yapan flebekele-
rin, büyük vurgunlar vuran mafya
çetelerinin, 7-12 yafl aras›ndaki bu
çocuklar› kaçak olarak götürdü¤ü
ülkelerden biri de Türkiye.

Özendirilen, istenildi¤i zaman
kolayca bulunan, yay›lmaya çal›fl›-
lan çocuk pornografisi son 10 y›lda
ciddi bir art›fl gösterdi. Çocuklar›-
m›z›n on y›llard›r eme¤ini sömüren
emperyalistler, bir yandan da onla-
r›n sap›kl›klar› için kullanmakta,
yaflamlar›n› sömürmektedirler.

Türkiye'nin önlem al›nmazsa
TTaayyllaanndd ggiibbii çocuk fuhuflunun pa-
zarland›¤› bir merkez haline gelebi-
lece¤ini belirten çocuk araflt›rmala-
r›yla tan›nan Prof. Dr. O¤uz Polat,
önlem al›nmas›n› istiyordu.

Yine çocuk pornosu CD'leri da-
ha önceleri emperyalist ülkelerde
çekilirken flimdi Türkiye, bu tür
filmlerin çekildi¤i ülkelerin bafl›nda
gelmektedir.

Ve en tehlikelisi Türkiye’de ço-
cuk fuhufluna özendiriliyor gençlik.
Özellikle çocuk pornosu sitelerine
Türkiye’den çok fazla talep geldi¤i
bilinmektedir.

Milliyet gazetesinde ç›kan bir
haberde, ‹stanbul’un özellikle zen-
ginlere yönelik fuhuflun merkezi ol-
du¤u belirtilerek; “Eskiden bu ifller
için Avrupa'ya gidilirdi. fiimdi en
iyisi ‹stanbul'da bulunuyor.”(Milli-
yet,28 Aralık 2003) Bu haberin bafl-
l›¤› aynen fludur: ““‹‹ssttaannbbuull sseekkss ttii--
ccaarreettii üüssssüü””

K›sacas› turizmi gelifltirmek ad›-
na ülkemizi, i¤renç iliflkileri için
kullanmaya çal›fl›yorlar bugün... 

Yukar›daki bafll›¤a hiçbir iktidar
itiraz etmemifltir. Devletin ve ‹stan-
bul’un yöneticileri bunu hiç tekzip
etmediler. Belki de memnundular,
bunu da bir rreekkllaamm saym›fllard›!

ÇÇüürrüüttüülleenn bbiirr ttoopplluumm vvee
uuyyuuflflttuurruuccuu üürreettiimm vvee
sseevvkkiiyyaatt üüssssüü TTüürrkkiiyyee!!

Uyuflturucu ticaretine giren Do-
¤u ve Güneydo¤u’daki afliretleri,
uyuflturucunun nas›l zengin etti¤i
üzerine bir tekerleme kullan›l›rd›

UUYYUUfifiTTUURRUUCCUU
FFUUHHUUfifi

KKUUMMAARR

SORUMLUSU
OL‹GARfi‹D‹R

ÇÜRÜTEN BU DÜZEND‹R
Milliyetçiyiz deyip çürüttüler!    
Muhafazakar›z deyip çürüttüler!  
Laikiz deyip çürüttüler!
‹slamc›y›z deyip çürüttüler!!
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1990’l› y›llar boyunca.

“BBiirr kkiilloo ttoozz,, bbiirr oottoobbooss””... 

Bir kilo uyuflturucu satan bir
otobüs alacak para kazanmaktayd›.
Bu tekerleme on y›llard›r para yüzü
görmemifl, bo¤az toklu¤una yafla-
m›fl olan afliret üyelerinin bir kilo
uyuflturucu satmas› durumunda “ha-
yatlar›n›n kurtulaca¤›n›” söyleyen
t›ls›ml› bir tekerlemedir.

Yoksul, iflfliz, aç yüzbinlerce in-
san, bir ç›rp›da köfleyi dönece¤i, bir
ç›rp›da zengin olaca¤› bu f›rsatlar›
kaç›rmamaya özendirilmekteydi.

Çürüme tam da burada baflla-
maktad›r. Hakk›n› aramak, ifl iste-
mek, eme¤iyle mücadele etmek ye-
rine böyle asalakça ve ahlaks›zca
kazanç ve iliflkiler meflrulaflt›r›lm›fl-
t›r.

Sataca¤›, tafl›yaca¤› uyuflturucu-
nun binlerce insan› nas›l zehirleye-
ce¤i, öldürece¤i, sakat b›rakaca¤›
umurunda bile de¤ildir. Orada sade-
ce alaca¤› para vard›r. Çürüme iflte
binlerce insan›n zehirlenmesi karfl›-
l›¤›nda sadece paray› düflünebil-
mektir.

Birleflmifl Milletler Uyuflturucu
ve Suç ile Mücadele Bürosu’nca
(UNODC) haz›rlanan “2009 Dünya
Uyuflturucu Raporu” na göre, Tür-
kiye, dünya üzerinde eenn ççookk eerrooiinn
eellee ggeeççiirriilleenn iikkiinnccii üüllkkeeddiirr..

Türkiye’de uyuflturucu kaçakç›-
l›¤›nda 22000055’’ttee yyeeddii bbiinn oollaayy ssaapp--
ttaann››rrkkeenn;; 22000077’’ddee bbuu ssaayy›› ddookkuuzz
bbiinnee yyüükksseellddii...... 

Avrupa Uyuflturucu ve Uyufltu-
rucu Ba¤›ml›l›¤›n› ‹zleme Merke-
zi’nin (EMCDDA) raporuna göre ,
““22000011--22000066 y›llar› aras›nda Türk
güvenlik güçlerinin operasyonla-
r›nda el konulan eroinin de geçmifl
döneme göre yaklafl›k üüçç kkaatt aarrtttt››--
¤¤››” belirtiliyor. 

PPaarraa ggeettiirrssiinn ddee,, 
ffuuhhuuflflllaa ggeettiirrssiinn...... 

Halk bir yandan a¤›r bask› ko-
flullar› ile kuflat›l›yor, örgütlenmesi
engelleniyor, di¤er yandan ise
uyuflturucunun, fuhuflun, her tür

sapk›nl›¤›n önü aç›l›yor.

Fuhufl mahallelere giriyor, s›ra-
dan ev kad›nlar›, genç k›zlar p›r›lt›-
l› yaflamlar›n özendirmesi ile bir sü-
re sonra fuhufl batakl›¤› içine çekili-
yordu.

Örne¤in, Rusya, Gürcistan, Ro-
manya, Moldovya, Ukrayna gibi ül-
kelerden yüz binlerce kad›n fuhufl
için Türkiye’ye getiriliyordu. Fuhufl
büyüyen dev bir sektör olurken, hal-
k›da çürütüyordu. 

“Trabzon’a turist gelmiyor, Na-
tafla da. Feribot seferleri iptal oldu.
Herkes Natafla edebiyat›n› b›raks›n.
Bu insanlar›n 1 milyon dolar gelir
sa¤lad›¤›n› unutmayal›m.”

Fuhuflu alenen savunan eski
MMHHPP TTrraabbzzoonn MMiilllleettvveekkiillii OOrrhhaann
BB››ççaakkçç››oo¤¤lluu 1 milyon dolar gelir ile
ilgiliydi.

Çürüme öyle bir boyuta gelmifl-
tir ki, bir faflist milyonlarca insan›n
yüzüne baka baka fuhufl turizmini
para için savunabilmifltir.

Yoksulluk, açl›k, iflsizlik k›ska-
c›nda ki milyonlara çözüm olarak
düzenin sundu¤u çözümler bunlar-
d›r. Yoksullu¤un egemen oldu¤u her
toplumda düflkünlük, çürüme, tüm
de¤erlerin ayaklar alt›na al›nmas›
kaç›n›lmazd›r.

ÇÇüürrüümmee ssoonnuuççttuurr
ssoorruummlluussuu ttüümm 
ddüüzzeenn ppaarrttiilleerriiddiirr

SSiiiirrtt’’ttee 2 y›l boyunca 7 k›z ço-
cu¤una tecavüz edilmesi ve bunun
bilinmesine karfl›n, gizlenmesi, te-
cavüz içinde resmi yetkililerin ol-
mas› sanki ilk defa yaflan›yormufl
gibi tart›fl›l›yor.

MMaanniissaa’’nn››nn AAllaaflfleehhiirr ‹lçesinde
yafllar› 14 ile 16 aras›nda de¤iflen
ikisi k›z, biri erkek üç çocukla cin-
sel iliflkiye girip, fuhufla teflvik et-
tikleri gerekçesiyle gözalt›na al›nan
28 kifliden 26 kifli tutukland›.

‹‹ssttaannbbuull ÇÇaattaallccaa’’ddaa evlenme
vaadi ile kand›r›larak kaç›r›ld›ktan
sonra tecavüze u¤rayan daha sonra
fuhufl yapmas› için zorla al›konulan
16 yafl›ndaki bir k›z “kurtar›ld›”.

Bunlar sadece son günlerde tart›-
fl›lan 3 örnek oldu. Ancak buna ben-
zer onlarca örnek yafland›, yaflan›-
yor.

Yine raporlar söylüyor: üüllkkee--
mmiizzddee yy››llddaa 77..000000 ççooccuukk tteeccaavvüüzz
vvee ttaacciizzee uu¤¤rruuyyoorr.. Bu, hiç kuflku
yok ki, bilinebilen, ö¤renilebilenle-
re dair bir rakamd›r. Gerçek rakam›
bilmek zordur, ama bu rakam›n bir
kaç kat› oldu¤unu söylemek müm-
kündür. 

Art›k bu tür sapk›nl›klar, Anado-
lu’nun küçük ilçelerinde bile yaflan-
makta t›pk› Siirt’te oldu¤u gibi ört-
bas edilebilmektedir. Çürütülen top-
lum h›zla de¤er yarg›lar›n› yitir-
mekte, her türlü sapk›nl›¤a savrul-
maya aç›k hale gelmektedir.

Bu tablonun elbette sorumlusu
düzen partileridir. AKP’si,
CHP’siyle, Koçlar›, Sabanc›lar›,
Ülkerleriyle milliyetçilik, muhafa-
zakarl›k, islamc›l›k perdesi arkas›n-
da emperyalist kültür ile toplumu
çürütüyorlar...

Emperyalizmin, oligarflinin kül-
tür politikas› ile gencecik insanlar
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‹nsan›n çürümesi ise fiziksel
bir de¤iflimden çok düflüncede,

yaflamda bozulma ve
da¤›lmad›r. Bunun için hastal›k

saçan mikroplar de¤il ama
insan›n çökmesini sa¤layan,
beynini bombard›mana tutan
emperyalizmin yoz ve sapk›n

düflünceleridir.



daha küçük yaflta cinselli¤e yönlen-
dirilerek, cinsellik etraf›nda flekil-
lendiriliyor.

Okumas›, düflünmesi, örgütlen-
mesi, kendini üretmesi engellenen
gençli¤e bu düzen tek yol b›rak-
maktad›r. O yol da sadece, uuyyuuflflttuu--
rruuccuu,, ffuuhhuuflfl vvee yyoozzllaaflflmmaadd››rr..

Uyuflturucuya bafllama yafl› 8-
9’a kadar düflmüfltür. ‹lkokul ö¤ren-
cilerinden dahi uyuflturucu kullan-
m›fl-kullanmakta olanlar›n bulundu-
¤u düzenin kendi kurumlar›nca ya-
p›lan araflt›rmalarla aç›klanm›flt›r..

O nedenle bugün yaflananlar sa-
dece üç-befl sap›k gencin sap›kl›¤›
ile aç›klanamaz. Gençli¤i bu hale
getiren, y›llard›r izledikleri politika-
lar ile halk› sindirmeye çal›flan, yoz-
laflt›rma politikalar›n› dayatan tüm
iktidar partileridir. 

Çürüyen ve çürüten AKP’si,
CHP’si, MHP’si, DP’si, DSP’siyle,
tüm iktidarlard›r.

Ve daha da önemlisi 50 y›l› aflk›n
bir zamand›r, iktidar da olan sa¤c›-
muhafazakar, dinci partilerdir. De-
nilebilir ki, on y›llar boyunca bu

partiler iktidar oldu. Bugünkü tablo
birdenbire ortaya ç›kmad›. On y›lla-
r›n sonucudur.

Bu iktidarlar› y›llarca destekle-
yen, as›l iktidar sahipleri Koçlar›,
Sabanc›lar’›, Zorlular’›, Do¤anlar’›,
Ülkerler’iyle tüm tekelci burjuvalar
sorumludur bugünkü tablodan.

Yine izledikleri yoz ve halk düfl-
man› yay›n çizgileri ile Hürriyet’i,
Vatan’›, Zaman’›, Yeni fiafak’›, Sa-
bah’›yla tüm burjuva medya sorum-
ludur bugünkü durumdan.

Çok efllili¤i, çocuklarla evlili¤i,
parayla kad›n sat›n almay› meflru-

laflt›ran tüm tarikatlar sorumludur.

Özellikle bu tür iliflkiler, sapk›n-
l›klar tariktalar taraf›ndan din ile
meflrulaflt›r›larak sürdürülmektedir.

Yine bir ayaklar› uyuflturucu, bir
ayaklar› ile her tür pis iflin içinde
olan Bucaklar’›yla, Sazaklar’›yla
tüm afliretlerdir bu tablonun sorum-
lusu.

BBuuggüünnkküü ttaabblloo ppssiikkoolloojjiikk ttaahh--
lliilllleerr iillee ssaakkllaannaammaazz.. 

Bugünkü tart›flmalar da bu tablo-
nun nedenleri, niçinleri ve sorumlu-
lar› yoktur. Sanki öylesine yaflanm›fl
s›radan örneklermifl gibi de¤erlen-
dirilmektedir.

Bugün Siirt’te ortaya ç›kan tablo
60 y›ll›k politikalar›n sonucudur.
Emperyalizm ile girilen iliflkiler so-
nucu ad›m ad›m bugüne gelinmifltir.

Dinci geçinen AKP iktidar›n›n 8
y›l›nda fuhufl patlamas› yafla nm›fl-
t›r. Kumar ve içki yayg›nlam›flt›r.
Ve AKP bu politikalar› teflvik et-
mektedir. Bu tabloyu yay›n yasakla-
r› ile ört bas kendisini kurtaramaz
AKP...

Çocuklar›n fuhufla itildi¤i 
düzende adalet olur mu?

Adalet!  
Baflbakan›, bakanlar›, valisi, belediye baflkan› ç›k›p

televizyona; “geçen y›l olmufl bir olay› neden flimdi
gündeme getiriyorsunuz” diyor. Bir y›l önce Siirt’te ya-
flanan iki ayr› tecavüz olay›ndan bugüne, sanki baflka
hiç yaflanmam›fl bir konu gibi bahsediliyor çocuklara te-
cavüz olay›ndan. Oysa gazetelerin üçüncü sayfalar›na
bak›ld›¤›nda neredeyse benzer bir olay hergün biryer-
lerde yaflan›yor. 

Çocuk fuhuflu bir sektör olmufl. Üç, befl, on, yüz de¤il
binlerce çocuk fuhufl pazar›nda sat›l›yor. Fuhufl büyük fle-
hirlerden Anadolu’nun ücra kasabalar›na kadar aleni yap›l-
makta. AKP iktidar› bundan rahats›z de¤il. Fuhufl nas›l ön-
lenir, bunu nas›l önlerim diye çaba sarfetmiyor. Tüm çaba-
s› alenileflmifl fuhuflu nas›l gizlerim oluyor. 

Siirt’te yaflanan son iki fuhufl olay› da AKP iktidar›-
n›n gerçek yüzüdür. AKP’si, askeri, polisi, bürokrat›,
yarg›s›,  esnaf›, tarikatç›s› hepsi bu batakl›¤›n içindeler.
Fuhufl, AKP iktidar› taraf›ndan yapt›r›lmaktad›r. 

Siirt’teki 2-3 yafl›ndaki çocuklara tecavüz eden suç-
lular›n “neden tutuklanmad›¤›, cezaland›r›lmad›¤›” üze-
rinden yasalar sorgulanmaya bafllad›. Yasalar›n “çocuk

istismar›” durumlar›nda yetersiz kald›¤› söyleniyor.
““BBuu nnaass››ll aaddaalleett”” deniyor. 

Çocuk fuhuflunun oldu¤u yerde adalet olur mu? Si-
irt’teki olay üç-befl sap›¤›n yapt›¤› bir tecavüz olay› de-
¤ildir. Çocuklara fuhufl yapt›r›lmaktad›r orada. Çocuk
fuhuflu Siirt’teki olayla da aç›¤a ç›kmam›flt›r. Çeflitli ku-
rumlar›n çocuk fuhufluna iliflkin aç›klanm›fl raporlar›
var. Türkiye çocuk fuhuflunda, çocuk pornosunda, istis-
marda dünya s›ralamas›n›n önlerinde yer al›yor. Binler-
ce çocuk fuhufl sektöründe kullan›l›yor. Bu durumda
hangi ceza yasas› çocuklar için adalet sa¤layabilir? Bin-
lerce çocu¤a tecavüz eden bir düzen var. Binlerce teca-
vüzcüyü koruyan bir düzen var. Fuhuflu teflvik eden bir
düzen  var. Çocuk fuhuflundan pazar yaratan bir düzen
var. Fuhufltan, ahlaks›zl›ktan beslenen bir düzen var.
Böyle bir düzende adalet olur mu? 

Tecavüze u¤rayan bu çocuklar için hangi ceza adale-
ti sa¤lam›fl olur? 

Çocuklar›n fuhufla itildi¤i bir sitemde adalet bitmifl-
tir. Çocuklar için tek adalet bu düzenin kökten y›k›lma-
s› olur.

Sataca¤›, tafl›yaca¤›
uyuflturucunun binlerce

insan› nas›l zehirleyece¤i,
öldürece¤i, sakat b›rakaca¤›

umurunda bile de¤ildir.
Orada sadece alaca¤› para

vard›r. Çürüme iflte binlerce
insan›n zehirlenmesi

karfl›l›¤›nda sadece paray›
düflünebilmektir.
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Bireycilik felsefesinin kurucusu Max Stirner, "Ah-
lak neden benim ödevim oluyormufl?" diye soruyor ve
ekliyor: ""BBuunnuu kkaann››ttllaammaakk iiççiinn aakkll››nn aallaabbiilleeccee¤¤ii hhiiçç--
bbiirr nneeddeenn ggöösstteerriilleemmeezz.."" Stirner, burjuvazinin ahlak
anlay›fl›n› özetliyor asl›nda. Burjuvazi için ahlak, o ka-
dar bofl, o kadar gereksiz, o kadar anlams›z bir fleydir
ki, ahlakl› olmak gerekti¤ini kan›tlayabilecek hiçbir
fley olmad›¤›na inan›yor.  

Burjuvazinin ahlak› kulland›¤› tek yer var; o da kit-
leleri sömürüye raz› etmek içindir. Mesela devletine
karfl› ç›kmaman›n, patronuna karfl› gelmemenin ""iiyyii
aahhllaakkll››ll››kk"" oldu¤unu ö¤retir insanlara. ‹sa peygambe-
rin “bir yana¤›na vuruldu¤unda ötekini de sen uzat” ah-
lak›n› empoze eder. Ahlakla ilgisi de bu kadard›r. 

Ahlaki, manevi de¤erlerden hareketle, burjuvazinin
bu çürümeye, kokuflmaya karfl› önlem alaca¤›n› bekle-
mek, burjuvaziyi tan›mamak, onun s›n›fsal niteliklerini
bilmemektir. SSöömmüürrüü ddüünnyyaann››nn eenn bbüüyyüükk aahhllaakkss››zzll››--
¤¤››dd››rr vvee ddiiyyeebbiilliirriizz kkii,, ttüümm ddii¤¤eerr aahhllaakkss››zzll››kkllaarr››nn
kkaayynnaa¤¤››dd››rr..

Kimsenin kuflkusu olmas›n ki, insan› sömüren, akla
gelebilecek ve gelmeyecek her türlü ahlaks›zl›¤› yapar. 

E¤er kapitalist ç›karlar, tüm toplumu fahifle haline
getirmeyi, tüm toplumu uyuflturucunun tutsa¤› haline
getirmeyi gerektirirse, tekelci burjuvalar›n bunu ger-
çeklefltirmeye çal›flaca¤›ndan kimsenin kuflkusu olma-
s›n. Tekellerin bugüne kadar soyk›r›mdan, insanlar› k›-
s›rlaflt›rmaya, bile bile hastal›k yaymaktan gaz odalar›-
na, insanlar› kobay yerine koyan deneyler yapmaktan
fuhuflu iradi olarak yayg›nlaflt›rmaya kadar neler yapa-
bildiklerini düflünürseniz, bu çok daha net görülür. 

Fuhufl, kapitalizmde, yasallaflt›r›lm›flt›r. ““GGeenneelleevv””,,
““rraannddeevvuueevvii”” gibi çeflitli isimler alt›nda “normal” ha-

le getirilmifltir. Yani, bu çürümeye, bu ah-
laks›zl›¤a, fuhufl ttiiccaarreettiinn bbiirr bbiiççiimmii mu-

amelesi yap›lmaktad›r. ‹nsanl›k onuru afla¤›lanarak “fa-
hiflelik” ve pezevenklik (Randevuevi, genelev sahipli-
¤i), bir ““mmeesslleekk”” oollaarraakk kabul edilmifltir. 

Bu “sektör”, sistemin her kesimini beslemektedir.
MMaaffyyaa,, vergiler üzerinden tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaazzii,, rüflvet
benzeri biçimlerde bbüürrookkrraassii için ciddi bir kaynakt›r
bu alan. 

Fuhuflu ticari faaliyet, fahifleli¤i meslek olarak gö-
renlerin belirledi¤i bir toplum, ahlakl› bir toplum olabi-
lir mi? Bu anlay›fl›n sahipleri, fuhuflu, uyuflturucuyu, en
genel anlamda yozlaflmay› önleyebilir mi?

Fuhufla yyaassaall ççeerrççeevveeddee iizziinn vveerreenn,, oo ““ffaaaalliiyyeettii””
vveerrggiilleennddiirreenn bir devlet, fuhufla karfl› olabilir mi? Fu-
hufl yasal olunca fuhufl olmaktan ç›kmaz. 

Kapitalist bir ülkede çürüme, yozlaflma önlenebilir
mi? Bunun cevab›n› en somut görebilece¤imiz yerler-
den biri de ülkemizdir. Ülkemizi tam 60 y›ld›r kendisi-
ni mmiilllliiyyeettççii,, mmuuhhaaffaazzaakkaarr,, ddiinnii bbüüttüünn olarak nitelen-
diren iktidarlar yönetiyor, iflte emperyalist yoz kültürün
yerleflmesi, bu çürüme, bbuu iikkttiiddaarrllaarr››nn yyöönneettiimmii aall--
tt››nnddaa yaflanm›flt›r. Bu bize flunu gösterir: KKaappiittaalliizzmmii
ssaavvuunnaann hhiiççbbiirr ggüüçç,, ttoopplluummuunn aahhllaakk››nn››,, nnaammuussuunnuu
ssaavvuunnaammaazz,, kkoorruuyyaammaazz..

Sosyalist iktidarlar›n y›k›ld›¤› ülkelere bak›n; kapi-
talizmin fuhuflu nas›l k›flk›rtt›¤›n›, nas›l örgütledi¤ini
en ç›plak haliyle görürsünüz. Kurtulufl dergisinde buna
dair flöyle yaz›lm›flt› y›llar önce: “Sosyalist sistemin y›-
k›lmas›n›n hemen ard›ndan, eski sosyalist, ilerici yöne-
timlerin oldu¤u ülkelerde kapitalizmin restorasyonuyla
birlikte, son derece çarp›c› bir olguya daha tan›k olun-
du. Bir ço¤unda, kapitalizmle birlikte, yeniden emper-
yalist yoz kültür boy veriyordu.” 

Bunun devam›nda ise flöyle denilmiflti: “KKaappiittaalliizz--
mmiinn rreessttoorraassyyoonnuu,, yyoozzllaaflflmmaann››nn ddaa rreessttoorraassyyoonnuu--
dduurr..””

Bu cümle, çürümeyi, yozlaflmay› kapitalizmin
önleyip önleyemeyece¤ini de anlat›yor. 

Kapitalist Toplum, ‘Ahlakl›
Toplum’ Olamaz

KESK üyeleri Kocae-
li'nde Türkiye ‹statistik Ku-
rumu (TÜ‹K) önünde yapt›-
¤› eylemle güvencesiz çal›fl-
ma biçimlerinin sonland›r›l-
mas›n› istedi. 4-C, 4-B ve ta-
fleron olmak üzere tüm gü-
vencesizlerin kadroya al›n-
mas›n› talep eden deklaras-

yona çok say›da
sendikac›, akade-
misyen ve ayd›n
da imza verdi.

Aç›klamada, TEKEL ifl-
çilerinin mücadelesiyle gün-
deme gelen ve toplumun
tüm kesimleri taraf›ndan tar-
t›fl›lmaya bafllanan 4-C`nin
güvencesiz ve kurals›z çal›fl-
t›rman›n en a¤›r biçimlerin-
den biri oldu¤u söylendi.

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

Zonguldak’ta Madenciler ‹fl
B›rakt›

Zonguldak'ta, Türkiye Taflkömürü Kurumu
(TTK) Üzülmez Müessesesi Maden Oca¤›’nda
haz›rl›k iflini üstlenen tafleron firma (Star ‹nfla-
at ve Ticaret Afi) çal›flanlar›, maafllar›n› düzen-
li alamad›klar› için ifl b›rakma eylemi yapt›lar.

Üzülmez maden oca¤› atölyesinde toplanan
iflçiler ad›na konuflan  Y›lmaz Ayafl, 20
Nisan'da maafllar›n›n ödenece¤ine dair söz ver-
ildi¤ini, ama bu sözün tutulmad›¤›n› söyledi. 

Kocaeli’nde Güvencesiz
Çal›flmaya Hay›r Eylemi
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Fuhufl, yani insanlar›n bedenleri-
ni para karfl›l›¤› satmas›n›n tarihi ol-
dukça eskiye dayan›r. Feodal dö-
nemde, genelev benzeri yerlerin
oluflmaya bafllad›¤› da bilinir. Ama
fuhufl da dahil olmak üzere cinselli-
¤i bafll› bafl›na ““ttiiccaarrii bbiirr ffaaaalliiyyeett
aallaann››”” haline getiren kapitalizmdir.

Kapitalizm, onu bir çok alt kol-
lara ayr›lan bir ticari faaliyet haline
getirmifltir. 

Genelevler, pornografi, çocuk
fuhuflu, cinselli¤in tatminine yöne-
lik özel iflletmeler, cinsellik üzerine
bas›n yay›n ürünleri, bütün bunlar
sakl› gizli de¤ildir. Bunlar, kapita-
lizmin yyaassaall kurumlar›, yyaassaall tica-
ret alanlar›d›r... 

Çocuk fuhuflu için yap›lan ulus-
lararas› turizm turlar›, dünyan›n
ttüümm kkaappiittaalliissttlleerriinniinn vvee ppoolliissiinniinn
bilgisi dahilindedir.

Emperyalizm, fuhufl konusunda
öyle bir batakl›k içindedir ve fuhuflu
meflrulaflt›r›c›, yay›c› rolü o kadar
aç›kt›r ki, emperyalistler s›k s›k bu
konuda ne kadar ciddi mücadele et-
tiklerine dair manevralar, flovlar
yapma ihtiyac› duymaktad›rlar. Em-
peryalistlerin fuhuflla mücadeleye
ne kadar önem verdiklerini(!) gös-
termek için baflvurduklar› yöntem-
lerin en çarp›c›lar›ndan biri, NA-
TO’nun 2004 y›l›nda ‹stanbul’da ya-
p›lan zirvesinde al›nan kararlardan
birinin de, ““ffuuhhuuflflllaa mmüüccaaddeellee”” ol-
mas›yd›. 

Ama bu tür göstermelik kararlar,
politikalar, Avrupa’n›n fuhuflun
dünya çap›ndaki merkezi oldu¤u
gerçe¤ini de de¤ifltirmemektedir. 

AAll››cc›› bbeellllii,, ssaatt››cc›› bbeellllii
‹flte bir çocuk fuhuflu raporu;

(Rapor, Uluslararas› Çocuklar›n Sa-
vunmas› Örgütü adl› kurum taraf›n-
dan haz›rlanm›fl.) 

Do¤u Avrupa’dan Bat› Avru-
pa’ya çocuk ticareti yap›l›yor. Do¤u
Avrupa ülkelerinden zorla, parayla,
kaç›rma yöntemiyle toplanan ço-
cuklar, 8 “al›c›” ülkeye (‹ngiltere,
Belçika, Finlandiya, Fransa, Al-
manya, ‹talya, Norveç ve Hollanda)
gönderiliyor. 

Sat›c› belli, al›c› belli. 

Rapor diyor ki, “8 bat›l› ülkede-
ki yasalar, bu ticaretin boyutuyla
mücadelede yetersiz”.

Oysa sorunun yasalarla ilgisi yok. 

22000066 yy››ll›› rakamlar›na göre, dün-
yada her y›l 55--1155 yyaaflfl aras›nda 22 mmiill--

yyoonn ççooccuukk fuhufl pazar›na sokulu-
yor. (Fuhufl pazar›na çocuk tafl›nan
ülkelerden birisi de Türkiye’dir.)

Böyle büyük boyutlarda bir so-
run için yasalar›n yeterlili¤i-yeter-
sizli¤iyle aç›klama getirmek sorunu
fazla hafife almakt›r. 

‹‹nntteerrnneettttee 110000 bbiinnii aaflflkk››nn ççooccuukk
ppoorrnnooggrraaffiissii ssiitteessii bbuulluunnmmaakkttaa--
dd››rr.. Ve en önemlisi bu sitelere her-
kes kolayca ulaflmaktad›r. Bunlar›n
engellenememesi diye bir fley söz
konusu de¤ildir. 

Hemen bütün kapitalist ülkeler-
de “striptiz klüpleri”, “masaj salon-
lar›” ve benzeri adlar alt›ndaki fu-
hufl merkezleri, ““yyaassaall iiflflyyeerrii”” sta-
tüsündedir. 

YYaassaall ““FFuuhhuuflfl TTuurriizzmmii””
Dünyan›n dört bir yan›ndan bel-

li fuhufl merkezlerine özel uçaklar
kald›ran turizm flirketleri, zenginle-
re her tür sap›kl›klar› için “alterna-
tifler” sunmaktad›rlar. Bu alternatif-
lerin içinde aleni olarak çocuk fuhu-
flu da vard›r. Özel olarak Filipin-
ler’den Tayland’a, Brezilya’ya ka-
dar bir çok ülkeye yönelik çocuk fu-
huflu için turlar düzenlenmektedir. 

Peki bu turlarda kullan›lan uçak-
lar, otobüsler, illegal yerlerden mi
kalk›yor? Bu turlar› düzenleyen tu-
rizm flirketleri illegal mi?

HHaayy››rr,, hheerr flfleeyy aaçç››kktt››rr,, aalleenniiddiirr.. 

Yoksul Tayland, fuhufl turizmi
denilince akla ilk gelen ülkelerden-
dir. Ve Tayland’›n yoksul çocuklar›
tüm dünyan›n gözleri önünde sap›k-
lar›n zevk nesnesi haline getirilmifl-
lerdir.

““FFuuhhuuflfl ttuurriizzmmii””nin oldu¤u bir
dünyada, fuhuflun emperyalist siste-
min d›fl›nda oldu¤u düflünülemez

Cinselli¤i ‘Ticari Sektör’ Haline Getiren

Kapitalizmin 
Ahlaks›zl›¤›d›r!

Cinsellik, kapitalizm için bir
soygun ve sömürü alan›d›r..
Böyle oldu¤u için de,
cinselli¤i k›flk›rtmak,
sapt›rmak,
hayvanilefltirmek, tüketim
nesnesi haline getirmek,
kapitalist için daha fazla
kâr demektir!

Cinsellik, kapitalizm için
kitleleri etkisizlefltirecek
bir yozlaflt›rma arac›d›r... 
Böyle oldu¤u için de,
cinselli¤i k›flk›rtmak,
sapt›rmak,
hayvanilefltirmek,
kapitalist için siyasi
anlamda da “kârl›”d›r. 

UUYYUUfifiTTUURRUUCCUU
FFUUHHUUfifi

KKUUMMAARR
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Latin Amerika ülkelerinde fuhufl
yapt›r›lan çocuklar›n say›s›n›n 4400
mmiillyyoonnuu aflt›¤› belirtilmektedir. 

Asya ülkelerinde fuhufl ticaretinde
kullan›lan 16 yafl›n alt›ndaki çocukla-
r›n say›s›  22 mmiillyyoonndduurr.. 

“Refah›n befli¤i, özgürlükler ülke-
si” ABD’de 440000 bbiinnii aflk›n çocu¤a fu-
hufl yapt›r›l›yor. 

Rusya, Japonya, Avustralya gibi
bir çok ülkede çocuk yaflta fahifleler
alenen pazarlanmaktad›r. Fuhufl tica-
retinin yayg›n oldu¤u ülkeler, ABD,
‹ngiltere, Almanya, Fransa gibi em-
peryalist ülkeler, yine Sri Lanka, Gü-
ney Afrika, Angola, Kolombiya, Tay-
land, Nepal, Hindistan... gibi ülkeler-
dir. 

FFuuhhuuflfl uuyyuuflflttuurruuccuu 
bbiirrlliikktteellii¤¤ii

Dünya çap›nda uyuflturucu kul-
lananlar›n say›s›n›n yar›m milyar
civar›nda oldu¤u belirtiliyor. 2006
y›l›na iliflkin bir rakam uyuflturucu
kullananlar›n oran›n›n dünya nüfu-
sunun 1122’’ddee 11’’ii oldu¤unu söylüyor.
Uyuflturucunun bu kadar yayg›nlafl-
mas›, emperyalist devletlerin d›fl›n-
da olabilir mi? UUyyuuflflttuurruuccuu iillee ffuu--
hhuuflfl hheerr zzaammaann yyaannyyaannaa oollmmuuflflttuurr..
Birinin yayg›nlaflmas›n› her zaman
di¤erinin yayg›nlaflmas› izlemifltir. 

BM Uyuflturucu ve Suç Ofisi
(UNODC), 2003 y›l›nda bir rapor
haz›rl›yor. Raporda, uyuflturucu
kullan›m›n›n yayg›nlaflt›¤› ve kulla-
n›m yafl›n›n da 1111’’ee kkaaddaarr düfltü¤ü
saptan›rken, bu sonucu ortaya ç›ka-
ran nedenlere iliflkin son derece çar-
p›c› bir tespit dile getiriliyor: ““AArr--
ttaann uullaaflfl››llaabbiilliirrlliikk vvee ffiiyyaattllaarrddaakkii
ddüüflflmmee,, madde kullan›m› art›fl›n›n
nedenlerinden biridir. ”

Basit bir soru geliyor burda akla.
Tüm ülkelerde polis teflkilatlar› sü-
rekli güçlendirilirken, her taraf ka-
meralarla donat›l›rken, nas›l oluyor
da, insanlar art›k uyuflturuculara da-
ha kolay ulaflabiliyor?

Bugün Hollanda’dan Danimar-
ka’ya kadar çeflitli ülkelerde, uyufltu-
rucu kullan›m› yasal hale getirilmifltir
ve baflka emperyalistler de ayn› yolda-
d›r. Fuhufl zaten çok eski zamanlardan

beri aleni ve yasald›r. Ama Filipinler,
Tayland, Hollanda, Fransa, Brezilya
gibi ülkeler, belli flehirlerini çok aç›k
bir flekilde teflvik ederek, destekleye-
rek “dünyan›n fuhufl merkezi” haline
getirip, bu özelli¤iyle de reklam›n›
yapmaktad›rlar.  

FFuuhhuuflfl,, hhaallkkllaarr›› aaflflaa¤¤››llaammaa
vvee oonnuurrssuuzzllaaflfltt››rrmmaa aarraacc››dd››rr

FFuuhhuuflfl,, hhaallkkllaarr››nn oonnuurruunnaa ssaall--
dd››rr››dd››rr vvee bbuu eemmppeerryyaalliissttlleerriinn ““eenn
iiyyii bbiillddii¤¤ii”” ssaalldd››rr›› ttüürrlleerriinnddeenn bbii--
rriiddiirr.. Bugün Avrupa ülkelerinde fu-
hufl ticaretinde kullan›lan kad›nlar›n
büyük bir bölümü Balkanlar’dan geti-
rilen kad›nlardan olufluyor. “Bar›fl”
ad›na, diktatörlüklere son verme ad›-
na Balkanlar’› do¤rudan ve dolayl› ifl-
gal eden emperyalistler, bir çok yerde
yönetime fiilen müdahale eden NA-
TO, bu kad›n ticareti trafi¤inin göbe-
¤indedirler. Say›s›z raporla kan›tland›
ki, Kosova’da 11 yafl›na kadar k›zlar,
NATO askerleri taraf›ndan seks köle-
si olarak kullan›l›yor, sat›l›yor. NA-
TO’nun mant›ken hiç ilgisi olmayan
bir konu olmas›na ra¤men, “fuhufla
karfl› mücadele” kararlar› almas›, iflte
bu pisliklerini gizlemek içindir. 

Emperyalist iflgalciler, girdikleri
hemen her yere, tecavüzlerle girdiler,
oralarda fahifleli¤i teflvik ettiler, biz-
zat örgütlediler, ticaretini yapt›lar.. 

Vietnam’da devrimin zaferi ilan
edildi¤inde, emperyalistler geride
150 bin fahifle b›rakm›fllard›. Fahi-
fleli¤e zorlamak, fuhuflu yayg›nlafl-
t›rmak, emperyalistlerin kad›nlar›n
kurtulufl kavgas›nda oynad›¤› rolü
zaafa u¤ratmak, halk›n de¤erlerini
çürütmek için baflvurdu¤u bir politi-
ka olmufltur hep.

1950'de KKoorree,, Amerika ve NATO
üyesi ülkeler taraf›ndan iflgal edildi-
¤inde, binlerce kad›na tecavüz edil-
miflti. 

1991-92’de SSoommaallii’den göç et-
mek zorunda kalan yüzbinlerce yok-
sul, KKeennyyaa'daki NATO denetiminde-
ki mülteci kamplar›na yerlefltirildi.
Kamptaki kad›nlara, resmi raporlara
geçti¤i gibi, dört yafl›ndaki k›z çocuk-
lar›na bile tecavüz edildi, kad›nlar fu-
hufla zorland›. 1994-95’de RRuuaannddaall››
kad›nlar da yaflad› ayn› fleyleri.  Yafla-

tanlar, uygar Avrupa’n›n ve Ameri-
ka’n›n, uygar komutanlar›n yöneti-
mindeki askerleriydi.. 

1990’larda emperyalistler, NATO
flemsiyesi alt›nda Yugoslavya’ya sal-
d›rd›lar. BBoossnnaa--HHeerrsseekk,, KKoossoovvaa vvee
MMaakkeeddoonnyyaa iiflflggaall eeddiillddii.. Bosna sa-
vafl›nda 2200 bbiinn kkaadd››nn››nn tecavüze u¤-
rad›¤› geçti raporlara. Bosna ve Ko-
sova’n›n NATO askerlerinin üssü ha-
line gelmesinin ard›ndan bu iki ülke,
““ffuuhhuuflfl mmeerrkkeezzii”” olarak an›lmaya
bafllad›. 

Irak iflgalinde iflgalcilerin halk›
afla¤›lamak, kendi otoritelerini kabul
ettirmek, iflgalin güçlü, halk›n güçsüz
oldu¤unu göstermek için baflvurduk-
lar› yöntemlerin içinde yine tecavüz
vard›. Gerek hapishanelerde, gerekse-
de d›flar›da, iflgalci Amerikan askerle-
ri, kad›n ve erkeklere tecavüz ettiler. 

CCiinnsseellllii¤¤iinn kköörrüükklleennmmeessii,,
ffuuhhuuflfluunn yyaayygg››nnllaaflfltt››rr››llmmaass››,,
eemmppeerryyaalliisstt bbiirr ppoolliittiikkaadd››rr

‹flgal ettikleri ülkelere demokra-
si ve uygarl›k götürdü¤ünü söyle-
yen emperyalist sistem, yaflamda,
insani de¤erlerde, kültürde, sanatta,
sinemada, bilimde tam bir çürüme
ve çöküfl yaflamaktad›r.

‹nsana dair olan hiçbir alanda ye-
ni, yararl›, gelifltirici fleyler üreteme-
mekte, olanlar› da kirletmektedir. 

Emperyalistler yoz ve dejenere
kültürel sald›r›lar› ile baflta kendi
halklar› olmak üzere milyarlarca in-
san›n beynine sald›rarak, ahlaks›zl›-
¤›, sapk›nl›¤›, bencilli¤i,  bir hayvan
gibi yaflamay› dayatmaktad›rlar.

Bunun için filmler, müzikler,
porno endüstrisi, televizyon dizileri
ile bencilli¤i, çürümeyi yeni sömür-
ge ülke halklar›na empoze etmekte-
dirler. 

Amerikan emperyalistlerin labo-
ratuvarlar› yeni sömürge ülkelerdir.
Fuhuflun, çocuk pornosunun, uyufltu-
rucunun, çeteleflmenin önünü aça-
rak, halklar› çürüterek, halklar›n tüm
dinamiklerini körelterek, o ülkeleri
sömürgelefltirmekte, ya¤ma ve talan
etmekte, daha “rahat” edebilecekleri
bir sonuç elde etmektedirler. 

2 May›s
2010
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- VVermediniz; kkaann bbeeddeellii,,
ccaann bbeeddeellii kkaazzaanndd››kk!!

- BBahfletmediniz; ssöökkee ssöökkee
aalldd››kk!! ““UUsslluu dduurruunn,, yyookkssaa
bbiirr ddaahhaa vveerrmmeeyyiizz”” ddiiyyee
ppaazzaarrll››kk yyaappaaccaakk
dduurruummuunnuuzz yyookk!! YYiinnee
yyaassaakkllaayy››nn,, yyiinnee aall››rr››zz!!....

- KKazananlar bellidir:
KKiimm ddöövvüüflflttüü,, kkiimm kkaaççtt››,,
kkiimm kkaazzaanndd››,, bbeelllliiddiirr.. 

