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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“ﬁu anda ülkemiz ve dünyan›n gelece¤i aç›s›ndan üstlendi¤imiz rolü bu rolün a¤›rl›¤›n› ve büyüklü¤ünü çok daha iyi anlad›¤›m› san›yorum.”
ﬁengül Akkurt

Yitirdiklerimiz
14 May›s - 20 May›s

Mustafa
ALBAYRAK

Grup Yorum 25 Y›ld›r Hep Oldu¤u Gibi
Kavgan›n Ortas›nda, Halk›n›n Yan›ndayd›
Kuruldu¤u günden bu yana böyleydi bu; nerede bir direniﬂ
varsa, orada oldu hep. Duydular
ki, ö¤renciler yürüyor, davullar›n›, sazlar›n›, gitarlar›n› kap›p
düﬂtüler yola.. Duydular ki
iﬂçiler ﬂurada direniﬂtedir.
Türkülerini yanlar›na al›p bir
solukta koﬂtular oraya. Tutsak
ailelerinin eylemlerinde, memurlar›n eylemlerinde, yoksul gecekondu halk›n›n direniﬂlerinde,
ayd›nlar›n eylemlerinde ora-

dayd›lar... Anmalarda yan›m›zdayd›lar,
ac›m›z›n ve öfkemizin sesi oldular...
Kutlamalarda da yine aram›zdayd›lar,
coﬂkumuza coﬂku katmak için...
25 y›ld›r, ülkemizin dört bir yan›nda
Grup Yorum’la ya da onun türküleriyle
yürüdük, onun türkülerini söyledik iﬂgallerde. Mitinglerde onun marﬂlar›yla
sarst›k meydanlar›, pikniklerde onun
türküleriyle halay çektik..

12 H aziran’da Yine G rup
Yorum’la Olaca¤›z

Taleplerimizle Ankara’ya
yürüyoruz!
Gençlik Federasyonu öncülü¤ünde
sürdürülen paras›z e¤itim istiyoruz
alaca¤›z kampanyas› yeni bir
aﬂamaya geldi. Art›k taleplerimizi
ﬂimdi Ankara yürüyüﬂümüz ile duyuracak, geçti¤imiz her
köyden, her kasabadan, her ilden duyuraca¤›z. Kuﬂukusuz
bu durum paras›z e¤itim konusundaki ›srar›m›z›n sonucudur. Israrl›y›z, milyonlar›n bu talebini gerçek k›l›ncaya
kadar mücadeleyi sürdürece¤iz.
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Mete Naz›m
DÖLEK

1960’ların ikinci yarısındaki devrimci gelişmenin
içinde yeralan devrimci önderlerdendir. Revizyonizmden, reformizmden kopuşun son adımında
içinde bulunduğu ve başını Doğu Perinçek’in çektiği PDA’dan koparak TKP/ML’nin kurulmasına önderlik etti. Klasik halk savaşı modelini temel alan
bir stratejiyi savundu.

Emekçi, üç çocuk babası bir devrimciydi. İstanbul
Ferahevler mahalli alan çalışması içinde yer aldı.
Bölgeyi faşist saldırılardan korumak için tutulan gece
nöbetlerinden birinde, bir sol grup taraftarlarınca
çevrildi. Silahı olmasına rağmen kullanmadı.
1 6 M a y ı s 1 9 8 0’de vurularak şehit düştü.

12 Mart cuntasına karşı silahlı mücadeleyi sürdürürken, 24 Aralık 1972 gecesi Dersim Vartinik'e
‹