- ZZulmün 11 MMay›s ttarihi
bellidir: DDüünn bboommbbaallaarr››,,
ppaannzzeerrlleerrii,, mmeeddyyaallaarr››yyllaa
eemmeekkççiilleerree ssaalldd››rraannllaarr,,
bbuuggüünn kkoorroo hhaalliinnddee eemmeekkççii
bbaayyrraamm››nnddaann ssöözz eeddiiyyoorrllaarr!!
KKiimmsseeyyii aallddaattaammaazzss››nn››zz!!....

AKP ve onun sözcüsü ‹stanbul
Valisi Muammer Güler, gazetelere,
televizyonlara demeçler vererek, 1
May›s Alan›’n› adeta lütfetmifl, bah-
fletmifl gibi konufluyor. Sanki y›llar-
d›r süren mücadeleler yap›lmam›fl
Taksim’de. Hat›rlatan oldu¤unda da
valinin cevab› belli; “Unutal›m o
günleri... onlar› konuflmak istemi-
yoruz art›k..” 

Ama ayn› vali, “ uusslluu dduurruurrssaa--
nn››zz” sonraki y›llarda da veririz, de-
¤ilse, Taksim’i unutun” diyerek,
Taksim’de terör estiren iktidar›n va-
lisi oldu¤unu da hat›rlat›yor. 

8 y›ld›r ‹stanbul Valisi olan Mu-
ammer Güler, 1 May›s’la ilgili yap-
t›¤› aç›klamalarda bir yandan 1 Ma-
y›s› ba¤›fllam›fl havas›nda konuflur-
ken, di¤er yandan ise adeta bir
“ eemmeekkççii ddoossttuu”  gibi konufluyor.

Güler’in aç›klamalar›n› okuyan-
lar, 2007-2008-2009 1 May›s›’nda
halka ve devrimcilere sald›r› emri

veren Güler’in nas›l olup da, 1 Ma-
y›s’› savunmaya bafllad›¤›na anlam
veremeyeceklerdir. Ama nedeni
bellidir. Güler’i bu noktaya getiren,
Taksim’e ç›kan yollardaki direnifl-
lerdir. E¤er gaz bombalar›yla sonuç
alm›fl olsalard› bugün yasak devam
ediyor olacakt›.  

1 May›s Alan›’n› vveerrmmeekk zzoo--
rruunnddaa kkaallmmaallaarr›› ile ilgili olarak,
Sabah gazetesinden Sevilay Yükse-
lir’e verdi¤i röportaj›nda Güler,
flunlar› belirtiyordu;

“32 y›l aradan sonra bu meyda-
n›n iflçilere, emekçilere aç›lmas›n›n
alt›nda yatan temel sebep de de-
mokratik aç›l›md›r.” (Sabah, 25 Ni-
san 2010)

Vali Güler aç›kça yalan söylü-
yor. 1 May›s Alan›’n› vermek zo-
runda kald›lar. 1 May›s Alan›’n›
devrimciler 22 y›ld›r sürdürdükleri
ve büyük bedeller ödedikleri müca-
deleleri ile kazand›lar.

Güler ise haz›ms›zl›¤›n› göster-
mektedir. 1 May›s Alan›’n› vermek
zorunda kalmalar›n›n, devrimcilerin
1 May›s Alan›’n› almalar›n›n ha-
z›ms›zl›¤›d›r bu. Y›llard›r binlerce
polisi, askeri seferber ederek, sür-
dürdükleri faflist teröre ra¤men, bu
mücadeleyi engelleyemediler.

DDeemmookkrraattiikk aaçç››ll››mm vvee
11 MMaayy››ss

Baflbakan›, Bakanlar›, ‹stanbul

Valisi görüfl birli¤i içinde tam bir
emekçi düflmanl›¤›yla y›llarca 1
May›s Alan›’n›  yasaklad›lar. 

Yasaklamalar›na gerekçe olarak,
““iissttiihhbbaarraatt aalldd››kk,, pprroovvookkaassyyoonn
oollaaccaakk ““ diye uydurma gerekçeler
ürettiler. fiimdi eemmeekkççii ““ddoossttuu””
maskesini yüzüne takan Güler,
2008 1 May›s›’n›n yasaklanmas›n›n
gerekçesini flöyle ifade ediyordu;

““‹‹ssttaannbbuull’’uunn iimmaajj››nnaa zzaarraarr vvee--
rriirr.. ‹‹ssttaannbbuull bbiirr mmaarrkkaa flfleehhiirrddiirr.. ‹‹ss--
ttaannbbuull’’uunn ttiiccaarrii ppoottaannssiiyyeelliinnee zzaa--
rraarr vveerriirr..””

Sorun bir demokratik hakk›n
kullan›lmas›, emekçilerin can-kan
pahas›na kazanm›fl olduklar› 1 Ma-
y›s›n kutlanmas› de¤ildi valiye gö-
re.

1 May›s’tan öte sorun tekellerin
ç›karlar›n›n korunmas›yd›. ‹stan-
bul’un “marka flehir” olmas›, “tica-
ri potansiyeli” ile aç›k ki, AKP ikti-
dar› iflbirlikçi tekellerin ç›karlar›n›
koruyordu.

Yine bakanlardan Cemil Çiçek
bundan 2 y›l önce, tüccar kafas›yla
yapt›¤› hesaplarla 1 May›s gününün
ttaattiill olmas› durumunda 22 mmiillyyaarr
TTLL tutar›nda ifl kayb›na yol açaca¤›
gerekçesini ileri sürüyordu:

Çiçek; “ttaattiill oollmmaass››nn›› aarrzzuu eettmmii--
yyoorruuzz,, ççüünnkküü ttaattiilliinn ggeettiirrddii¤¤ii bbiirr
ssüürrüü mmaassrraaffllaarr vvaarr,, bbiirr ssüürrüü yyüükklleerr
vvaarr”” derken, müflis bir tüccar gibi

1 May›s Alan›’n›n aç›lmas›, 
Aç›l›m’›n bir parças› de¤il, 
can bedeli kavgam›z›n sonucudur!



hesap yap›yordu.

Halka her f›rsatta “demokrasi”
dersi veren Baflbakan Erdo¤an ise 1
May›s ile ilgili flu de¤erlendirmeyi
yap›yordu:

““DDüünnyyaaddaa 11 MMaayy››ss hheerr yyeerrddee
rreessmmii ttaattiill oollaarraakk kkuuttllaannmm››yyoorr.. BBiizz
eemmeekk vvee ddaayyaann››flflmmaa ggüünnüü oollaarraakk
iillaann eettttiikk.. AAyyaakkllaarr››nn bbaaflflllaarr›› yyöönneett--
ttii¤¤ii bbiirr yyeerrddee kk››yyaammeett kkooppaarr..””

Baflbakan, milyonlarca emekçiyi
“ayak-bafl” örne¤i ile afla¤›l›yor,
“ayaklar›n” bafllar› yönetemeyece-
¤ini söylüyordu. “Ayaklar›n” hiçbir
hakk›n›n olamayaca¤›n› savunuyor-
du Baflbakan!

AKP iktidar›n›n, Baflbakan, Ba-
kanlar ve Vali Güler’in 1 May›s’a
iliflkin de¤erlendirmeleri afla¤› yu-
kar› birbirine benzerdi ve yasakç›l›k
üzerine kurulmufltu.

AKP iktidar› 1 May›s’› b›rak›n
hak olarak görmeyi, 1 May›s için
soka¤a ç›kan emekçilere y›llarca
kan kusturdu.

O nedenle 1 May›s Alan›’n›n
“demokratik aç›l›m” politikas› ge-
re¤i verildi¤i bir aldatmacad›r. Aç›k
ki, ortada 1 May›s’›n verilmesi gibi
bir durum da yoktur.

AAKKPP iikkttiiddaarr››,, 11 MMaayy››ss’’›› aaçç››ll››mm
mmaanneevvrraass››nn››nn bbiirr ppaarrççaass›› hhaalliinnee
ggeettiirrmmeeyyee ççaall››flfl››yyoorr.. Taksim “De-
mokratik aç›l›m›n” sonucu aç›ld›
diyor vali Güler. PPeekkii ggeeççeenn yy››ll aaçç››--
ll››mm yyookk mmuuyydduu?? 1 May›s› engelle-
mek için 22000077’de, 22000088’de,
22000099’da binlerce polisi ‹stanbul’a
uçakla tafl›yan Güler ve bu iktidar
de¤il miydi? Taksimi gaza, kana bo-
¤an, yüzlerce insan› yaralayan, gö-
zalt›na alan AKP’nin polisi de¤il
miydi?

‹flkenceyi sokaklara, caddelere,
meydanlara tafl›yan AKP iktidar›
de¤il miydi?

SSiizz ssaalldd››rrdd››nn››zz,, bbiizz
ddiirreennddiikk!! SSiizz vveerrmmeeddiinniizz,,
bbiizz aalldd››kk!!

30 Nisan 2008 akflam› Taksim’in
polis ve asker taraf›ndan iflgali ta-
mamlanm›flt›. ‹flgal ve sald›r› daha
bir gün önceden bafllam›flt›. D‹SK

Genel Merkezi’ne 1 May›s sabah›
saat 06.30’da polisin sald›r›s› ile 1
May›s sald›r›s› da fiilen bafllad›. 

Panzerlerle dakikalarca emekçi-
lerin üstüne boyal› ve tazyikli sular
s›k›ld›. 

Direnen emekçilerin üstüne po-
lis gaz bombalar› at›p, coplarla sal-
d›rd›. Bu sald›r› sonucu 500’e yak›n
emekçi D‹SK binas›na s›¤›n›rken
onlarca insan fenal›k geçirip bo¤ul-
ma tehlikesi yaflad›. 

1 May›s’tan 1 gün önceki polis
ve asker iflgalini bas›n flöyle de¤er-
lendiriyordu; 

“SS››kk››yyöönneettiimm ddöönneemmii ggiibbii””,,
““‹‹ssttaannbbuull’’aa OOHHAALL””,, ““TTaakkssiimm kkuu--
flflaattmmaass››”... 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹s-
tanbul polisine takviye olarak 55 bbiinn
gaz bombas› gönderdi. 44 bbiinn takvi-
ye polis ile 3300 bbiinn ppoolliiss ‹stanbul so-
kaklar›n› iflgal etti. 22000000 jjaannddaarrmmaa
da haz›r halde bekletildi... 

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ne
ggaazz,, ppoolliiss kkaallkkaann››,, ggaazz mmaasskkeessii
takviyesinin yan› s›ra ppaannzzeerrlleerr ddee
gönderildi.

AKP iktidar› aaddeettaa bbiirr ssaavvaaflflaa
hhaazz››rrllaann››rr ggiibbii hhaazz››rrllaannmm››flfltt›› 11
MMaayy››ss’’aa. Bomba, silah, panzer, gaz
maskesi takviyesi yapt›lar.  Uçak-
larla iflkencecileri ‹stanbul’a tafl›d›-
lar. 

Y›llarca 1 May›sla’rda sald›ran,
terör estiren AKP iktidar›, birde
devrimcileri “provokasyon” yap-
makla suçluyordu. Oysa as›l provo-
katör kendileriydi.

AKP’li bakanlar ve vali, günler
öncesinden emekçileri tehdit edi-
yor, 1 May›s’a kat›lmamalar› için
“uyar›lar” yap›yordu.

““PPoolliissiimmiizz ggeerreekkeennii yyaappaaccaakk”
diyordu bakanlar. “Gereken” deni-
lince, hemen herkes bunun polisin
iflkencesi ve sald›r›lar› oldu¤unu an-
l›yordu.

Vali Güler ise hiç saklamadan
tehdit ediyordu...

“Oraya gelecek olan kifliler ka-
nuna karfl› bir eylem koyma duru-
munda olacaklar›n›, zzoorrllaa ddaa¤¤››tt››llaa--

ccaakkllaarr››nn›› unutmas›nlar.”

Bugün emekçilerin bayram›n-
dan, bayram›n “flenlik” biçiminde
geçmesi gerekti¤i konusunda ak›l
veren vali, o gün herkesi tehdit edi-
yor, 1 May›s günü de polisi sald›rt›-
yordu.

OO ggüünn ppoolliiss,,
““ggeerree¤¤iinnii”” yyaapptt››

Befliktafl, Kabatafl ve Karaköy’-
de vapurlar, Mecidiyeköy ile Tak-
sim’de ise metro hatt› iptal edildi....
Taksim’e yönelen tüm kara ve deniz
ulafl›m araçlar› iptal edildi. Beledi-
ye otobüsleri Taksime sokulmad›.
Sirkeci ile Kabatafl aras›ndaki tram-
vay hatt› çal›flmad›. Beyo¤lu, fiiflli
ve Ka¤›thanede okullar tatil edildi.

AKP iktidar› ‹stanbul’da resmi
olarak s›k›yönetim ilan etmemiflti
ama uygulamalar› ile s›k›yönetimi
aratm›yordu.

Taksim 30 Nisan ö¤len saatlerin-
den itibaren iflgal edilmifl, tam bir
yasak bölgeye çevrilmiflti.

Çal›flma Bakan› Faruk Çelik, po-
lis ‹stanbul’da terör estirir, fiiflliyi
gaz bombalar›na bo¤up, panzerleri
emekçilerin üzerine sürerken, “ooll--
gguunnlluukk ggöösstteerriillmmeellii,, ssaa¤¤dduuyyuu bbeekk--
lliiyyoorruuz” diye aç›klama yap›yordu
hiç s›k›lmadan. 

1 May›sta gazetecilerin deyi-
miyle, “leblebi gibi” gaz bombas›
kullan›yordu polis. 8-10 kiflilik bir
grup gördüklerinde, ilk iflleri gaz
bombas› atmakt›. 

Faflist terörü öyle bir noktaya ge-
tirdiler ki, fiiflli Etfal Hastahanesi’ni
bas›p, hastahane bahçesine gaz
bombas› atarak hasta-yaral› dinle-
meyeceklerini de gösterdiler. O gün
Taksim ve çevresinde bulunan 41
okul tatil edildi.

2 May›s
2010
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Polisin Taksim iflgali, saat
23.00’e kadar sürdü. 

YYiinnee 22000077 11 MMaayy››ss››’’nnddaa ddaa AAKKPP
iikkttiiddaarr››nn››nn ttaavvrr›› aayynn›› oolldduu..

1 May›s’tan önce ‹stanbul’a bin-
lerce polis tafl›d› AKP iktidar›. 56 il-
den polisler havaalan› olan 9 ile ge-
tirilerek, buradan ‹stanbula 22
uçakla getirildiler. 2200 özel timci-
nin ‹stanbul’a nakli s›ras›nda uçak-
lar birkaç sefer yapt›lar. Uçaklar›n
valilik taraf›ndan kiraland›¤› aç›k-
land›.

YYaakk››nn iilllleerrddeenn iissee ‹‹ssttaannbbuull’’aa
oottoobbüüsslleerrllee ppoolliiss ttaaflfl››nndd››.. AAyyrr››ccaa
ddii¤¤eerr iilllleerrddeenn hheelliikkoopptteerr,, kkaallkkaann,,
ggaazz bboommbbaass›› ttaakkvviiyyeessii yyaapp››lldd››.. 

1 May›s günü emekçilerin, dev-
rimcilerin üzerine öyle çok biber
gaz› s›k›ld›, gaz bombalar› at›ld› ki,
‹stanbul polisinin biber gaz› stokla-
r› tükendi. Taksim Gezi Park›’na as-
keri çad›r kuruldu. Çevresi dikenli
tellerle çevrildi. Jandarma koman-
dolar› ve panzerler uzun süre emek-
çilere, devrimcilere sald›racak fle-
kilde haz›r halde bekletildi.

‹stanbul d›fl›ndan 1 May›s’a ka-
t›lmak için gelenlerin otobüsleri
durdurularak, flehre girmeleri engel-
lendi. 

Yine gelenlerin bir k›sm› vapur-
larda, denizin ortas›nda, Körfezde
bekletildiler. Saatlerce flehre sokul-
mad›lar... 

‹stanbul valisi faflist sald›r›lar
sürerken, neredeyse bütün gün
emekçileri, devrimcileri, sendikac›-
lar› suçlad›.

“SSuuççlluu DD‹‹SSKK’’ttiirr.. 11 MMaayy››ss’’››
TTaakkssiimm’’ddee kkuuttllaammaakk iisstteeyyeennlleerr--
ddiirr” diyerek yalanlar›na devam edi-
yordu...

““ PPrroovvookkaassyyoonn yyaapp››llaaccaakktt››,, zzoo--
rruunnlluuyydduukk bbuu öönnlleemmlleerrii aallmmaayyaa..””

1 May›s günü, ‹stanbul’da yafla-
nan sald›r› ve zulümden sadece ‹s-
tanbul Valisi Muammer Güler so-
rumlu de¤ildi. Esas sorumlu baflta
Baflbakan olmak üzere, ‹çiflleri Ba-
kan› ve AKP iktidar›yd›.

2008 y›l›ndaki sald›r›lar ile ilgili
olarak Baflbakan Erdo¤an ; “HHüükküü--
mmeettiimmiizz,, ddeevvlleett ggeerreekkeennii,, üüzzeerriinnee

ddüüflfleennlleerrii yyaappmm››flfltt››rr”” diyordu.

Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay
ise; “kkaannuunnssuuzz ggöösstteerriiddee ddiirreettttii--
lleerr.. PPoolliiss ddee ssiinniirrlleennddii,, ööffkkeelleennddii......
kkaannuunnssuuzz ggöösstteerriilleerrii yyaappaann iinnssaann--
llaarr››nn ddaahhaa bbüüyyüükk ssoorruummlluulluu¤¤uu
vvaarr..” diyerek faflist terörü akl›yor-
du.

2008’deki polis terörü ile ilgili
meclisteki görüflmelerde AKP ad›na
söz alan grup baflkan vekili Nihat
Ergün “TTüürrkkiiyyee’’nniinn ggeerrççeekk ggüünn--
ddeemmii bbuu ddee¤¤iill....” diyerek, 1 May›s
terörünü tart›flmak bile istemiyordu.

Ergün; “bbuu ggüüvveennlliikk öönnlleemmlleerrii
nneeddeenniiyylleeddiirr kkii,, 7777’’ddee oollaann pprroovvoo--
kkaassyyoonn oollmmaamm››flfltt››rr” deyip, faflist
terörün arkas›nda duruyordu. Arka-
s›ndan kürsüye ç›kan Beflir Atalay
ise 1 May›s’ta kimsenin burnunun
kanamad›¤›n› iddia ederek, sald›r›-
lar›, polis terörünü övüyordu. 

Oligarflinin hem 22000077’de, hem
22000088’de, hem 22000099’da tüm haz›rl›k-
lar› ne pahas›na olursa olsun, 1 Ma-
y›s’› Taksim’de yapt›rmamakt›. Bu-
gün ise dün sald›ran, terör estiren,
binlerce polisi sald›rtan kendileri
de¤ilmifl gibi yaflananlar› piflkince
yok sayd›lar.

Ve en önemlisi bunlar› unutma-
m›z› istiyorlar. Oligarflinin ‹stanbul
valisi s›k›lmadan, “ ÇÇookk hheeyyeeccaannll››--
yy››mm bbööyyllee ttaarriihhii bbiirr kkaarraarr››nn aalltt››nnaa
iimmzzaa aattmmaakkttaann!! ÇÇookk bbüüyyüükk oonnuurr
bbeenniimm iiççiinn.. ‹‹ssttaannbbuull’’uu aarrtt››kk 11 MMaa--
yy››ss kkââbbuussuunnddaann kkuurrttaarrmmaakk ddaa
aayyrr›› bbiirr hheeyyeeccaann..”” (Sabah gazetesi,

25 Nisan 2010)

11 MMaayy››ss bbiizziimmddiirr!!
11 MMaayy››ss’’›› bbiizz kkaazzaanndd››kk!!

1 May›s ile ilgili gerçekleri ne
Baflbakan ne de AKP iktidar› de¤ifl-
tirebilir. OOyyssaa bbiizz ssaaddeeccee 11997777 ‘‘ddee
ööddeemmeeddiikk oo bbeeddeelllleerrii.. 11888899’’ddaann
bbeerrii ööddeeddiikk,, ööddüüyyoorruuzz...... 

Bugün bayramdan, flenlikten söz
eden AKP iktidar› bilmelidir ki; Oli-
garflinin 1 May›s tarihinde bayram
da yok, emekçilerin haklar› da. On-
lar›n tek ölçüleri ise parad›r. T›pk› 1
May›s gününün tatil olmas› duru-
munda ne kadar paran›n “kkaayybboollaa--
ccaa¤¤››”” hesab›n› yapt›klar› gibi...

OOlliiggaarrflfliinniinn ttaarriihhiinnddee, her 1
May›s’ta provokasyonlar, katliam-
lar var; bbiizziimm ttaarriihhiimmiizzddee ise öde-
di¤imiz bedeller ve yüzy›l› aflk›n
süredir devam ettirdi¤imiz ›srar ve
kararl›l›k...

BBiizz yyüüzzyy››llll››kk kkaavvggaamm››zzllaa kkaa--
zzaanndd››kk bbuu mmeeyyddaannllaarr››.. AAcciizz bbiirr
vvaalliinniinn ggüüccüü 11 MMaayy››ssllaarr’’›› nnee eenn--
ggeelllleemmeeyyee,, nnee ddee bbaahhflfleettmmeeyyee yyee--
tteerr.. TTaarriihhii vvaalliilleerr ddee¤¤iill ss››nn››ffllaarr yyaa--
zz››yyoorr.. 

Bugün 1 May›s konusunda ah-
kam kesen ‹stanbul Valisi, iflbirlikçi
tekelci burjuvazinin s›radan bir bü-
rokrat›d›r. Onlar, yap deyince yapar,
yapma deyince yapmaz...

AKP iktidar› 1 May›s yenilgile-
rini, y›llard›r 1 May›slar’da sürdür-
dükleri faflist terörü “1 May›s’› biz
verdik” tavr› ile unutturmaya çal›fl-
maktad›r.

Oligarfli esas olarak Taksim ko-
nusundaki, yenigilgisini örtbas et-
meye çal›fl›yor. Muammer Güler’in
“oonnuurr dduuyyuuyyoorruumm,, bbuu yyaassaa¤¤››nn
kkaalldd››rr››llmmaass››nnddaann “ deyifli elbette
a¤z›na yak›flm›yor. ““AAyyaakkllaarr bbaaflfl
oolluurrssaa kk››yyaammeett kkooppaarr” diyen Bafl-
bakan›n talimat› ile yürütülen sald›-
r›larda biz, 1 May›s’› direniflimizle,
flehitlerimizle kazand›k. 

Valinin bu tavr› bürokrasinin,
sola emekçilere verilen tavizi örtbas
etme tavr›d›r. “ BBiizz vveerrddiikk,, oonnllaarr
aallmmaadd››”” tavr›d›r. Hay›r tam tersidir,
OOnnllaarr vveerrmmeeddii bbiizz aalldd››kk...... 
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AKP iiflçilerin kk›dem
tazminatlar›na ggöz ddikti!

PPaattrroonnllaarr iissttiiyyoorr oonnllaarr yyaapp››--
yyoorr.. Geçen hafta Ankara’da Dünya
Bankas›  tarafndan düzenlenen
“Türkiye Ülke Ekonomi Raporu:
Kay›t D›fl›l›k: Nedenler, Sonuçlar,
Politikalar” konferans›na kat›lan
Maliye Bakan› Mehmet fiimflek,
konferans sonras›nda yapt›¤› aç›kla-
mada flöyle dedi: 

““YYüükksseekk kk››ddeemm ttaazzmmiinnaatt›› vvee iiflfl--
ggüüccüü ppiiyyaassaass››nn››nn eessnneekk oollmmaammaass››
iissttiihhddaamm››nn aarrttmmaass››  öönnüünnddeekkii eenn
bbüüyyüükk eennggeell.. BBiirr yyaannddaann ddaa hhiiççbbiirr
kkuurraall›› oollmmaayyaann kkaayy››tt dd››flfl››ll››kk vvaarr,, zzaa--
tteenn iiflflssiizzlliikk ffoonnuu vvaarr,, zzaatteenn oorraayyaa
ööddeenniiyyoorr.. AAyynn›› zzaammaannddaa kk››ddeemm ttaazz--

mmiinnaatt›› vvaarr,, iiflflssiizzllii¤¤iinn öönnüünnddeekkii eenn
bbüüyyüükk eennggeell,, kk››ddeemm ttaazzmmiinnaatt››nn››nn
bbuu kkaaddaarr kkaatt›› vvee yyüükksseekk oollmmaass››..”” 

K›dem tazminat› iflsizli¤in önün-
de nas›l engel oluyor? Neden engel
oluyor?

K›dem tazminatlar› çok yüksek
tuttu¤u için patronlar istedikleri gi-
bi iflçi ç›kartam›yorlar. Bütün mese-
leleri bu. 

Güya, bir iflçiyi iflten atarken k›-
dem tazminatlar›n›n çok tutmas› ne-
deniyle patronlar yeni iflçi al›rken
çekingen davran›yormufl, k›dem
tazminat› kald›r›l›rsa patronlar daha
çok iflçiyi istihdam edecek ve iflsiz-
lik oran›  azalm›fl olacakm›fl. 

Masal. 
“Kap› önüne koyma” deyimi pat-

ronlar›n iflten atma olay›yla özdefllefl-

mifl bir deyim haline
geldi. Patronlar ne za-
man iflçi atmak istedi
de atamad›lar? Sendi-
kaya üye oldun deyip
kap› önüne konulan ifl-

çiler, “kriz” deyip at›lan iflçiler... san-
ki bu ülkede yafla›yor.

On y›llar boyunca iflçilerin ne
kadar kazan›lm›fl haklar› varsa ikti-
dara gelen tüm hükümetler taraf›n-
dan patronlar›n istekleri do¤rultu-
sunda bir bir gasp edildi.  ‹flçilerin
örgütlenme hakk›, sosyal haklar› fii-
li olarak ortadan kald›r›lm›fl durum-
da. Milyonlarca iflçi sigortas›z çal›fl-
t›r›l›yor. “‹flinize gelirse çal›fl›n, ka-
p› önünde bekleyen binlerce iflsiz
var” diye çal›flanlar› kölelik ücretle-
rine mahkum etmiyorlar sanki. 

Ama yetmiyor patronlara: ‹flçileri
atmak için önlerindeki tüm engellerin
yasal olarak da kald›r›lmas›n› istiyor-
lar. Onun için flimdi de k›dem tazmi-
nat›n›n budanmas›yla güvencesizli¤e
bir halka daha eklenecek.. 

Patronlar ve AKP, emekçilerin en temel
kazan›mlar›ndan birine daha el uzatt›lar:

K›dem Tazminat›...

AKP’nin “100 bin
kadro” oyunu

“Biz flu anda memur konusunda
ciddi bir al›m yapmay› planl›yoruz.
Al›mlar› popülizm olsun diye yapma-
yaca¤›z” diyordu Baflbakan Erdo¤an.
Ard›ndan da memur al›m›n›n 110000 bbiinn
kkiiflfliiyyii aflabilece¤ini söylüyordu.

Baflta Baflbakan Erdo¤an olmak
üzere AKP kurmaylar›n›n verdi¤i ra-
kamlar bilinçli olarak fliflirilmifltir. Ra-
kamlar› fliflirmekle, bir kez daha halk›
aldatmakta, iflsizlerin ifl aray›fllar›n› is-
tismar etmektedirler. 

Baflbakan’›n 100 bin kifliden fazla
olaca¤›n› söyledi¤i memur al›m›n›n
bir k›sm› zaten zzoorruunnlluu oollaarraakk al›na-
cak olan kadrolard›r. Bunlar içinde ö¤-
retmenler, polisler var.

40 bin ö¤retmen al›naca¤› söyleni-
yor. Ancak durum öyle de¤il; belirtil-
di¤ine göre, önümüzdeki haziran ay›n-
da zaten 10 bin sözleflmeli kadroya ge-
çecek. AKP’nin 40 bin dedi¤inin 10
bini bunlar. Kalan 30 binin yar›s›n›n

da yine zorunlu olarak okul öncesi ö¤-
retmenlere verilece¤i belirtiliyor. Ge-
riye sadece 15 bin rakam› kal›yor. 

Ayr›ca kamu kurumlar›nda çal›flan-
lardan 19 bin kifli eemmeekkllii olacak. Bu-
na ra¤men yyeennii aaçç››llaann bbiirr kkaaddrroo da
yoktur. AKP aylard›r bu tür haberler
ç›kartarak, halk› ve gençli¤i oyala-
maktad›r.

As›l olarak iflsizlik nedeniyle iyice
teflhir olan AKP iflsizli¤i azaltmak için
hiçbir fley yapmam›flt›r. ‹flsizlik ciddi
bir sorun olarak durmaktad›r.

‹flte iflsizlik nedeniyle teflhir olan
AKP bir yandan istihdam yarat›yoruz
propagandas›, di¤er yandan seçim he-
saplar›yla bu yalan› ortaya atm›flt›r.

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek 100
bin memur al›m› konusunda, ''Rakam
konusunda bir fley telaffuz etmek iste-
miyorum, Türkiye'nin ihtiyaçlar›na ve
bütçedeki kriterlere göre gereken dü-
zenlemeleri yapaca¤›z'' diyerek, yuvar-
lak cümleler ile geçifltirmifltir soruyu.

Bilinen gerçek fludur; AKP her ko-
nuda oldu¤u gibi bu konuda da yalan
söylemekte ve halk› aldatmaktad›r. 

‹fl Güvenli¤i
‹çin 
Örgütlenelim!

28 Nisan, DDüünnyyaa ‹‹flfl SSaa¤¤ll››--
¤¤›› vvee GGüüvveennllii¤¤ii GGüünnüü idi. 

‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i,
emekçiler için en temel konu-
lardan biridir ve ne yaz›k ki,
ikisi de bir çok iflyerinde yok-
tur. Bu gün, 2001 y›l›nda,
Uluslararas› Çal›flma örgütü
(ILO) taraf›ndan ilan edilmifl-
tir. 

Y›lda ortalama 227700 mmiill--
yyoonn iiflfl kkaazzaass›› yaflan›yor ve bu
kazalarda toplam 2 milyon ifl-
çi yaflam›n› yitirmektedir. 
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Taksim yasa¤›n›n k›r›lmas›n›n
coflkusuyla Halk Cepheliler Türki-
ye’nin dört bir yan›nda pikniklerle
ve çeflitli çal›flmalarla  herkesi Tak-
sim’e ça¤›rd›lar. Y›llar sonra Tak-
sim yasa¤›n›n k›r›ld›¤› ilk 1 May›s
öncesi Halk Cephesi taraf›ndan ‹s-
tanbul Arnavutköy’de bulunan Ta-
yakad›n piknik alan›nda 1 May›s
pikni¤i yap›ld›. 2007, 2008 ve 2009
y›llar›nda h›zlanan, Taksim yasa¤›n›
k›rma mücadelesinin verdi¤i sonuç
piknikte hem kitsellik aç›s›ndan,
hem de coflku aç›s›ndan kendini
gösteriyordu. Boran-Haziran Yay›n-

c›l›k, TAYAD, Gençlik Federasyo-
nu, Gazi Haklar Derne¤i ve Okmey-
dan› Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i’nin stand kurarak ürünlerini satt›-
¤› piknikte ayr›ca büyük bir çad›rda
1 May›s sergisi aç›ld›. Türkiye’de
yap›lan 1 May›s mitinglerinden re-
simlerin yer ald›¤› sergide bir de si-
nevizyon gösterimi yap›ld›. 

“Amerika Defol Demek ‹çin,
Açl›¤a, ‹flsizli¤e Dur Demek ‹çin,
Umudu Büyütmek ‹çin 1 May›s’ta
Halk Cephesi Saflar›nda Birlefle-
lim” yazan bir pankart›n aç›ld›¤›
piknikte propaganda komiteleri
oluflturularak masa masa gezip 1
May›s’a kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

“32 y›ll›k bir direniflin sonunda
geçen sene, s›n›rl› say›yla da olsa
yasa¤› delmifl ve 1 May›s mücade-
lesini kazanm›flt›k.  Ve ‘1 May›s
Alan›n› da Kazanaca¤›z!’ demifltik
o gün. ‹flte gün o gündür. Taksim
Meydan›, di¤er ad›yla 1 May›s Ala-
n›, 33 y›l sonra yeniden Halk Cep-
helilerin ad›mlar›yla sars›lacak” de-
nilen programda; s›ras›yla  P›nar
Sa¤, Burhan Berken, Grup Yorum

Korosu ve Erdal Bayrako¤lu sahne
ald›. 

Sahnede Kürtçe ve Türkçe bir
konuflma yapan Berken; “Anado-
lu’da yaflayan bütün halklar›
Türk’ü, Kürt’ü, emekçisi.... 1 Ma-
y›s’ta Taksim’e bekliyoruz” dedi. 

‹dil Kültür Merkezi Tiyatro Top-
lulu¤u da sahneye ç›karak Taksim 1
May›s yasa¤›n› anlatan bir oyun
sergiledi. Tiyatro gösteriminin ar-
d›ndan flair Ruhan Mavruk fliirlerini
paylaflmak için sahneye ç›kt›. 

Piknikte Halk Cephesi ad›na ko-
nuflan  Av. Behiç Aflç›; 1 May›s’›n
hangi koflullarda ortaya ç›kt›¤›n› ve
Türkiye’deki tarihini anlatan bir ko-
nuflma yapt›. “1 May›s’› kazand›k,
Taksim’i kazand›k diyebilmemiz
flehitlerimiz sayesindedir” diyen
Aflç› konuflmas›n›; “1 May›s’› bize
kimse bahfletmedi. 1 May›s’› kazan-
d›k ama yeterli de¤il. 1 May›s Ala-
n›’nda kitleselli¤imizle, görkemi-
mizle olmal›y›z” sözleriyle sonlan-
d›rd›.

Son olarak sahneye hem Tak-
sim’e ç›kman›n hem de mücadeley-
le geçen tarihlerinin 25. y›l›nda ol-
man›n coflkusuyla Grup Yorum ç›k-
t›. “Türküler Susmaz Halaylar Sü-
rer!” sloganlar›yla karfl›lanan Grup
Yorum; “Bu Memleket Bizim” di-
yerek konserine bafllad›. Grup Yo-
rum üyelerinden Selma Alt›n grup

Kimse Bahfletmedi, Kimse Lütfetmedi....

TAKS‹M’‹ ÖDED‹⁄‹M‹Z
BEDELLERLE KAZANDIK!
AAddaannaa,, EEsskkiiflfleehhiirr,, MMeerrssiinn,,
AAnnttaallyyaa,, ‹‹zzmmiirr,, AAnnttaakkyyaa,,
AAnnkkaarraa,, TTookkaatt,, EEddiirrnnee,,
BBuurrssaa,, MMaallaattyyaa,, MMuu¤¤llaa,,
KKooccaaeellii,, KKüüttaahhyyaa,,
EErrzziinnccaann,, ‹‹ssttaannbbuull......
HHeerr yyeerrddee TTaakkssiimm’’ii
kkaazzaannmmaann››nn ccooflflkkuussuuyyllaa
11 MMaayy››ss’’aa ççaa¤¤rr›› yyaapp››lldd››......
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ad›na bir konuflma yaparak; “Bu ko-
ca tarihte do¤rulu¤u defalarca ka-
n›tlanm›fl gerçekler var. Bizim ya-
ratt›¤›m›z gerçeklerdir bunlar. Ör-
gütlü halk›n asla yenilemeyece¤i bu
gerçeklerden biridir. Direnilerek ka-
zan›laca¤› bir gerçektir. Bu hayat›
güzellefltirecek olan mücadelemizin
gerçe¤idir bunlar. Bu 1 May›s’ta
kendi kan›m›zla sulad›¤›m›z ve ka-
rarl› direniflmizle kazand›¤›m›z
Taksim Meydan›’nda kutlaman›n
heyecan› içindeyiz” dedi.

Piknik Grup Yorum’un marfl ve
türküleriyle sona erdi.

AAddaannaa'da 25 Nisan geleneksel
"Halk Sofras› Pikni¤i" yap›ld›. Ya-
r›flmalar›n yap›ld›¤› piknikte, Adana
Gençlik Derne¤i Halk Oyunu Eki-
binin gösterisinin ard›ndan yine
Adana Gençlik Derne¤i Tiyatro
Grubunun yozlaflmay› anlatan "Me-
¤ersem Neymifl?" isimli oyunu ve
bir skeç sergilendi. Piknik alan›nda
ayr›ca 1 May›s'›n tarihçesinden fo-
to¤raflar›n yer ald›¤› sergi insanlar
taraf›ndan gezildi. 

EEsskkiiflfleehhiirr'de 25 Nisan tarihinde
1 May›s pikni¤i düzenlendi. 17 kifli-
nin kat›ld›¤› piknikte bilgi yar›flma-
s›, halat çekme, yumurta yar›flmas›,
mendil kapmaca yar›flmalar› yap›l-
d›. Türkülerin söylendi¤i halaylar›n
çekildi¤i piknikte "1 May›s'ta Tak-
sim'e" ça¤r›s› yap›ld›. 

25 Nisan günü DDeerrssiimm Pülümür
Çay› üzerinde 1 May›s pikni¤i ya-
p›ld›. Halk Cephesi’nin aç›klamas›-
n›n okundu¤u piknikte tiyatro gös-
terimi yap›ld›. Tiyatronun ard›ndan
halat çekme yar›flmas› ve futbol tur-
nuvas› yap›ld›. 

Piknik türküler eflli¤inde çekilen
halaylarla sona erdi.

25 Nisan günü MMeerrssiinn Halk
Cephesi her y›l 1 May›s'tan önce
yap›lan "Geleneksel Halk Sofras›
Pikni¤i" yap›ld›. 1 May›s’ta Tak-
sim’de olunaca¤› belirtilen piknikte
skeçler oynand›, yo¤urt yeme ve çu-
val yar›fllar› yap›ld›.

Geleneksel 1 May›s pikni¤i AAnn-
ttaallyyaa’da 25 Nisan günü Düzler Ça-
m›'nda 120 kiflinin kat›l›m› ile ya-

p›ld›. “Piknikte, devrimci mücade-
leye kat›lan bir gencin ailesinin ta-
v›rlar›n› anlatan bir tiyatro oyunu
sergilendi. 

‹‹zzmmiirr’de 25 Nisan günü 1 May›s
Pikni¤i yap›ld›. Sarn›ç Piknik Ala-
n›’nda yap›lan piknikte  Halk Cep-
hesi ad›na bir konuflma yap›ld›. Ya-
p›lan konuflmada herkes 1 May›s’ta
Taksim Alan›’na ça¤r›ld›. 

25 Nisan günü AAnnttaakkyyaa Bat›-
ayaz’da 1 May›s pikni¤i yap›ld›. 1
May›s’›n anlam ve önemi anlat›lan
piknik fliirler, türküler ve skeçlerle
devam etti. Halat çekme, çuval yar›-
fl› gibi yar›flmalar›n yap›ld›¤› piknik
söylenen türküler eflli¤inde çekilen
halaylarla sona erdi.

AAnnkkaarr aa Halk Cephesi, Gelenek-
sel 1 May›s Pikni¤i'ni, 25 Nisan gü-
nü K›l›çlar Köyü Piknik Alan›'nda
yapt›. Yavuz Canpolat’›n türküleriy-
le bafllayan piknik program›nda, 1
May›s'ta Taksim'e ça¤r› yapan An-
kara Halk Cephesi'nin metni okun-
du. 250 kiflinin kat›ld›¤› piknikte
skeçlerle 1 May›s haz›rl›klar› an-
lat›ld›. 

TTookkaatt’ta 25 Nisan günü Tokat
Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›n-
dan 1 May›s Pikni¤i yap›ld›. Güme-
nek Piknik Yeri’nde yap›lan  piknik-
te türküler söylendi ve halaylar çe-
kildi. 

25 Nisan günü EEddiirrnnee Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤renciler taraf›ndan
K›rkp›nar Sarayiçi Piknik Alan›’nda
1 May›s pikni¤i yap›ld›. 45 kiflinin
kat›ld›¤› piknikte 1 May›s üzerine
sohbet edildi. 

25 Nisan günü, BBuurrssaa ve Gem-
lik Halk Cephesi, Balat Piknik Ala-
n›’nda, Geleneksel 1 May›s Pikni¤i
düzenledi. Üzerinde Mehmet Akif
Dalc›’n›n resminin bulundu¤u
“Kavga; Mehmet Akif Dalc›lar’la
Büyüyor” yazan pankart›n›n bulun-
du¤u piknik alan›nda; ülkemizdeki
1 May›s’›n tarihçesi ve bu seneki 1
May›s’›n önemi anlat›ld›

MMaallaattyyaa Halk Cephesi 24 Nisan
günü Gündüz Bey’de 1 May›s pik-
ni¤i yapt›. 1 May›s üzerine konufl-
malar yap›larak tüm gücümüzle fle-

hitlerle kazand›¤›m›z Taksim Mey-
dan›’na gidiyoruz vurgusu yap›ld›. 

MMuu¤¤llaa Gençlik Derne¤i girifli-
mi, 23 Nisan günü Mu¤la'n›n Gö-
kova Beldesi'nde 1 May›s pikni¤i
yapt›. Piknikte 1 May›s'›n ve 1 Ma-
y›s Alan›'n›n tarihi öneminden ve
flehitlerin ödedi¤i bedellerden söz
edildi.

***

HHSSGGGGPP:: ““11 MMaayy››ss’’ttaa
TTaakkssiimm AAllaann››’’nnddaayy››zz”” 

26 Nisan günü ‹stanbul Taksim
Tramvay Dura¤›’nda Herkese Sa¤-
l›k Güvenli Gelecek Platformu
(HSGGP) taraf›ndan 1 May›s’ta
Taksim’de olaca¤›n› duyurmak için
eylem yap›ld›. Eylemde “1 May›s’ta
Taksim Alan›’nday›z”  pankart› aç›-
larak, “1 May›s’ta 1 May›s Alan›n-
day›z, Yaflas›n 1 May›s” sloganlar›
at›ld›.

Platform ad›na bir aç›klama ya-
pan Remzi Uçucu; 1 May›s’›n tarih-
sel yönüne de¤indi. 1 May›s’›n ya-
saklanmas›ndan sonra Taksim’i Öz-
gürlefltirme mücadelelerinin de so-
nuç vermedi¤ini söyleyen Uçucu,
“2007, 2008, 2009 ‘Taksim 1 May›s
Bileflenlerinin’ verdikleri mücadele
sonucu Valilik 2010 1 May›s’›n› da-
ha ilk görüflmede Taksim’i açmak
zorunda kalm›flt›r” dedi. Eylemin
ard›ndan 1 May›s’a ça¤r› yapan bil-
diriler da¤›t›ld›.

22 Nisan günü AAlliibbeeyykkööyy’de 1
May›s’a çal›flmalar› için Halk Cep-
heliler’in açt¤› standa polis sald›ra-
rak stand› kald›rmaya çal›flt›. Stand-
da bulunan Ali Tafl’› gözalt›na alma-
ya çal›flan polise olay› gören mahal-
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lenin gençleri ve esnaflar müdahale
etti. sahiplenme karfl›s›nda polis git-
mek zorunda kald›. 27 Nisan günü
Cengiz Topel, Saya Yokuflu, Binev-
ler, Akflemsettin, Ç›rç›r bölgelerine
onlarca adet üzerinde "1 May›s'ta
Taksim'e Halk Cephesi Saflar›na"
yaz›l› ozalitler yap›flt›r›ld›. Yine ay-
n› bölgelere Halk Cephesi imzal› "1
May›s Bizimdir AKP Vermedi fie-
hitlerimizle Kazand›k ve Tüm Tür-
kiye'den Taksim'e 1 May›s Alan›na
Yürüyelim" yaz›l› pullar yap›flt›r›l-
d›.

Ayr›ca Cengiz Topel dörtyolda
aç›lan stantta yüzlerce bildiri da¤›-
t›ld›, kufllamalar yap›ld›.

Ayr›ca Eyüp Halklar Derne¤i’-
nde genifl kat›l›ml› bir halk toplant›-
s› yap›ld›. Toplant›da yap›lan ko-
nuflmalarda 32 y›l aradan sonra Tak-
sim’ de kutlama yap›lacak olmas›n›
coflkusunu ifade edilerek herkesi 1
May›s’a ça¤›rd›lar. 

28 Nisan günü Kara Dolap Ma-
hallesi pazar›nda bildiriler da¤›t›ld›.
Cepheliler pazardan sonra yürüye-
rek sloganlar at›p marfllar söyleye-
rek, kufllama yap›p bildiriler da¤›ta-
rak Akflemsetttin Mahallesi Cengiz
Topel Caddesi’ne geldiler.

GGüüllssuuyyuu Heykel, Esenkent Ma-
hallesi, Zümrütevler Emek Cadde-
si'nde 35 ayr› yere “1 May›s’ta Tak-
simde Halk Cephesi Saflar›nda Bir-
leflelim” yaz›lamalar› yap›ld›.

Gülsuyu, Gülensu, Emek Cadde-
si’nde;  28 Nisan akflam› mahalle
kahvehanelerinde 1 May›s ça¤r›lar›
yap›ld›. Ayn› gün mahallede 15 ki-
fliyle bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 

Kartal merkez, Karl›ktepe ve
Esentepe mahallelerinde Halk Cep-
hesi saflar›nda Taksim’e ça¤r› ya-
pan ozalitler ve bir adet pankart
as›ld›. Bildiri da¤›t›m› ve kufllama-
lar›n da yap›ld›¤› mahallelerde tüm
ilçe halk› 1 May›s Alan›’nda olma-
ya ça¤›r›ld›. 

KKüüççüükkaarrmmuuttlluu Mahallesi’nde
28 Nisan günü esnafa bildiri da¤›t›-
m› yap›ld›. Araba anonsuyla halk 1
May›s’ta Halk Cephesi saflar›na ça-
¤›r›l›rken k›rm›z› önlüklerini giyen

Halk Cepheliler de bildiri da¤›t›m›
yapt›, kufllama yapt› ve duvarlara
Mehmet Akif Dalc›'n›n ve Dev-
Genç pankart› as›l› Taksim An›-
t›’n›n resimlerinin bulundu¤u pullar
yap›flt›rd›. ‹kinci Durak’tan bafllaya-
rak Köyiçi’ne do¤ru yap›lan yürü-
yüfle resmi polisler müdahale ede-
rek, 1 May›s ça¤r›s›n› engellemek
istediler. Halk Cepheliler’in tart›fla-
rak çal›flmalar›n› sürdürmedeki ka-
rarl›l›klar› sonucu polisler kenara
çekilmek zorunda kald›lar. 

‹stanbul’da 27 Nisan günü AAvvcc››-
llaarr Merkez’de Müftülü¤ün duvar›-
na, metrobüs köprü yan duvar›na,
PTT duvar›na 20 tane ozalit yap›ld›.
Yine ayn› gün Anka Kültür Merke-
zi’nin 1May›s için haz›rlad›¤› bro-
flür sabah saatlerinde da¤›t›ld›.

28 Nisan günü sökülen ozalitler
tekrar yap›ld›. Ayr›ca Reflitpafla
Caddesi üzerinde bir duvara da oza-
lit yap›flt›r›ld›.

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’nde ‘77’den
bu yana 1 May›s miting resimleri-
nin oldu¤u sergi aç›ld›. Halk Cephe-
liler mahallede  3001. cadde boyun-
ca as›lan pankartlar ve kufllamalar
yapt›lar. 

‹stanbul OOkkmmeeyyddaann››’’da 27 Ni-
san’da Anadolu kahvesine 1 May›s
stand› aç›ld›. Mahmut fievket Pafla
Mahallesi, Piyale Pafla Mahallesi
Örnektepe Mahallesi Yola¤z› bölge-
sine  ozalit as›ld›, pullama yap›ld›. 

27 Nisan günü BBaa¤¤cc››llaarr Yeni-
mahalle’de ve Çiftlik bölgelerine 20
adet, üzerinde "1 May›s'ta Tak-
sim'de Halk Cephesi Saflar›nda
Olaca¤›z" yaz›l› ve “Karanfiller
Kültür Merkezi” imzal› ozalitler ya-
p›flt›r›ld›. Yine ayn› bölgelere pullar
yap›flt›r›ld›.Mahallede ayr›ca 1 Ma-
y›s’a ça¤r› için kufllama yap›ld› ve
bildiri da¤›t›ld›. 28 Nisan’da 1
May›s ça¤r›s› yapmak için masa
açan üç Halk Cepheli gözalt›na
al›nd›, ayn› gün serbest b›rak›ld›.

‹stanbul GGaazzii Mahallesi’nde
halk› 1 May›s'ta alanlara tafl›mak
için çal›flmalar›n› sürdüren Halk
Cepheliler mahallede 3 ayr› yere 1
May›s bürolar› açt›lar.  Halk Cephe-
liler bürolarda pankartlarla, da¤›t-

t›klar› yüzlerce bildiriyle ve resim
sergileriyle 1 May›s mücadelesini
Gazi'ye tafl›d›lar. Dörtyoldaki büro-
nun önüne 1 May›s flehidi Mehmet
Akif Dalc›'n›n elinde taflla bir ma-
keti konulurken 'Umudu Büyütmek
‹çin 1 May›s Taksim Alan›nda Halk
Cephesi Saflar›nda Birleflelim' yaz›-
l› pankart as›ld›. 

29 Nisan günü Halk Cepheliler
Nalbur bölgesinde açt›klar› büroda
sinevizyon gösterimi yapt›lar. Göz-
terimin ard›ndan atefller yak›larak;
“Yaflas›n 1 May›s” sloganlar› at›ld›.

‹stanbul SSaarr››ggaazzii’’de Halk Cep-
heliler Demokrasi Caddesi üzerinde
kurulan çad›rda marfllar, türkülerle
ve 1 May›s’› anlatan foto¤raflarla
Sar›gazi halk›n› 1 May›s'a ça¤›rd›-
lar. Ayr›ca Sar›gazi ve Sultanbey-
li'de yap›lan yaklafl›k 50 adet ozalit
ve pullamalarla halka 1 May›s’ta
Halk Cephesi saflar›nda olma ça¤r›-
s› yap›ld›.

EEsseennlleerr’’de Halk Cepheliler 27
ve 28 nisan tarihlerinde Nam›k Ke-
mal, Kaz›mkarabekir, Birlik, Çifte-
havuzlar, Yenimahalle mahallele-
rinde,  Bayrampafla sanayi ve Zey-
tinburnu sanayi bölgelerinde “1
May›s Bizimdir AKP Vermedi fie-
hitlerimizle Kazand›k” ve “1 Ma-
y›s'ta Taksim'de Halk Cephesi Saf-
lar›na Olaca¤›z” yazan ozalitleri as-
t›lar. Ayr›ca Halk Cephesi imzal› “1
May›s’ta Taksim’e” yaz›lamalar›
yap›ld›.

DDaahhaa KKiittlleesseell,, DDaahhaa
CCooflflkkuulluu BBiirr 11 MMaayy››ss
ÇÇaall››flflmmaass››

AAnnkkaarr aa’da 26 Nisan günü yap›-
lan seminerle komitelerin çal›flma-
lar›nda karfl›lafl›lan soru ve sorunla-
ra cevap arand›. Daha kitlesel, daha
coflkulu bir 1 May›s çal›flmas› için
yap›lacaklar konufluldu. Seminer 1
May›s tarihinin anlat›m› ve slayt
gösterimi ile bafllad›. Ard›ndan
Halk Cephesi'nin 1 May›s'a bak›fl›
ve 1 May›s politikas› anlat›ld›. 

27 Nisan günü Konur Sokak'ta 1
May›s ça¤r›s› için stant aç›ld›. 29
Nisan’a kadar aç›k kalan stantta "1
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May›s Alan› Taksim'de Halk Cep-
hesi Saflar›nda Birleflelim" pankart›
ve 1 May›s foto¤raflar›ndan oluflan
sergi yer ald›. 

28 Nisan günü ise 1 May›s çal›fl-
malar›n›n anlat›ld›¤› bir radyo prog-
ram› yap›ld›. "2010 1 May›s'› ve
Taksim" konulu programa Halk
Cephesi temsilcisinin yan› s›ra,
ÇHD Genel Baflkan› Av. Selçuk Ko-
za¤açl›, BES MYK Üyesi Abidin
S›rma ve (telefon ba¤lant›s› ile)
D‹SK/ Genel-‹fl Sendikas› Genel
Baflkan› Erol Ekici kat›ld›lar.

Ankara'n›n Ege, fiirintepe, fia-
hintepe, Tepecik, Ayd›nl›kevler,
Dikmen, ‹lker, Sokullu, Bat›kent,
Cengizhan, Akflemsettin, Mutlu,
Kutlu, Do¤ukent, Tuzluçay›r, Kar-
taltepe, Hüseyingazi, Örnek- Yeni-
do¤an mahallelerinde de çal›flmalar
bildiri, afifl, pul ve kufllamalarla de-
vam etti. Ayr›ca üniversite ve lise-
lerde aç›lan masalarla, tek tek ulafl›-
lan insanlarla yap›lan sohbetlerle 1
May›s anlat›ld›. fiehir merkezinde
de Yüksel Caddesi, ‹zmir Caddesi,
Kurtulufl ve Cebeci'de bildiri da¤›t›-
m›, afifl ve kufllamaalar yap›ld›. 

KKooccaaeellii:: DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss
PPllaattffoorrmmuu’’nnddaann EEyylleemm

KKooccaaeellii'de Halk Cephesininde
içinde bulundu¤u Devrimci 1 May›s
Platformunun çal›flmalar› devam
ediyor. 26 ve 27 Nisan'da ‹zmit

merkez, Ö¤retmenler mahallesi ve
Derince Esentepe mahallesinde bil-
diri da¤›t›larak 1 May›s’a kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›. 29 Nisan günü Bele-
diye ‹fl Han› önünde bir eylem yap›-
larak Taksim’i kazanan›n devrimci
irade oldu¤u belirtildi. 

Ayr›ca Halk Cepheliler taraf›n-
dan  ‹zmit'in bir çok bölgesine yap›-
lan yaz›lamalar ve afifllerle 1 Ma-
y›s’a kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

AAddaannaa’da 19 Nisan günü ‹nönü
Park›’nda Devrimci 1 May›s Plat-
formu taraf›ndan bir eylem yap›ld›.
‘Tarihsel ve güncel anlam›na uygun
olarak, içinin boflalt›lmas›na izin
vermeden kitlesel bir flekilde kut-
lanmas› için tüm gücümüzü sefer-
ber edece¤iz’ denildi.

Eylemin ard›ndan 1 May›s ile il-
gili broflürler halka da¤›t›ld›.    

28 Nisan günü Havuzlubahçe
mahalesinde Halk Cepheliler 1 Ma-
y›s’a ça¤r› için pullama ve kufllama
yapt›lar.

‹‹sskkeennddeerruunn’da Halk Cepheliler
27 günü Gültepe, Buluttepe ve flehir
merkezinde 1500 adet "1 May›s
Alan› Bizimdir AKP Vermedi fiehit-
lerimizle Kazand›k"  yaz›l› kufllama
yapt›lar. 

MMaallaattyyaa’’ddaa 11 MMaayy››ss’’aa
ÇÇaa¤¤rr››

MMaallaattyyaa Halk Cepheliler, 27 Ni-
san günü Cemal Gürsel,  Paflaköfl-
kü,  Çavuflo¤lu mahallerinde binler-
ce  “1 May›s Alan› Bizimdir AKP
Vermedi fiehitlerimizle Kazand›k,
Tüm Türkiye'den Taksim'e 1 May›s
Alan›na Yürüyelim, K›z›ldere’den
Taksim’e Devrim Bayra¤› Elimiz-
de” yaz›l› kufllamalar ve pullamalar
yaparak Malatya halk›n› Taksim
Meydan›’nda kutlanacak olan1 Ma-
y›s’a ça¤›rd›lar. 29 Nisan günü ise
Yeflilyurt Caddesi’nde 1 May›s ma-
sas› aç›ld›.

Halk Cepheliler 25–26 May›s ta-
rihlerinde MMeerrssiinn çarfl› merkezi Gi-
yimciler Çarfl›s›’nda, Silifke Cadde-
si’nde Pozcu ve Demirtafl mahalle-
lerinde kufllama ve pullama yap›ld›. 

27–28 Nisan tarihlerinde Mer-
sin’in Kazanl› ve Güneykent mahal-
lelerinde “1 May›s Bizimdir AKP
Vermedi fiehitlerimizle Kazand›k”
pullar›yla kufllama yap›ld›.  

Tarsus ‹lçesi’nde  28 Nisan günü
Halk Cepheliler çarfl› merkezi, Mu-
sala ve fiahin mahalelerinde kuflla-
malar ve pullamalar yapt›lar.

28 Nisan günü tüm emekçi hal-
k›m›z› 1 May›s’ta Taksim’e davet
etmek için  EE rrzziinnccaann’›n Barbaros
Mahallesi Üniversite Yolu üzerine
yaz›lama yap›ld›.

AAnnttaallyyaa’da 28 Nisan çarflamba
günü K›fllahan, Do¤u Garaj›, Kale
içi ve önü, Dönerciler Çarfl›s› ve
Cumhuriyet Meydan›’nda 1 Ma-
y›s’a ça¤r› bildirileri da¤›t›ld›.

29 Nisan günü 1 May›s çal›flma-
s› yapan Hasan Dut ile Ahmet Ka-
rao¤lan gözalt›na al›narak para ce-
zas› kesildi. Ayn› gece dernek üyesi
Süleyman Nalc› yolda yürürken ya-
n›ndaki 4 lise ö¤rencisiyle birlikte
gözalt›na al›nd›.

KKüüttaahhyyaa’da 25 Nisan günü 1
May›s Pikni¤i düzenlendi. Piknikte
Kütahya Gençlik Derne¤i Giriflimi
ad›na bir konuflma yapan Volkan
Koyutürk 1 May›s’ta Taksim’in hü-
kümetin veya valinin lütfuyla de¤il
verilen mücadeleyle kazan›ld›¤›n›
söyledi. 

‹‹zzmmiirr’de 26 Nisan günü önce
Kemeralt› Girifli’nde sonrada Karfl›-
yaka Çarfl›’da 2500 bildiri da¤›t›ld›.

BBuurrssaa’da 27 Nisan Sal› günü,
Kestel ve Teleferik-Zümrütevler'de,
28 Nisan günü ise Esenevler-Erikli
ve Mesken-Ortaba¤lar-Vatan ma-
hallelerinde bildiri da¤›t›ld› ve kufl-
lama yap›ld›. 

GGeemmlliikk’te Halk Cepheliler 26
Nisan gününden itibaren Hamidiye
ve Eflref Dinçer mahallelerinde pul-
lama ve kufllama yapt›lar.  27 Nisan
günü Gemlik Lisesi’ne ç›kan cadde
ve okul önüne kufllama yap›l›p pul-
lar yap›flt›r›ld›. Ayn› gün akflam sa-
atlerinde ise Dereboyu Caddesi bo-
yunca bildiri da¤›t›ld›. 28 Nisan gü-
nü de pul ve kufl çal›flmalar› devam
etti.

2 May›s
2010
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Dizimizin geçen haftaki 3.
bölümünde ‘97, 98, 99 1 May›sla-
r›nda oligarfli ve MGK politikalar›-
na endeksli sendikac›lar›n, devrim-
cileri 1 May›s alanlar›na sokmamak
için her türlü yönteme baflvur-
duklar›n› anlatarak dizimizi bitir-
mifltik. Ancak baflaramad›lar; ne
oligarflinin demagojileri, terörü ne
de MGK sendikac›lar›n›n devrimci-
leri d›fltalayan politikalar› ifle yara-
mad›. Devrimciler yine 1 May›s
alanlar›n›n en kitlesel gruplar› ola-
rak alanlarda oldu.

AAdd››mm aadd››mm,, kkiittlleelleerrllee
aallaannllaarr›› yyiinnee bbiizz
ddoolldduurraaccaa¤¤››zz

2000 1 May›s›’nda, önceki y›l-
larda oldu¤u gibi yine 1 May›s ön-
cesinden devrimcilere yönelik gö-
zalt› terörü bafllad›, kurumlar bas›l-
d›. Psikolojik savafl unsurlar› devre-
ye sokuldu. Ancak oligarflinin dev-
rimcileri alanlara sokmama politi-
kas› ‘99 1 May›s›’nda bofla ç›kar-
t›lm›flt›. Kitlelere gözda¤› vermek
için 2277 bbiinn ppoolliissiinn aallaann›› iflgal et-
ti¤i 2000 1 May›s›’nda herfleye
ra¤men 35 bin emekçi vard›. 2000
1 May›s›’ndan itibaren görev,
ad›m ad›m yeniden alanlar›n on-
binlerle doldurulmas› oldu. 

TTEECCRR‹‹TT:: TTeekk kkeelliimmeeddee
ooddaakkllaannaann ss››nn››ff ssaavvaaflfl››
11 MMaayy››ss AAllaannllaarr››nnddaa ddaa
ssüürrüüyyoorr

Oligarfli, Anadolu topraklar›n-

dan devrim mücadelesini silmek
için F Tipi hapishaneleri ve tecrit
politikalar›n› gündeme getirdi. Bu-
nun için 19 Aral›k 2000’de hapisha-
nelere sald›rarak 28 devrimci tutsa-
¤› katletti. Devrimci tutsaklar F Tipi
hapishanelerde tecrit hücrelerine
konuldu. 19 Aral›k katliam›yla tüm
halk sindirilmek istenmiflti. Oligarfli
bunda önemli ölçüde baflar›l› da ol-
du. Daha katliam›n öncesinde soka-
¤a ç›kmama karar› alan reformist
sol, sonraki süreçte de ölümler de-
vam ederken, “tecrit” kelimesini
a¤›zlar›na bile alm›yordu. Oligarfli-
nin onca katliam ve sald›r›s›na ra¤-
men hapishanelerde devrimci tut-
saklar, d›flar›da TAYAD’l›lar ölü-
müne direniyordu. Kopkoyu bir
sansür vard›. 

2001 1 May›s›’na böylesi bir or-
tamda girildi. Oligarfli direnifli biti-
remedi¤inin duyulmas›n› istemiyor-
du. Bu nedenle 2001 1 May›s›’nda
tek bir yasak vard›: TECR‹T. 

“Tecrit” demek; direniflin sürme-
si, devrimcilerin yenilmezli¤i, oli-
garflinin çaresizli¤i demekti. 1 Ma-
y›s’a kat›lan bütün kortejler didik
didik aran›p tecritle ilgili pankart,

döviz ne varsa el konuldu. Fakat po-
lisin bütün engellemelerine ra¤men
Cepheliler direnifli anlatan pankart-
lar›yla, bayraklar›yla resimleriyle,
alandayd›. ‹stanbul Abide-i Hür-
riyet’teki 2001 ve 2002 1 May›sla-
r›nda 5 bini aflan kitlesiyle direnifli-
flin sesi 1 May›s Alan›’na da damga-
s›n› vurdu. 2001 ve 2002 1 May›sla-
r› direniflin yenilmezli¤inin kan›t›y-
d›. 

22000033 11 MMaayy››ss’’››::
CCeepphheessiizz 11 MMaayy››ss oollmmaazz

2003 1 May›s›’nda Abide-i
Hürriyet’te toplanan kitle 50 bine
yak›nd›. Cephe korteji ise, 7 bin ki-
fliyle adeta bir k›z›l bayrak denizini
and›r›yordu. Cephe’nin alandaki
damgas›, bbizi katlederek yok edebi-
lece¤ini düflünenlere bir cevapt›.
Halklar› bombalarla, iflgallerle y›ld›-
rabilece¤ini sananlara bir cevapt›.
Bizi “alanlara sokmama” hesab› ya-
panlara bir cevapt›. Cevap; ba¤›ms›z-
l›k demokrasi ve sosyalizm için dal-
galanan k›z›l bayrak denizindeydi.
Cevap, “Halk›z biz yenilmeyiz!” di-
yen tabutlar›m›zdayd›. Cevap, oligar-
flinin, emperyalistlerin “terör listele-
ri”ne onbinlerle meydan okuyan kit-

lesellikteydi. 

““AAbbiiddee--ii HHüürrrriiyyeett
OOyyuunnuu””nnuunn SSoonnuu

1997 1 May›s’›ndan itibaren 1
May›slar, polisin sald›r›lar›na
aç›k, tecrit edilmesi kolay bir alan
olan Abide-i Hürriyet kapan›na
hapsedilmiflti. 2003 1 May›s›’yla
birlikte devrimci hareket, emekçi-
ler, için bir ““kkaappaann””aa dönüfltürü-
len Abide-i Hürriyet Meyda-
n›’ndan ç›k›p 1 May›s’› kendi
meydan›nda kutlamay› önüne he-
def olarak koydu. Devrimci hare-

Taksim 1 May›s
alan›d›r

((BBööllüümm 44))

1 May›s 2000-2010 
� 1 May›s Alan›’nda süren tecrit ve direnifl
� Abide-i Hürriyet Kapan›ndan ç›k›fl
� Taksim 1 May›s Alan›’na yürüyüfl ve ZAFER!

1 May›s 2003
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ket 2003 y›l› 1 May›s’›n›n ard›ndan
flu de¤erlendirmeyi yapt›: “Art›k
Abide-i Hürriyet kapan›na son verme-
nin zaman› gelmifltir. 22000044 11 MMAA--
YYIISS’’IINNDDAA HHEEDDEEFF TTAAKKSS‹‹MM AALLAANNII
OOLLMMAALLIIDDIIRR..

“Emek” ad›na küçük hesaplar-
dan, gurupçuluktan uzak durulursa,
birlik olursak 1 May›s Alan›’n› yeni-
den kazanmam›z›n önünde hiçbir en-
gel yoktur. Keza 11 MMaayy››ss’’››nn yyaassaallllaaflfl--
mmaass›› mmüüccaaddeelleessiinniinn bbaaflflaarr››ss››nn››nn
öönnüünnddee ddee eennggeell yyookkttuurr.. Bu hedef-
lerle hareket edildi¤inde 22000044’’ttee ooll--
mmaazz ddaa bbiirr ssoonnrraakkii yy››ll oolluurr,, bu önem-
li de¤ildir. 11 MMaayy››ss ggüüççlleerriinniinn kkaarraarr--
ll››ll››¤¤››nn››nn sseerrggiilleennmmeessii kkaarrflfl››ss››nnddaa oollii--
ggaarrflflii nnee yyaappaabbiilliirr??”” (Ekmek ve Ada-
let, 11 May›s 2003, Say›:60)

22000044;; AAbbiiddee--ii HHüürrrriiyyeett
kkaappaann››nnddaann çç››kk››lldd››;; 
““HHeeddeeff TTaakkssiimm!!””

Devrimci hareket, 2004 1 May›-
s› öncesinde Taksim hedefi do¤rul-
tusunda çeflitli siyasi hareketlerle
görüfltü. Belirleyici olan Türkiye
devrimci hareketiydi. Taksim hede-
finde kararl› ve net olundu¤unda,
devrimcilerin kararl›l›¤› reformiz-
mi, sendikac›lar› ve di¤er kitle ör-
gütlerini de etkileyecekti. Ancak,
reformistler ve baz› devrimci yap›-
lar bu kararl›l›¤› gösteremedi. 

‘88 1 May›s›’ndan beri defalarca
görüldü¤ü gibi oligarflinin zoruyla
karfl› karfl›ya kal›nd›¤›nda süreç hep,
devrimci politikayla reformist olan›
ayr›flt›rm›flt›r. 2004 1 May›s›’nda
Taksim hedefi de ayr›flt›r›c› oldu. 

Oligarfli “Taksim” diyenlere teh-
ditler savurmaya bafllamakta gecik-
medi. Çünkü, Taksim hedefi, oligar-
flinin icazetinin parçalanmas›yd›.

D‹SK ve KESK, 1 May›s’›n
Taksim’de kutlanmas›ndan yana ol-
du¤unu aç›klad›. TÜRK-‹fi ise her
zamanki misyonunu oynayarak bö-

lücülük yapt›. Abide-i Hürriyet ka-
pan›ndan ayr›lmad›. Fakat esas bö-
lünmeyi “s›n›ftan kopmamak”, “ifl-
çi s›n›f›n›n birli¤ini bölmemek” ad›-
na TÜRK-‹fi’in kuyru¤undan kopa-
mayan EEMMEEPP,, DDeemmookkrraattiikk HHaakk--
llaarr PPllaattffoorrmmuu,, PPaarrttiizzaann,, DDeevvrriimmccii
HHaarreekkeett vvee AAll››nntteerrii gibi siyasi ör-
gütler yapt›. 

Sonuçta iki miting yap›ld›. Dev-
rimciler Abide-i Hürriyet kapan›n-
dan ç›kt›. Taksim’e ç›k›lamad› an-
cak SSaarraaççhhaannee’’ddee fiili olarak 1
May›s kutland›. O gün Saraçha-
ne’de toplananlar, devletin günler-
dir süren tehditlerine ald›rmayan,
direnmeyi, çat›flmay› göze alan on-
binlerdi.

1 May›s alan› konusunda oluflan
statükolar parçaland›. Emekçiler
aç›s›ndan Taksim hedefi daha somut
hale geldi. 2004 1 May›s’›, bu ya-
n›yla ondan sonraki 1 May›s politi-
kalar›n›n da bbeelliirrlleeyyiicciissii oldu. 

22000055 vvee 22000066 11 MMaayy››ssllaarr››;;
SSttaattüükkoollaarr››nn
ppaarrççaallaannmmaass›› yyaassaakkll››
KKaadd››kkööyy MMeeyyddaann››’’nn›› aaççtt››

Devrimci hareket, Taksim 1 Ma-
y›s Alan›’n› kazanmay› önüne hedef
olarak koymufltu art›k. Bu amaçla
Haklar ve Özgürlükler Cephesi ve
çeflitli siyasi hareketlerin kat›l›m›yla
DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaattffoorrmmuu ku-
ruldu. Platform, bir kez daha herke-
sin gündemine Taksim’i getirdi.
2005’te de Taksim’e ç›k›lamad› an-
cak 1996 1 May›s’›ndan sonra 1
May›slar’a kapat›lan Kad›köy Mey-
dan›’na oligarfli izin vermek zorun-
da kald›. Türk-‹fl ve Hak-‹fl, ne sa-
lonlara gidebildiler, ne Abide-i Hür-
riyet’e... DDeevvrriimmccii ppoolliittiikkaa, sar›
sendikac›larla birlikte onlar›n kuy-
ru¤undan kopamayan reformistlerin
de kaç›fl yollar›n› t›kad›. Nitekim,
yine Kad›köy’de yap›lan 2006 1
May›s›’n› da, ““sseenneeyyee TTaakkssiimm’’ddee--
yyiizz”” aç›klamalar› izledi. 

22000077,, 22000088,, 22000099
11 MMaayy››ssllaarr››;; DDiiflflee ddiiflfl
mmüüccaaddeelleeyyllee  kkaazzaann››lldd››

2003 1 May›s›’ndan itibaren ye-

niden güncellefltirilip kararl›l›kla
sürdürülen “Taksim hedefi”, 2007 1
May›s›’nda art›k tart›fl›lm›yordu.
Devrimciler aç›s›ndan hedef, netti.
Bu netlik 2008 ve 2009 y›llar›nda da
belirleyici oldu. 11 MMaayy››ss AAllaann›› esa-
s›nda politikadaki ve pratikteki bu
netlikle 22000077 11 MMaayy››ss››’’nnddaann iittiibbaa--
rreenn kazan›lm›flt›r. 

Oligarfli bugün Taksim’i 1 May›s
kutlamalar› için bahfletmifl havala-
r›nda. Oysa bugün olan difle difl mü-
cadeleyle kazan›lm›fl bir zaferin tes-
lim edilmesidir. Bedel ödemeyi gö-
ze alarak Taksim’e ç›kma kararl›l›-
¤›n› gösteremeyenler elbette “Tak-
sim’i kazand›k” da diyemiyor.

OOlliiggaarrflflii vveerrmmeeddii,, 
bbiizz aalldd››kk!! 

2007, 2008, 2009 y›llar›nda ala-
na girme kararl›l›¤›nda olan
devrimciler gibi oligarfli de alana
sokmamakta kararl›yd›. Gerekçesi,
“Taksimin miting yapmak için uy-
gun olmad›¤›” idi. 

Oligarfli üç y›l boyunca devrim-
cilerin Taksim’e ç›k›fl›n› engellemek
için elinden geleni yapt›. Üç y›l bo-
yunca her 1 May›s’ta sadece Taksim
de¤il bütün ‹stanbul polis iflgali al-
t›ndayd›. ‹stanbul polisi yetmedi,
çevre illerden polis tafl›nd›. Ordu
takviye gönderdi. fiehir girifllerinden
otobüslerle 1 May›s’a gelenler gifle-
lerden sokulmad›. Taksim çevresin-
deki okullar, iflyerleri kapat›ld›.
Metro, otobüs, vapur seferleri dur-
duruldu. O günler boyunca ‹stan-
bul’da tam bir terör estirildi. Üç y›l
boyunca polisin stoklar›ndaki gaz
bombalar› tükendi. 

D‹SK ve KESK, oligarfliyle ça-
t›flma noktas›nda icazetli geri tav›r-
lar sergileseler de Taksim hedefinde
belli bir ›srar gösterdiler. Oligarflinin
tehditleri Türk-‹fl ve reformistler
üzerinde etkili oldu. Türk-‹fl, 2007 1
May›s›’n› Kad›köy’de kutlayaca¤›n›
aç›klad›. 

Bir taraftan Taksim’e ç›kman›n
meflrulu¤undan art›k kimse kaçam›-
yordu; bir tarafta da oligarflinin teh-
ditleri vard›; Türk-‹fl’in kuyru¤un-
dan kopamayan reformistler ise ppoo--
lliittiikkaass››zz,, ne yapaca¤›n› bilmez hal-

1 May›s 2004
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de “ortada” kald›lar. Mesela
EMEP’in “s›n›ftan kopmamak” ad›-
na ileri sürdü¤ü dahiyane “1 May›s
takti¤i” Avrupa yakas›ndaki kitlele-
rinin Taksim’de, Anadolu yakas›n-
dakilerin de Kad›köy’deki 1 Ma-
y›s’a kat›lmas› idi. EMEP’in “s›-
n›f”tan kastetti¤i ise iflbirlikçi
TÜRK-‹fi’ten baflkas› de¤ildi. 

2007’de oligarflinin ablukas› al-
t›ndaki Taksim’e ç›kan tüm sokak-
larda çat›fl›ld›. Tüm engellemelere
ra¤men Befliktafl’ta toplanan 2 bin
kiflilik bir gruba polis, Taksim Mey-
dan›’nda aç›klama yapmak için izin
vermek zorunda kald›. Di¤er taraf-
tan Okmeydan›’nda çat›flmalar saat
15.00’e kadar sürdü. 

Taksim’e ç›kman›n meflrulu¤u
2008’de Türk-‹fl’e de 1 May›s’› Tak-
sim’de D‹SK ve KESK ile birlikte
kutlama karar› ald›rd›. Türk-‹fl kuy-
rukçular› için de kaçacak gidecek yer
yoktu art›k. Oligarflinin tehditleri
karfl›s›nda Türk-‹fl, 1 May›s’a bir kaç
gün kala ald›¤› karar› çi¤neyerek
Taksim’e ç›kmaktan kaçarken, Türk-
‹fl’e ba¤l› kimi sendikalar Taksim’de
olacaklar›n› aç›klad›. Hak-‹fl, Tak-
sim’de 1 May›s kutlayanlar› pp rroovvoo--
kkaassyyoonn çç››kkaarrttmmaakkllaa suçlayarak 1
May›s’›  AAnnkkaarraa TTaannddoo¤¤aann’’ddaa
AKP’nin istedi¤i gibi kutlad›!

2008 1 May›s›’nda polis, sabah
7.30’da D‹SK Genel Merkez binas›-
na sald›rarak terörüne bafllad›. Tak-
sim’e giden tüm sokaklar, hatta has-
taneler bile gaz bombalar›na bo¤ul-
du... D‹SK binas› önünde toplanan
yaklafl›k 2 bin kifli Taksim’e yürü-
meyi beklerken saat 11.30 civar›nda
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çe-
lebi 1 May›s Platformu’nun iradesi-
ni hiçe sayarak Taksim’e ç›kmaya-
caklar›n› aç›klayarak 1 May›s eyle-
minin bitti¤ini ilan etti. Kitlenin bü-
yük ço¤unlu¤u bu karar› dinleme-
yerek devrimcilerle birlikte Tak-
sim’e giden sokaklarda polisle ça-

t›flmaya devam etti. 

22000099 11 MMaayy››ss››:: ‹‹kkii 
11 MMaayy››ss,, üüçç aayyrr›› ttaavv››rr

BBiirriinnccii ttaavv››rr;; DDeevvrriimmccii 11 MMaa--
yy››ss PPllaattffoorrmmuu’nun her koflulda
Taksim’e ç›kma kararl›l›¤›yd›. Dev-
rimcilerin bu kararl›l›¤› Taksim ya-
sa¤›na ra¤men oligarfliye “makul
say›da” kitle için Taksim’i açaca¤›
aç›klamas›n› yapt›rd›. 

‹‹kkiinncciissii;; D‹SK, KESK ve baz›
Meslek Odalar›n›n devrimcileri d›fl-
talayarak oligarflinin icazetiyle Tak-
sim’e ç›kma biçimindeki tav›rlar›.

ÜÜççüünnccüüssüü;; çat›flmal› di¤er 1
May›slar’da oldu¤u gibi, kitleyi bö-
len, oligarflinin sald›r› politikalar›na
hizmet eden iflbirlikçi Türk-‹fl ve
oligarfliyle çat›flmay› göze alamay›p
Türk-‹fl’e yedeklenen EMEP baflta
olmak üzere reformistlerin tavr›.

‹ki 1 May›s vard› sonuçta: ‹ki 1
May›s’tan bbiirriinncciissii;; oligarflinin
“makul” say› dayatmalar›na ve tüm
sald›r›lar›na ra¤men barikatlar› afla
afla 31 y›l sonra Taksim’de kutlanan
ddeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss,,

‹‹kkiinncciissii;; burjuva bas›n›n da ifade
etti¤i gibi Kad›köy’de iflbirlikçi
Türk-‹fl, y›llar›n ihbarc›s› ‹P ve
EMEP’in kutlad›¤› ““rreessmmii 11 MMaa--
yy››ss..”” (Taksim’i kazanma mücadelesi
boyutuyla bak›ld›¤›nda TKP’nin
Taksim ile Ça¤layan Meydan› ara-
s›nda yalpalayan tavr› da TKP’nin 1
May›s Alan›’n› kazanma mücadele-
sinde olmad›¤› anlam›na geliyordu.)

AAdd››mm aadd››mm kkeennddiinnii kkaabbuull
eettttiirreenn ZZAAFFEERR!!

1 May›s Alan›’n› kazanma mü-
cadelesi 2007’de zaferini ilan et-
mifltir. Zafer; bir daha geri ad›m at›-
lamayacak flekilde Taksim’e ç›kma-
n›n meflrulu¤unun kendisini dayat-
mas›d›r. Bu zaferdir ki, ne kadar te-
rör estirse de oligarfli direnifl karfl›-
s›nda zaferi ad›m ad›m kabul etmifl-
tir. 2008 1 May›s›’nda AKP Hükü-
meti, “Bakanlar Kurulu karar›yla,
1 May›s’› EEmmeekk vvee DDaayyaann››flflmmaa GGüü--
nnüü kabul ettik!” fleklinde aç›klama
yapmak zorunda kald›. Di¤er taraf-

tan AKP’nin terör sald›r›lar› ve 1
May›s Alan› yasa¤› sürdü.

2009 y›l› 1 May›s öncesinde ise
AKP, 1 May›s’› rreessmmii ttaattiill ggüünnüü
olarak kabul etmek zorunda kald›.
AKP’nin ““mmaakkuull ssaayy››”” dayatma-
s›yla birlikte terör sald›r›lar› sürdü.
Ama AKP, devrimcilere geri ad›m
att›ramad›. 

22001100 11 MMaayy››ss››’’nnddaa AKP’nin
politikalar› ne olursa olsun devrim-
ciler yine Taksim’de olacakt›.
AKP’nin yapaca¤› iki fley vard›. 

BBiirriinncciissii,, terör! Fakat, AKP;
2007, 2008 ve 2009 y›llar› boyunca
bunu pervas›zca sürdürmüfl ve so-
nuç alamam›flt›. Tam tersine 1 Ma-
y›slar oligarflinin demokrasicilik
oyununun tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
serilmesi ifllevini görmüfltü. 

‹‹kkiinncciissii;; kazan›lm›fl zaferin tes-
lim edilmesi. AKP, 2010’da ikinci-
sini yapt›. Bu zaferin alt›nda ezil-
memek için, 1 May›s’› bahfletmifl
havalar›nda, 1 May›s’› “Aç›l›m!”
demagojisine ba¤lama manevralar›-
na yöneldi. 

Ancak bofluna; Taksim 1 May›s
Alan›, devrimcilerin on y›llar› bulan
her türlü bedel ödemeyi göze alarak
yürüttü¤ü devrimci politikalar ve
mücadele ile kazan›lm›flt›r.

Hiçbir demagoji, hiçbir yalan,
manevra, çarp›tma bu gerçe¤i de-
¤ifltiremez.

1 May›slar’›, 1 May›s  Alan›’n›
kazanan bu tarih bizimdir. Bu tarih
kanla, emekle yaz›lm›flt›r ve kimse
silemez. 

(Son)

1 May›s 2007 Okmeydan›

Yürüyüfl

2 May›s
2010

Say›: 214



Yürüyüfl
2 May›s

2010

Say›: 214

Gençlik Federas-
yonu üyesi Emel Ke-

lefl ile 5-6 May›s'ta yap›lacak
""GGeennççlliikk vvee ÖÖrrggüüttlleennmmee KKuurruullttaa--
yy››"" üzerine görüfltük. 

EEmmeell KKEELLEEfifi ((2233 yyaaflfl››nnddaa,,
ÇÇaannaakkkkaallee OOnnsseekkiizz MMaarrtt
ÜÜnniivveerrssiitteessii MMaalliiyyee BBööllüümmüü
33.. SS››nn››ff ÖÖ¤¤rreenncciissii))

YYüürrüüyyüüflfl:: 55--66 MMaayy››ss'' ttaa yyaappaaccaa¤¤››--
nn››zz ""GGeennççlliikk vvee ÖÖrrggüüttlleennmmee KKuu--
rruullttaayy››""nn››nn aammaacc›› nneeddiirr?? NNiiyyee bbööyy--
llee bbiirr kkuurruullttaayy ddüüzzeennlleeddiinniizz?? 

KKEELLEEfifi:: Kurultaya Anadolu-nun
birçok ilinden arkadafl›m›z gelecek.
‹stanbul’un birçok okulundan ö¤-
renciler kat›lacak. Herkesin kendi
okulunda ve ilinde yaflad›¤› sorunlar
var. Amac›m›z, gençli¤e kendi so-
runlar›n› tart›flt›rmak ve hep birlikte
çözüm üretmektir. Gençlik ve örgüt-
lenme kurultay› örgütlenmemizin
önüne bilinçli bir flekilde As›l ama-
c›m›z bu sorunlar›n nnaass››ll aaflfl››llaaccaa¤¤››--
nn›› ve nnaass››ll öörrggüüttlleenneebbiilleeccee¤¤iimmiizzii
ortaya koymak. Düzen sahiplerinin
gençli¤e yönelik hakl› korkusunun
nedenleriyle birlikte gençli¤in gücü-
nü gösterebilmek, mücadeleye kat-
mak gerekiyor. Örgütlenip devrimci
mücadeleyi büyütmek için yol gös-
terici bir kurultay olacak.

YYüürrüüyyüüflfl:: KKuurruullttaayyddaa hhaannggii kkoonnuu--
llaarr›› ttaarrtt››flflaaccaakkss››nn››zz?? KKuurruullttaayy
pprrooggrraamm›› hhaakkkk››nnddaa bbiillggii vveerriirr mmii--
ssiinniizz??
KKEELLEEfifi:: Kurultay program› iki
günden olufluyor. 

1. gün di¤er illerinden gelen ar-
kadafllar›m›z kendi illeri ve okulla-
r›nda karfl›laflt›klar› sorunlar› anla-
tacaklar. Çünkü bugün her okulda
her ilde keyfiyete dayal› farkl›l›klar
görülüyor. Bunlar› somut örnekler
üzerinden paylaflmak asl›nda nas›l
bir sorunla karfl› karfl›ya oldu¤umu-

zu görmemiz aç›s›ndan önem tafl›-
yor. Kurultaya Ankara, ‹zmit, Bur-
sa, Edirne, Çanakkale, Malatya, Es-
kiflehir, Kütahya, Mu¤la, Tokat,
Dersim, Erzincan, Kars, Van, Antal-
ya, ‹skenderun ve Hatay’dan kat›-
l›m olacak.

2. gün Halk Cephesi ad›na ko-
nuflma yapacak olan Sad›k Ero¤lu
1980’li y›llarda, ard›ndan Remzi
Uçucu 1990’l› y›llardaki Dev-Genç
mücadelesini ve örgütlenmesini an-
latacak. E¤itim-Senli bir ö¤retmen
ö¤rencilerin yaflad›¤› idari ve huku-
ki sorunlar› anlatacak. Daha sonra
Gençlik Federasyonu ad›na Ünal
Çimen gençlik ve örgütlenme soru-
nu üzerine bir konuflmada buluna-
cak. Kurultay kat›lanlar›n düflünce-
lerini ifade edip sorular›n› yönlendi-
rebilecekleri forum k›sm›yla son
bulacak.

YYüürrüüyyüüflfl:: GGeennççllii¤¤iinn öörrggüüttlleennmmeessii
nnee dduurruummddaa?? DDüüzzeenn iiççii öörrggüüttlleerr,,
üünniivveerrssiittee rreekkttöörrllüükklleerriinniinn kkuurr--
dduukkllaarr›› öörrggüüttlleennmmeelleerr ggeennççllii¤¤ii nnee
kkaaddaarr eettkkiilliiyyoorr??
KKEELLEEfifi:: Gençlik bugün örgütlü de-
¤il. Ya da daha do¤ru bir ifadeyle
düzene örgütlü. Birçok gençlik ör-
gütlenmesi var ama bak›nca her
okulda parmakla say›l›r örgütlü in-
san vard›r. Sadece kitlesellik anla-
m›nda de¤il eksiklik. Gençli¤e al-
ternatif olamama sorunu var. 

Düzenin as›l amac› gençli¤in ör-
gütlülü¤ünü k›rmak ve yok etmek.
Örgütlenme gereklili¤inin önüne set
koyamay›nca, bunu düzen içinde
yok etmeye çal›fl›yorlar. Düzen içi
örgütlerle ve rektörlüklerin kurduk-
lar› örgütlenmelerle insanlar› y›l-
g›nlaflt›r›p düzene yedekliyorlar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: GGeennççlliikk nneeddeenn vvee nnaass››ll
öörrggüüttssüüzz bb››rraakk››lldd››?? GGeennççllii¤¤iinn öörr--
ggüüttlleennmmeessii kkoonnuussuunnddaa nnaass››ll bbiirr
hheeddeeffiinniizz vvaarr?? 
KKEELLEEfifi:: Gençlik yap›s› gere¤i iyi-

yi ister. Düzen içinde gördü¤ü so-
runlara alternatif üretme çabas›nda-
d›r. Ve örgütlendi¤i zaman engel ta-
n›mazd›r, güçlüdür. Bunu bilen ege-
menler gençli¤in örgütlenmesini
engellemek için elinden geleni yap-
maktad›r. En önemli silah› da yoz-
laflt›rma olmufltur. Gençli¤i kendi
de¤erlerinden uzaklaflt›rarak halk-
tan yana bütün sözcüklerin içini bo-
flaltarak bafllad›lar ifle. Bunun ya-
n›nda yaratt›¤› örgüt fobisiyle de
gençleri ve ailelerini örgütlenip
hakk›n› arayan, mücadele edenlere
karfl› bir konuma getirmifltir. 

Ancak bütün bunlar› k›r›p örgüt-
lenecek olan da biziz. Kendimize
güvenimizi ideolojimizden. Dün
nas›l Dev-Gençliler halk›n her kesi-
mine ulaflabilmifl, alternatif olabil-
miflse biz de bunu yapaca¤›z. Müca-
delenin en fedakâr öncüleri bizim
saflar›m›zdan ç›kacak. 

YYüürrüüyyüüflfl:: KKuurruullttaayy ssoonnrraass›› ddüüzzeennllee--
yyeeccee¤¤iinniizz DDeevv--GGeennçç KKüüllttüürr fifieennllii¤¤ii
hhaakkkk››nnddaa bbiillggii vveerriirr mmiissiinniizz?? BBuunnuu
ddaa KKuurruullttaayy''›› ttaammaammllaayyaann bbiirr flfleenn--
lliikk oollaarraakk mm›› eellee aall››yyoorrssuunnuuzz??
KKEELLEEfifi:: Dev-Genç Kültür fienli¤i,
Dev-Genç’in kuruluflunun 40. y›l›n-
da sürdürülen bir kampanyan›n da
parças›. Emperyalizmin yozlaflt›rma
sald›r›s› karfl›s›nda, Anadolu’da ku-
rulmufl en önemli anti- emperyalist
örgütlülü¤ün cevab› niteli¤inde bu
flenlik. 

Kurultay, özünde düzene alter-
natif olmay› da tafl›yor. Biz düzene
en baflta ideolojimizle alternatifiz.
Ama bunun yan›nda kültürümüzle
de alternatifiz ki, bu da bahsetti¤i-
miz yozlaflman›n karfl›s›na ç›kard›-
¤›m›z bir fley. Ayr›ca Dev- Genç is-
mini dünkü gibi yaratman›n koflulu
örgütlenmekten geçiyor. Bu örgüt-
lenme hem ideolojik olarak sa¤la-
n›rken hem de düzenin en önemli
silah› yozlaflmaya karfl› mücadeleyi
gerektiriyor.

“Amaç; gençli¤e kendi sorunlar›n›
tart›flt›rmak ve çözümü hep birlikte
üretmektir”
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GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu üüyyeelleerrii
iillee 11 Martta 2010’dan buyana
sürmekte olan ““PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ss--
ttiiyyoorruuzz,, AAllaaccaa¤¤››zz KKaammppaannyyaass››””
üüzzeerriinnee ggöörrüüflflttüükk.. 

KKaaaann KKUURRTTUULLUUfifi,,
GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu

YYüürrüüyyüüflfl:: Kampanyan›z›  çeflitli
gençlik örgütleri ile birlikte yap-
mak için giriflimleriniz oldu¤unu
biliyoruz. Bu konuda ne tür gelifl-
meler oldu? Neden genifl bir birlik-
telik sa¤lanamad›? Kimler, ne ce-
vap verdi? 

KKUURRTTUULLUUfifi:: Kam-
panyay› en genifl birlik-
telik temelinde örgütle-
mek için yo¤un bir ça-
bam›z oldu. Bu konuyla
ilgili hemen tüm genç-
lik örgütlerine  ça¤r›m›z
oldu birliktelik konu-
sunda. Önce hepsiyle
teker teker görüflerek
günümüzde birli¤in
önemini, belli kazan›m-

lar› elde edebilmek için birlikte ve
güçlü bir ses yükseltmek gerekti¤ini
anlatt›k. Özellikle yürütmek istedi¤i-
miz kampanya ortaklaflma noktas›n-
da çok uygundu. Paral› e¤itim bugün
gençli¤in en yak›c›, temel sorunla-
r›ndan biri ve bütün gençlik örgüt-
lenmelerinin bu konuyla ilgili bir ça-
l›flmas› mutlaka olmufltur ve dönem
dönem olmaktad›r. Bu birliktelik ay-
n› konuyla ilgili çal›flmalar› ortaklafl-
t›r›p daha kolektif bir çal›flmay› orta-
ya ç›kartacak ve daha somut kaza-
n›mlar› beraberinde getirecekti. An-
cak bunu daha genifl kat›l›ml› toplan-
t›lara döktü¤ümüzde di¤er örgütlü-
lüklerin birlikteli¤e s›cak bakmad›-
¤›n› gördük. Mesela Ö¤renci Kolek-
tifleri gündemlerinin TEKEL direni-
fli oldu¤unu, bu konuyla ilgili çal›fl-
malardan kaynakl› bu birli¤in içinde

yer alamayacaklar›n› söylediler.
Ekim Gençli¤i, merkezi bir örgüt-
lenmeye imkân›m›z yok dedi. DGH,
kendi iç yo¤unlu¤umuz var dedi.
Bunun d›fl›nda da iflçilere yönelik bir
gündemleri oldu¤unu belirttiler.
SGD, yap›lacak eylemlere destek
sunabileceklerini ancak kampanyay›
örgütlemede olmayacaklar›n› söyle-
di. Bunun d›fl›ndaki örgütlülükler
(EMEP, TKP, Yurtsever Gençlik)
toplant›ya dahi gelmediler. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Gençlik Federasyonu,
gençli¤in birli¤i sorununa nas›l
yaklafl›yor? Birli¤in, ortak müca-
delenin önündeki engeller neler-
dir? Bunlar nas›l afl›l›r?

KKUURRTTUULLUUfifi:: Çok bilindik ama
geçerli bir cevap; birlik güçtür.
Mücadelenin daha genifl alana ya-
y›l›p daha güçlü bir dinamik yara-
t›lmas›d›r. Birlik olundu¤u zaman
bu, örgütsüz kesimler için de topar-
lay›c›, motive edici bir etki yarata-
cakt›r. Bu da düzenin karfl›s›na da-
ha önemli bir gücün ç›kar›lmas› de-
mektir. Özünde gücü, bunun bera-
berinde mücadeleyi büyütüp daha
somut kazan›mlara ulaflmak, sonuç
almakt›r. 

Bugün birli¤in karfl›s›na ç›kan
engeller bu gerçekli¤i kenara ite-
meyecek kadar zay›ft›r. Bugünkü
örnekler üzerinden flunu söyleyebi-
liriz. EEmmeekk vveerriipp ggüünnddeemm yyaarraatt--
mmaakk zzoorr ggeelliiyyoorr.. BBuunnuunn yyeerriinnee
zzaatteenn bbiirriilleerriinniinn eemmeekk vveerriipp bbee--
ddeell ööddeeyyeerreekk yyaarraatttt››¤¤›› ggüünnddeemmlleerr
üüzzeerriinnddeenn ssiiyyaasseett yyüürrüüttmmeekk ddaahhaa
kkoollaayy ggeelliiyyoorr.. Kolayc›l›k bir an-
lamda engel oluflturabiliyor yani.
Birli¤i taviz vermek, baflkas›n›n et-
kisine girmek olarak alg›lamak gibi
bir yaklafl›m var ki bu da bak›fl aç›-
s›ndaki çarp›kl›¤›n ve kendine gü-
vensizli¤in resmidir. Bir de birlik
yap›ld›¤› zaman belli anlamlarda
ortaklaflmak gerekiyor. Ancak her

fley benim istedi¤im gibi olsun
mant›¤› bunun önüne geçiyor. Ben-
merkezcilik mi denir? Daha say›la-
bilecek birçok neden var ama en te-
melinde bunlar var. 

Bugün bu sorunu aflmak için kü-
çük hesaplar›, be¤enmemezlikleri
ve kendini be¤enmifllikleri bir ke-
nara b›rakmak gerekiyor. Birlikte-
liklerin paydas›n› büyütüp bunu da-
ha sistemli iflleyen platformlara dö-
nüfltürmek gerekiyor. Bunu sa¤la-
mak için sürekli ve kararl› bir mü-
cadele gerekiyor. 

HHaaffiizzee AAKKYYIILLDDIIZZ
((‹‹ssttaannbbuull ÜÜnniivveerrssiitteessii ‹‹lleettiiflfliimm
FFaakküülltteessii  22.. ss››nn››ff))

YYüürrüüyyüüflfl:: Geçen sene
ücretsiz ulafl›m için
bir kampanya yürüt-
müfltünüz. fiimdi tale-
binizi biraz daha ge-
niflleterek, sistemin
bütününe yönelterek
“paras›z e¤itim” için
bir kampanya bafllat-

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z Kampanyas›”nda Gençlik
örgütlenmelerinin birlikte hareket etmesinin önündeki engel:

KKoollaayycc››ll››kk vvee eemmeekk hhaarrccaammaammaakk
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t›n›z. Önceki kampanyan›z hedefine
ulaflt› m›? Amac›n›z neydi nas›l so-
nuçlar ald›n›z?
AAKKYYIILLDDIIZZ:: Evet, geçen sene yü-
rüttü¤ümüz kampanya ulafl›m›n, ö¤-
rencilere günde bir gidifl bir gelifl üc-
retsiz olmas› talepliydi. Önceki
kampanya somut talep boyutuyla
bak›ld›¤›nda ücretsiz ulafl›m talebi-
miz gerçekleflmedi. Ancak bunun
d›fl›nda kampanyayla hedefledi¤i-
miz fleylerden bir tanesi insanlara te-
ker teker ulaflmakt›. ‹nsanlara bu
kampanyalardan ancak kitlesel hale
gelinirse sonuç al›nabilece¤ini an-
latt›k. Bu yüzden  her insan›n deste-
¤inin gerekti¤ini dile getirdik. Asl›n-
da kampanyayla insanlara sorunlar›-
n› ve bunun için neler yap›labilece-
¤ini ve bu sorunlar›n neden kaynak-
land›¤›n› anlatm›fl olduk. Bu aç›dan
bak›l›rsa kampanya hedefine ulafl-
m›fl ve yeni bafllayan kampanyam›z
için ilk ad›m olmufltur.

YYüürrüüyyüüflfl:: 11 Mart’ta bafllatt›¤›n›z
kampanyada nas›l bir hedefiniz
var? Bu konuda amac›n›z nedir?

AAKKYYIILLDDIIZZ:: Paras›z e¤itim kam-
panyas›yla hedefledi¤imiz fley üni-
versitelerde harç paralar›n›n ve li-
selerde kay›t paralar›n›n kald›r›l-
mas›. Kampanyadaki somut hedefi-
miz bu. Böylece insanlara e¤itimin

bir hak oldu¤unu ve ücretsiz e¤iti-
min anayasayla güvenceye al›nd›-
¤›n›, buna ra¤men bu gün okullar›-
m›zda bizden al›nan paralar›n hak-
s›zca al›nd›¤›n› insanlara anlatm›fl
olaca¤›z.

YYüürrüüyyüüflfl:: Paras›z e¤itim kampan-
yas›yla ilgili nas›l bir program yü-
rütmeyi düflünüyorsunuz?

AAKKYYIILLDDIIZZ:: Kampanya çerçeve-
sinde her çarflamba seçti¤imiz bir
okulun önünde bas›n aç›klamalar›
yapaca¤›z, imza masalar› aç›p
TBMM’ye yollanmak üzere “para-
s›z e¤itim istiyorum” talepli imza-
lar› toplayaca¤›z. Ve 21 May›sta
toplad›¤›m›z imzalar› TBMM’ye
vermek üzere, paras›z e¤itim için
ad›m ad›m Ankara yürüyüflünü ger-
çeklefltirece¤iz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Paras›z e¤itim talebi ko-
nusunda ö¤renci ailelerine, ö¤re-
tim üyelerine, e¤itim emekçilerine
yönelik bir çal›flman›z veya bir ça¤-
r›n›z var m›?

AAKKYYIILLDDIIZZ:: Elbette ki paras›z e¤i-
tim konusu baflta ö¤renci ailelerini
etkileyen bir konu. Bu yüzden baflta
yürütmüfl oldu¤umuz çal›flmalara
aileleri de katabilmek hedeflerimiz
aras›nda. Bunun d›fl›nda
özel olarak bir çal›flmam›z
olmayacak.

UUttkkuu AAYYKKAARR
((AAçç››kk MMeesslleekk LLiisseessii
EElleekkttrroonniikk BBööllüümmüü
1100.. SS››nn››ff
ÖÖ¤¤rreenncciissii))

YYüürrüüyyüüflfl:: E¤itimin paral›
olmas› ne demek, ne tür uygulama-
lar söz konusu örne¤in? Ö¤renciler
pratikte hangi sorunlar› yafl›yor-
lar?
AAYYKKAARR:: E¤itimin paral› olmas›
asl›nda düzenin e¤itime bak›fl›n› da
ortaya koyuyor. E¤itimin ticarilefl-
tirilmesi “paran kadar okursun” an-
lay›fl›d›r ki flu an halk›m›z›n yaflad›-

¤› ekonomik sorunlar göz önüne
al›nd›¤›nda milyonlarca yoksul
halk çocu¤unun yeterli, bilimsel
e¤itim göremedi¤ini de çarp›c› bir
biçimde ortaya koyuyor. Örne¤in
liselerde al›nan kay›t paralar› bu so-
runun önemli bir parças›n› olufltu-
ruyor. Adeta bir patrona dönüflen
okul yönetimleri yüzlerce TL kay›t
paras› istiyorlar ve verilmedi¤i tak-
dirde ö¤rencileri okula kaydetme-
mek gibi tehditlerde bulunabiliyor-
lar. En basit bir yaz›l› kâ¤›d› için bi-
le bizden para al›n›yor. Dahas› pa-
ral› e¤itimi toplanan harç paras›,
karne, diploma, spor, okul servisi
ücreti vb. gibi birçok parçadan olu-
flan bir yap-boza benzetebiliriz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Paras›z e¤itim nedir?
Paras›z e¤itim talep ederken, so-
mut olarak neler istiyorsunuz?
“Paras›z bir e¤itim sistemi” nas›l
olaca¤›n› bize anlat›r m›s›n›z?

AAYYKKAARR:: Paras›z e¤itim halk› az-
g›nca sömüren bir avuç asalak, tüc-
car›n çarklar›n›n döndürülmesi için
de¤il bunun tam tersine halk için-
dir. Halk›n evlatlar›n›n nitelikli, bi-
limsel bir e¤itim görmesi için tek
kurufl para ödemeden gereken tüm
koflullar›n seferber edilebilmesidir.
Bizler bu konuda somut olarak en

baflta üniversite-
lerdeki harç para-
lar› ve liselerde
al›nan kay›t para-
lar›na son veril-
mesini istiyoruz.
Örne¤in Milli Ge-
lirin sadece %2’si
e¤itime ayr›l›rken
%15-20’si askeri
alan için harcan›-
yor. E¤er paras›z

e¤itim vermek amaçlansa bu hiçbir
ö¤renciden tek kurufl almadan ra-
hatl›kla gerçeklefltirilebilir. Müca-
delesini verdi¤imiz ba¤›ms›z, de-
mokratik, sosyalist bir halk cumhu-
riyetinde ise  e¤itim sisteminde her
düzeyde e¤itim paras›z olacak ve
ö¤rencilerin tüm ihtiyaçlar› devlet
taraf›ndan karfl›lanacakt›r.
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- Özel okullara, dersha-
nelere, paral› üniversitele-
re ihtiyaç duyulmayan bir
e¤itim!

- Katk› paylar›n›n, harç-
lar›n, kay›t paralar›n›n,
servis ücretlerinin olmad›-
¤› paras›z bir e¤itim!

E¤itimin en temel insan hakla-
r›ndan biri oldu¤u söylenegelmifltir
hep. Kuflkusuz bunda kimsenin iti-
raz edece¤i, karfl› ç›kaca¤› bir fley
yoktur.

Ancak as›l sorun bu hakk›n nas›l
ve kimler taraf›ndan kullan›ld›¤›d›r.
Ka¤›t üstünde bu hak kabul ediliyor
olmas›na karfl›l›k, yaflamda ki karfl›-
l›¤› önemlidir.

Yaflamda ise e¤itim bir hak de-
¤il, para ile al›n›p sat›lan bir nesne,
bir meta haline getirilmifltir. 

E¤itim için de kapitalizmin ku-
rallar› geçerlidir. O kurallar›n bafl›n-
da ise paran kadar e¤itim, paran ka-
dar meslek, paran kadar okul gel-
mektedir. Paran yoksa bunlar›n hep-
sinden yoksun olmak kural oldu.

MMooddeelllleerr,, ssiisstteemmlleerr vvee
ppaarraall›› ee¤¤iittiimm

Amerikan uflakl›¤› ve dolar sev-
gisi ile her denileni yapan iflbirlikçi
Menderes iktidar› Anadolu’nun ka-
p›lar›n› önce emperyalistlere açt›.

O kap›dan girenler, neredeyse 60
y›ld›r, e¤itimden, sa¤l›¤a, polisin
örgütlenmesinden, halka karfl› sür-
dürülen savafla kadar her konuda is-
tedikleri gibi düzenlemeler yapt›lar. 

Marshall yard›m› ile aç›lan kap›-
lardan girenler, Truman doktrini ile
Türkiye’yi herfleyiyle ad›m ad›m
kendilerine ba¤›ml› hale getirdiler.
Borç bata¤›na itilen ülkemizde
Amerika istedi¤i gibi at oynatt›.

Tüm kap›lar emperyalistlere aç›-
l›nca, Amerikan emperyalistlerinin
ve gerici-faflistlerin ilk el att›¤›
alanlardan birisi de e¤itim oldu.
Amerikan sevgisi, anti-komünizm
ve gericilik üzerine  bir e¤itim siste-
mi kurdular.

Türkiye’nin kendi koflullar›n› ve
halk› gözeten bir e¤itim politikas›
de¤ildi uygulanan. Model aray›flla-
r›na hep emperyalistler “çözüm”
buldular.

Nitekim daha önce e¤itimde uy-
gulanan, BBeellççiikkaa--AAllmmaann mmooddeellii ve
sonra uygulanan FFrraannssaa--TTüürrkk oorr--
ttaaöö¤¤rreettiimm modelleri bir yana b›ra-
k›larak, Amerikan sistemine geçildi.

1923 y›l›ndan 1995 y›l›na kadar,
15’in üzerinde ders geçme sistemi
denendi. Biri olmad›, bir baflkas›na
geçildi. Ne dayat›ld›ysa onlar› ka-
bul ettiler.

27 A r a l › k 1949'da yap›lan bir
anlaflmayla Türkiye ve ABD aras›n-
da bir E¤itim Komisyonu kurulma-
s›na karar verildi. Haliyle yap›lan
anlaflma “iki eflit ülke” aras›nda ya-
p›lan bir anlaflma de¤ildi.

Ka¤›t üstünde, ee¤¤iittiimm aallaann››nnddaa
kkaarrflfl››ll››kkll›› olarak “bilgi al›flverifli”
yap›lmas› amaçlan›yordu. Oysa
Amerika’n›n Türkiye’den alaca¤›
bir fley zaten yoktu.

ABD kanunlar›yla çal›flacak
olan bu komisyonun hesap verece¤i
tek yer ABD D›fliflleri Bakanl›-
¤›'yd›. Bütçesi ve korunmas› devlet
taraf›ndan yap›lan bu komisyonun
e¤itim ile ilgili her konuda konufl-
ma, proje önerme, uygulama yetkisi
vard›.

Amerikan emperyalistleri e¤iti-
me katk› sunmak, e¤itim projeleri
gelifltirmek ad›na tüm devlet organ-
lar›na Amerikan uzmanlar›n› yerlefl-
tirdiler. Onlarca e¤itimci Türki-
ye’den ABD'ye gönderilerek e¤itim
ad›na, anti-komünizm ve ABD sev-
gisi ile dolduruldu. Emperyalizmin

b i r e r
gizli aja-

n› haline
getirildiler k›sacas›.

As›l olarak bu dönemden baflla-
yarak, e¤itimi de emperyalistlerin
ihtiyaçlar›na cevap verecek tarzda
flekillendirmifl oldular. Bugünlere,
paral› e¤itime bu politikalar sonucu
gelindi.

HHaarrççllaarr vvee ppaarraall›› öözzeell
yyüükksseekk ookkuullllaarr

““ TTüürrkkiiyyee ''ddee HHAARRÇÇ ddeenneenn ppaa--
rraa,, sseenniinn öö¤¤rreenniimm yyaappmmaannaa eennggeell
oollmmaakk iisstteeyyeenn eesskkii zziihhnniiyyeettiinn tteezzaa--
hhüürrüünnddeenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr..
SSeennii bbuu ttuuttuummllaarr››yyllaa ggeellddii¤¤iinn kkööyyee
ggöönnddeerrmmeekk iisstteeyyeennlleerrii pprrootteessttoo
eett......””

Türkiye Milli Talebe Federasyo-
nu (TMTF), 23 Eylül 1964 tarihin-
de yay›mlad›¤› bildiride hükümetin
harç zamlar›na yukardaki tepkiyi
gösteriyordu.

Asl›nda bildiri çok yal›n bir bi-
çimde zamlar›n ne anlama geldi¤ini
söylüyordu. Harçlara zam yapanlar,
yoksul halk›n çocuklar›n›n okuma-
s›n› istemeyenlerdi. Daha aç›k bir
deyiflle, ““kkööyyllüü ççooccuukkllaarr›› üünniivveerr--
ssiittee ookkuummaass››nn!!”” bunun ad›. 

O y›llardan bu yana, aradan ge-
çen 46 y›lda gençli¤in e¤itim konu-
sundaki temel talepleri de¤iflmedi.
Halk› y›llard›r “Türkiye çok de¤ifl-
ti” diye aldatanlar, Türkiye’deki sö-
mürünün, bask› ve çarp›kl›klar›n
de¤iflmedi¤ini bu somut örnekle bir
kez daha görebilirler.

O y›llarda özel paral› okullar
aç›ld›. Harçlar ile de yoksul halk›n
çocuklar›n›n okumas› biraz daha
zorlaflt›r›ld›. Üniversite okumak bu-
günkü kadar yayg›n da de¤ildi.

Özellikle 60’l› y›llar›n sonunda
Devrimci Gençlik üniversitelerde
gençli¤in demokratik taleplerini sa-

Emperyalizmin flekillendirdi¤i sistemde 
paran kadar e¤itim, paran kadar meslek! 

paran yoksa e¤itim de yok
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hiplenerek, mücadeleyi yükseltti.
Paras›z e¤itim ve üniversitelerin
halk çocuklar›na aç›lmas› bu talep-
ler içindeydi.

Devrimci Gençlik’in talepleri
içinde “e¤itimde reform” yap›lmas›
da vard›. Yine; ÖÖzzeell vvee ppaarraall›› yyüükk--
sseekk ookkuullllaarr aayyrr››ccaall››¤¤››nnaa ssoonn vveerriill--
mmeessiinnii,, herkese üniversite hakk› ta-
n›nmas›n›, kürsü a¤al›¤›n›n kald›r›l-
mas›n›, ö¤renci gençli¤in bar›nma
ve beslenme sorunlar›n›n çözümünü
istiyordu Dev-Genç.

Paral› özel yüksek okullar o y›l-
larda daha yeni yeni aç›lmakta ve
zengin çocuklar›n›n öncelikli ter-
cihleri de o okullar olmaktayd›. 

Elbette paral› e¤itim sadece e¤i-
tim karfl›l›¤›nda toplu olarak ödenen
para ile s›n›rl› tutulamazd›.  Yani
paral› e¤itim, sadece özel paral›
okullar›n de¤il, tüm okullar›n soru-
nuydu. Okullara çeflitli vesilelerle
ödenen harçlar, s›navlar için ödenen
paralar, yaz dersleri, yaz okullar›,
kurslar› için ödenen paralar, kitap
baflta olmak üzere e¤itim araç ve
gereçleri için ödenen paralar, yurt,
ev ücretleri, ö¤renim y›llar› boyun-
ca ö¤renimini sürdürebilmesi için
harcanmak zorunda kal›nan di¤er
paralar, hepsi “paral› e¤itim” kavra-
m›n›n içindedir. 

Devam etme yafl›n›n 10’a indi¤i
dershaneler, kurslar, okullarda al›-
nan ek dersler, özel ö¤retmenlere
ödenen paralar›n toplam›d›r paral›
e¤itim.

Böyle ele al›nd›¤›nda, e¤itimin
nas›l bütünüyle paral› hale getiril-
mifl oldu¤u daha aç›k görülecektir. 

PPaarraall›› ee¤¤iittiimm,, ssaaddeeccee ppaarraa
mmeesseelleessii ddee¤¤iillddiirr

PPaarraall›› ee¤¤iittiimm,, yyookkssuullllaarr››nn ookkuu--
yyaammaammaass››,, ookkuuyyaaccaakk oollaannllaarr››nn
ddaahhaa ffaazzllaa ppaarraa ööddeemmeessii vvee ookkuu--
yyaabbiillmmeekk iiççiinn hheerrflfleeyyiinnii oorrttaayyaa
kkooyyaannllaarr››nn ssiisstteemmee bbooyyuunn ee¤¤mmeessii--
ddiirr.. Paral› e¤itim ad› üstünde, e¤iti-
min paral› hale getirilmesidir. E¤iti-
min, kalem kalem paral› hale geti-
rilmesidir. Daha önce ki y›llarda
e¤itim için halk bu kadar para ay›r-

m›yor, her e¤itim gideri için para
vermiyordu.

Paral› e¤itim ile e¤itim öyle bir
hale getirildi ki, okula gitmek için
önce yol paras› bulmak gerekiyor.
Ya da servise binilecekse servis için
her ay para ödenmesi gerekir. Bir
ö¤rencinin ailesi yoksulsa, servis ve
yol paras› için para bulam›yorsa da-
ha en baflta okula gitmesinin de ko-
flullar› ortadan kalkm›fl olacakt›r.

E¤itim görmek için kkaayy››ttttaann
kkaarrnneeyyee kadar her aflamada, ddeefftteerr--
ddeenn ››ss››nnmmaayyaa kadar her konuda pa-
ra ödemek zorunda kalmak, yoksul
ve emekçi halk›n çocuklar› için
“ookkuullaa ggiittmmeeyyiinn” demektir.

Paras›z e¤itim daha en bafltan,
ücretsiz okul servisi, paras›z, harç-
s›z, kurssuz, dershanesiz e¤itim de-
mektir.

Paral› e¤itim; 

BBiirriinncciissii;; bir kez daha en baflta
e¤itimi bir hak olmaktan ç›karan,

e¤itimi bir hak olarak görmeyen, in-
sana yabanc› bir kavramd›r.

Sadece mesleki boyutuyla de¤il
ama e¤itim bir insan›n kendisini ge-
lifltirmesi, yeni fleyler ö¤renmesidir.
Yeteneklerini aç›¤a ç›karmas›, yeni
beceriler kazanmas›d›r. ‹nsan›n ge-
lifliminde e¤itimin belirleyici bir ro-
lü vard›r.

Bugün e¤itim paral› hale getiri-
lerek, insan›n ö¤renme, kendisini
gelifltirme hakk› elinden al›nmakta-
d›r. Bu yan›yla e¤itimin ticari bir
al›flverifl konusu haline getirilmesi
kabul edilemez.

‹‹kkiinncciissii;; Yoksul halk çocuklar›-
n›n okuyamamas›d›r.. E¤itim için

para bulamad›klar›, yoksul oldukla-
r› için halk çocuklar›n›n okuma-e¤i-
tim hakk› bu nedenle ellerinden
al›nm›flt›r.

Yine okuyacak olanlar›n ise aile-
lerinin daha fazla özveride bulun-
mas›d›r. E¤itime para yetifltirmek,
çocuklar›n› okutabilmek için ailele-
rin daha çok çal›flmas›, daha az tü-
ketmesi, e¤itime daha çok para ay›r-
mas› demektir bu durum.

Bugün e¤itim her düzeyde para-
l› hale getirilmifltir. E¤itim görmek
için belli bir ekonomik gelire sahip
olmak zorunlu hale gelmifltir.

ÜÜççüünnccüüssüü;; E¤itim öyle bir hale
getirilmifltir ki, sistem, tekellerin ih-
tiyaçlar›na cevap verebilecek flekil-
de s›k s›k de¤ifltirilirken, ülkenin ve
halk›n ihtiyaçlar› hiçbir flekilde esas
al›nmamaktad›r. 

Oligarfli do¤al olarak, teknik ele-
man ve kalifiye ifl gücü için e¤itim-
li insanlara ihtiyaç duymaktad›r.
Oligarfli e¤itimi, bir ifl için, yaflam-
da aç kalmamak için emekçi halk›n
çocuklar›na tek seçenek ama paral›
bir seçenek olarak sunmaktad›r. 

Bir bak›ma “okumak” tek kurtu-
lufltur. Bu noktada var›n› yo¤unu
dökerek okuyan yoksul ö¤renciler,
ö¤renimlerini “riske” sokacak her
fleyden, mücadele ve örgütlenme-
den uzak durmakta ve dolay›s›yla
paral› e¤itim, ayn› zamanda genç-
li¤i susturman›n, sindirmenin de
arac› haline gelmekterir. 

PPaarraass››zz ee¤¤iittiimm hhaallkk››nn
ttaalleebbiiddiirr

Paras›z e¤itim bugün 71 milyo-
nun talebidir.. Anaokullar›ndan lise-
lere, kolejlerden özel üniversitelere
kadar yüzlerce paral› özel okul, bin-
lerce dershane vard›r.

Halk paral› e¤itim ile kuflat›lm›fl-
t›r. Ve giderek “ee¤¤iittiimmee kkaattkk››”” ad›-
na halktan daha çok para istenmek-
tedir. E¤itimin her aflamas› için
adeta bir soygun mekanizmas›
çal›flmaktad›r. Paral› e¤itim, halk
için her geçen gün daha a¤›r bir
yüke dönüflmektedir. Paras›z e¤itim
halk›n hakl› meflru talebidir. 
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Dev-Genç’in tarihinde kurultay-
lar›n özel bir yeri olmufltur. 

Dev-Genç’in kuruluflu olan FKF
4. Kurultay›’ndan Gençlik Federas-
yonu’nun düzenledi¤i kurultaylara
kadar onlarca kurultay düzenlendi.
Bu tarihteki kurultaylar›n hiçbiri re-
formizmin, revizyonizmin havanda
su dövülen bürokratik kurultayla-
r›ndan olmam›flt›r. Tersine her ku-
rultay gençlik hareketinin mücade-
lesinde, örgütlenmesinde, politik
çizgisinin flekillenmesinde bir dö-
nüm noktas›na, bir dönüflüme, bir
at›l›ma denk düflmüfltür. Mesela; 

1100 EEkkiimm 11996699 FFiikkiirr KKuullüüpplleerrii
FFeeddeerraassyyoonnuu ((FFKKFF)) 44.. KKuurruullttaa--
yy››...... Federasyonun, “Türkiye Dev-
rimci Gençlik Federasyonu” (Dev-
Genç) ad›n› ald›¤›, dolay›s›yla da
Dev-Genç’in kurulufl tarihi olarak
kabul edilen kurultay›d›r. Türkiye
Gençlik Hareketinin devrimci dö-
nüflümünün gerçekleflti¤i bir kurul-
tay ifllevi görmüfltür. Elbette bu dö-
nüflümün öncesi de vard›r. FKF’nin
2. ve 3. Kurultaylar›yla bu dönüflüm
ad›m ad›m gerçekleflmifltir. 4. Ku-
rultay ise bir dönüflümün dönüm
noktas› olmufltur.

******

1177 EEkkiimm 11997700,, DDeevv--GGeennçç’’iinn 55..
KKuurruullttaayy››...... Türkiye devriminin
yolunun netlefltirilmesinde önemli
etkenlerden birisi oldu. Dev
Genç’in 5. Kurultay’›ndan bir kaç
ay sonra THKP-C kuruldu. 

Bu kurultay, Dev-Genç’in her
yönüyle devrimci hareketin ideoloji
ve prati¤iyle yo¤ruldu¤u, biçimlen-
di¤i bir kurultayd›r. MDD hareke-
tiyle tüm ba¤lar kopar›lm›fl,
MDD’nin d›fl›na ç›kan di¤er çizgi
ile (PDA) ayr›l›k noktalar› kesinlefl-
mifltir. Dev-Genç’in yönetimi ve
kadrolar›, partileflme sürecini ta-
mamlayan Devrimci Hareketin dü-
flüncelerinin birer savunucusu, kad-

rosu ve
sempatiza-

n›d›r art›k. 

***

88 TTeemmmmuuzz 11997788 DDeevv--
GGeennçç KKuurruullttaayy››.... Ku-
rultay’a kat›lmak için
çeflitli flehirlerden iflçi-
köylü-ö¤renci gençlik
temsilcileri, DY’nin in-
karc›, sa¤ ideolojik ve si-
yasi çizgisine karfl› tav›r
alarak, devrimci görüflün
önderli¤ini kabul etmifl-
tir.

Dev-Genç’in bu kurultaylar› dü-
zenlendikleri dönemlere göre Tür-
kiye devrim mücadelesi aç›s›ndan
tarihsel öneme sahip olan kurultay-
lard›r. 

***

‘‘9900’’ll›› yy››llllaarr;; TTÖÖDDEEFF KKuurruull--
ttaayyllaarr››...... 12 Eylül sonrs› gençlik
üzerindeki pasifikasyonun y›k›l›p
yeniden gençlik örgütlenmelerinin
ülke çap›nda merkezi örgütlülükle-
rine kavuflmas›nda önemli bir yeri
vard›r. 

******

22000000’’llii yy››llllaarr;; GGeennççlliikk FFeeddee--
rraassyyoonnuu KKuurruullttaayyllaarr››...... Gençlik
Federasyonu kurultaylar› düzenin
gençli¤i örgütsüzlefltirme, yozlaflt›r-
ma politikalar›na karfl› düzenlendi¤i
dönemlere göre gençlik mücadele-
sinde önemli bir yeri olmufltur.

KKoolllleekkttiivviizzmmiinn kkaatt››ll››mmcc››ll››--
¤¤››nn ddeevvrriimmccii zzeemmiinnii oollaarraakk
DDeevv--GGeennçç KKuurruullttaayyllaarr››

Dev-Genç Kurultaylar› örgütlen-
mesinden kararlar›n al›nmas›na ka-
dar her zaman kolektivizmin, kat›-
l›mc›l›¤›n, tart›flman›n, üretimin ze-
mini olmufltur. 

Örne¤in DY tasfiyecili¤ine karfl›
8 Temmuz 1978’de Dev-Genç Ku-
rullufl Kurultay›’na ‹stanbul, Ela-

z›¤, Konya, Tekirda¤, Eskiflehir, Ça-
nakkale, Bursa, Babaeski, Uzun-
köprü, Samsun, ‹zmir, Ankara, K›r-
flehir, Malatya ve bunun gibi bir çok
il ve ilçeden gelen 1500 civar›nda
Dev-Genç delegesi ve temsilcisinin
kat›l›m›yla yap›ld›. Delegelerin or-
tak karar› üzerine ‹stanbul Dev-
Genç, Elaz›¤ Dev-Genç, Tekirda¤
Dev-Genç, Konya Dev-Genç DDeevv--
rriimmccii GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’nu
oluflturma çabalar›na bafllanarak
DEV-GENÇ kuruldu.

***

12 Eylül sonras›nda yap›lan TÖ-
DEF Kurulufl Kurultay› ve TÖDEF
1. Kurultaylar› örgütlenmesi, tart›fl›-
lan konular, kat›l›mc›l›k, kolektif
üretim boyutuyla örnektir. 

6 Nisan 1991 TÖDEF Kurulufl
Kurultay›; Kurultay öncesinde dele-
gelerin seçimi ve örgütlenme üzeri-
ne üniversitelerde canl› bir tart›flma
ortam› yarat›ld›. Ö¤renci gençlik bu
tart›flmadan ç›kan sonuçlar›n› dele-
geler arac›l›¤›yla kurultaya gönder-
di. 

‹stanbul, Ankara, Bursa, Trab-
zon, Eskiflehir, Diyarbak›r, Bolu, ‹z-
mir, Adana, Kayseri, Kütahya, Zon-
guldak Ere¤lisi, Bal›kesir ve Ay-
d›n'dan delegeler ve ayr›ca delege
baraj›n› geçemedikleri için Gazian-
tep, Samsun, Sivas, Elaz›¤, Malat-
ya, Isparta, Denizli, Konya, Cey-
han, Çanakkale ve K›rklareli'nden

TTaarriihhtteenn
Olaylar...Kifliler...

1969’dan 2010’a 
Gençlik Kurultaylar›

28

Yürüyüfl

2 May›s
2010

Say›: 214



de gözlemciler kat›ld›.

Seçimlerin sonunda ‹stanbul'dan
2, Ankara, Bursa, Eskiflehir, Diyar-
bak›r, ‹zmir ve Adana'dan da 1'er ki-
fliyle TÖDEF Yönetim Kurulu olufl-
tu.

TÖDEF, gençli¤in '80 sonras›
merkezi örgütlenme (dikey örgüt-
lenme) sürecinin tamamlanmas› de-
mekti. Birim derneklerden platfor-
ma, platformdan iller ve bölgeler
düzeyinde kurulan merkezi dernek-
lere kadar süren mücadelenin so-
nunda yarat›ld› TÖDEF.

***

31 EEkim 11991, TÖDEF'in 11.
Kurultay›: 1. Gençlik Kurulta-
y›'n›n haz›rl›klar› günler öncesinden
bafllad›. Bu amaçla ülke genelinde
TÖDEF'in örgütlü oldu¤u yaklafl›k
40 ildeki üniversitelerde GGeennççlliikk
KKuurruullttaayy›› ÖÖrrggüüttlleemmee KKoommiissyyoonn--
llaarr›› (GKÖK) kuruldu.

Kurultay öncesinde GKÖK'ler
taraf›ndan üniversitelerde yürütülen
faaliyetlerde ö¤renci kitlesine Ku-
rultay'›n amaçlar› ve önemi anlat›ld›.
Okullarda hemen her gün s›n›f ko-
nuflmalar› yap›larak bildiri ve el
ilanlar› da¤›t›ld›. As›lan afifl, pankart
ve duvar gazeteleri ile gençli¤in ku-
rultay çal›flmalar›na ve kurultaya ak-
tif kat›l›m› sa¤lanmaya çal›fl›ld›. Ay-
r›ca kurultay›n hemen öncesinde
okullarda delege seçimleri yap›l›p 1.
Gençlik Kurultay› Delege Seçim
Sand›klar› aç›larak ö¤renci gençli-
¤in sand›klarda oy kullanmas› sa¤-
land›. Seçimler gizli oy usulüyle ya-
p›l›yor ve  ilan edilen aday listesin-
den istenen kifliye oy verilebiliyor-
du. Delege aday› olmak için anti-fa-
flist, anti-emperyalist olmak yeter-
liydi. Delege seçimlerinde 1/1000
oran› esas al›nm›flt›. Yani her 1000
oya karfl›l›k 1 delege seçiliyordu. 1.
Gençlik Kurultay›'na kat›lacak dele-
geler bu flekilde seçildi.

DDeevv--GGeennçç ttaarrtt››flfltt››rr››yyoorr,,
ppoolliittiikklleeflflttiirriiyyoorr,, oolliiggaarrflflii
tteerröörr uuyygguulluuyyoorr

Dev-Gençliler ülke çap›nda ku-
rultay örgütlemek için yo¤un bir ça-

ba içinde olurken oligarfli de bofl
durmad›. Kurultay›n düzenlenme-
mesi için elinden geleni yapt›.

31 Ekim günü otobüslerle ‹stan-
bul HEP Küçükçekmece ilçe binas›-
na geldiler. Bu s›rada binan›n önünü
saran polis 25 kiflilik bir ö¤renci kit-
lesine sald›rarak gözalt›na ald›. Ay-
n› s›rada Kurultay için yasal baflvu-
ru yap›lan La Bella Dü¤ün Salo-
nu'na giden di¤er delegelerin bir
k›sm› herfleye ra¤men Kurultay sa-
lonuna ulaflt›. Ve 1. Gençlik Kurul-
tay› polis kuflatmas› alt›nda bafllad›.
Tart›flmalar kuflatma alt›nda yap›ld›
ve kurultay›n gündeminde ne varsa
tart›fl›l›p kararlar al›nd›. 

D›flar›daki polis kuflatmas› gide-
rek artt›. Bu s›rada Kurultay'a gelen
bir otobüs dolusu ö¤rencinin etraf›
makinal› tüfeklerle sar›larak gözal-
t›na al›nd›lar. O gün Kurultay'a ge-
len 300'e yak›n ö¤renci gözalt›na
al›n›p Terörle Mücadele fiubesi'ne
götürüldü. 

Kurultay'›n tamamlanmas›n›n
ard›ndan polis kuflatmas› devam et-
ti. Bunun üzerine: “Gözalt›na al›-
nan delegeler serbest b›rak›l›ncaya
ve polis ablukas› kald›r›l›ncaya ka-
dar binadan ç›k›lmamas›” karar›
al›nd›.  Gençlik Kurultay› art›k, Ku-
rultay› da aflarak büyük bir direnifle
dönüfltü. Kurultay'›n ikinci günü ya-
p›lmas› düflünülen flenlik, direniflin
sürmesi nedeniyle Kurultay'la bü-
tünlefltirildi. Ertesi gün, sabaha ka-
dar çekilen halay ve marfllarla, çofl-
kunun doru¤unda olan TÖDEF'liler,
talepleri kabul edilince binay› bo-
flaltt›lar.

***

“Dü¤ün salonu yurdun dört bir
yan›ndan gelenlerle dolmaya baflla-
d›. Bekliyoruz bekliyoruz gelinle
damat gelmiyor. Yolda otobüsle gö-
zalt›na al›nm›fllar, ... art›k bafl›m›z›n
çaresine bakmak zorunday›z.

Bir tan›d›ktan niflan k›yafetleri
ayarl›yoruz, Yücel damat k›yafetini
giyiyor, flimdi her fley tamam niha-
yet flenli¤imiz tamamlan›yor, alk›fl-
larla içeriye giriyoruz”

***

Yukar›daki dü¤ün hikayesi TÖ-
DEF’in 2. Kurultay›’dan sonra dü-
zenledi¤i flenli¤in yap›labilmesi için
uyarlanan bir mizansen. Gençlik,
flenlik yapabilmek için böyle bir
yönteme baflvurmak zorunda kal›-
yor. Çünkü gençli¤in örgütlenmesi,
tart›flmas›, sorunlar›na çözüm üret-
mesi yasak. Kendi kültürüne, kendi
de¤erlerine göre flenlik düzenlemesi
yasak. Ancak flu da bir gerçek ki, bir
fleyi yapmakta kararl›, ›srarl› olunca
hiçbir fley buna engel olam›yor.
Gençlik yarat›c›l›¤›yla dü¤ün gö-
rüntüsü alt›nda program›n› hayata
geçirmeye çal›fl›yor. Gelin ve damat
gözalt›na al›n›yor fakat yine çözüm
üretiliyor ve flenlik yap›l›yor.

GGeennççllii¤¤iinn ppoolliittiikklleeflflmmeessiinn--
ddeenn ddüüzzeenniinn ssaahhiipplleerrii ddee
rraahhaattss››zz oolluuyyoorr

GGeennççlliikk BBiirrlliikk KKoooorrddiinnaassyyoo--
nnuu,, 2003 May›s›nda ““NNaass››ll BBiirr
ÜÜnniivveerrssiittee,, NNaass››ll BBiirr EE¤¤iittiimm ‹‹ssttii--
yyoorruuzz”” adl› bir kurultay düzenleye-
rek, gençli¤in daha genifl kesimle-
riyle ba¤lar›n› güçlendirdi. 

Bu dönemde yüksek ö¤renim
gençli¤i içinde “örgütlenme hamle-
si”nde olan yaln›zca Dev-Gençliler
de¤ildi. Düzen güçleri ve partileri
de çok çeflitli nedenlerle üniversite
ö¤rencilerine yöneldiler. Ayd›nl›k-
ç›lar ve di¤er faflist çevreler arac›l›-
¤›yla kurulan ADK’lar›n (Atatürkçü
Düflünce Kulüpleri) yayg›nlaflt›r›l-
maya çal›fl›lmas› bu giriflimlerden
biriydi. Rektörler, Dekanlar, polis,
gençli¤in buralarda toplanmas› için
bir çok yerde bu faflistlerin, ihbarc›-
lar›n yard›mc›s› oldu.

Düzen partileri ise DYP’den
CHP’ye, ANAP’a kadar üniversite-
lerden taze kan aray›fl›na girdiler bu
dönemde. Ard›ndan, CCHHPP de genç-
li¤i kendi ç›karlar›na alet etmek için
““UUlluussaall ÜÜnniivveerrssiittee KKoonnsseeyyii”” kur-
duklar›n› aç›klad›. 

Elbette, bunlardan hiçbir fley
ç›kmad›. Ç›kamazd› da. Sözkonusu
partilerin gençlik için kuracaklar›
bir tek cümle bile yoktur.

2 May›s
2010
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Günümüz gençli¤i ve gençli¤in
örgütlü mücadelesi göz önüne al›n-
d›¤›nda egemenlerin gençlik üzerin-
de oynad›klar› oyunlar›n k›smen ba-
flar›ya ulaflt›¤›n› söylemek gerekir.
Ancak bu baflar› dedi¤imiz gibi k›s-
mi olmas›n›n d›fl›nda geçicidir, sü-
rekli de¤ildir. 

Oligarflik yönetim halklar›, top-
lumlar› ezmede, sö-
mürüde s›n›r tan›-
mazken kendine mu-
halif olan›, haklar›n›
savunan› susturmak,
sindirmek için türlü
yöntemi denemifltir.
Ve tüm bu yöntemle-
rin tek bir amac› var-
dir. Gençli¤in bir ara-
ya gelmesini, ortak
talepler do¤rultusun-
da hareket etmesini
engellemek, gençli-
¤in  bir bütün olarak ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelesini en-
gellemek. 

Çünkü egemenler, kendisi bir s›-
n›f olmasa da s›n›flar mücadelesin-
de gençlik kesiminin yads›namaz
rolünün ve mücadeledeki gücünün
fark›ndad›r. Böyle dinamik bir kesi-
min bir araya gelerek kavgaya kat›l-
mas› onlar›n korkulu rüyas›d›r. Bu
nedenle gençli¤in bir araya gelme-
sini istemiyorlar. Bireysel kurtulufl
yollar› gösteriyorlar. Halktan kopuk
kendi halinde bir gençlik yaratmaya
çal›fl›yorlar. 

Onlar›n ay›rmak istedi¤i ne var-

sa biz birlefl-
t i r m e l i y i z .
Onlar bizi

birbirimizden tecrit etmek istiyor.
Bizleri yaln›zl›¤a, bireycili¤e, ben-
cilli¤e itiyor. Bizler ise diyoruz ki;
emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin
bu kirli oyunlar›n› birlikteli¤imizle
bozmal› faflizmin sald›r›lar›n› örgüt-
lülü¤ümüzle püskürtmeliyiz. Aksi
taktirde düzen ne var ne yok elimiz-
den alacak. Biz bunun için iki gün

boyunca örgütlenmeyi tart›flacak,
örgütlenmenin gereklili¤i ve flekli
üzerine fikir yürütece¤iz. 

5-6 May›s tarihlerinde yap›lacak
farkl› etkinliklerle renklenecek ku-
rultay›m›zda okullarda, sokaklarda
haklar› gasp edilen, yozlu¤a mah-
kum edilmeye çal›fl›lan herkes ol-
mal›d›r. Olmal›d›r ki dosta düflmana
bir kez daha gösterelim gençli¤in
mücadelesinin önüne geçilemeye-
ce¤ini. Gösterelim ki bu düzenin
köhnemiflli¤ine karfl› tüm dinamiz-
miyle gençlik savaflacakt›r. Göste-
relim ki biz bu düzenin gerçek ve
tek alternatifiyiz. Çünkü bu düzenin

gençli¤e verecek hiçbir fleyi yoktur.
Onlar›n ahlak› ahlaks›zl›kt›r ve bu
tüm eylemlerine yans›m›flt›r. Onla-
r›n e¤lencesi bile dayat›lan emper-
yalist kültüre uygundur. Ona göre
davranmakt›r. Oysa bizler onlar›n
e¤lence dedi¤inin ahlaks›zl›ktan,
onursuzluktan baflka bir fley olmad›-
¤›n› biliyoruz. Onlar›n kültür dedi¤i
emperyalist sald›r›n›n maskelenmifl
halidir. Yayd›klar› bir bunal›m kül-
türünden baflka bir fley de¤ildir. On-

lar›n kültür dedikleri-
ne karfl› halk›m›z›n
ilerici kültürünü her
zaman savunuruz.
Halk›m›z›n temizli-
¤iyle yaflar, onlardan
ö¤rendiklerimizle
büyüttü¤ümüz kav-
gay› ö¤retiriz her
ad›m›m›zda. Kültür
anlay›fl›m›z e¤lence-
miz de böyledir el-
bette. 

8-9 May›s tarihle-
rinde yapaca¤›m›z DEV-GENÇ
Kültür flenli¤i ile bu topraklar›n kül-
türüne sahip ç›kman›n erdemini ta-
fl›yaca¤›z. Sibel Yalç›n Direnifl Par-
k›’na kuraca¤›m›z çad›rlar›m›zla iki
gün boyunca bu flenli¤e ev sahipli¤i
yapaca¤›z. Tiyatrolar›m›zdan atefl
bafl› sohbetlerimize sergilerden
konserlere çeflitli ülkelerden ka-
t›l›mc›larla dolu dolu geçecek pa-
nellere kadar DEV-GENÇ gelene¤i-
ni yaflataca¤›m›z bu iki günde sende
olmal›, sesimize ses katmal›s›n.
Kavgam›z›n ateflini harlamal›s›n ki
düzen bütün pisli¤iyle erisin, yok
olsun.

Mu¤la Üniversitesi Kendi
Kütüphanesindeki Kitap ‹çin
Soruflturma Açt›

Mu¤la’da 3 ay önce Mu¤la Gençlik Derne¤i giriflimi
üyesi ö¤rencilerden Nuri Nur ve Sabahattin Yaprak'›n
evi hukuksuzca bas›lm›fl ve birçok kitap, cd ve dergile-
re el konulmufltu. El konulanlar›n bir k›sm› ise Nuri Nur
ve Sabahattin Yaprak'›n ev arkadafllar›na ait kitap ve
dergilerdi.

Sabahattin Yaprak'›n ev arkadafl› olan Gençlik Der-
ne¤i Girifliminden Soner Baybo'nun odas›ndan ç›kan 5

kitaba yasakl› oldu¤u gerekçesiyle el konulup, hakk›nda
soruflturma aç›lm›flt›r. Soner Baybo’nun soruflturmaya
sebep olan kitaplar›ndan biri Çerniflevski’nin “Nas›l
Yapmal›” isimli kitab›. ‹lginç taraf›ysa Mu¤la Üniversi-
tesi’nin soruflturma sebebi olarak gösterdi¤i bu kitab›n
Baybo taraf›ndan okul kütüphanesinden ödünç olarak
al›nm›fl olmas›. 

Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriflimi konuyla ilgili
yapt›¤› yaz›l› aç›klamada; “Mu¤la Üniversitesi’ne ses-
leniyoruz: Kendi kütüphanenizdeki bütün kitaplar› top-
lat›n ve orada çal›flan bütün görevlilere de ö¤rencilere
yapt›¤›n›z gibi soruflturma aç›n. Yasakl› dedi¤iniz kita-
b›n bütün sorumlulu¤u size aittir” dedi

DÜZENE 
ALTERNATiF 

BiZiZ

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik
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“Millet istiyor bunu millet..”
Kürsüdeki AKP’li, geçen hafta bafl-
layan anayasa de¤iflikli¤i görüflmele-
rinde muhafelefet s›ralar›na do¤ru
böyle ba¤›r›yordu. AKP, oligarfli içi
çat›flmada güç sahibi olmak için
gündeme getirdi¤i Anayasa de¤iflik-
liklerini meflrulaflt›rmak için, 1122 EEyy--
llüüll anayasas›na karfl› mmiilllleettiinn aannaa--
yyaassaass››nn›› yapt›klar›n› iddia ediyor. 

Peki bu mümkün mü?

Anayasa de¤iflikli¤i paketinde
maddelerin hiçbir gerçek tart›flma
olmadan peflpefle geçti¤i bu meclis-
ten ç›kacak bir anayasa, halk›n ana-
yasas› olmayacakt›r.

Çünkü bu meclis halk›n meclisi
de¤ildir. Peki kimin meclisidir bu
meclis? 

Tart›flmaya yer b›rakmayacak bir
biçimde bilinmektedir ki, bu meclis
oligarflinin meclisidir. O nedenle de
bu meclisten ç›kan ve ç›kacak olan
yasalar halk›n de¤il, emperyalizmin
ve iflbirlikçi burjuvazinin, toprak
a¤alar›n›n ve tefeci tüccar kesimi-
nin istekleri, ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda ç›kmaktad›r.

MMiilllleettvveekkiilllleerriinnii kkiimm,, nnaass››ll
sseeççiiyyoorr??

Faflizmin ideologlar› a¤›zlar›n›
her açt›klar›nda ““mmiilllleett iirraaddee--
ssii””nden söz etmektedirler. Bu tam
bir burjuva ikiyüzlülü¤üdür. Aç›k
ki, ortada bir hhaallkk iirraaddeessii yoktur.
Olsa olsa emperyalizmin ve tekelle-
rin ç›karlar›n› savunmak için seçi-
len kukla milletvekillerinin “irade-
si” vard›r. 

O milletvekillerini de gerçekte
halk seçmifl de¤ildir; onlar as›l ola-
rak düzen partilerinin liderleri tara-
f›ndan seçilmifl ve halka onaylat›l-

m›flt›r. Milletvekili adaylar›n›n hal-
ka onaylatt›r›lmas› ise hem bu seçi-
min meflrulaflt›r›lmas›, hem de
“mmiilllleett iirraaddeessii”” yalan› ile halk› bu
sürece dahil etmektir.

Milletvekileri nas›l, hangi k›s-
taslara göre belirleniyor?

Milletvekilleri adaylar›n› belirt-
ti¤imiz gibi, halk›n ve hatta parti
delegelerinin de seçmedi¤i kesindir.
Adaylar liderler taraf›ndan belirle-
niyor. Liderler ise, emperyalizmin
ve iflbirlikçilerinin ç›karlar›n› savu-
nan partilerin liderleridir. 

Bu gerçek do¤ru bir biçimde de-
¤erlendirilmedi¤inde ortaya yüzey-
sel bir de¤erlendirme ç›kmaktad›r.
Meselenin s›n›fsal yan› geçilip so-
run sadece ‘lliiddeerrlleerr ssuullttaass››’ olarak
aç›klanmaktad›r. 

Yani sorun hep “tek adam ol-
mak” isteyen, “kötü yöneten”, “dik-
tatörlük heveslisi” liderlerdedir! 

Oysa düzen partilerinin liderleri-
nin durumu ve sistemde oynad›klar›
rol, bir sonuçtur. Çünkü o biçimler
de esas olarak yine emperyalizmin
ve oligarflinin ihtiyaçlar›na göre be-
lirleniyor. Mesela “tek parti iktida-
r›”, bugün emperyalist tekellerin
çok ifline gelmifl, bu nedenle tüm
çeliflki ve itirazlar›na ra¤men

AKP’yi desteklemifllerdir. Keza,
“baflkanl›k” sistemi gibi düzenle-
meler de, emperyalist tekellerin ih-
tiyaçlar›yla belirleniyor. Emperya-
listler, halk›n her türlü muhalefetini
etkisizlefltirerek her istediklerini ya-
pacak diktatörleri, yönetimleri se-
verler!

Evet emperyalizm ve oligarflinin
çeflitli kesimleri, “lider”i seçiyor, li-
der de milletvekillerini. Düzen par-
tilerinin liderleri de, milletvekilleri-
ni seçerken, ayn› k›stasla hareket
ederler: Seçtikleri adaylar›n, emper-
yalizmin ve oligarflinin ç›karlar›n›
korumas›, mevcut düzene sahip ç›k-
mas›! 

Dolay›s›yla, sorun, ne tek bafl›na
lider sultas›, ne seçim, delege siste-
midir. Meclisin hangi s›n›f›n ç›kar-
lar› için varoldu¤udur. Böyle bak›l-
d›¤›nda meclisin ss››nn››ffllaarrüüssttüü olma-
d›¤›, yapt›¤› yasa ve anayasalar›n da
emperyalizmin ve oligarflinin ç›kar-
lar›n› savunmak için oldu¤u aç›kça
görülür. 

Soru o nedenle fludur; bu meclis
kimin meclisidir? Ve bu meclisten
halk için yasalar ç›kar m›?

Milletvekilleri adaylar›n› seçen
liderlerin yetkileri ve yöntemleri,
t›pk› 1122 EEyyllüüll y›llar›nda cuntan›n
kulland›¤› veto yetkisinin ayn›s›d›r.
Faflist cuntan›n generalleri “cunta-
ya” karfl› ç›kma ihtimali olan parti-
lerin kurulmas›na izin vermemifl,
milletvekili adaylar›n› veto etmifl-
lerdi. Bugün o yetkileri “sivil gene-
ral” konumundaki liderler kullan-
maktad›r. 

Meclisin bugünkü tablosuna ba-
karak da milletvekillerinin nas›l se-
çilmifl oldu¤unu görebiliriz. Emper-
yalizmin ve oligarflinin ç›karlar›n›
gözeten yasa ve düzenlemeler söz

Milletvekilleri adaylar›n›
belirtti¤imiz gibi, halk›n ve
hatta parti delegelerinin de
seçmedi¤i kesindir. Adaylar

liderler taraf›ndan
belirleniyor. Liderler ise,

emperyalizmin ve
iflbirlikçilerinin  ç›karlar›n›

savunan  partilerin
liderleridir. 

Bu Meclis Halk›n Meclisi De¤ildir! 
Halk›n Anayasas›n› Yapamaz!
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konusu oldu¤unda, halk›n mücade-
lesine karfl› yeni yasalar gündemde
oldu¤unda, ppaarrttii ffaarrkk›› oollmmaaddaann
tüm düzen partilerinin milletvekil-
leri ortak el kald›rmaktad›rlar. 

Bu sistem, y›llard›r halka de-
mokrasi diye sunulmakta, halk›n bu
meclise, bu partilere, liderlere, mil-
letvekillerine güvenmesi istenmek-
tedir.

Anayasa de¤iflikliklerini yapan
meclis oligarflinin, meclisidir. Bu
meclis bir kez daha oligarflinin ana-
yasas›n› yapmaktad›r.

MMiilllleettvveekkiillii oollmmaakk,, ppaarraall››
oollmmaakktt››rr,, nnüüffuuzzlluu oollmmaakktt››rr

Sözde ““hhaallkk››nn iirraaddeessiinnii tteemmssiill
eeddeenn”” Türkiye Büyük Millet Mecli-
si, on y›llard›r halka kapal›d›r. Oysa
yasal olarak belli yeterliliklere sa-
hip olan herkes milletvekilli¤i için
aday olabilir. 

Ancak bu hiçbir zaman söylen-
di¤i gibi olmam›flt›r. Düzen partile-
rinin seçim aldatmacas›na baflvur-
du¤u 1950’li y›llardan bu yana, 60
y›ld›r meclis halka kapal›d›r.. 

1945’e kadar meclis küçük bur-
juva diktatörlü¤ünün meclisiydi.
Demokrat Parti iktidar›n›n bafllad›¤›
1950’li y›llardan itibaren ise hep
emperyalizm ve oligarflinin meclisi
olmufltur.

Amerikan emperyalizmin ülke-
mize girdi¤i, onlarca üs açt›¤›, ba-
¤›ms›zl›¤›n kaybedildi¤i tüm anlafl-
malar›, bu meclisler onaylam›flt›r. 

Anadolu’nun parsel parsel em-
peryalistlere sat›ld›¤› tüm gizli an-
laflmalar bu meclislerde onaylan-
m›flt›r.

Halk› yoksullaflt›ran, aç b›rakan,
sömürü, ya¤ma ve talan yasalar› bu
meclislerden geçmifltir.

‹flbirlikçi tekeller, bu meclisten
ç›kard›klar› yasalar ile palazlanm›fl,
dünya sömürücüleri aras›nda dü-
zenlenen en zengin listelerine böyle
girmifllerdir. 

Bu meclisin ç›kard›¤› yasalar ile
Koçlar, Sabanc›lar, Narinler, Ülker-
ler, Enkalar, Karamehmetler, Zorlu-

lar bu ülkede ya¤ma-
lanmad›k bir fley b›-
rakmad›lar.

Halk›n kan›n› dö-
ken, binlerce devrim-
ciyi katleden polis,
asker, M‹T, J‹TEM,
bu meclisten geçiri-
len yetkilerle halka
karfl› savafl, sürdür-
müfllerdir.

‹flte bu meclise se-
çilmek için kimi “ni-
telikler” gerekmektedir. Bunlar›n en
bafl›nda, milletvekili olacaklar›n pa-
ralar›n›n olmas› gelir. Seçim demek
para demektir. Paras› olmayan bir
kifli çok istese de aday olamaz. Bir
miktar para bulup aday olsa bile.

‹flte onun içindir ki, iflçiler,
emekçiler, yoksul köylüler, halktan
yana ayd›nlar aday olamaz, millet-
vekili seçilemezler. Düzen partileri-
nin temel iflleyifli böyledir.

Yine milletvekili olmak için nü-
fuzlu kifliler olmak, “tan›nmak”, et-
raf›nda kendisine destek olacak, s›r-
t›n› yaslayaca¤›, tekeller, iflbirlikçi-

ler, afliretler, arac›-tefeciler olmak
durumundad›r. 

Bunun istisnalar› yok de¤ildir.
Çok zengin olmayan ama tekellere
uflak olmay› kabul eden kimi kifliler
de, oligarflinin meclisinde vitrine
konulmak üzere, bizzat tekeller ve-
ya partilerin kendisi taraf›ndan fi-
nanse edilerek meclise tafl›n›rlar.
Böylece, TBMM’de, genifl kitleler-
de, s›radan iflçilerin, esnaflar›n da

milletvekili olabilece¤i yan›lsama-
s›n› yaratacak bir vitrin de haz›rlan-
m›fl olur. 

MMeecclliisslleerr oolliiggaarrflflii aadd››nnaa
yyöönneettiirrlleerr

Bu ülkedeki iktidar›n gerçek sa-
hibi aç›k ki, iflbirlikçi tekellerdir.
Y›llarca onlar yönettiler.

Ancak bu durum Koçlar’›n, Sa-
banc›lar’›n do¤rudan günlük politi-
kan›n içinde oldu¤u, ellerinde tele-
fon ile herfleyi yönlendirdikleri an-
lam›na gelmemektedir. Düzen parti-
leri zaten onlar ad›na bu ifli üstlen-
mek için vard›rlar. 

Düzen partileri kurulurken,
programlar›n› yaparken, milletve-
killeri seçilirken bu gözönünde bu-
lundurulur. Oligarflinin düzenini
sürdürmek için parmak kald›racak
milletvekilleri olmufltur hep o mec-
lislerde.

Nitekim bunun sonucudur ki,
meclislere seçilen milletvekilleri de
düzenin bütün kanl›, kirli ve akçeli
ifllerinin içindedirler. Seçildi¤inde o
durumda olmayan da k›sa sürede o
çark›n içine girer. Bu düzenin “ni-
metlerinden” onlar da paylar›na dü-
flenleri al›rlar. 

Koruduklar› düzenin, kendileri-
ne sundu¤u k›r›nt›larla beslenenler,
halk için yasalar ç›karmazlar. 

Halk›n olmayan bu meclis, tüm
bu nedenlerden dolay› halk anaya-
sas› yapamaz. Yapacaklar› yasalar
ve anayasalar, emperyalizmin ve
oligarflinin ç›karlar› için olacakt›r.

Yani t›pk› bugünkü gibi!

Nitekim bunun sonucudur
ki, meclislere seçilen

milletvekilleri de düzenin
bütün kanl›, kirli ve akçeli

ifllerinin içindedirler.
Seçildi¤inde o durumda

olmayan da k›sa sürede o
çark›n içine girer. Bu

düzenin “nimetlerinden”
onlar da pay›lar›na
düflenleri al›rlar.
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AKP’nin gündeme getirdi¤i
Anayasa de¤ifliklikleri önerisi,
TBMM’de yer alan reformist sol
aç›s›ndan da, parlamentarizmin ne
kadar derinleflti¤ini gösteren bir ve-
sile oldu. 

Kürt milliyetçi hareketi, anayasa
de¤ifliklik paketi karfl›s›nda bafl›n-
dan itibaren tutars›z, yalpalayan bir
tutum tak›nd›. 

Önce pazarl›k yapabiliriz yakla-
fl›m› sergilendi. Ard›ndan “destekle-
meyece¤iz” diye daha kat› bir tutum
aç›kland›. Öcalan’›n da ‹mral›’dan
yapt›¤› aç›klamalarla tekrar “pazar-
l›¤a aç›k” bir tutuma dönüldü. 

BDP’nin bu süreçte içine düfltü¤ü
durumu, bizzat BDP Genel Baflkan›
Selahattin Demirtafl’›n ““BBiizz AAKKPP’’yyii
yyaaflflaattmmaa ddeerrnnee¤¤ii ddee¤¤iilliizz”” aç›klama-
s›nda bulmak mümkündür. Demirtafl,
ayn› aç›klamas›nda kendilerinin
““AAKKPP’’nniinn kkuuyyrruu¤¤uu””,, ““AAKKPP’’nniinn
kkoollttuukk ddee¤¤nnee¤¤ii”” gibi görülmemesi
gerekti¤ini de söylüyordu.

Ama meselenin esas›, BDP gibi
“muhalif” bir partinin, sistemle bir
flekilde böylesine çeliflki ve çat›flma
içinde olan bir partinin neden bu ko-
numa düfltü¤üdür. 

Siz ne yapt›n›z ki, hakk›n›zda
“AAKKPP’’yyii yyaaflflaattmmaa ddeerrnnee¤¤ii”” imaj›
olufltu ve bunu düzeltmek zorunda
kal›yorsunuz. Ne yapt›n›z ki,
““AAKKPP’’nniinn kkuuyyrruu¤¤uu””,, ““AAKKPP’’nniinn
kkoollttuukk ddee¤¤nnee¤¤ii”” gibi, kimsenin ak-
l›ndan bile geçmemesi gereken s›-
fatlar üzerinize yap›fl›yor.

Ne yap›ld›¤›n›n cevab›, yine
BDP’nin prati¤inde veriliyor. 

BDP, anayasa de¤ifliklikleriyle
ilgili parti kapatmalara iliflkin 8.
maddenin oylamas›nda, AKP’ye ta-
rihi bir destek sunuyor ve 5 BDP’li-
ye iradi olarak kabul oyu verdirili-
yor. 

Bizzat BDP’lilerin sözleriyle de
bu kabul oylar›n›n anlam› flöyle
aç›klan›yor:

““HHüükküümmeettee aacciill kkaann llaazz››mmdd››..
ÖÖnnccee iikkii üünniittee iisstteeddiilleerr,, ssoonnrraa bbeeflflee
çç››kktt››.. BBiizz ddee vveerrddiikk..”” (25 Nisan

2010, Milliyet) 

AKP gibi, 12
Eylül’ün sür-
dürücüsü, faflizmin uygulay›c›s›, flo-
venist, gerici bir partiye, hangi he-
sapla olursa olsun bu deste¤i veri-
yorsan›z, o zaman “AKP’nin kuyru-
¤u, AKP’nin koltuk de¤ne¤i olarak
görülmeye” itiraz›n›z›n da anlam›
yoktur. O deste¤i veriyorsan›z, o s›-
fatlarla an›l›rs›n›z. 

*

Peki AKP’ye ne için verdiniz bu
deste¤i? KKüürrtt hhaallkk››nn››nn nnee çç››kkaarr››
vvaarr bbuu ppoolliittiikkaaddaa?? 

DDüüzzeenn iiççii hheessaappllaarr bbiillee bbuu
AAKKPP kkuuyyrruukkççuulluu¤¤uunnuu,, ffaaflfliizzmmiinn
mmaanneevvrraallaarr››nn›› bbuu flfleekkiillddee mmeeflflrruu--
llaaflfltt››rrmmaayy›› aaçç››kkllaammaayyaa yyeettmmeezz...... 

AKP kan›n›z› döken parti de¤il
mi? AKP, yüzlerce yöneticinizi tu-
tuklayan parti de¤il mi? AKP, bin-
lerce çocu¤umuzu tutuklayan parti
de¤il mi?

Bir yorum; hapisteki BDP’lileri,
çocuklar› “b›rakt›rma” karfl›l›¤› ola-
rak bu deste¤in verildi¤i yolundad›r.
Bunun da ihtimal bile yeterince va-
himdir bizce. 

*

BDP, mücadelesine, kendine gü-
venen bir parti de¤il, oligarflinin ica-
zetine s›¤›nan bir parti görünümün-
dedir. Son olarak ald›klar› tutum,
adeta iktidar partisine yalvaran bir
tutumdur. 

BDP Grup Baflkanvekili Bengi
Y›ld›z taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da, “Ç›ks›nlar toplum karfl›s›na 'bu
alanlarda düzenleme yapaca¤›z' de-
sinler.. biz kapal› de¤iliz” diyerek,

sadece “söz verme, niyet beyan
etme” karfl›l›¤›nda de¤ifliklik pa-
ketine destek vereceklerini aç›k-
lad›. 

‹stedikleri bir kaç de¤iflikli¤i
bile dayatan bir tutum içinde ola-
mayan bir çizgi, Kürt halk›n›n gü-
cünün, mücadelesinin inkar›ndan
baflka bir fley de¤ildir. Kürt halk›
bu flekilde temsil edilemez!

EEDDPP rreeffoorrmmiizzmmiinniinn 
AAKKPP’’lliilleeflflmmeessii vvee ppeessppaayyee 
‘‘ttaakkttiikklleerrii’’

Eski ÖDP Genel Baflkan› ve ye-
ni EDP’li (Eflitlik Ve Demokrasi
Partisi) Ufuk Uras’›n AKP’nin Ana-
yasa de¤iflikli¤i önerisi karfl›s›nda
yapt›¤› aç›klamalar ve ald›¤› pratik
tutum, reformizmin parlamento ze-
mininde ne kadar pespaye hale gele-
bilece¤inin çarp›c› bir göstergesi ol-
mufltur. 

Uras, Meclis kürsüsünde yapt›¤›
konuflmada ‘‹flaret fiflekleri yolumu-
zu belirler’ diyerek AKP’ye hitaben
flunlar› söylüyordu: “Barajlar dahil
olmak üzere bir dizi meselede veri-
lecek ppoolliittiikk jjeessttlleerr bugün yaflad›¤›-
n›z benzeri s›k›nt›lardan sizi kurta-
rabilir. ”

Bir kasaba tüccar› havas›nda pa-
zarl›k yap›yor. Ama daha ötesi,
AKP’ye ve anayasa de¤iflikliklerine
bak›fl aç›s›d›r. 

Ufuk Uras anayasa görüflmeleri
s›ras›nda; “Paketin 330’un alt›nda
kalmas›, Ergenekon’un zaferi olur.
Bir risk görürsem oylamalara kat›l-
mama karar›m› gözden geçiririm.”
diyerek, asl›nda bu de¤ifliklikleri
“demokratikleflme” olarak, Ergene-
kon’a, Susurluk’a karfl› bir ad›m
olarak gördü¤ünü ortaya koymufl-
tur. 

Zaman gazetesi yazarlar›ndan
‹hsan Da¤› da 28 Nisan’da aynen
flöyle yaz›yordu: “BDP, bu süreçten
‘Ergenekon’un zaferle ç›kmas›na m›

Verirsiniz?
Kan›n›z› Dökenlere Nas›l Kan 
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hizmet edecektir, yoksa de¤iflime
destek mi verecektir? Meseleyi
AK Parti’ye destek vermek ola-
rak nitelemek ‘kaç›fl’t›r, BDP’yi
sorumluluktan kurtarmaz.”

Fethullahç› Zaman’›n yaza-
r›yla Uras’›n söyledikleri nere-
deyse kelimesi kelimesine ayn›-
d›r, mant›klar› anayasa de¤iflikli-
¤ine ayn› bakmaktad›r. Burada
bir sorun yok mu?

Nas›l oluyor da bir gericiyle
bir “sosyalist”, bu de¤ifliklik pa-
ketine ayn› flekilde bak›yor?

ÖDP’deyken, AB uyum yasa-
lar›n› ç›kar›yor diye, Ergenekon
davas›n› açt› diye AKP’yi des-
tekleyen kafa yap›s› ayn› flekilde
sürmektedir. 

‹lginçtir; parlamentoda, ara-
lar›nda kendilerini sosyalist ola-
rak nitelendiren milletvekilleri-
nin de oldu¤u BDP’liler, AKP’ye
yedeklenmifl, onun belirledi¤i
gündem çerçevesinde sürüklenip
gitmektedirler. 

Sizin kendi görüflünüz yok
mu?

Sizin bir öneriniz yok mu?

RReeffoorrmmiizzmm,, bbiirr tteekk kkoonnuuddaa,,
halk›n aç›k ç›karlar› temelinde,
sol de¤erler ve politika temelin-
de bir tav›r gelifltirememifltir. BBiirr
tteekk mmaaddddeenniinn tart›fl›lmas›nda ç›-
k›p da sosyalist bir bak›fl aç›s›yla
oradaki iktidar› da, muhalefeti de
teflhir ve rezil edememifltir. 

Oligarflik düzende, parlamen-
terizm, bir batakl›kt›r, ama illa o
batakl›kta politika yapaca¤›z di-
yorsan›z, o zaman en az›ndan
mesela 1980 öncesinin tescilli
reformisti T‹P’in parlamento
prati¤ine bak›n. Bolfleviklerin
Rusya parlamentosu Duma’daki
prati¤inden biraz esinlenmeye
çal›fl›n. 

Ya da lütfen, konuflmalar›n›z-
da, aç›klamalar›n›zda sosyalist-
likten hiç ama hiç sözetmeyin ki,
sosyalizme zarar vermeyesiniz.
Çünkü bu parlamento prati¤inin
b›rak›n sosyalistli¤i, en genel an-
lam›yla ilerici bir yan› yoktur.

AKP’nin “SSiivviill AAnnaayyaassaa yyaapp››--
yyoorruuzz” diyerek Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde görüflmeye açt›¤›
Anayasa de¤ifliklik paketi görüflme-
lerinde ilk tur geçen hafta tamam-
land›.

Tüm maddeler büyük bir h›zla,
ve hemen hemen sabit bir oy say›-
s›yla kabul edildi. Biçimsel olarak
bak›ld›¤›nda, geçici maddelerle bir-
likte 29 maddeden oluflan anayasa
de¤iflikli¤i paketinde yer alan he-
men her madde üzerinde “tart›flma-
lar” yap›ld›. Ama özünde bir tart›fl-
ma yoktu, herkesin oyu bafltan bel-
liydi ve kimsenin de kimseyi dinle-
di¤i yoktu. 

Televizyonlar, pazarl›klarla,
“renkli kavgalar”la, at›flmalarla sü-
ren Anayasa görüflmelerini adeta
“maç izletir gibi” sundular. 

Peki kabul edilen maddeler ne
içeriyordu? Bunlar› tart›flan yoktu.
Düzen partileri maddelerin içeri¤ini
tart›flm›yor, kim kime nas›l gol att›,
ne dedi ile u¤rafl›yordu.

Ç›kar›lan yasalar›n halk›n hakla-
r›n› geniflletmeyece¤ini biliyoruz.
Bu de¤iflikliklerin iktidar kavgas›n›n
sonucu oldu¤unun en iyi kan›t› mec-
lisin manzaras›d›r.

Ortada AKP’nin iddia etti¤i gibi
“SSiivviill bbiirr aannaayyaassaa” haz›rl›¤› yoktur.
AKP genifl kesimlerin deste¤ini al-
mak için “12 Eylül’cülerin yarg›lan-
mas›”, “memurlara yeni haklar” gibi
baz› maddelerin arkas›na gizlendi. 

Görüflülen tekliflere bak›ld›¤›nda
ortada AKP’nin iddia etti¤i gibi bir
Anayasa çal›flmas› da yoktur. Yap-
t›klar› de¤ifliklikler as›l olarak oollii--
ggaarrflflii iiççii iikkttiiddaarr ssaavvaaflfl››nnddaa
AKP’nin mevzi kazanmas›n› hedef-
leyen düzenlemelerdir.

En önemlisi de ç›kar›lan yasalar
içinde halk›n lehine olacak madde-
ler yoktur. AKP bir halk anayasas›
haz›rlayamaz. Meclise sunulan ve
birinci tur görüflmeleri tamamlanan

maddelere bak›ld›¤›nda bunlar›n ka-
pal› kap›lar ard›nda haz›rland›¤› gö-
rülecektir.

Ne AKP’nin haz›rlad›¤› teklifin
1. maddesinde yer alan “kad›n-er-
kek eflitli¤i, özürlüler, yafll›lar için
eflitlik” düzenlemesinin, ne 2. mad-
dedeki ''Özel Hayat›n Gizlili¤i''
maddesinin ne 44.. mmaaddddeeddeekkii “Aile-
nin ve Çocuklar›n Korunmas›” bafl-
l›kl› düzenlemenin fiili bir karfl›l›¤›
yoktur. Bu hükümlerin gere¤inin ye-
rine getirilmesini sa¤layacak baflka
yasalar, genelgeler de yoktur ortada.
Tüm bu maddeler, AKP’nin yarg›ya,
orduya yönelik düzenlemelerini per-
delemek için konulmufl maddeler
durumundad›r. 

Çünkü AKP, yukar›da say›lan
konularda, mesela çocuklar için,
mesela yafll›lar, özürlüler için, ka-
d›n-erkek eflitli¤i için ne yapm›flt›r
ki? Tersine, özürlülerin haklar›n›
gasbetmifl, kad›n› afla¤›lamaya de-
vam etmifltir. 

AKP için as›l olan, anayasa de¤i-
flikli¤i teklifinin siyasi parti kapat-
malar›yla ilgili 88''nnccii maddesi, tekli-
fin 1177,, 1188,, 1199 vvee 2200.. maddelerindeki
Anayasa Mahkemesinin kurulufluna
iliflkin düzenleme, 2222''nnccii maddede-
ki Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi
ile ilgili düzenleme, 2233.. mmaaddddeeddeekkii
HHSSYYKK (Hakimler ve Savc›lar Yük-
sek Kurulu) ile ilgili HSYK’n›n ya-
p›s›n› de¤ifltiren düzenlemelerdir. 

Son bölümde s›ralanan bu düzen-
lemeler, görülece¤i gibi do¤rudan
oligarfli içi çat›flmaya yöneliktir. 

AAnnaayyaassaa ddee¤¤iiflfliikklliikk ppaakkeettiinniinn
anayasan›n Geçici 15. maddesinin
kald›r›lmas› ve 12 Eylül döneminde-
ki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri-
nin “yarg›lama dokunulmazl›¤›”n›
kald›ran 2255.. mmaaddddee iissee,, bu pakette,
ddeemmookkrraatt,, iilleerriiccii kkeessiimmlleerriinn,, kküü--
ççüükk bbuurrjjuuvvaazziinniinn aa¤¤zz››nnaa ççaall››nnaann
bbiirr ppaarrmmaakk bbaall iiflfllleevvii ggöörrmmeekktteeddiirr..
BBuu ppaakkeettttee ddeemmookkrraassiiyyee ddaaiirr bbiirr
flfleeyy yyookkttuurr.. 

Anayasa De¤ifliklik Paketi’nde
Hangi Maddeler As›l, Hangileri

Göstermelik?
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Sevgili arkadafllar, merhaba!
Devrimci Okul’da yeni bir derste
birlikteyiz. Geçti¤imiz aylarda çok
yo¤un bir kampanyan›n içindeydik:
“ABD Defol, Bu Vatan Bizim”...
Diyebiliriz ki ülkemiz tarihinin en
uzun süreli, en yayg›n anti-emper-
yalist kampanyalar›ndan biridir.
Her bak›mdan görkemli bir kam-
panyayd›. Herfleyden ön-
ce, anti-emperyalist mü-
cadele bayra¤›n›n dev-
rimcilerin  –ve sadece
devrimcilerin– elinde ol-
du¤u bir kez daha göste-
rilmifl oldu. Çok genifl bir
kesime ulafl›ld›...    

De¤erlendirmelerde
ortak olarak öne ç›kan
yanlardan biri ise fluydu.
“As›l olarak birebir ça-
l›flma eksikti... ‹mza ma-
salar›, çok büyük bir mefl-
ruluk, çok genifl kesimlere ulaflma
anlam›nda çok ifllevliydi kuflkusuz
ama elbette ‘‘bbiirreebbiirr’’,, ‘‘yyüüzzyyüüzzee’’ ça-
l›flmada daha fazla insanla do¤ru-
dan ba¤ kurma flans› vard›. KKaapp››
ççaall››flflmmaass›› ile bu kampanyay› daha
güçlü yapabilir, daha fazla insan
örgütleyebilirdik.”

Peki neden?

– – Birebir çal›flman›n yyetersiz-
li¤inin nnedeni nnedir?

Neden yeterince birebir çal›flma
yapamad›k, yeterince öörrggüüttlleeyyiiccii
olamad›k?

Mesela denilebilir ki: Yeterince
insan yok?

Do¤rudur. Bu, gerçekten de orta-
ya böyle bir sonucun ç›kmas›n›n ne-
denlerinden biridir. 

Ama flunu da biliyoruz ki, bu
hiçbir zaman de¤iflmeyecektir. Ya-
p›lacak ifller için insan her zaman

yetersiz olacakt›r.
Niye böyle diyo-
ruz, çünkü, insan
artt›¤›nda, yap›la-
cak ifller, önümüze
koydu¤umuz pra-
tik ifller de artacak-
t›r. Ve elbette önü-

müzdeki hedefler, her zaman mev-
cut say›m›z›n, niceli¤imizin, kapa-
sitemizin bir ad›m ötesi olmal›d›r
ki, kendimizi sürekli zorlayal›m,
ilerletelim, yetkinlefltirelim... Evet,
bu ayr› bir konu. Ama demek ki, bu
kampanyada birebir çal›flmay›, kap›
çal›flmas›n› veya arkadafllar›m›z›n
kulland›¤› bir baflka kavramla “çat

kap›” yöntemini yeterince kullan-
mam›flsak, bunu “yeterince insan
yok” ile izah edemeyiz. 

Yeterince “kap› çal›flmas›, bire
bir çal›flma” yap›lmamas›nda, ikinci
bir neden, ppllaann,, pprrooggrraamm vvee ddiissiipp--
lliinn konusundaki eksikliklerimiz
olabilir. 

Evet, bu muhakkak ki etkenler-
den biridir. Ama tek bafl›na yine de
yetersizli¤imizi aç›klamaya yetmez
san›r›z. 

Üçüncüsü: Kitle çal›flmas› konu-
sunda flu veya bu biçimde ortaya ç›-
kan eksiklikler, çarp›kl›klard›r. 

Bunlar nelerdir? Mesela; “ABD
Defol, Bu Vatan Bizim” kampanya-
m›zla ilgili olarak “kitle çal›flmas›-
n›n önemini bilince ç›karmam›fl ol-
mak” gibi bir eksiklik tespit edebi-
lir miyiz? San›r›z hay›r. Tersine,
kampanyayla ilgili her toplant›da,
programlamada bir flekilde konuflul-
mufltur bu. Öyleyse sorun nedir, ek-
siklik nerededir?

Bunlar›n bafl›nda, devrimcili¤in
örgütleyicilik oldu¤unun unutulma-
s› gelir. Bunun d›fl›nda flu etkenleri
sayabiliriz: Kitle çal›flmas› konu-
sunda solun geleneklerinin zay›fla-
mas›, reformist, sivil toplumcu yak-
lafl›mlar›n do¤rudan ve dolayl› etki-
leri sonucunda kitle çal›flmas›n›n
önemi konusunda kafalarda yanl›fl,
eksik flekillenmelerin oluflmas›...

Bir di¤er yan; bir çal›flma tarz›,
bir flekillenifltir. Çok çabuk, çok h›z-
l› sonuç al›nmak isteniyor. Al›na-
may›nca da çabuk b›k›l›yor ve o
tarz  emek, sab›r gerektiren çal›flma
biçimlerinden kaç›l›yor. Uzun vade-

li, sab›r ve emek gerek-
tiren ifller, “s›k›c›” ge-
liyor. Oysa devrimin
kendisi sab›r ve emek
gerektiren bir ifltir;
hem de çok büyük bir
sab›r, çok büyük bir
emek... Ufukta en kü-
çük bir ›fl›k bile yok-
ken, devrim sanki hiç
gelmeyecekmifl gibi
dururken, sanki kitleler
hiçbir flekilde de¤iflme-
yecekmifl gibi görünür-

ken, biz i¤neyle kuyuyu kazmaya
devam edece¤iz. 

Bu tarz›n biraz daha ötesi, ey-
lemleri sadece propagandif yanla-
r›yla görmektir; bunun da bir ad›m
ötesi, eylemde as›l olarak ““mmeeddyyaa--
ttiikklleeflflttiirrmmee””yyii düflünmektir. Bugün
oportünist, reformist solda yayg›n
biçimde karfl›m›za ç›kan, eylemleri-
ni ne yap›p edip “burjuva medyada
yay›nlatt›rma” anlay›fl›, kitle çal›fl-
mas›ndan kaçan, kitleleri burjuva
medyada yay›nlatacaklar›  “reklam-
lar›yla” örgütleme kolayc›l›¤›na ka-
çan bir tarzd›r. Bizim insan›m›z bu
tarzdan uzakt›r, ama hiçbir flekilde
etkilenme olmad›¤› da söylenemez.  

–– Bizim hher faaliyetimizden
sonra ssoraca¤›m›z eesas ssoru
nedir?

Do¤al olarak bir kampanyay›,
bir faaliyeti, bir çok aç›dan de¤er-
lendiririz. Fakat bunlar›n içinde biri

Devrim ‹çin

DEVR‹MC‹ OKUL

Ders: 
Örgütleme

Her kapıyı 
çalabilir,

71 milyonu
örgütleyebiliriz 2 May›s

2010
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vard›r ki, o di¤er yanlar-
dan daha özel bir önem
tafl›r. Evet, soraca¤›m›z
sorular›n en bafl›nda flu
gelmeli: GGeerriiyyee nnee kkaall--
dd››??

Diyelim ki, büyük bir
gece örgütledik. Gecenin
ard›ndan sormam›z gere-
ken sorulardan biri flu-
dur: Bu gece çal›flmas›n-
dan elimizde ne kald›?..
‹mza kampanyas› m›
yapt›k? Soru ayn›: Eli-
mizde ne kald›?.. Yani,
bu faaliyetlerin haz›rlan-
mas›, gerçeklefltirilmesi s›ras›nda
kaç insanla iliflki kurulabildi? Kaç
yeni kifliyi bu çal›flman›n organizas-
yonuna katabildik? Kaç insan›m›z
bu çal›flma içinde ilk kez sorumlu-
luk üstlendi?

Etkisi, sadece propagandif ya-
n›yla s›n›rl› kalan bir  faaliyet,  ek-
sik bir faaliyettir. Elbette bazen öy-
le etkinlikler de yapabiliriz. 

Ki bu faaliyetlerden de tan›t›m›-
m›z kal›r, ad›m›z kal›r. Ve elbette bu
da hareketimizin, devrimin kazanc›-
d›r. Ama bununla yetinemeyiz.
Çünkü kendimizi tan›tmak da neti-
cede insanlar› örgütlemeye yönelik-
tir. Asl›nda propaganda ve ajitasyo-
nun, eylemlerin, gecelerin, konser-
lerin, anmalar›n, hepsi nihayetinde
örgütlenmeye, yeni insanlar› devrim
saflar›na kazanmaya yöneltir. Bu
amaç, hiç unutulmamal›d›r. 

Biz tüm faaliyetlerimizle insan-
lar üzerinde bir etki yarat›r›z. Ama o
etkiyi, kiflileri örgütlemeye dönüfl-
türebilmek, yine mutlaka birebir
iliflkiden geçer. Gidip onun evinin,
iflyerinin kap›s›n› çalmal›y›z, onu
okulunda, iflyerinde, gitti¤i kahve-
hanede görmeliyiz. Bir konuda di-
yelim ki yüzbinlerce bildiri da¤›t›-
yoruz, afifllerimizle, pankartlar›m›z-
la sonuç olarak yüzbinlerce insana
ulafl›yoruz... Ama kim etkilendi
acaba bizim bu eylemlerimizden?
Onlar› nerede, nas›l bulaca¤›z? On-
lar›n gelip bizi bulmas›n› m› bekle-
yece¤iz?.. ‹kisi hem mümkün, hem
do¤ru olmad›¤›na göre, yani bizim

eylemlerimizden, propagandam›z-
dan etkilenen insanlar› bilemeyece-
¤imize göre ve etkilenen gelsin bizi
bulsun diye de bekleyemeyece¤imi-
ze göre, çok çeflitli biçimlerde kitle-
lere B‹Z G‹DECE⁄‹Z. 

Kitlelere gitmenin de çeflitli bi-
çimleri vard›r elbette. Mesela varo-
lan iliflkiler arac›l›¤›yla, o iliflkileri
genifllete genifllete kitleye giderek.
Yani diyelim ki bir mahallede bir
kad›n vard›r tan›d›¤›m›z; onun ara-
c›l›¤›yla onun komflusuna, o ikisi
arac›l›¤›yla öteki  komflulara... Bir
mahallede insanlara ulaflma böyle
olabilir. Veya okulda, iki ö¤renci
iliflkimiz vard›r; onlar arac›l›¤›yla
yeni insanlar tan›r›z, onlar arac›l›-
¤›yla da daha  baflkalar›n›... E¤er bu
çal›flmay› mutlak sonuç alma, ör-
gütleme bak›fl aç›s›yla sürdürebilir-
sek, giderek katlanan bir geliflme ve
yay›lma ortaya ç›kar.. 

“Çat kap›” da kitleye ulaflma bi-
çimlerimizden biridir. 

Bu noktada “çat kap›” olarak ad-
land›r›lan yöntem üzerinde biraz
dural›m.

–– ‘Çat kkap›’ ne ddemektir?

Çal›flman›n gerçekleflme biçimi-
ni oldukça iyi ifade etti¤i için gerek
ülkede, gerekse de  yurtd›fl›nda ol-
dukça yayg›n kullan›l›r hale gelmifl-
tir bu kavram. 

Nedir yöntem? Gerçekten de,
hiçbir flekilde tan›mad›¤›m›z, bil-
medi¤imiz insanlar›n evlerinin ka-

p›s›n› çal›yoruz.  ‹çeriden
karfl›m›za ne ç›kacak  bil-
miyoruzdur. Ama buna ra¤-
men çalaca¤›z. Bazen kap›
hemen yüzümüze kapan›r,
bazen güzel bir sohbet bafl-
lar. Bazen çaylar içilir, ba-
zen flovenist hezeyanlarla
karfl›lafl›r›z. 

Fakat flunu bilmeliyiz,
“çat kap›” yöntemi, sadece
bir “kitle çal›flmas› yönte-
mi” olarak görülmemelidir.
Peki sadece bu de¤ilse,
baflka nedir?

ÇÇaatt kkaapp››,, asl›nda bizim
hhaallkkaa ggüüvveenniimmiizzddiirr..

ÇÇaatt kkaapp››,, bizim kendi iiddeeoolloojjii--
mmiizzee ggüüvveenniimmiizzddiirr.. Biz karfl›m›za
kim ç›karsa ç›ks›n, ona gerçekleri ,
do¤rular› anlatabiliriz, buna inan›-
yoruz. Evet, bizim d›fl›m›zda birile-
ri etkilemifl olabilir onlar›. Mesela
bir düzen partisi, gerici, faflist çeflit-
li örgütlenmeler de etkilemifl olabi-
lir. Ama onlar dini ve milli de¤erle-
rin istismar›n›n d›fl›nda ne söylemifl
olabilirler insanlar›m›za? Daha ön-
ce de söz etmifltik, biz do¤rular› an-
lat›yoruz. Bizim gücümüz de bura-
dan geliyor. 

Faflistler, islamc›lar, sonuçta sö-
mürü düzeninin “iyi bir düzen” ol-
du¤unu anlat›yor, biz tersini. 

ÇÇaatt kkaapp››,, bbiizziimm mmeeflflrruulluu¤¤uu--
mmuuzzdduurr.. Evet, bu ülkenin her kap›-
s›n› çalabiliriz. Hiçbir yasa ve hiçbir
polis gücü buna engel de¤ildir ve
olamaz. 

ÇÇaatt kkaapp››,, bizim ulafl›lmad›k yer
kalmayacak iddiam›zd›r. 71 milyo-
nu örgütleme iddiam›zd›r. 

ÇÇaatt kkaapp››,, iddiam›z›, ufkumuzu,
kendimize güvenimizi bbüüyyüüttmmee--
mmiizzddiirr.. 

Devrim saflar›ndaki kitleler de
böyle böyle büyüyecek iflte. 

––Kap›y› ççald›k?
Ne aanlataca¤›z?

Birebir “kap› çal›flmas›” yap-
makta daha tutuk kal›nmas›n›n bir
baflka nedeni de belki, karfl›m›za ne

Çok çabuk, çok h›zl› sonuç al›nmak isteniyor.
Al›namay›nca da çabuk b›k›l›yor ve o tarz

emek, sab›r gerektiren çal›flma biçimlerinden
kaç›l›yor. Uzun vadeli, sab›r ve emek gerektiren

ifller, “s›k›c›” geliyor. Oysa devrimin kendisi
sab›r ve emek gerektiren bir ifltir; hem de çok

büyük bir sab›r, çok büyük bir emek... Ufukta en
küçük bir ›fl›k bile yokken, devrim sanki hiç
gelmeyecekmifl gibi dururken, sanki kitleler

hiçbir flekilde de¤iflmeyecekmifl gibi
görünürken, biz i¤neyle kuyuyu kazmaya devam

edece¤iz. 
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ç›kaca¤›n› tam bilememek ve sonuç
al›p alamayaca¤›m›zdan emin ol-
mamakt›r. 

Gerçekten de, karfl›m›za faflist-
lerden polislere, dejenere tiplerden
apolitik insanlara kadar herkes ç›ka-
bilir. Ama bizim herkese söyleye-
cek bir fleyimiz vard›r, ola ki dinle-
mek de istemeyebilirler? Kovmaya
kalk›flan da olabilir. Onu kendi ek-
sikli¤imiz olarak görece¤iz. Biz he-
nüz onlara ulaflamad›¤›m›z, kendi-
mizi onlara tan›tamad›¤›m›z  için
böyle yapt›klar›n› düflünece¤iz. Ya-
ni eksikli¤i yine kendi-
mizde bulaca¤›z. Ama bu-
nun d›fl›nda, “çat” diye
vurup içeri girece¤imiz o
kap›lar, bizi de e¤itecektir
inan›n. Tan›mad›¤›m›z,
yeni tan›flt›¤›m›z insanlar,
bize neyi nas›l anlatma-
m›z gerekti¤ini, halk›n
mant›¤›n›, düflünüfl tarz›-
n›, taleplerini nas›l ele al-
d›¤›n›, kendi gerçe¤ini,
ona bir devrim idealini
nas›l verebilece¤imizi ö¤-
retecektir. Bunu ö¤renme-
den, “çat kap›” çal›flmas›ndan sonuç
alamay›z elbette.  

Evet, diyelim ki, haftada dört
gün yar›mflar günden iki tam gün
ay›rd›k; bazen öyle olur ki, günlerce
çalar›z kap›lar›, iliflki kurabilece¤i-
miz, okurumuz yapabilece¤imiz tek
bir kifli ç›kmaz. Ama flunu bilmeli-
yiz ki, harcad›¤›m›z bu zaman asla
yine de bofla gitmifl bir zaman de¤il-
dir. Bir dakikas› bile bofla gitmemifl-
tir. “‹¤neyle kuyu kazma” esprisi
budur zaten. O dolaflmayla, oradaki
insanlara ““bbuurraaddaa bbiizz vvaarr››zz,, ddeevv--
rriimmcciilleerr vvaarr”” demifl oluruz önce-
likle. ‹kincisi, çal›flma yapt›¤›m›z
alan› ad›m ad›m taram›fl  oluruz.
Yani alan›m›za vak›f oluruz. Çal›fl-
ma yapt›¤›m›z semti mahalle ma-
halle, sokak sokak, ev ev tarama-
dan, nerede ne var, kim var, nereden
bilebiliriz?

Bu konuda sab›rl› olaca¤›z. Da-
y›’n›n gençlikle ilgili bir yaz›s›nda
dikkat çekti¤i bir nokta vard›: “Kit-
leler anlafl›lmadan, emek verilme-
den e¤itilemez, kazan›lamaz. Genç-

li¤in tezcanl›l›¤›, devrimci kadrola-
ra da yans›makta ve bu nedenle he-
men sonuç alma, kkiittllee ççaall››flflmmaass››nnddaa
››ssrraarrll›› oollmmaammaa gibi, hatal› tutumla-
ra yol açmaktad›r.” (Seçme Yaz›lar)

Kampanyaya iliflkin baflta da be-
lirtti¤imiz gibi, belki bak›fl aç›s› ola-
rak, hareketimizin ortaya koydu¤u
perspektif anlam›nda bir sorun, bir
eksiklik yoktur, ama bu pratikteki
sorunun varl›¤›n› ortadan kald›rm›-
yor. Düflünün iflte, y›llard›r bir fle-
kilde örgütlü oldu¤umuz semtlerde,
hala girmedi¤imiz sokaklar varsa,

hala çalmad›¤›m›z kap› varsa, bu
“çat kap›” yönteminin kafam›zda
tam da flekillenmifl olmamas›n›n,
bunun önemini, zorunlulu¤unu ye-
terince içsellefltirmemifl olmam›z›n
sonucudur. 

Kap›lar› çalmakta ›srar edece¤iz.
Çald›¤›m›z her kap›da ayr›ca ›srar
edece¤iz. Baz› faaliyetler, daha çe-
kicidir, daha çok “ses getirir”, daha
popülerdir, daha hareketlidir, aammaa
aass››ll iiflfl,, bbiirreebbiirr kkiittllee ççaall››flflmmaass››nnddaa
bbiitteerr.. ÖÖrrggüüttlleemmee as›l olarak orada
gerçekleflir. Ve e¤er tüm yo¤un pra-
tik faaliyetlerimiz bu son aflamayla
tamamlanm›yorsa, as›l ad›m eksik
kal›yor demektir. ‹flte “sonuç al›c›
olmayan” tarz budur.  

–– Sonuç aalmak nnedir? EEn
baflta ÖÖRGÜTLEMEK’tir!

Devrimci Okul’un birbuçuk ay
önceki bir dersinde sonuç alma ko-
nusunu ifllemifltik hat›rlayaca¤›n›z
gibi (Yürüyüfl, say›: 211) 

““SSoonnuuçç aall››cc››ll››kk,, bbüüyyüükk iiddddii--
aamm››zz››nn pprraattiikktteekkii iiffaaddeessiiddiirr”” bafl-
l›kl› bu dersimizin alt bafll›klar›n›
burada k›saca hat›rlamakta yarar
var. Çünkü flu an ele ald›¤›m›z konu
aç›s›ndan da bu altbafll›klar önemli.
Hepsini özet bir flekilde tekrar oku-
du¤umuzda, konu daha somutlafl-
m›fl olacakt›r:

-- SSoonnuuçç aallaammaadd››¤¤››mm››zz hheerr ççaa--
ll››flflmmaann››nn bbiirr yyaann›› eekkssiikk kkaallmm››flfltt››rr

- - SSoonnuuçç aall››cc››ll››¤¤››nn öözzüü,, IISS--
RRAARR’’dd››rr

- - SSoonnuuçç aall››cc››ll››¤¤››nn flflaarrtt››,,
vvaazzggeeççmmeemmeekkttiirr

-- SSoonnuuçç aallaamm››yyoorrssaakk,,
ssuuççuu ““nneessnneell kkooflfluullllaarrddaa””
aarraammaayyaall››mm

-- SSoonnuuçç aall››cc››ll››¤¤››nn flflaarrtt››,,
ppllaannll›› oollmmaakktt››rr

-- SSoonnuuçç aallmmaann››nn bbiirr
bbaaflflkkaa flflaarrtt››,, ddiissiipplliinn,, bbiirr
ddii¤¤eerrii ddeenneettiimmddiirr

-- SSoonnuuçç aall››cc››ll››kk,, eemmeekkllee
yyeenniiyyii yyaarraattmmaakktt››rr!!

-- SSoonnuuçç aall››cc››ll››kk,, bbüüyyüükk
iiddddiiaann››nn ddoo¤¤aall ssoonnuuccuu--
dduurr;; ssoonnuuçç aall››nnaamm››yyoorrssaa,,

iiddddiiaall›› oollmmaakkttaa bbiirr ssoorruunn vvaarrdd››rr......

Mesela bir mahalleye gidip der-
gi sat›fl›-tan›t›m› yap›yoruz.  Mahal-
lede, sokakta ba¤›rarak anlat›yoruz
yay›nlar›m›z›. Sonra tan›d›k tan›-
mad›k, bildik bilmedik, kap›lar› ça-
l›yoruz. Gördü¤ümüz ilgi de ço¤u
zaman tahminlerin, beklentilerin
ötesinde oluyor. Çok az tan›nd›¤›-
m›z yerlerde 40, 50, bazen  daha
fazla dergi sat›yoruz. Ama sonraki
hafta gitmiyoruz. Bir sonraki hafta
da gitmiyoruz, daha sonrakinde
de... Bir gidiflle sonuç olmaz.. Bu
çok aç›k. 

–– Sonuç aal›c›l›k aaç›s›ndan
nas›l bbir yöntem öönerilebilir?

Sonuç alamamay› bir kkaaddeerr gibi
kabul edemeyece¤imize göre, böy-
lesine kapsaml› bir kampanyada ye-
terince “kap› çal›flmas›” yapmama-
y›, birebir çal›flma yapmamay› zo-
runlu bir sonuç olarak kabul edeme-
yece¤imize göre, çözece¤iz. 

Evet, mesele do¤ru bak›fl aç›s›na sahip
olarak iradi olmak, disiplinli, planl› olmakt›r.

Bütün kap›lar bizi bekliyor.
Milyonlarca kap›n›n arkas›nda bizim

ideallerimizi paylaflmaya haz›r insanlar
bekliyor. ‹mza masalar›nda halk›n  gösterdi¤i

ilgiyi kat›l›m›, tereddütsüz imza at›fllar›n›
düflünün. Onlar›n her biri bir kap›n›n arkas›nda,

devrimciler, vatanseverler onlara ulaflmak
durumunda.
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Hali haz›rda yürüttü¤ümüz bir
çok çal›flmada da ayn› sorunla, ek-
siklikle karfl› karfl›yay›zd›r zaten. 

O halde, halen süren veya önü-
müzdeki dönemlerde do¤al olarak
yine yapabilece¤imiz flu veya bu
konudaki kampanyada da ayn› so-
runla karfl›laflmamak için sorunun
üzerine bbiilliimmsseell vvee mmiilliittaann bir an-
lay›flla gitmeliyiz. 

Kitlelerin devrimimizdeki yeri
konusunda ideolojik bir sorunumuz
var m›? Yok! Sivil toplumcular gibi,
“kitlesiz de mücadele olur” diye dü-
flünüyor muyuz? Hay›r! Bu konuda
net bir bak›fl aç›m›z var m›? Var!..
Hareketin bu konuda talimat›, yön-
lendirmesi var m›? Var! O halde so-
run nedir? Day›’dan aktaraca¤›m›z
bir bölümle bu sorunun cevab›n›
bulmaya çal›flal›m:

“‹deolojik netlik, pratik içinde
vücut bulup, gelifltirilip zenginleflti-
rilmezse soyut teori olarak kalmaya
mahkumdur. Laf›zda ideolojik birli-
¤e ra¤men, mücadele içerisinde
iradi ve programl› bir flekilde ide-
olojinin takipçisi olunmad›¤›nda,
hedeften sapma çok zor olmaz.
Programa ve hedeflere varmada ›s-
rarl› olunmad›¤›nda... Olumluluk-
lar ve olumsuzluklar yeterince tart›-
fl›l›p, zengin dersler ç›kart›l›p, yeni-
den prati¤e sokulup s›nanmad›¤›n-
da, istenen sonucu almak olanaks›z
hale gelir. ‹stenen sonuç al›nmay›n-

ca da giderek verimsizlik, kendini
tekrar etme, yarat›c›l›¤›n körelmesi
yavafl yavafl boy vermeye bafllar.” 

Day›’n›n Kongre Raporu’nda
söylediklerini biraz ayr›nt›land›ra-
l›m isterseniz. 

Bir: Day› diyor ki, ideolojik net-
lik, pratik içinde vücut bulmazsa, so-
yut teori olarak kal›r. Demek ki kitle
çal›flmas› konusunda, çat kap› konu-
sunda do¤ru bir bak›fl aç›m›z›n ol-
mas› yetmiyor. Görev, kadrosu, kad-
ro aday›, taraftar›yla, bu bak›fl aç›s›-
n› prati¤e dönüfltürmek durumunda
olan bizlerindir. ‹lk eksiklik,  do¤ru
bak›fl aç›m›z› hayata geçirmekte ye-
tersiz kalmakt›r. Plans›zl›k, tutukluk,
at›ll›k, isteksizlik, neye a¤›rl›k vere-
ce¤imizde yanl›fl tercihler, her ne ise,
bulmal› ve de¤ifltirmeliyiz. 

‹ki: Day› fluna dikkat çekiyor:
Çal›flmalar›m›zda istenen sonucu
alamazsak, verimsizlik, kendini tek-
rar, yarat›c›l›¤›n körelmesi  bafllar.
Devam› da flu veya bu biçimdeki
sorunlard›r. 

O halde ne yapaca¤›z?

Üç: Sonuç almam›z›n önündeki
engelleri tart›flmak durumunday›z.
Dersler ç›kar›p, bu derslerle yeni-
den prati¤e gidece¤iz. Mesela flimdi
her birim, kampanya de¤erlendir-
mesi kapsam›nda ne yapacak, e¤er
“birebir çal›flma”da, “kap› çal›flma-
s›”nda eksiklik tespit ediyorsa, ne-
reden kaynakland›¤›n› tespit ede-

cek, sonra da bir program ç›kar›p
onu uygulayacak. 

Evet, mesele do¤ru bak›fl aç›s›na
sahip olarak iradi olmak, disiplinli,
planl› olmakt›r. Bütün kap›lar bizi
bekliyor. Milyonlarca kap›n›n arka-
s›nda bizim ideallerimizi paylaflma-
ya haz›r insanlar bekliyor. ‹mza ma-
salar›nda halk›n gösterdi¤i ilgiyi ka-
t›l›m›, tereddütsüz imza at›fllar›n›
düflünün. Onlar›n her biri bir kap›-
n›n arkas›nda, devrimciler, vatanse-
verler onlara ulaflmak durumunda.
O kap›lar›n arkas›nda milyonlarca
iflsiz, sömürüye adaletsizliklere tep-
ki duyan milyonlarca insan, dev-
rimcilerin ne savundu¤unu bilme-
yen, devrimcileri uzaktan duymuflsa
da bizzat hiç tan›mam›fl milyonlarca
insan var ve onlar bizi bekliyor.
Devrimin, hakl› ve meflru olanlar›n
kavgaya davetini bekliyor. Onlar›n
kap›s›n› çal›p, onlar› bu düzene kar-
fl› yaln›z olmad›klar›na ve bu düze-
ne karfl› mücadele edip kazanabile-
ce¤imize inand›rabildi¤imizde, o
kap›lar bize hheepp aaçç››kk kalacakt›r.
Hem önce bir gidip hepsini tek tek
çalal›m. 

Devrimci Okul’un sevgili ö¤ren-
cileri, bu haftaki çal›flmam›z› da bu-
rada sona erdiriyoruz. 1 May›s’›n
coflkusuyla hepinize sevgi ve selam-
lar›m›z› iletiyoruz. Haftaya baflka bir
derste buluflmak üzere hoflçakal›n. 

POL‹S GÜLSUYU’DA YEN‹
KOMPLOLAR PEfi‹NDE

‹stanbul Gülsuyu’nda Gülsuyu-Gülensu Haklar
Derne¤i, mahallede artan polis bask›s›yla ilgili yaz›l›
bir aç›klama yay›nlad›. “Ülkemizde art›k bilinen bir
gerçek var ki; nerede bir uyuflturucu çetesi var orada
polis vard›r. Nerede bir fuhufl çetesi var orada polis
vard›r. Nerede gasp, h›rs›zl›k, kumar vb. çeteler var
orada mutlaka polis de vard›r. Aç›¤a ç›kan her çetenin,
mafyan›n k›sacas› tüm pis, kirli ifllerin bafl›nda veya
içerisinde polis de vard›r” denilirek bafllayan aç›kla-
mada; yozlaflma denilen bu kirlili¤i koruyan ve
gelifltirenin polis oldu¤u belirtildi.

Yozlaflmaya karfl› mücadele eden devrimciler
olduklar› belirtilen aç›klamada, polisin bundan dolay›

gözalt›na al›p iflkence yaparak korkutmaya ve sindir-
meye çal›flt›¤› vurguland›. 

Aç›klamada son süreçte yoksul mahallelerinde bas-
k› ve terörünü daha fazla art›rd›¤› belirtilerek; “Sivili
resmisiyle, çevik kuvveti özel timiyle, akrebi panzeriy-
le mahallelerimiz polis kuflatmas› alt›nda. Polis pisli¤i-
ni gizlemek için terör estiriyor. Bizleri korkutup sustur-
maya çal›fl›yor. Mahalle halk›n› tehdit edip korkutarak
sahte deliller yarat›p devrimcileri gözalt›na alma, tu-
tuklatma peflinde. Devrimcileri tutuklatabilmek için es-
naflar›m›z› tehdit ediyor, ifade vermeye, ihbarc›l›¤a
zorluyor” denildi. 

Aç›klaman›n sonunuda, mahallenin devrimcilerin
mahallesi oldu¤u belirtilerek Gülsuyu halk›na çocuk-
lar›n›n uyuflturu, kumar, fuhufl bata¤›na batmas›n› iste-
miyorlarsa devrimcilere yard›mc› olup  yozlaflmaya
karfl› birlikte mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›.

38

Yürüyüfl

2 May›s
2010

Say›: 214



Bazen yap›lmas› gereken bir  ifl ne-
den olmad› deriz. 

Ald›¤›m›z bir karar neden uygulan-
mad›, diye soruflturmaya bafllad›¤›m›z-
da görürüz ki o ifl neredeyse tamamen
sahipsiz b›rak›lm›fl. 

Bu sahipsizlik; 

"söyledim yapmad›lar, çal›flmad›-
lar" fleklinde karfl›m›za ç›kar s›k s›k.  

Defalarca anlatm›fl›zd›r bir ifl söyle-
mekle olmaz. 

‹fli ayr›nt›lar›yla organize etmek gerekir.

Örne¤in; bir tarihte gösteri mi var,
o gösteriye: 

1- Kimleri nas›l ça¤›rd›k? 

2- Nas›l gelecekler?

3- Ne yapacaklar? 

Bu üç temel sorunun cevab›n›
buldu¤umuzda, bir yerde çal›flma
yap›lm›fl m› yap›lmam›fl m› bunu
anlar›z.

"Yine ayn› insanlar geldi, son
güne b›rakt›k, denetlemedik". 

Bu cevap bile çok fleyi aç›klar. 

Bu üç k›sa mazeret asl›nda her
fleyi aç›klar. 

Yani bir organizasyon ve ça-
l›flma yap›lmam›fl demektir.

Çal›flma yap›lmay›nca sonuç bu olur. 

Moral bozuklu¤unu bu tür onlarca
olay, bir araya gelir ve yarat›r.

Moral bozuklu¤unu önlemenin yo-
lu, ifl örgütlemek ve sonuç almakt›r. 

Evet, a biriminde veya alan›nda in-
sanlar biraz daha ürkek davranabilir. 

‹liflkiler biraz daralm›fl olabilir. 

Ama bütün bunlar farkl› yöntemler-
le, özel çabalarla, daha fazla enerji ile
daha fazla ayr›nt›ya girmekle, daha
fazla tek tek insanlarla iliflki gelifltir-
mekle, süreci kavratmakla afl›labilir.

Ama öyle bir tablo yarat›l›yor ki her
fley olmaz›n gerekçesi haline getiriliyor. 

Gösteri mi, çal›flma yap›lmad› deni-
liyor; peki neden yap›lmad› veya nas›l
yap›ld› veya yap›lmad›¤› zaman ne ya-
p›ld›? Bunlar cevaps›zd›r.

Bu karar›m›z›n çal›flmas› yap›lma-

d›ysa ne yap›ld› o birimde veya
bölgede? Anahtar soru budur.
E¤er bunu çözersek, önemli bir
ad›m atm›fl oluruz. Ama biliyo-
ruz ki; baflka bir fley yap›lma-

m›flt›r, yap›lamaz. Ald›¤›m›z bir kara-
r›n çal›flmas›n› yapmayan bir yönetici,
baflka bir çal›flmay› YAPMAZ BURA-
SI KES‹ND‹R. 

Bu cevaps›zl›k bir boflluk oldu¤unu
gösteriyor. 

Örgütleme bofllu¤unu gösteriyor. 

Madem yap›lmayacakt› neden ka-
rar al›nd›, belli de¤ildir. 

Koflullar uygun de¤ilse, daha önce
yap›lm›fl da olsa o ifli yapmayabiliriz.
Farkl› yöntemlerle telafi etmeye çal›fl›-
r›z. Yani koflullara uygun yöntemler
bulunur. Ama buluruz bir yol. 

Nedir bu yöntemler, durumumuza
uygun e¤itim yollar› buluruz. 

‹lla da bir gelene¤in veya bir yönte-
min y›llarca sürmesi flart de¤ildir. Ko-

flullar de¤iflir, program›m›z› de¤iflti-
ririz. 

Aksi halde düflünülen fley yap›la-
mad›¤›nda o bozuk, eksik yap›lan fle-
yin bizzat kendisi moral bozucu olur. 

Bir ifle gidilmeyebilir de ama gide-
meyece¤imizin hesab›n› yapar›z. Biz
kat›lmayaca¤›z deriz. 

Ama e¤er gidilecekse,  öncesinden
bunun haz›rl›¤› yap›lmal›. 

Haz›rl›kta her zaman bir fire pay›
vard›r. 

Yüz kifli gelecek diye hesap ediyor-
san›z, bunun en az›ndan üçte birinin flu
veya bu nedenle gelmeyece¤ini düflün-
mek zorundas›n›z. 

Tabii gelin demekle olmaz. O gün
baflka ifli var m›, önemli ifli var m›, pa-
ras› var m›, arac› var m›, hasta m› ve-
ya baflka bir gerekçesi var m› her fleyi

bilmek durumundas›n›z. 
fiu yetmez; ben bölgelere alanlara

birimlere söyledim.

Bölgelere söyledin ama bölgeler ne
yapt›, nas›l çal›flt›? Bunlar denetlenme-
diyse; 

zaman›nda sonuçlar al›nmad›ysa, 

zaman›nda eksikler tamamlanmad›y-
sa her ifl böyle olur. 

Sonuç ç›kmaz. 

‹flte çok somut bir örnek; flunu bula-
mazsak bu ifli yapamay›z.

fiu kadar param›z olmazsa bu bro-
flürü basamay›z.

fiu kadar param›z olmazsa kiray›
ödeyemeyiz, kurumumuz kapan›r diye
bilinir ve söylenir. 

‹kinci gün olmad› denir.  

Peki, burada a kiflisi bulmad›, yap-
mad› demek bize ne kazand›r›yor. 

Hangi sonucu al›yor. 

Hiç bir sonuç yok. 

A kiflisine sorarsan bula-
mad›m der, iflin içinden ç›kar. 

O halde ne yapaca¤›z? 

Biz sonuç alma konumun-
day›z. 

Sonuç alacak olan biziz. 

E¤er o iflin yap›lmas› ge-
rekti¤ine ‹NANIYORSAK,
biz sorunu çözmek durumun-
day›z. 

Mutlaka bir yol ve yöntem
bulup o sorunu çözeriz. 

Burada s›radan bir yöneticinin tavr›;
sorun çözen bir yönetici tavr› de¤il, gö-
rev verdi¤i kifliler sorunu çözmüyor,
olumsuz sonuç al›yor ve yönetici de bu-
nu izliyor. Tablo tastamam budur. 

Böyle olamaz. 

Bin lira de¤il, binlerce lira gereke-
bilir veya baflka bir ifltir sözkonusu
olan,  sonuç alan yönetici a kiflisinin o
ifli nas›l çözece¤ini veya çözemeyece-
¤ini bilir. 

Ona göre önlemini al›r.

Önlem almaz, kurum kapan›r.

Önlem almaz, broflür bas›lmaz. 

E¤er yönetici bu tarz düflünmeye
devam ederse, bu tür olaylar devam
edecektir. 

Kurumlar kapan›r, telefonlar kapa-
n›r, ödenmeyen paralar katlanarak artar
ve sonuç almal›y›z. 

TEK TEK ‹fiLER‹ ÖRGÜTLEMEK;
‹NSANI ÖRGÜTLEMEKT‹R,
HAYATI  ÖRGÜTLEMEKT‹R

HAYATI ÖRGÜTLEMEK;
AYRINTILARI GÖRMEKT‹R

ÖğretmenimizÖğretmenimizÖğretmenimi
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O yapmad›, bu yapmad› anlay›fl›n-
dan ç›kmak gerekir. 

‹nsanlar hep böyledir. fiu veya bu
alanda eksik veya fazla ama hiç bir za-
man bizim istedi¤imiz ideal ölçülerde
denileni yapmazlar. 

Kendi kafa yap›lar›na göre davra-
n›fl biçimlerine göre al›fl›lagelene göre
anlat›lanlar› yorumlarlar. 

Eksik ve yanl›fl uygularlar; bu neden-
le sürekli onlar›n bafllar›nda, onlara yol ve
yöntem gösteren, zorlayan, deyim yerin-
deyse dürten, sürükleyen, e¤iten duru-
munda olmak durumunday›z. 

Kim denetledi bu ifli? 

Bilgin var m›, yoksa neden yok? 

Bütün bunlar sorgulanmas› gere-
ken fleylerdir. 

Kim, neden uygulam›yor kararlar›-
m›z›? 

Bunlar sorgulanmazsa, disiplin al-
t›na al›nmazsa moral bozucu olaylar
devam eder. 

Bir ifl, bir kurals›zl›k zaman›nda,
h›zla, s›ca¤› s›ca¤›na halledilmelidir.
Ertelenmemelidir. 

Kaç ay, kaç hafta, kaç gün geçer ve
bu kadar süre içinde kaç kez gündeme
gelir bir sorun belki defalarca, belki
hiç neden?

Gündeme gelmediyse, neden? Gel-

mediyse aç›kça bofl ver anlay›fl› vard›r.
Nas›l olsa unutuldu, kaynad›, kaynat-
t›k anlay›fl› yerleflir ve ciddi bir çürü-
me bafllar.

Veya gündeme para sorunu gelmifl-
tir. Yani param›z yoktu, bu yüzden ya-
pamad›k denir, yani çok mühim bir ge-
rekçe ile acayip çaresiz bir halde, zaval-
l›lar ellerinden geleni yapm›flt›r ama
para yok kahretsin. Hatta ifli biraz daha
ileri götürüp; yoklu¤un gözü kör olsun
edebiyat› bile yapabilirler. Bu durumda
para olmad›¤› için yap›lmam›flt›r tabi-
i ki iflimiz halledilmemifltir. Tabi-
i halledilmeyince de kalm›flt›r. Bazen
her fley paraym›fl gibi gösterilir. Hay›r,
böyle de¤ildir. Her fley para de¤ildir. ‹s-
tenirse para meselesi bir biçimiyle hal-
ledilir. Ama para sorunu ile ifle bafllana-
maz.

‹flin esas unsuru  insand›r. 

Onu örgütlemektir. 

Para bu ifl içinde bir araçt›r sadece. 

Broflür denilir  örne¤in, peki bu
broflür kaç sayfayd›, kaç bin lira gere-
kiyordu. Diyelim binlerce basamad›k
param›z yoktu, bir kaç yüz tane basar-
d›k. Ama mutlaka basar›z. 

Bunun için bu anlat›mlar sahtedir.
Para bulamad›k. Paray› fluraya harcad›k
anlat›m› sahtedir, esas olarak o broflürün
gerekli oldu¤una inan›lmam›flt›r. 

Sorumlular›m›z flikâyet etme konu-

munda de¤ildir, olmamal›d›r. 

Sorunlar› çözme sorumlulu¤u ile
yükümlüdürler. 

- A kiflisi yapm›yorsa hesaplafl›l›r
onunla. 

Ama önce; neyi, nas›l yapaca¤›n›
siz anlatt›n›z m›?

Do¤ru anlatt›n›z m›?

Yoksa yap m› dediniz?

Para sorunlar›n› çözmediyseniz;
para yoktu, der ve iflin içinden ç›kar. 

Yöneticilik ayr›nt›lardad›r.

Bir ifli yapt›rabilmektir.

Sonuç olarak; bir insan bilerek
yapm›yorsa veya yeteneksizse veya
yapmak istemiyorsa netlefltirilir. 

Bir çözüm bulunur. 

Ama önce yöneticimiz nas›l anlatt›,
bu ortaya ç›kmal›d›r. 

Bütün ayr›nt›lar› ile anlatmal›d›r.
Hayat ayr›nt›lardad›r. 

Faaliyet yapmak inanç iflidir.

‹nanan insan yolunu bulur. 

‹flin asli unsuru insand›r. 

Yöneticimiz insan› örgütleyecektir,
ifli de¤il. 

Tek tek ifller örgütlemekle bitmez
tabii ki, iflleri de tek tek bütün ayr›nt›la-
r› ile örgütleyebilmeliyiz. Ama böyle
bitmez; as›l olan insan› örgütlemektir,
insan›n beynini örgütlemektir. 
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Halk Cephesi, 24 Nisan 2010’da
AKP’nin 1 May›s 1977 Katliam››
için ““MMeecclliiss aarraaflfltt››rrmmaass›› aaçç››llmmaass››
öönneerriissiinnii”” reddetmesi üzerine

""AAKKPP DDiiyyoorr kkii:: 11 MMaayy››ss 11997777 KKaatt--
lliiaamm›› DDoo¤¤rruudduurr GGeerreekkiirrssee YYiinnee YYaappaa--
rr››zz"" bafll›¤›n› tafl›yan bir aç›klama yapt›.

Ancak AKP, 1 May›s 1977 Katlia-
m› hakk›nda Meclis araflt›rmas› aç›l-
mas›n› engellemesinden sonra  göste-
rilen tepkiler üzerine bir manevra yap-
t›. AKP Çorum milletvekili Afah Kaf-
kas ve 114 milletvekili, Çorum, Kah-
ramanmarafl, Sivas, Baflba¤lar ve 1
May›s 1977 Taksim katliam›n› araflt›r-
mak üzere Meclis araflt›rmas› aç›lma-
s› için bir teklif verdiler.

AKP, tepkiler üzerine yine
ikiyüzlüce manevra yap›yor.
AKP’nin gerçek niyeti bellidir. 

Halk Cephesinin 14 No’lu aç›kla-
mas›nda belirtildi¤i gibi, AKP esas
olarak “1 May›s 1977 katliam›n›n ay-

n›s›n› yapabilecek bir iktidar”d›r.

“Ve e¤er oligarflinin ç›karlar› ge-
rektirirse, AKP'nin meydanlar› kana
bulayaca¤›ndan kimsenin kuflkusu
olmamal›d›r. Kuflkusu olanlar,
AKP'nin reddetti¤i araflt›rma öner-
gelerine bakmal›d›rlar. Kuflkusu
olanlar, AKP'nin geçen 7 y›ll›k ikti-
dar›nda kaç 1 May›s'ta gaz bomba-
lar›yla, sokak ortalar›na, binalara
yay›lan iflkenceleriyle terör estirdi-
¤ini hat›rlamal›d›rlar...”

Aç›klamadaki bir di¤er bölüm
ise, AKP’nin sanki iktidardaki parti
de¤ilmifl gibi yapmas›ndaki takti¤i
aç›¤a vuruyordu:

“AAKKPP,, HHEESSAAPP SSOORRAACCAAKK DDEE--
⁄⁄‹‹LL,, HHEESSAAPP SSOORRUULLAACCAAKK YYEERR--
DDEEDD‹‹RR!! E¤er kontrgerillan›n faili
meçhullerine, kaybetme politikalar›-
na, infazlar›na, kitle katliamlar›na
karfl›ysa, ‹fiTE DEVLET ELLER‹N-
DED‹R; hepsini aç›¤a ç›kars›nlar.

Ç›karmazlar. Ç›karamazlar de-
¤il, çç››kkaarrmmaazzllaarr!!

Çünkü 1 May›s 1977 katliam›n›
gerçeklefltiren devlettir ve bugün devle-
tin tepesinde AKP hükümeti vard›r.

Daha da önemlisi, AKP; kontrge-
rilla arac›l›¤›yla gerçeklefltirilen bu
tür politikalar›n savunucusudur.

AKP hükümeti, 8. y›l›na giren ik-
tidar›nda defalarca kan›tland›¤› gi-
bi, iflkenceleri, infazlar›n, katliamla-
r›n sürdürücüsüdür. (...)”

Emekçilerin, halk›n kan›n› dö-
kenler, katliamc›lar› araflt›r›p sorufl-
turmaz. ‹t iti ›s›rmaz.

Emperyalizm iflbirlikçisi, emper-
yalist tekellerin ç›karlar›n›n savunu-
cusu olan hiçbir parti, demokratik-
leflme sa¤layamaz.

Zulmü sürdürenler, hiçbir konuda
adaleti yerine getiremez.

Adaleti yaln›z halk sa¤lar!”

AKP’nin 1 May›s 1977 Katliam› Manevras›



Kars Gençlik Derne¤i: 
“Bask›lar Tehditler Bizi
Y›ld›ramaz”

Gençli¤e yönelik bask›lar ve tehdit-
ler gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Bunun son örne¤ini ise Kars'ta
çal›flmalar›n› sürdüren Kars Gençlik
Derne¤i üyelerine yönelik bask›lar
oluflturuyor. 15 Nisan günü 30 Mart'ta
Kars'tan Mahirler’i anmak için K›z›lde-
re'ye giden U¤ur Aflit adl› ö¤rencinin
Bitlis'te bulunan evi 15 Nisan günü Te-
rörle mücadele ekipleri taraf›ndan ba-
s›ld›. U¤ur’un babas›n› gözalt›na alan
polisler "O¤lun U¤ur terörist olmufl"
diyerek aileyi korkuttular. 

Bununla da yetinmeyen polis 21 Ni-
san günü Kars Gençlik Derne¤i üyesi
Sinan Gürbüz'ün babas›n› 0732 993 01
22 numaral› hattan arayarak ve kendisi-
nin bir aile babas› oldu¤u yalan›n› söy-
leyerek Sinan'›n Kars'ta rahat durmad›-
¤›n› kendi çocuklar›n›n beynini y›kad›-
¤›n› ve Sinan bir hafta içinde Kars'› ter-
ketmezse öldüreceklerini söyledi.

Polisin bu bask›lar›yla ilgili
aç›klama yapan Kars Gençlik Derne¤i,
üyelerinin bafl›na gelebilecek her-
fleyden polisin sorumlu olaca¤›n› belir-
terek “Ne yap›lan tehditler ne de ortam›
terörize ederek aileleri tedirgin etmek
bizi hakl› ve meflru mücadelemizden
vazgeçiremeyecektir” dedi. 

Gençlik Federasyonu’nun
yürüttü¤ü Paras›z E¤itim ‹stiyo-
ruz Alaca¤›z kampanyas›
Anadolu’nun çeflitli illerinde
yürütülen çal›flmalarla sürüyor.

‹‹ssttaannbbuull’da kampanya da-
hilinde her çarflamba yap›lan ey-
lemlere devam edildi. 28 Nisan
günü Alibeyköy ‹MKB Ticaret
Meslek Lisesi önünde yap›lan
eylemde; okul idarelerinin her
f›rsatta kay›t paras›, aidat paras›
ad› alt›nda ö¤rencilerden para al-
d›¤› ve ö¤rencilere müflteri gö-
züyle bakt›¤› vurguland›. 19 kifli-
nin kat›ld›¤› eylemi okul ö¤renci-
leri alk›fllayarak destek verdi.

KK››rrkkllaarr eellii--BBaabbaaeesskkii’de
de kampanya çal›flmalar› devam
ediyor. 29 Nisan günü pazar ye-
rinde aç›lan imza masas›nda 203
imza topland›, 200 paras›z e¤itim
bildirisi ve 200 tanede 1 May›s
bildirisi da¤›t›ld›.

24 Nisan günü LLüülleebbuurrggaazz
Kongre Meydan›’nda Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤renciler
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-
¤›z” kampanyas› dahilinde imza
masas› açt›lar. 6 saat aç›k kalan
masada “Paras›z E¤itim ‹stiyo-
ruz, Alaca¤›z” yazan bir pankart
aç›l›rken etraf günümüz e¤itim
sitemini anlatan karikatürlerle
süslendi.

Masada 510 imza toplan›rken,
600 adet bildiri da¤›t›ld›. 

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z

Marmara Üniversitesi’nde
K›z›ldere Pankart›

Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renci-
ler Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü’nde, 22 Nisan günü yemek-
hane binas›n›n üst kat›ndan “K›z›ldere
Yolu Zaferin Yoludur” yazan Halk Cep-
hesi imzal› bir pankart ast›. Pankartla
birlikte kufllama yap›ld›.
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‹‹SSTTAANNBBUULL
‹‹MMKKBB LL‹‹SSEESS‹‹

KKIIRRKKLLAARREELL‹‹
BBAABBAAEESSKK‹‹



12 May›s 2009’da Samsun poli-
si taraf›ndan yap›lan “ büyük bir
operasyon(!)”la ad›na “DHKP-C
operasyonu” diyerek Karadeniz Öz-
gürlükler Derne¤i üyesi 5 devrimci
gözalt›na al›nm›fl ve tutuklanm›flt›. 

AKP’nin polisi, Karadeniz Öz-
gürlükler Derne¤i üyesi olan dev-
rimcilerin Samsun’da demokratik
mücadele yürütmelerine tahammül
edememifl, bir komplo ile devrimci-
leri tutuklatm›flt›.

Devrimcilere yönelik sald›r›lar
ayn› zamanda Tarbzon’da da yaflan-
m›flt›. AKP’nin polisi Karadeniz’de
gerici-faflist örgütlenmelerin önünü
aç›p, onlara her tür deste¤i verirken,
devrimcilere her f›rsatta sald›rd›. 

Samsun’da bugün de demokratik
mücadele sürdüren devrimciler üze-
rindeki bask›lar devam etmektedir.

12 May›s 2009’da gözalt›na al›-
nan ve 15 May›s 2009’da tutuklanan,
11 ayd›r tutuklu olan Karadeniz Öz-
gürlükler Derne¤i üyeleri AAllii KKeemmaall

AAflfl››kk,, GGüünnaayy ÖÖzzaarrssllaann,, ‹‹hhssaann ÖÖzz--
ddiill,, ÖÖzzggüünn AAyyvvaazz,, HHaayyrriiyyee GGüünn--
ddüüzz’’ün tutukluluklar› devam ediyor. 

Ankara A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde görülen davalar›n›n dördün-
cü duruflmas›nda da serbest b›rak›l-
mad› devrimciler.

Mahkeme dört ay sonraya, 12
A¤ustos 2010’a b›rak›ld›. Mahkeme
haklar›nda somut tek bir delil olma-
dan 11 ayd›r devrimcilerin tutuklu-
luklar›n› sürdürüyor.

AKP polisi taraf›ndan bir komplo
ile tutuklanan, devrimcilerin tutuklu-
lu¤unu sürdüren mahkeme polisin
karar›n› da tamamlam›fl olmaktad›r.

Tutsak 5 devrimci; “Grup Yorum
konseri düzenlemek”, “ herkesin is-
tedi¤i gazete bayiinden bulabilece¤i
dergileri da¤›tmak, yasal kitaplar›
okumak”, “cep telefonuyla konufl-
mak”, “anmaya kat›lmak”, “Filis-
tin’de gerçeklefltirdi¤i katliam ne-
deniyle ‹srail’i protesto etmek” gibi
gerekçelerle tutuklular. 

Oligarflinin mahkemelerinin, 5
devrimciyi 11 ayd›r hapiste tutmala-
r›n›n gerekçeleridir bunlar. 

‹srail siyonizmine karfl› ç›kt›kla-
r›, Filistin halk›n›n mücadelesini sa-
vunduklar› için cezaland›r›l›yor
devrimciler. Halk›n yozlaflt›r›lmas›-
na karfl› ç›kt›klar›, uyuflturucunun,
fuhuflun, yozlaflman›n binlerce gen-
cimizi tüketmesine karfl› ç›kt›klar›
için cezaland›r›l›yor devrimciler.

Yoz ve halktan kopuk etkinlikle-
re alternatif etkinlikler düzenledik-
leri için suçlu ilan edilip, aylard›r
cezaland›r›l›yor devrimciler. 

Oligarflinin mahkemeleri 11 ay-
d›r tutuklu bulunan devrimciler üze-
rinden hemen herekese, “uyuflturu-
cuya, yozlaflmaya, fuhufla karfl› ç›-
karsan›z” sonunuz böyle olur diyor.
Bu ayn› zamanda demokratik müca-
deleye bir gözda¤›d›r da...

11 ayd›r tutuklular! 
haklar›nda tek bir delil olmadan

Döneklerin
Tiyatrosu  

AKP milletvekili Ayfle-
nur Bahçekap›l›, Anayasa-
n›n geçici 15. maddesinin
kald›r›lmas›yla ilgili gö-
rüflmeler s›ras›nda kürsü-
ye ç›k›yor ve 12 Eylül dö-
neminde idam edilenlerin
isimlerini s›ralay›p, “se-
lam olsun onlara” diyor. 

Ertu¤rul Günay, Zafer Üskül,
fiaban Diflçi, kimi sosyal demokrat,
kimi sosyalist, kimi Anadolu solcu-
su demifl kendine; flimdi koltukçu.. 

AKP ad›na solculuk flovlar›n›
da onlar üstleniyorlar... Bahçe-
kap›l› gibi.. 

‹‹flflkkeenncceeddee öölleennlleerree sseellaamm oollssuunn
diyordu bir de Bahçekap›l›. 

Peki kendisinin de üyesi oldu¤u
AKP iktidar› taraf›ndan katledilen
EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’ii de selamlasayd› ya
kürsüden!

Kendi iktidar› döneminde poli-
sin sadece son dört y›lda katletti¤i
255 kifliyi (yaz›yla ikiyüzellibefl ki-
fliyi) de selamlasayd›. 

Kürsüden Diyarbak›r, Bayram-
pafla, Metris, Ulucanlar hapishane-
lerinin ad›n› say›yordu Bahçekap›-
l›. 

Kendi partisinin yönetimindeki
F Tiplerini de saymal›yd› oysa. 

AKP iktidar›nda F Tipi hapisha-
nelerde ölen yüzlerce siyasi ve adli
tutukluyu da selamlamal›yd›.. 

Ama o 12 Eylül’ün katlettikleri-
ne karfl›, AKP’nin katlettiklerine
onay veriyor. 

Generallerin katletmesini k›na,
kendi iktidar›na katliamlar›yla ifl-
kenceleriyle alk›fl tut.. 

‹flte AKP’nin Polisi...
Bu numaray›
ö¤renin;

Kars polisi bu numaradan ken-
disini gizleyerek, devrimci-demok-
rat ö¤rencilerin ailelerini ar›yor. 

Aileleri tehdit ediyor, “o¤lu-
nuz Kars’› terketmezse öldürece-
¤iz” diyorlar örne¤in. 

K›z›ldere’ye gitti diye devrim-
ci demokrat ö¤rencilerin evine
bask›n düzenlettiriyor, ailelere
bask› yap›yor. Peki Kars polisi
“öldürece¤iz”, “Kars’› terketsin”
derken, kimden al›yor bu yetki-
yi?.. AKP’nin “demokrasi”sine
övgüler ya¤d›ranlar›n cevab› var
m› buna?

0732 9993 001 222
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Oligarfli bir yandan demokratik-
leflmeden söz ederken, di¤er yandan
ise kendi yasalar›n›, kendi hukuku-
nu bile ayaklar alt›na almaktad›r. 

AKP iktidar› tam bir iki yüzlü-
lük içindedir. Bir yandan yeni bir
anayasa  yapmaktan söz ederken,
di¤er yandan kendi yasalar›n› çi¤-
nemekten çekinmemektedir.

AKP iktidar› devrimci-demokrat

güçlere karfl› komplolar kurmakta,
en hakl› talepleri gündeme getirenle-
ri gözalt›na al›p, tutuklatmaktad›r..

Komplolarla, polisin uydurma
fezlekeleriyle, halk› susturmak, sin-
dirmek için her tür hukuksuzlu¤u
yapan AKP iktidar› sald›r›lar›na de-
vam etmektedir.

Aylard›r,  gözalt›na al›p, tutukla-
d›klar›    binlerce ilericinin, demok-

rat›n, devrimcinin davalar›nda dos-
yalara gizlilik karar› konmaktad›r.

Gözalt›na al›p tutuklad›klar›  bin-
lerce ilerici-demokrat ve devrimci
niye tutukland›¤›n› bile bilmemekte,
kendisi ile ilgili olarak haz›rlanan
dosyalara ulaflamamaktad›r. 

Kendisi ulaflamad›¤› gibi avuka-
t› da ulaflamamakta, ““ggiizzlliilliikk kkaarraa--
rr›› vvaarr”” denerek, dosyay› inceleye-
memektedir. Dosyalara konan gizli-
lik karar› ayn› zamanda polisin her
aflamada istedi¤i bir karard›r.

Bu karar mahkemeleri, savunma-
y›, avukatlar›n savunmay› üslenme-
sini lüks olarak gören bir karard›r.

Aç›kças› bu tav›r, daha bafltan
“hiçbir yasa beni ba¤lamaz” de-
mektir. Tutuklatt›¤› bir devrimciye
bu tav›r ile aç›kça  “yy››llllaarrccaa hhaappiiss--
ttee ççüürrüütteeccee¤¤iimm”” demektedirler.

Faflizmin hukuku her ne kadar
aç›k mahkemelerden söz etse de, bu
karar ile tek bafl›na da olsa, mahke-
melerin nas›l bir siyasi tav›r içinde
oldu¤unu   aç›kça ilan etmektedir.

Ayr›ca dosyaya konan  gizlilik
karar› ile  savunma hakk› daha en
bafl›nda  engellenmektedir. Niye ve
hangi delillerle, hangi iddialarla,
hangi nedenlerle tutukland›¤›n›  bi-
le bilmeden aylarca mahkemelerin
aç›lmas›n› beklemektedir  tutukla-
nanlar.

Mahkemeye ç›kar›lmadan aylar-
ca tutuklu kalan tutsaklar, savunma
haklar› elinden al›nd›¤›  için sedece
ve zorunluluktan mahkemelerin
aç›lmas›n› beklemektedirler.

Ayr›ca bu yöntemlerle, komplo
ile tutuklad›¤› yüzlerce insan›n tu-
tuklulu¤unu devam ettirmek, polise
yeni tutuklamalar için hem cesaret
hem de güç  vermektir.

Yasalar› de¤ifltirmekten söz eden
AKP iktidar› nedense savunma hak-
k›n› ortadan kald›ran  bu yasalar›
de¤ifltirmekten söz etmiyor. 

Tersine savunma hakk›ndan söz
edilecekse bu kendisine gerekti¤in-
de gündeme getirilmektedir. Bu du-
rum ayn› zamanda iflbirlikçi AKP
iktidar›n›n nas›l bir hukuk, nas›l bir
demokrasi anlay›fl›na  sahip oldu¤u-
nu göstermektedir.

“Gizli tan›k”ta gizlenen nedir
acaba? Evet, tan›¤›n ad›, yüzü giz-
lenmifl oluyor. Ama sadece o mu?

Oligarflinin mahkemelerinde
esas olarak yeni bir uygulama olan
“gizli tan›k!” uygulamas›nda isim-
lendirme de önemlidir. 

Gizli tan›k uygulamas›, gizli ta-
n›klara oligarflik düzen taraf›ndan
sa¤lanan imkanlar, belli ölçülerde
yenidir, ama bir yan› da  daha 1980
bafllar›na, cunta mahkemelerinin ilk
dönemlerine kadar uzan›r. 

O zaman “gizli tan›k” yoktu.
‹‹TT‹‹RRAAFFÇÇIILLAARR vard›. 

Faflizmin hukuku y›llard›r dev-
rimcilere ve halka karfl› itirafç›lar›
kullanmaktad›r. Faflizm, itirafç›lar›,
mahkemelerde devrimcilere, ilerici-
lere daha fazla cezalar verebilmek
için sürekli kulland›. 

‹tirafç›l›¤› daha cazip hale getir-
mek için çeflitli zamanlarda yasalar
ç›kar›ld›. Onlara yeni kimlik ver-
mekten “yüz nakli” yapmaya, yurt-
d›fl›nda yaflama imkan› tan›maya ka-
dar çeflitli düzenlemeler yap›ld›. 

Ama flu bir gerçekti ki, ‹T‹RAF-

ÇILIK llaanneettllii bir kelimeydi. O la-
net, hem baz› itirafç› adaylar›n›n iti-
rafç›l›¤›n›, hem de onlar›n verdi¤i
ifadelerin “itibar›n›” sars›yordu. 

Oligarflinin “gizli tan›k!” düzen-
lemesi, iflte bu durumu de¤ifltirmek
için yap›lm›fl bir düzenlemedir. 

‹simlerini gizli tan›k yapsalar da
onlar iittiirraaffçç››dd››rr.. 

Ambalaj› de¤ifltirilmifl olsa da iti-
rafç› itirafç›d›r. ‹tirafç›l›k halk›n de-
¤erlerine ayk›r› bir durumdur. Nere-
de oligarfliye yap›lan bir itiraf varsa,
orada ihanet vard›r. Muhbirlik vard›r. 

‹hanet ve muhbirlik, ony›llar bo-
yunca halka kabul ettirilemedi,
“sevdirilemedi”. 

fiimdi adlar› o lanetli kelimeden
kurtar›l›nca, bir de ek imkanlar sa¤la-
n›nca daha cazip olaca¤›n› düflünüyor
olmal› oligarfli. ‹fadelerinin daha iti-
barl› hale gelece¤ini hesapl›yor olma-
l›. Ama yan›l›yor. Hiçbir ambalaj, hiç-
bir yeni adland›rma, ihaneti ve ihbar-
c›l›¤› meflrulaflt›ramaz, sevdiremez,
itibarl› hale getiremez. 

Ama bu vesileyle flunu bir kez da-
ha görmüfl oluyoruz ki, bir yasada
kullan›lan ve ilk bak›flta ola¤an görü-
nün yeni bir kelime, pekala bir pisli¤i
örtmeye yar›yor olabilir. 

Savaşan
Kelimeler 

‘Gizli Tan›k’

Faflizmin hukuku; gözalt›na al,
tutukla,  gizlilik karar› koy
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Oligarfli tecrit alt›nda hasta tut-
saklar› katletmeye devam ediyor.
Bir ölüm haberi de Çukurova Bal-
cal› Hastanesi’nden geldi. 

Mersin'de 6 ay önce “KCK ope-
rasyonu” ad› alt›nda gözalt›na al›-
narak tutuklanan, kapat›lan
DTP’nin Toroslar ‹lçe Sayman› OOss--
mmaann YYii¤¤iitt (34), tedavi gördü¤ü Çu-
kurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Balcal› Hastanesi'nde yaflam›n› yi-
tirdi.

Mersin'de tutuklanan ve Mersin
E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde tutu-
lan YYii¤¤iitt'in 14 yafl›nda iken kalp ka-
pakç›lar›n›n de¤iflmesi için ameliyat
oldu¤u ö¤renildi. 

Kalp hastas› olan ve tutuklanma-
dan önce tedavisi süren YYii¤¤iitt'in tu-
tukland›ktan sonra hapishane idare-
sine sa¤l›k raporlar› ile baflvurmas›-
na karfl›n tedavisi yap›lmad›.

Kalp hastas› olan ve hayati tehli-
kesi olan OOssmmaann YYii¤¤iitt’in gözalt›na
al›n›p, tutuklanmas› aç›kças› katle-
dilmesine davetiye ç›karmakt›.

Nitekim öyle de oldu.Tedavi
edilmedi¤i için hastal›¤› ilerledi.
Tutuklu oldu¤u 6 ay boyunca s›k s›k
rahats›zlan›p hastahaneye kald›r›lan
OOssmmaann YYii¤¤iitt tedavi gördü¤ü Mer-
sin Devlet Hastahanesi'nden, ameli-
yat olmas› için Adana Balcal› Has-
tanesi'ne gönderildi.

OOssmmaann YYii¤¤iitt bir ayd›r tedavi
gördü¤ü hastanede 6 gün önce ame-
liyat oldu ve yo¤un bak›ma girerek,
27 Nisan 2010 günü yaflam›n› yitirdi.

Kalp hastas› OOssmmaann YYii¤¤iitt’i tu-
tuklayarak, tecritte ad›m ad›m ölü-
me götürenler, tedavi etmeyenler

onun katledilmesinden de sorumlular.
OOssmmaann YYii¤¤iitt’in katledilmesin-

den AKP iktidar› ve uygulad›¤› tec-
rit politikas› sorumludur.

KK››rr››kkkkaallee HHaappiisshhaanneessii’’nnddee
eeppiilleeppssii hhaassttaass›› ttuuttssaa¤¤aa
hhüüccrree cceezzaass››

K›r›kkale Hapishanesi’nde tu-
tuklu olan CCeennggiizz ÇÇeelliikk’in kardefli
SSeevviimm ÇÇeelliikk,, 27 Nisan 2010’da ‹n-
san Haklar› Derne¤i’nde kardefli ile
ilgili bir aç›klama yapt›.

“Kardeflim 12 y›ld›r cezaevinde
ve ileri derecede epilepsi hastas›d›r.
Kriz geldi¤inde bay›lmakta, fluuru
kapanmakta; kendisini kontrol ede-
meyerek yere düflmektedir.

Kardeflim bir keyfi cezaland›r-
ma sonucu 12 gün hücre hapsine
çarpt›r›lm›flt›r. S›k s›k kriz geçiren
kardeflim tek bafl›na bir hücrede tu-
tuldu¤unda, her dakika yaflam› teh-
likede olacakt›r. Tek bafl›na hücrede
tutulmas› adeta kardeflimin “yafla-
m›na kasteden infaz karar› anlam›-
na gelecektir” dedi.

Hasta tutuklulara karfl› sürdürü-
len politika aç›kças› katletmeye yö-
neliktir. Epilepsi hastas› bir tutsa¤›
tek bafl›na bir hücreye koymak, hüc-
re cezas› vermek onu katletmeye
onay vermektir. 

RRiizzee KKaallkkaannddeerree LL TTiippii
HHaappiisshhaanneessii’’nnddee iiflflkkeennccee

1.5 y›ld›r tutuklu olan MMeehhmmeett
DDeemmiirrssooyy’un hapishane personeli
taraf›ndan ve onlar›n k›flk›rtmas› ile
adli tutuklular taraf›ndan dövüldü-
¤ü, iflkence gördü¤ü aç›kland›.

‹HD’de 27 Nisan 2010 günü ba-
s›n toplant›s› düzenleyen Demir-
soy’un kardefli, Samsun’da iki poli-
sin öldürülmesinin sonras› kardefli-
nin dövüldü¤ünü belirtti. 

Kardefli MMeehhmmeett DDeemmiirrssooyy’un
hücresinden 19 Nisan günü infaz
koruma memurlar›nca al›narak bil-
medi¤i “bir iflkence odas›” olarak

tan›mlad›¤› bir yere götürüldü¤ünü
burada önce gardiyanlar taraf›ndan
iflkence gördü¤ünü, ard›ndan da
“Biz Karadeniz’in ülkücüleriyiz, siz
bizim polislerimizi nas›l öldürürsü-
nüz” diyen bir grup adli tutukluya
dövdürüldü¤ünü söyledi. 

MMeehhmmeett DDeemmiirrssooyy’un vücudu-
nun bir çok yerinde k›r›klar, iflken-
ceden kaynakl› darbeler olmas›na
öldüresiye dövülmesine karfl›n revi-
re bile ç›kar›lmad›¤›n›, üç gün bo-
yunca yemek verilmedi¤ini de aç›k-
lamas›nda belirtti.

EEsskkiimmiiflflssiinn hhüüccrreemm 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

Tecritte bir ölüm daha!
Kalp hastas› bir tutsak katledildi

Hasta tutsaklara özgürlük tale-
biyle her hafta yap›lan eylemler 30
Nisan günü Ankara ve ‹stanbul’da
yap›lan eylemlerle devam etti. 

‹stanbul’da Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan bafllayan eylemde;
Türkçe ve ‹ngilizce “Hasta Tut-
saklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankartlar aç›larak Galatasaray Li-
sesi’ne yüründü. ‹stiklal Caddesi
üzerinde süren yürüyüflte Mepisto
Kitabevi’nin önünde  oturma eyle-
mi yap›larak Çavbella Marfl› söy-
lendi. Arkas›ndan tekrar yürüyüfle
geçilerek Galatasaray Lisesine ka-
dar “Abdullah Akçay Serbest B›-
rak›ls›n, Hasta Serbest B›rak›ls›n,
Katil Devlet Hesap Verecek” slo-
ganlar› at›ld›. 

Ankara’da da Yüksel Cadde-
si’nde yap›lan eylemde “Hasta
Tutsaklara Özgürlük, Tecriti Kal-
d›r›n Ölümleri Durdurun” slogan-
lar› at›ld›. 

Eylemde “Hasta tutsaklar›n Se-
sini 1 May›s Alan›’na Tafl›yaca-
¤›z” bafll›kl› aç›klama okundu. Ey-
lem 1 May›s ve hasta tutsaklar için
yap›lan eylemlere kat›l›m ça¤r›s›
ile sona erdi.  

“Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”
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Trakya Kültür Merkezi’nde
Tiyatro Gösterimi

Kuruldu¤u 2007 y›l›ndan bugüne Trakya Kültür
Merkezi üretmifl oldu¤u pek çok faaliyet ile Babaeski
baflta olmak üzere Trakya’da, halk kültürü ›fl›¤›nda
yozlaflmaya karfl› alternatif olmaya devam ediyor.

24 Nisan günü tamam› ilkö¤retim ö¤rencilerinden
kurulu TKM Çocuk Tiyatrosu Toplulu¤u Trakya Kül-
tür Merkezi’nde 4. kez sahneye ç›kt›. “Koca Kafal›lar
Gezegeni” isimli oyunu sergileyen çocuklar›, 14.00 ve
20.00 saatlerinde sahnelenen oyunu 80 kifli izledi.

Gecenin sonunda Trakya Kültür Merkezi ad›na
TKM Çocuk Tiyatrosu Toplulu¤unda yer alan çocuk
oyunculara ve oyunun yönetmenine baflar› belgeler
verildi. 

‹zmir'de Mezar
Ziyaretleri

Nazilli Halk Cephesi taraf›ndan
devrim flehitlerinin mezarlar› ziyaret
edildi. ‹zmir'deki Geleneksel 1 May›s

Pikni¤ine kat›lan Halk Cepheliler ard›ndan Kaynaklar
Mezarl›¤›ndaki Devrim fiehitleri; Gökhan Özocak,
Gürsel Akmaz, Müjdat Yanat ve Ümit Do¤an Gö-
nül’ün mezarlar›n› ziyaret ettiler.  

18 kiflinin kat›ld›¤› anmada flehitlerin yaflamlar›
anlat›ld›, mezarlar temizlenip karanfil b›rak›lmas› ar-
d›ndan anma sona erdi.

12’ler Dersim’de An›ld›
23 Nisan günü Tunceli Asri Mezarl›¤›’nda 1993’te

flehit düflen 12 gerilla an›ld›. “Devrim fiehitleri Ölüm-
süzdür” pankart› aç›lan anmada 12’lerin direniflleri
kahramanl›klar› ve Mahirler’den devrald›klar› “Biz
Buraya Dönmeye De¤il Ölmeye Geldik!”  fliar›n› yarat-
t›klar› destanla birkez daha düflman›n yüzüne çarpt›kla-
r› anlat›ld›. Hep birlikte Bize Ölüm Yok ve Dersim’de
Do¤an Günefl söylendi. Da¤lar›n flahanlar›n›n mezarla-
r› bafl›nda. “Devrim fiehitleri Ölümsüzdür”, “Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar›n›n at›ld›¤›
anma ailelerin getirdi¤i niyazlar› da¤›tmas› ve mezar-
l›ktaki di¤er mezarlar›n ziyaret edilmesiyle bitirildi.

Edirne’de Linç Davas›
Edirne’de vatanseverlere linç

giriflimi ile ilgili davaya 26 Nisan günü
devam edildi. Linççilerin teflhis edildi¤i
duruflmada; avukatlar linççilerin birbir-
lerini tan›d›klar›na ve lincin sistematik
oldu¤una vurgu yaparak bu nedenle
telefon kay›tlar›n›n incelenmesini istedi-
ler. Ayr›ca avukatlar linç sald›r›lar›
s›ras›nda çekilen görüntülerin ham hallerinin TV kan-
allar›ndan istenmesi talebinde bulundular. 

Dava görüntüleren istenmesi ve di¤er taleplerin
de¤erlendirilmesi için 15 Haziran tarihine ertelendi.  

Duruflman›n ard›ndan Edirne Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler taraf›ndan adliye önünde eylem yap›ld›.
“Amerik Defol!” diyen vatanseverlerin tutuklanmas›na
ra¤men linççilerin serbest b›rak›ld›¤› belirtilen eylemde,
bu davan›n takipçisi olacaklar›n› belirttiler. 

19-22 Aral›k Katliam› ‹nsanl›¤›n
Affetmeyece¤i Bir Katliamd›r

19-22 Aral›k Hapishaneler Katliam›'nda Ümraniye
Hapishanesi'nde yap›lan katliam için jandarmalar›n
yarg›land›¤› davaya Üsküdar 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nde devam edildi. 29 Nisan'da yap›lan
mahkemeye daha önceki mahkemelerde ifadesi
al›nmad›¤› için haklar›nda yakalama karar› ç›kan
san›klardan hiçbiri kat›lmad›. 

Müdahil avukatlar› yarg›lama boyunca san›klar›n
talimatla ifadelerinin al›nmas›ndan baflka hiçbir ifllem
yap›lmad›¤›n› belirttiler. Avukatlar beyanlar›nda 19-22
Aral›k Katliam›'n›n insanl›¤›n› affetmeyece¤i bir kat-
liam oldu¤unu belirterek, Ümraniye Hapishanesi'nde
5 devrimci tutsa¤›n bilerek öldürüldü¤ünü söylediler.
6 y›ld›r süren bu davan›n göstermelik oldu¤unu söy-
leyen avukatlar onlarca taleplerinin de gerekçesiz bir
biçimde reddedildi¤ini vurgulad›lar. 

Mahkeme heyeti Y›ld›z Ercan isimli tan›k infaz
koruma memurunun adresinin araflt›r›larak tan›k s›fat›
ile dinlenmesine karar verirken olay tarihinde hapis-
hanede görevli bulunan müdür ve personelin listesinin
istenmesi hakk›nda bir karar vermedi.

Ozan Daimi Hayat›n› Kaybetti
‹zmir`de Halk Cephelilerin dostu Ozan

Daimi geçirdi¤i kalp krizi sonucu hayat›n›
kaybetti. Aslen Bingöllü olan ve uzun zaman-
d›r ‹zmir Yamanlar`da oturan Ozan Daimi saz›
ve türküleriyle halk müzi¤ine gönül vermifl bir
ozand›. Sanatç›n›n devrimci düflüncelerle bü-
tünleflmesi gerekti¤ini kat›ld›¤› tüm ekinlikler-
de dile getiriyordu.

Birkaç hafta önce çal›flt›¤› inflaattan düflerek kalça-
s›n› k›ran Ozan Daimi 24 Nisan günü geçirdi¤i kalp
krizi sonucu 38 yafl›nda  yaflam›n› yitirdi. ‹zmir Halk
Cephesi olarak ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dili-
yor, ac›lar›n› paylafl›yoruz.
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1 May›s 1977, 1989, 1996 y›lla-
r›nda katledilen 1 May›s flehitleri
için Kazanc› Yokuflu, fiiflhane ve
Kad›köy’de anmalar yap›ld›.

D‹SK, KESK, ve Devrimci 1
May›s Platformu taraf›ndan yap›lan
anmalarda, baflta 1977’de kontgeril-
la taraf›ndan katledilen 34 emekçi
için Kazanc› Yokuflu’da anma ya-
p›ld›.

Yap›lan anmada; “1 May›s fie-
hitleri ölümsüzdür” pankart› ve aça-
rak “Yaflas›n 1 May›s, 1 May›s’ta 1
May›s Alan›day›z” sloganlar› at›ld›.
Sloganlar›n ard›ndan 1 dakikal›k
sayg› duruflu yap›larak Ali R›za Kü-
çükosmano¤lu taraf›ndan aç›klama
yap›ld›. Buradaki aç›klamada, “Ül-
kemizdeki 1 May›s bir yan›yla da
devletin yasak, bask›, tutuklama tö-
rörü ve katliamlar›yla an›l›r” diye-
rek 1979’dan itibaren Taksim’i kut-
lamalara kapat›ld›¤›n› ancak 1 Ma-
y›s kazanma ve 1 May›s Alan›’n›n›
zapt etme mücadelesinin devam et-
ti¤i ifade edip, bu mücadelede flehit
düflenleri ba¤l›l›kla and›klar›n› söy-
ledi 

Aç›klaman›n ard›ndan 34 kiflinin
katledi¤i yere karanfiller b›rak›larak
1989’da fiiflhene’de katledilen

Mehmet Akif Dalc›’y› anmaya ge-
çildi.

fiiflhane’de yap›lan anmada;
Mehmet Akif Dalc›’n›n yerden tafl
ald›¤› s›rada çekilen foto¤raf›n›n
maketi de tafl›narak 1 dakikal›k say-
g› duruflu yap›ld›. Daha sonra aç›k-
lama yap›ld›. Devrimci 1 May›s
Platformu’dan Remzi Uçucu’nun
okudu¤u aç›klamada, “Taksim ka-
zan›m›n› kimse bahfletmemifltir, y›l-
lard›r sergilenen ›srar sonucunda ifl-
çi ve emekçiler taraf›ndan kazan›l-
m›flt›r.” dedi.

Aç›klama sonras›nda Mehmet
Akif Dalc› için bestelenen “Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” Marfl› söylenerek
katledildi¤i yere karanfiller b›rak›-
ld›ktan sonra buradaki anma bitiril-
di.

Son olarak da 1996’da katledilen
Dursun Odabafl, Hasan Albayrak ve
Yalç›n Levent için Kad›köy Sö¤ütlü
Çeflme’de anma yap›ld›.

Buradaki anmada da sayg› duru-
flu yap›ld›. Ard›ndan Disk Genel-ifl
Anadolu Yakas› Bölge Baflkan›
Veysel Demir aç›klamay› okuyarak
1996’da flehit düflen Dursun Oda-
bafl, Hasan Albayrak ve Yalç›n Le-
vent’ti sayg› ve ba¤l›l›kla and›klar›-

n› belirterek “1 May›s’› devrimci
bir tarzda kutlanmas›n›n önüne hiç-
bir güç geçemeyecek. Kitleselli¤i-
miz, çoflkumuz ve flehitlerimizin
iradesiyle Taksim’de olaca¤›z.” de-
di. Aç›klaman›n ard›ndan katliam›n
oldu¤u yere karanfiller b›rak›larak 1
May›s anmalar› bitirildi.

1 May›s fiehitleri An›ld›
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Kad›köy Taksim

fiiflhane



3300.. yy››ll››nnaa ggiirreenn TTaavv››rr ddeerrggiissiiyyllee
yyaapptt››¤¤››mm››zz rrööppoorrttaajj›› yyaayy››nnll››yyoorruuzz::

� 3300.. YY››ll››nnaa ggiirrddiinniizz.. TTaavv››rr ddeerrggii--
ssii iillkk oollaarraakk nnee zzaammaann çç››kktt››?? ÇÇ››kk--
tt››¤¤›› kkooflfluullllaarrddaa nnaass››ll bbiirr yyaayy››nn ppoo--
lliittiikkaass›› iizzlleeddii?? ÇÇ››kk››flfl aammaacc›› nneeyyddii??

Tav›r, 1980 Ocak ay›nda yay›n
hayat›na bafllad›. Nas›l bir yay›n po-
litikas› izleyece¤imizi ve Tav›r’› ç›-
karma amac›m›z› flöyle özetlemifltik
ilk say›m›zda:

Yaflam›n ve savafl›m›n en genel
hatlar›yla özümlenmesi anlam›nda
bir birikimin, dergi arac›l›¤›yla yeni
bir somuta dönüflmesi olarak de¤il
ama yo¤un, s›k› ve sab›rla sürdürü-
len bir çal›flman›n sonucu olarak
Tav›r.

Bir yanda emperyalizm, ideolo-
jik yap›lanmalar›yla sistemli sald›r›-
lar›n› sürdürürken, di¤er yanda elli
küsür y›ll›k savaflkan ve muzaffer
savafl›m y›llar›nda kültürel planda
hiçbir fley yapmadan laf bonkörlü¤ü
yapmak... Öte yandan emperyaliz-
min kültür politikas›n› genel hatla-
r›yla bilmesine ra¤men onun ne
denli uyuflturucu, hedef sapt›r›c› bir
politikas› oldu¤unu kavramas›na
karfl›n ona karfl› mücadele etmeyi
yads›yan devrimciler... Ve hem ay-
d›n çevrede, hem de devrimci kitle-
ler içinde do¤ru devrimci çizgiyi
kültürel planda mücadeleye tabi tu-
tacak, onun kadrolaflmas›n› ve ör-
gütlenmesini yaratacak organizas-
yonu arama çabalar›...

Evet yukar›da de¤indi¤imiz olgu-
lar bizi kültür ve sanat alan›nda bir
bofllu¤u doldurmaya aday, yol göste-
rici bir dergi ç›kartmaya zorlad›.

Dergimiz, sanat ve kültür yafla-
m›nda tutarl›, güncel mücadelenin
gereklerine uygun bir tav›r olufltur-
may› amaçlayarak yay›nlanmaya
bafll›yor.

Yaflan›lan süreçte yans›mas›n›
emperyalizmin kültür politikas›nda
gözlemledi¤imiz, yozlaflma, çürü-
me, gericileflme karekterindeki bur-
juva sanat ve kültür anlay›fl›; kayna-
¤›n› insanlar›n (gerek birey olarak,
gerekse bütün bir toplum halinde)
do¤a ile ve birbirleri ile sürdürdük-
leri daha iyi bir yaflama ulaflma mü-
cadelelerinden alan, devrimci ide-
oloji ile yo¤rularak güncele ve ülke
koflullar›na göre flekillenen, her ge-
çen gün daha da geliflen (genelde
sürdürülen do¤ru devrimci mücade-
lenin baflar›s›yla orant›l› olarak)
kültür ve sanat anlay›fl›n› yok et-
mek, özünü çarp›tmak, geliflimini
engellemek için yo¤un çaba harca-
maktad›r.

Dergimiz, bu anlay›fl› benimse-
yen, kültür alan›ndaki devrimci ça-
l›flmalar›n zorunlulu¤unu ve önemi-
ni kavrayarak toplumsal çeliflkilere
Marksizmin ›fl›¤›nda çözüm yollar›
gösterebilen tüm okurlar›na aç›k
olacakt›r. Okurlar›m›z; kültür ve sa-
nata iliflkin araflt›rma inceleme yaz›-
lar›n›, fliir, hikâye, öykü ve roman-
lar›n›, karikatür, grafik, resim ve fo-
to¤raflar›n›, halk bilimi hakk›ndaki
derlemelerini, k›sacas› kültür ve sa-
nata iliflkin ellerindeki veya bulabi-
lecekleri tüm verileri ile bizlere yar-
d›mc› olurlarsa; bu alandaki çeliflki-
lerin gerçek çözümünün de devrim-
le olaca¤› gerçe¤ini kavrayan bizle-
rin baflar›s›na katk›da bulunmufl ve
hatalar›m›z›n en aza inmesini sa¤la-
m›fl, daha da önemlisi, alandaki mü-
cadele kollektif olarak baflar›ya
ulaflt›r›lm›fl olacakt›r.?    

Al›nt› biraz uzun oldu ama Ta-
v›r’›n yay›n hayat›na at›l›fl›n›n özü,
özeti budur. Bu ülkenin devrimcile-
ri, alternatif sosyalist kültürü yay-
mak ve devrimci sanat›n nas›l yap›-
laca¤›n› göstermekle de yükümlü-
dür ayn› zamanda. Tav›r, bu misyo-

nun somutlanmas›d›r...

� OO ggüünnddeenn bbuu yyaannaa hhaannggii
yy››llllaarrddaa yyaayy››nn››nn››zzddaa kkeessiinnttiilleerr
oolldduu,, nnee zzaammaannddaann bbeerrii kkeessiinnttiissiizz
TTaavv››rr çç››kk››yyoorr.. fifiuu aannaa kkaaddaarr kkaaçç
ssaayy›› yyaayy››nnllaadd››nn››zz??

1980 y›l›nda yay›n hayat›m›za
bafllam›flt›k ve Temmuz’a kadar 6
say› yay›nlad›k. O dönemin devrim-
ci mücadele koflullar›nda takdir
edersiniz ki çeflitli görevlerin önce-
li¤i söz konusuydu. Dönemin ko-
flullar›n› gözönüne getirirseniz o ay-
larda yay›n ç›karman›n ne derece
zor oldu¤unu da anlayabilirsiniz.
Can güvenli¤inin bile olmad›¤› ay-
lard›. Ve iki ay sonra da zaten aske-
ri-faflist cunta örgütlendi ABD em-
peryalizmi taraf›ndan. Tüm politik
yay›nlar, tabi Tav›r da, faflist cunta
taraf›ndan kapat›ld›. Cunta y›llar›
boyunca ve ard›ndan gelen sivil
cunta misyonunu üstlenen, hükü-
metlerin iktidarlar› boyunca Tav›r
ç›kmad›, ç›kamad›. Ta ki 1990’›n
A¤ustosu’na kadar. Yeniden yay›n-
lanmaya bafllad› Tav›r. 10 y›ll›k bir
suskunluk yaflad›k yani. Ama bunun
kesin bir sessizlik, hiçbir fley yapa-
mama olarak alg›lanmamas› gereki-
yor. Çünkü hapishanelerde mücade-
le ve direnifl devam ediyordu. Güç
elverdi¤ince cuntan›n karanl›¤›n›
d›flar›da delmeye çal›flanlar vard›.
Tav›r’›n misyonu buralarda süren
mücadele içerisinde yaflam›n› sür-

Tav›r Dergisi 
30 Yafl›nda...
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dürüyordu yani. Ki 1985’te Grup
Yorum bunu devrimci müzik ala-
n›nda yap›yordu; Ortaköy Kültür
Merkezi bünyesinde Ortaköy Halk
Sahnesi (Daha sonra ad› biliyorsu-
nuz, 17 Nisan’da flehit düflen tiyatro
oyuncusu yoldafl›m›z›n ad› verildi
tiyatro grubumuza ve Ayfle Gülen
Halk Sahnesi oldu), tiyatro alan›nda
hayata geçiriyordu. Diyebiliriz ki,
sosyalist kültür ve devrimci sanat
son derece k›s›tlanm›fl koflullarda
dahi bizim elimizde her daim yeflil
kald›, solmas›na hiç izin vermedik...

1990 A¤ustosu’ndan beri kesin-
tisiz bir flekilde yay›nlan›yor Tav›r.
Ve bugüne kadar tam 167 say› ya-
y›nlam›fl›z. 2010’un May›s say›s›
bizim 168. say›m›z olacak.

� SSiizzccee bbiirr kküüllttüürr ssaannaatt ddeerrggiissii--
nniinn  iiflfllleevvii nnee oollmmaall››?? SSiizz nnaass››ll bbiirr
iiflfllleevv yyüükkllüüyyoorrssuunnuuzz??

Biz olaya burjuva kültür-sanat
dergilerinin bak›fl aç›s›yla bakm›yo-
ruz elbette. Tav›r’›n ifllevi, süren ba-
¤›ms›zl›k ve sosyalizm mücadelesi-
nin demokratik cephesinde yer ala-
rak, kapitalizmin bireyci-bencil kül-
türüne karfl› sosyalist kültürü savun-
mak ve bu kültürü yaymak, devrim-
ci sanat›n her alan›nda üretimleri-
mizin yaz›nsal olarak kitlelelere ak-
tar›lmas›n› sa¤lamakt›r. ‹deolojik-
politik bak›fl aç›m›z›n kültür-sanat
alan›ndaki yans›mas›d›r Tav›r bizim
için. Gelece¤in sosyalist kültürünün
bugünden kitleleri sar›p sarmalama-
s›nda mütevaz› ama çok da önemli
bir ad›m› olarak görüyoruz biz Ta-
v›r’›. 

� TTaavv››rr ddeerrggiissii 3300 yy››llll››kk bbiirr ggeeçç--
mmiiflflee ssaahhiipp.. BBiirr yyaayy››nn iiççiinn 3300 yy››ll aazz
bbiirr zzaammaann ddee¤¤iillddiirr.. 3300 yy››ll ddeevvaamm
eeddeebbiillmmeenniizzii nneeyyee bbaa¤¤ll››yyoorrssuunnuuzz??

Sosyalist kültürün ve devrimci
sanat›n aktar›lmas› gibi önemli bir
misyonu, faflizm koflullar› alt›nda,
kesintilerle de olsa, 30 y›l devam et-
tirmenin onurunu yaflamak büyük
bir sevinç kayna¤› bizim için. Öde-
nen bedeller var, yasakl› geçen y›l-
lar var, aç›lan onlarca dava ve bun-
lar›n sonucunda verilen a¤›r cezalar
var, toplat›lan say›lar var ama bun-
lar›n karfl›s›nda bizim de gelecek
güzel günlere olan sonsuz inanc›-
m›z var. Bu bedelleri gö¤üsleyebil-
memizi sa¤layan ideolojik-politik
dünya görüflümüz var. Bir gün bu
ülkede sosyalist kültürün mutlaka
ama mutlaka hayat bulaca¤›na olan
güvenimiz var. Bizi sonsuz destek-
leriyle kucaklayan büyük bir aile-
miz var. Ve bizi her koflulda aray›p
bulan, da¤›t›m tekellerinin da¤›tma-
d›¤› Tav›r’› bizzat gelip kendisi
alan, ürünleriyle besleyen binlerce
okurumuz var. 30 y›l bu güçle gel-
dik, bundan Sonra da bu güçle yürü-
yece¤iz.

� ÜÜllkkeemmiizzddeekkii kküüllttüürr ssaannaatt ddeerr--
ggiilleerrii yyaayy››nncc››ll››¤¤›› hhaakkkk››nnddaa nneelleerr
ssööyylleenneebbiilliirr?? MMeevvccuutt kküüllttüürr vvee
ssaannaatt ddeerrggiilleerriinniinn iiççeerriikklleerrii nnaass››ll,,
kkiimmee hhiittaapp eeddiiyyoorrllaarr?? MMüüccaaddeellee--
ddee oolluummlluu vveeyyaa oolluummssuuzz nnaass››ll bbiirr
rrooll ooyynnuuyyoorrllaarr?? BBuurrjjuuvvaazziinniinn
kküüllttüürr ssaannaatt ddeerrggiilleerrii,, bbuu yyaayy››nn--
llaarr iiççiinnddee nnaass››ll bbiirr yyeerr ttuuttuuyyoorr??

Bizim d›fl›m›zda da çeflitli kül-
tür-sanat dergileri yay›nlan›yor. On-
lara bakt›¤›m›zda iki anlay›fl› görü-
yoruz. Ya burjuvazinin ideolojik et-
kisi alt›nda kalan ve ürünlerini bur-
juvazinin çizdi¤i s›n›rlar çerçeve-
sinde yay›nlayanlar ya da bu ülke
gerçe¤inden fersah fersah uzakta
kalm›fl, bu halk› hiç tan›mayan, bur-
juvazinin gündeminin d›fl›na ç›k›p
da politik gündem yaratma gücün-
den yoksun bir yay›n çizgisi izle-
yenler. Bir de son derece elit bir
çevreye hitap eden, a¤dal› dille ya-
z›lm›fl sayfalarla dolu olanlar var ki,
onlar› kategori d›fl›nda tutmak gere-
kiyor. Genel olarak bu kesimlerin
kültür-sanat dergicili¤i ülke ve halk
gerçe¤inden uzakt›r. Bu misyonla-
r›yla var olan mücadeleye de her-
hangi bir katk›lar› olmad›¤› gibi,
burjuvazinin kültürel hegemonyas›-
n›n k›r›lmas› ve sosyalist kültürün
yay›lmas› noktas›nda da bir ifllev
görmemektedirler. 

Burjuvaca kültür-sanat dergileri
ise misyonlar›n› devam ettiriyor;
kapitalizmin bireyci-bencil ve insa-
ni de¤erlerden yoksun kültürünü
kitlelere göz kamaflt›r›c› ürünlerle
tafl›ma görevini son h›zla sürdürü-
yorlar. Olanaklar› sonsuz ve bu ola-
naklar› iyi kullan›yorlar. Yaratt›klar›
yapay gündemlerle, iktidar›n yalan-
lar›n› edebi bir biçimde bir kez de
kültür-sanat alan›nda aktar›yorlar.
K›sacas› efendilerinin sad›k uflakl›-
¤›n› lay›k›yla yerine getirmeye de-
vam ediyorlar...
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Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
24 Nisan 2010’da Ç›ra¤an Sa-
ray›’nda düzenlenen ““ÜÜççllüü BBaallkkaann
ZZiirrvveessii””nde Bosna Hersek Cumhur-
baflkanl›¤› Konseyi Baflkan› Haris
Sladziç ve S›rbistan Cumhurbaflkan›
Boris Tadiç ile görüfltü. 

Görüflmelerin ard›ndan düzenle-
nen bas›n toplant›s›nda söylenenler
AKP’nin tafleronluk misyonunun
Balkanlar’› da içeren flekilde sürdü-
¤ünün yeni bir göstergesiydi. 

Bas›n toplant›s›nda konuflan
Gül, “Bosna Hersek ve S›rbistan
aras›ndaki iliflkilerin normalleflmesi
hayati önem tafl›yor. AABB vvee NNAATTOO

iillee eenntteeggrraassyyoonn,, üüllkkeelleerriimmiizziinn ssttrraa-
tteejjiikk hheeddeefflleerriiddiirr”” dedi. 

Gül, hedeflerinin AABB vvee NNAATTOO
üüyyeellii¤¤ii oldu¤unu, oluflturulan Tür-
kiye, Bosna Hersek, S›rbistan üçlü
dayan›flma mekanizmas› içerisinde
bu do¤rultuda yo¤un çaba sarf etti-
¤ini söyledi.

S›rbistan Cumhurbaflkan› Tadiç
de; “Önümüzde yeni bir bafllang›ç
var. Bosna Hersek’le beraber ortak
noktam›z var, o da AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii..
Bosna Hersek’in NNAATTOO’’yyaa üüyyeellii¤¤ii-
nnii de destekliyoruz” dedi. 

Türkiye’nin giriflimleri ile yap›-
lan üçlü zirveler sonucunda, Bosna

Hersek, Belgrad’a büyükelçi atam›fl
ve S›rbistan Parlamentosu da 30
Mart’ta Srebreniça katliam›n› k›na-
yan bir karar› kabul etmiflti.

AKP iktidar› emperyalistlerin
verdi¤i tafleronluk görevi çerçeve-
sinde Balkanlar’da sorunlu iki ülke-
yi bir araya getirmifl, onlar› AABB vvee
NNAATTOO üüyyeellii¤¤ii için haz›rlam›flt›r. 

Emperyalistler görüldü¤ü kada-
r›yla AKP iktidar›n› kullanarak, ki-
mi ad›mlar›n› Türkiye üzerinden at-
maktad›rlar. AKP ve Cumhurbaflka-
n› Gül ise herkesi aptal yerine koya-
rak, bu politika sanki kendi politika-
lar›ym›fl gibi “büyük devlet  politi-
kas›”ndan, aktif d›fl politikadan söz
etmektedirler.

Ortada AKP politikas› de¤il, eemm-
ppeerryyaalliizzmmiinn ppoolliittiikkaass›› ve tafleron
AKP iktidar› vard›r..

Rusya’da terörizmi övdü¤ü
gerekçesiyle “flehit” kelimesi-
nin medyada kullan›lmas›n›n
yasaklanmas› için yasal giri-
flim bafllat›lm›fl. 

Rusya Federasyonu Kon-
seyi Uluslararas› ‹liflkiler Ko-
mitesi baflkan Yard›mc›s›  Zi-
yad Sabsabi, medyan›n anla-
m›n› bilmeden kulland›¤› bu
kelimeler yerine “katil” ve
“suçlu” gibi terimler seçmesi-
nin potansiyel teröristlerin ce-
saretini k›raca¤›n›  belirtmifl.

fifieehhiitt kelimesi yerine kkaattiill
ve ssuuççlluu kelimesinin kullan›l-
mas›n› isteyenler, elbette bun-
lar›n anlam›n›n, ne oldu¤unu ,
niye kullan›lmas› gerekti¤ini
bilmektedirler.

fifieehhiitt kelimesini yasakla-
yanlar soruna s›n›fsal bak-
maktad›rlar. Onlar›n as›l kor-
kusu, halk› ve vatan› için ölen-
lerin, flehitli¤in halk› etkile-
mesidir.  

Oysa kapitalizmin art›kla-

r›, sosyalizme dair, sosyalizmi
ça¤r›flt›racak ne varsa onlar›
birer birer literatürden silmek
istiyorlar.

AAmmaa yyaann››ll››yyoorrllaarr!! Rus
halk› flehitlik kavram›na uzak
de¤ildir. Zira sadece Hitler fa-
flizminin Sovyet ana vatan›n›
iflgal etti¤i  y›llarda faflizme
karfl› büyük direnme savafl›n-
da flehitler verildi.

20 milyon Sovyet vatanda-
fl› faflizme karfl› direnme sava-
fl›nda flehit düfltü. Sovyet halk-
lar› ev ev, sokak sokak vatan›-
n› savundu. Neredeyse bu
kahraman halk›n evlatlar› her
evden bir flehit verdiler.

Anavatanlar›n› böyle kur-
tard›lar. Çarl›¤›  y›karak Sov-
yet iktidar›n›  böyle kurdular.
K›sacas› flehitleriyle gelece¤in
önünü açt› Sovyet halklar›. 

Bugün ise bir tarih yazan
flehitlerin ismi unutturulmaya
çal›fl›l›yor. Ama as›l korku on-
lar nezdinde sosyalizmdir.

AKP AB ve NATO için
tafleronluk yap›yor 

Yunanistan Parlamentosu’nda, Sol Birlik
Partisi (SYNASP‹SMOS) milletvekili The-
odoros Driças taraf›ndan 20 Nisan günü
Berna Y›lmaz ve Ferhat Tüzer’in tutuklan-
mas›na iliflkin D›fliflleri Bakanl›¤›’na soru
önergesi verdi.

Soru önergesinde Ferhat ve Berna’n›n
Türkiye'de üniversitelerin özellefltirilmesini
protesto etmek için yapt›klar› eylem yüzün-
den tutukland›klar› belirtildi. Soru önergesi-
nin devam›nda flu soru soruldu:

“Bu iki ö¤rencinin haklar›n›n korunmas›,
serbest b›rak›lmalar›n›n güvence alt›na al›n-
mas› için ve komflumuz Türkiye'de özgür-
lüklerin kal›c›laflmas› için Avrupa Birli¤i
çerçevesinde ve ikili düzeyde hangi ad›mla-
r› atacaks›n›z?”

Soru önergesinin d›fl›nda, Kamu Çal›flan-
lar› Federasyonu ADEDY, Yunanistan Dev-
rimci Komünist Hareketi, Uluslararas› Sa-
vafl Karfl›t› Hareket de; T.C. Adalet Bakanl›-
¤› ve D›fliflleri Bakanl›klar›na gönderdikleri
mailler ve fakslarla Berna ve Ferhat'›n tu-
tuklanmalar›n› protesto ettiler. 

Yunanistan
Parlamentosu'nda

Berna Ve Ferhat ‹çin
Soru Önergesi
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Paris Özgürlük Komitesi çal›-
flanlar› 23 Nisan günü, Almanya’da
tutuklu bulunan Faruk Ereren için
Almanya’n›n Paris Konsoloslu¤u
önünde bir eylem yapt›.

Eylem de Frans›zca “Faruk Ere-
ren'e Özgürlük” pankart› aç›larak,
Alman Devleti'nin hukuksuzlu¤u

protesto edildi ve Faruk Ereren’e
özgürlük istendi. Frans›zca ve Al-
manca “Faruk Ereren’e Özgürlük”
sloganlar› at›ld›.

Özgürlük Komitesi çal›flanlar›
Faruk Ereren serbest b›rak›l›ncaya
kadar her hafta Almanya konsolos-
lu¤u önünde eylemlerinin devam
edece¤ini bildirdi. 

2288 NNiissaann''ddaa FFaarruukk EErreerreenn
dduurruuflflmmaass››nnaa ddeevvaamm eeddiillddii

28 Nisan'da itirafç› Ulutan
Gün'ün flahit olarak dinlendi¤i

Faruk Ereren davas›, Ulutan
Gün'ün dinleyiciler ve avuk-
atlar taraf›ndan yüzünün sak-
lanmas›na itiraz edildi.

Ereren'in avukat›n›n: "Ben flahitin
sadece sesini duymak de¤il ayn›
zamanda verdi¤i cevaplarda mimi-
klerini de görmek istiyorum" deme-
si üzerine, çok fazla bir de¤ifliklik
yap›lmadan duruflmaya baflland›.
Kimlik tespitinden sonra, güvenlik

gerekçesi ile ikameti verilmeyerek
sorulara geçildi.

Hakimin sorular› üzerine,
Devrimci Sol'la nas›l tan›flt›¤›n›
hangi çal›flmalar› yapt›¤›n› ve örgüt
yap›lanmas› DHKP-C'nin ne zaman
kuruldu¤u üzerine bilgiler verdi.
Hakimin bir çok sorusuna "Üzerin-
den çok zaman geçti, bilmiyorum,
hat›rlam›yorum, benim dönemimde
yoktu vb." cevaplar veren itirafç›y›,
bu sefer hakim kendisi ayn› soruyu
bir çok aç›dan sorarak flahitten isim
almaya çal›flt›. Hakimin ›srarla

merkez komitesinin kimlerden olu-
stu¤una dair isim almak istemesine
bu kez itirafç› "Biraz önce söyle-
di¤im gibi ben size isimler söyler-
sem, bu sadece bir fantazi ve tah-
minden ileri gitmez bu fantazilerde
sizin iflinize yaramaz" demesi üzeri-
ne salonda bulunan seyirciler yük-
sek sesle gülmeye baslamas›yla bir-
likte, savunma Avukat›da Hakimi
uyararak, "Bir flahitin hakimi uyar-
mas›n›n ne anlama geldi¤ini asl›nda
kendisinin bilmesi gerekti¤ini"
belirtmesi üzerine, düstü¤ü zor
durumdan kurtulmak için
duruflmaya ara verildi. Aradan
sonra devam eden duruflma yine
ayn› içerikte soru ve cavaplarla
devam etti. fiahitten istedi¤i cevap-
lar› alamayan hakim, flahiti bir daha
dinlemek istedi¤inin sinyalini vere-
rek savc›n›n ve avukatlar›n soru-
lar›ndan sonra mahkemeyi bitirdi.

Almanya Hamburg Anadolu
Gençlik, 22 Nisan  günü “Paras›z
E¤itim” istedikleri için tutuklanan
Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz için
Türkiye Konsoloslu¤u önündeydiler.

Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz
adl› Gençlik Federasyonlu ö¤ren-

ciler, 14 Mart günü, Abdi
‹pekçi Spor Salonu’nda dü-
zenlenen Devlet Bakanl›¤›
Roman Çal›fltay›’nda, Tay-
yip Erdo¤an’›n konuflma
yapt›¤› s›rada “Paras›z E¤i-
tim ‹stiyoruz Alaca¤›z” ya-
z›l› pankart açm›fllar ve de-
vam›nda da gözalt›na al›na-
rak tutuklanm›fllard›.

Hamburg Anadolu Gençlik,
Konsolosluk önünde yapt›klar›
aç›klamada “Paras›z E¤itim”in her-
kesin hakk› oldu¤unu belirterek, 14
Mart 2010'dan bu yana tutuklu bu-
lunan "Ferhat Tüzer ve Berna Y›l-
maz’a Özgürlük" istediler.

Avrupa’da

Faruk Ereren'e Özgürlük

Özgürlük Ça¤r›s›
43. Haftada

Özgürlük ça¤r›s› 43. haftas›nda
Almanya’n›n Köln kentinde bulu-
nan Dom kilisesi önünde devam et-
ti.

24 Nisan Cumartesi günü yap›-
lan eylem de, tutuklu Anadolu Fe-
derasyonu çal›flanlar› Nurhan Er-
dem, Cengiz Oban, Ahmet ‹stan-
bullu’nun resimlerinin bulundu¤u
ve Almanca Özgürlük istenen pan-
kartlar aç›ld›. Bunun yan› s›ra Tür-
kiyeli devrimci tutsak Faruk Ere-
ren’e iliflkin de dövizler aç›ld›.

Eylem boyunca Almanca ve
Türkçe sloganlar at›ld› ve bilgilen-
dirme yap›larak Dusseldorf’ da de-
vam eden mahkemelere kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›.

Avrupa’da Ferhat ve
Berna’ya Özgürlük
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25 Nisan günü Londra Anadolu
Halk Kültür Merkezi'nin 'Gelenek-
sel 1 May›s pikni¤i' yap›ld›.

Manor Park'ta yap›lan piknikte,
davul zurna eflli¤inde halaylar çe-
kildi, oyunlar oynand›. Bir taraftan
da 'Güler Zere' formal› ve 'Dev-
Genç' formal› kardefl tak›mlar› tara-
f›ndan futbol turnuvas› yap›ld›. 

Piknikteki prog-
ramda 1 May›s’›n k›-
sa tarihcesi okundu
ve Turkiye'deki '77 1
May›s›n'dan günü-
müze k›sa kesitler an-
lat›ld›. Yap›lan ko-
nuflmada; "Türki-
ye’deki 1 May›s’ta
ödenen bedeller, mü-

cadeledeki ›srarc›l›k ve
örgütlenmedeki kararl›l›-
¤›m›zla, 31 y›l sonra na-
s›l Taksim’i tekrardan 1
May›s alan› olarak geri

ald›¤›m›z ve 1 May›s’›n burda da
ayn› his ve coskuyla yaflanmas› ge-
rekti¤ine vurgu yap›ld›.

Bilgi yar›flmas›n›n da yap›ld›¤›
piknikte Grup Yorum’un ve halk
müzigi sanatç›lar›n›n türküleri ve
flark›lar› dinletildi. 

Pikni¤e 150 kifli kat›ld›.  

Avrupa ülkelerinde yafl›yoruz.
Sorunlar›yla, dertleriyle, tasas›yla
sevinçleriyle yüre¤imizin bir yar›s›
hep memleketimizde. Ne tam olarak
ükmizden kopabiliyoruz, ne de ya-
flad›¤›m›z Avrupa ülkelerinden his-
sediyoruz kendimizi. Asl›nda bunda
anormal olan birfley de yok. Nas›l
yafl›yorsak düflüncelerimiz ve ruh
halimiz de ona göre bi-
çimleniyor. 

Gerek ülkemizde,
gerek yaflad›¤›m›z Av-
rupa ülkelerinde halk›-
m›z say›s›z sorunlar ya-
fl›yor. Gençlerimizin
büyük bir ço¤unlu¤u ifl-
siz. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün
2009 y›l›nda yapt›¤› bir araflt›rmaya
göre 15-65 yafl aras› çal›flabilir du-
rumdaki her 6 göçmenden birisi ifl-
siz. Göçmenler için bir Alman’a
oranla iflsiz kalma oran› 2.2 kat daha
yüksek. Meslek e¤itimi alm›fl çal›fla-
bilir göçmenlerde iflsizlik oran› yüz-
de 12. En kolay ifl bulma imkan›na
sahip olan yüksek okul mezunlar›n-
da her 5 göçmenden 1’i iflsiz. 

Sonuç olarak Avrupa ülkelerinde
de özellikle göçmenler aras›nda cid-
di anlamda iflsizlik yaflan›yor. Bu-
nun yans›mas› ayr›mc›l›k, ›rkç›l›k
olarak ç›k›yor karfl›m›za. Irkç›l›k ya-
flam›n her alan›nda hissedildi¤i gibi
yasalarla da desteklenmektedir. An-
cak yaflad›¤›m›z Avrupa ülkelerinde
tüm ›rkç› politikalara, afla¤›lanmala-

ra karfl› ülkemizde yaflanan sorunla-
ra karfl› oldu¤umuz duyarl›l›k kadar
bile bir duyarl›l›k gösterilmiyor. Se-
simizi ç›kartmad›¤›m›z oranda dana
da fazla yükleniyorlar. 

Sorunlar›m›z›n çözümünü Avru-
pa'da ›rkç› politikalar› hayata geçi-
ren ›rkç› hükümetlerden bekleme-
meliyiz. Kaderimizi ›rkç›, ayr›mc›
yasalar›n eline b›rakamay›z. B›rak-
mamal›y›z. Unutmamal›y›z; Bizler

Avrupa ülkelerinde eme¤imizle va-
r›z. Biz buralarda “s›¤›nt›” de¤iliz.
Emperyalistler bizim eme¤imizi,
al›nterimizi sömürerek zenginlik
içinde y›fl›yorlar. Çocuklar›m›za ifl
istemek de, anadilde e¤itim istemek
de, kültürümüze, geleneklerimize,
göre yaflam koflullar›n›n sa¤lanmas›-
n› istemek de bizim en temel de-

mokratik haklar›m›z-
dand›r. Haklar›m›z için
mücadele etmeliyiz.
Demokratik haklar›-
m›z için karfl›lafl›lan
polis bask›s›na karfl› da
direnmeliyiz.

Türkiyeli göçmen-
lerin “uyum”a uymad›klar›n› söylü-
yor emperypalistler. Bunda gocunu-
lacak bir fley yok. Bu bizim için
onurdur.“Uyum” dedikleri bizlerin
asimilasyonudur. “Uyum”a uyma-
mal›y›. Direnmeliyiz. Avrupa'da ya-
flad›¤›m›z ve bizden sonras› tufan
dedirten müdahale edemedi¤imizi
düflündü¤ümüz ak›fla dur diyebilir
ve kendimizi kültürümüz, kimli¤i-
mizle koruyabilir, ayakta kalabiliriz. 

Haklar›m›z için Avrupa’da da 
mücadele etmeliyiz

AVRUPA’daki B‹Z

Londra'da
1 May›s Pikni¤i

Almanya'da
Yaz›lamalar

Almanya’n›n Köln ve Neuss’a
ba¤l› Grevenbroich kentlerin de
Cepheliler taraf›ndan 23 Nisan
Cuma günü umudun kuruluflunu
selamlama ve 1 May›s’ a ça¤r›
amaçl› duvar yaz›lamalar› yap›ld›.

Yine Grevenbroich kentinde
Cepheliler ve Anti-faflist gençler
taraf›ndan ›rkç› partiler NPD ve
Pro NRW’ye ait afifller indirilerek,
Irkç› örgütlenmeler izin verilme-
yece¤i belirtildi. 
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Rekabet!
Koskoca Cumhurbaflka-

n›, Baflbakan Erdo¤an’dan
geri kalacak de¤il ya. O tak-
si duraklar›na oturursa, o da
oturur. Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül de halkç›l›k gös-
terilerine devam ediyor. Halka kan kusturanlar, halka
kan a¤latanlar, halkç›l›k flovlar›yla “imaj” düzeltiyor-
lar. 

Önce Baflbakan Erdo¤an Taksi duraklar›na u¤raya-
rak, halkla kaynaflan lider portreleri çizmeye çal›flt›.
Abdullah Gül de yapt› ayn›s›n›. 

Halkç› portre çizildikten sonra, flimdi de s›ra “bü-
yük devlet adam› portresinde. Malum, geçen hafta Er-
do¤an kendi özel foto¤rafç›s›na  “Obama ppozlar›”
verdi. Gül de tren ile t›pk›  Atatürk gibi bir Eskiflehir
yolculu¤u yapacakm›fl... 

Gösterilerin sonu yok!

TTaakkssii dduurraa¤¤››nnddaa 55 ddaakkiikkaa oottuurrmmaakkllaa hhaallkkçç››ll››kk,,
tt rreenn ppeenncceerreessiinnddee  bbiirr aann ppoozz vveerrmmeekkllee kkuurrttaarr››cc››ll››kk
oollssaayydd››...... 

Savafl ve Cehalet!
Tüketiciler Birli¤i Konya

fiubesi’nin Mevlana’n›n sözle-
rinin Do¤ufl Çay reklam›nda
kullan›lmas›n› elefltirmesine
reklamc› Sinan Çetin flöyle ce-
vap veriyor: “Ticaret düflmanl›-
¤› hayat düflmanl›¤›d›r. Dünya-
n›n en çirkin fleyi savafl. ‹nsanlar ticaret düflmanl›¤› yapmak
yerine savafl düflmanl›¤› yapmal›. Çünkü ticaretin olmad›¤›
yerde savafl olur.” (24 Nisan Milliyet)

Cahil.  
Savafllar, o ticaret bafllad›ktan sonra ç›km›flt›r zaten.... 

‹flin kural›!
23 Nisan tarihli gazetelerden:
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Terörle Mücadele Harekât

Daire Baflkan› Yüksel Babal'›n baflkanl›¤›nda 40 ilin terör
müdürünün kat›ld›¤› toplant›, Antalya'da yap›ld›. 4 gün sü-
ren zirvede PKK ve DHKP-C baflta olmak üzere yasad›fl›
örgütler ele al›nd›. Zirvenin ard›ndan müdürler için bir e¤-
lence düzenlendi. Rus revü k›zlar›n›n ard›ndan dansözlerin
yer ald›¤› gecede flampanya su gibi akt›. 

‹flin kural› bu. Önce terörle mücadele...
Sonra fuhufl, uyuflturucu, her türlü pislik serbest..

Uygarl›k!
Hollanda’da afl›r› alkol tüketimi sonucu zehirlene-

rek hastaneye kald›r›lan çocuk ve genç say›s›nda ciddi
art›fl oldu¤u belirtildi. 

Yetkililer, geçen y›l, afl›r› alkol tüketimi sonucu
hastaneye kald›r›lan çocuk say›s›n›n 330000’’ddeenn 550000’’ee
t›rmand›¤›n› belirtiler. Komaya girenlerin yafl ortala-
mas› 15.7, en küçükleri ise 11 yafl›nda... 

BBeellççiikkaa’’ddaa aallkkooll yyaaflfl›› 1111’’ee iinnmmiiflfl.... 

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii
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Her y›l May›s ay›n›n ikinci pazar› dünyada Anne-
ler Günü olarak kutlanmaktad›r. Burjuvazi herfleyi ol-
du¤u gibi annelerimize olan sevgimizin de içini bo-
flaltm›fl, o günü de bir tüketim gününe dönüfltürmüfltür.

Anneler gününe iliflkin
reklamlar haftalar önce-
sinden bafll›yor. Sigor-
tac›s›ndan, beyaz eflya-
c›s›na, emlaktan s›ra-
dan bir tüketim malze-
mesine kadar “anneler
günü” üzerinden rekla-
m› yap›l›p pazara sürü-
lüyor. 

Kapitalist tüketimi
körüklemek için anne-
lerimize olan sevgimiz
kullan›l›yor, sömürülü-
yor. Anneler günü ol-
du¤unda hat›rlanan an-
neler, Bir kaç yafll›lar yur-
duna yap›lan ziyaret görüntüleri... sistem böylece “an-
nelere ne kadar çok de¤er verdi¤ini, onlar› unutmad›-
¤›n› göstermifl” oluyor!

Oysa anneleri a¤latan kimdir? Binlerce, yüzbinler-
ce annemiz var gözü yafll›. Açl›kla, yoksullukla
bo¤uflan, çocu¤una süt alamayan annelerimizi a¤latan
bu düzen de¤il mi? Analar›n yüre¤ini yakan bu düzen
de¤il mi? Evlatlar› coplayan, iflkenceyle katleden, ha-
pishanelere atarak analar›n yüre¤ini yakan bu düzen
de¤il mi? Annelere k›yan düzenin anneler için “gün”
düzenlemesi, anneleri hat›rlamas›, ne kadar samimidir.
Mesele samimiyet meselesi de de¤il. Kapitalist sistem
her fleyi kullan›yor. Tüm duygular›m›z› tüketim için
kullan›yor. 

Biz annelerimizi y›lda bir kez hat›rlamay›z. Y›lda
bir kez, bir demet çiçek vermek, bir hediye almak an-
nelere olan sorumlulu¤umuzu yerine getirmek de¤il-
dir. Kapitalizm anne baba çocuk iliflkisini zaten birey-
cilefltirmifl, ç›karc› iliflkiler haline getirmifltir. Ve bi-
çimsellefltirmifltir. 

Milyonlarca anan›n a¤lat›ld›¤› düzende y›lda bir
demet çiçek alarak annelerimize karfl› olan sorumlu-
luklar›m›z› yerine getirmifl olmay›z. Analar›m›z›n a¤-
lat›lmad›¤› bir düzeni kurmak, dünyan›n tüm analar›-
na en güzel hediyemiz olacakt›r. 

‘Anneler Günü’

Mobese ‹çin F›rsat 
‹zmir’de peflpefle gerçek-

lefltirilen üç cinayetten son-
ra, televizyon kameralar› bir
kaç kifliyi bulup konufltur-
mufllar; habere göre vatan-

dafl her yere acilen mobese
istiyormufl. 

Diyelim, vatandafl›n so-
ka¤›nda olay oldu, soka¤›na
mobese. Evine h›rs›z girdi,
evine de mobese..   

Ne olacak bu iflin sonu?

Hileli Demokratikleflme! 
12 Eylül generallerinin, hükümetlerinin yarg›lanmas›n›

engelleyen Anayasan›n 145. maddesi kald›r›ld›› de¤il mi?

Öyle aç›kland›. fiimdi söz konusu kifliler yarg›lanabilir öyle
mi? Öyle deniyor. Ama siz öyle san›n. 

Gerçek flu ki, zaten o dönemin hemen tüm suçlar› ve suçlu-
lar› için “zaman afl›m›” dolmufl veya dolmak üzere. 

Meclis kürsüsünde idam edilenlerin isimlerini falan okuya-
rak flov yapan riyakarlar ve ç›karc› alçaklar güruhu, BDP’nin
bu suçlarda “zaman afl›m›n›n kald›r›lmas›” önerisini ise red-
dettiler. 12 Eyülülcüler’i gerçekte yarg›lamaya hiç ama hiç niy-
etleri olmad›¤›n› gösterdiler. 

Bu “red”den sonra, denilebilir ki, iki kere riyakar, iki kere
ç›karc›, iki kere alçakt›rlar. 

Turistik Amaçl›
Nuh’un Gemisi

Hong Kong’lu bilim adam› oldu¤unu iddia eden bir grup
kifli, A¤r› Da¤›’n›n tepesinde Nuh’un Gemisi’nii bulduklar›n›
aç›klam›fllar. 

Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay da bunun üzeri-
ne flu aç›klamay› yapm›fl: “Nuh’un Gemisi’nin A¤r›’da
oldu¤una inan›l›yorsa, bunu desteklerim. Dünya bunu
konuflursa, Türkiye’yi konuflur... Tüm Yunan tanr›lar›n›n
Olimpos’ta oldu¤una nas›l inan›yorlar? Bunun üzerine kitap-
lar yaz›lm›fl, filmler çekilmifl. Turizm hareketini düflünün...”

Bilim adamlar› defalarca aç›klam›flt›r; A¤r› Da¤› bölges-
inde bir gemiyi 4 kilometre yukar›ya kald›racak bir do¤a olay›
hiç olmam›flt›r. Ama Turizm Bakan› için bunun önemi yok.
Zaten o meseleye bilimsel de¤il, turistik bak›yor..  

Kullanma!
CHP Milletvekili Canan Ar›tman; hasta bir Ermeni için Bafl-

bakan’dan yard›m ister. Gerekçesi fludur; “24 Nisan yaklafl›rken
darda kalan bir Ermeniye uzat›lan el Türkiye’nin büyüklü¤ünü
gösterir” diyor. Erdo¤an bu sözler üzerine “peki olur” der. Ve el
birli¤iyle Türkiye’nin büyüklü¤ünü gösterirler.

bir hasta Ermeni’nin talebini istismar ederek gösterilen
büyüklük nas›l bir büyüklük olabilirse?

Bunlara bak›nca bir kez daha sormadan edemiyor insan.
Bunlar›n kullanmayacaklar›, istismar etmeyecekleri bir fley
var m›d›r acaba?
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Grup Yorum 25. Y›l Konseri
ÇÇeeyyrreekk AAss››rrll››kk SSeerrüüvveenn,, ‹‹nnöönnüü SSttaaddyyuummuu’’nnddaa......

Kuruldukları 1985
yılından itibaren bu
topraklardan besle-
nip, ezilenlerin şarkı-
sını söylediler. Yoksul
halkın, itilmişlerin,
yok sayılanların, bas-
kı altında yaşayanla-
rın sesi soluğu oldu-
lar. Halkın sanatını
yapmayı Pir Sultan
Abdallar’dan, Ruhi
Sular’dan öğre-
nip, onlardan öğ-
rendiklerini dünya
halklarının zen-
ginlikleriyle birleş-
tirdiler.

GGeelleenneekksseelliinn
eenn ggüüzzeell yyaannllaarrıınnıı
aallııpp yyeenniiddeenn bbii--
ççiimmlleennddiirreerreekk,, yyaa--
rrıınnıınn eezzggiilleerriinnii
bbeesstteelleeddiikklleerrii 2255
yyııll bbooyyuunnccaa,, ddooğğ--
rruu bbiillddiikklleerrii yyooll--
ddaann bbiirr aann bbiillee
aayyrrııllmmaaddaann ggeellddii--
lleerr bbuuggüünnee...... SSaa--
yyııssıızz eennggeelllleerrllee kkaarrşşıı--
llaaşşttııllaarr,, aaddllaarrıı ""yyaassaakk--
llıı ggrruupp""aa ççııkkttıı,, rreessmmii--
ssii//öözzeellii ttüümm eekkrraannllaarr
oonnllaarraa kkaappaattııllddıı aammaa
oonnllaarr ttüümm bbuunnllaarrıı
oonnuurrllaa ggööğğüüsslleemmeessiinnii
bbiillddiilleerr.. TTüümm eennggeellllee--
mmeelleerree vvee ssaannssüürree
rraağğmmeenn aallbbüümmlleerrii ççookk
ssaattttıı,, kkoonnsseerr ssaalloonnllaarrıı
ddoolldduu ttaaşşttıı..

Bugüne kadar ya-
yınlanmış 20 albüm-

le, yurtiçi ve yurtdışın-
da yüzlerce konserle,
eylem alanlarında
halkla, grev alanla-
rında işçi ve memur-
larla, forumlarda öğ-
rencilerle, yıkımlarda
yoksul gecekondulu-
larla, depremzedeler-
le, selzedelerle, gö-
çük altında kalan ma-

den işçileriyle, top-
rakları işgal edilen
mazlum halklarla da-
yanışma içinde, her
anı onurlu ve dolu
dolu geçen 25 yılını
kutlamaya hazırlanı-
yor şimdi Grup Yo-
rum.

1122 HHaazziirraann 22001100
CCuummaarrtteessii ggüünnüü ssaaaatt
2200..0000''ddee,, BBeeşşiikkttaaşş
İİnnöönnüü SSttaaddyyuummuu''nnddaa
ttaarriihhii bbiirr ggüünn yyaaşşaannaa--

ccaakk.. İİssttaannbbuull''uunn oorrttaa
yyeerriinnddeenn,, oonn bbiinnlleerrccee
ddiinnlleeyyiicciissii iillee bbiirrlliikkttee
yyüükksseelltteecceekk YYoorruumm--
ccuullaarr,, ssoossyyaalliizzmmiinn ggüürr
vvee ccooşşkkuulluu sseessiinnii.. 2255
yyııllllııkk sseerrüüvveennlleerriinnii aann--
llaattaaccaakkllaarr ddiinnlleeyyiicciillee--
rriinnee...... BBüüyyüükk bbiirr kkoo--
lleekkttiivviizzmmiinn üürrüünnüü
oollaann şşaarrkkııllaarrıınnıı,, mmaarrşş--
llaarrıınnıı,, ttüürrkküülleerriinnii ssööyy--

lleeyyeecceekklleerr ddiinnlleeyyiicciillee--
rriiyyllee bbiirrlliikkttee hheepp bbiirr
aağğıızzddaann..

Ruhi Su'dan Na-
zım Hikmet'e, Pablo
Neruda'dan Victor
Jara'ya bütün usta
bildiklerini, öğretmen-
lerini de selamlaya-
caklar tek tek. Onlar-
dan öğrendikleriyle,
onların yolundan yü-
rüyüp yarına onların
da düşlerini taşımanın

onurunu haykıracak-
lar...

6600 kkiişşiilliikk kkaaddrroossuuyy--
llaa şşeeff OOrrhhaann ŞŞaallllııeell
yyöönneettiimmiinnddeekkii sseennffoonnii
oorrkkeessttrraassıı ddaa eeşşlliikk
eeddeecceekk oonnllaarraa kkoonnsseerr
bbooyyuunnccaa...... VVee bbuuggüü--
nnee kkaaddaarr YYoorruumm''uunn
aallbbüümmlleerriinnee sseesslleerriiyy--
llee,, şşiiiirrlleerriiyyllee,, üürreettiimm--
lleerriiyyllee kkaattııllaann ssaannaattççıı

ddoossttllaarrıı ddaa oollaaccaakk
oo ggüünn oorraaddaa..

Kolkola halay-
lara durulacak yi-
ne, yarına dair
güzel düşler,
umutlar yeniden
ve yeniden yeşe-
recek. Yorum'un
ezgileri on binle-
rin katılımıyla ço-
ğalacak ve boğa-
zın serin rüzgarıy-
la o gün orada
olamayanlara ula-
şacak, hapishane-

lerin kör karanlık hüc-
relerinde direnenlerin
yüreklerine güç kata-
cak...

1122 HHaazziirraann''ddaa 2255
yyaaşşıınnıı kkuuttllaayyaaccaakk,, nnii--
ccee 2255 yyııllllaarraa ddooğğrruu
yyüürrüüyyüüşşüünnee ddeevvaamm
eeddeecceekk YYoorruumm..

Bu görkemli yürü-
yüşü birlikte adımla-
maya çağırıyor Grup
Yorum, tüm dinleyici-
lerini...


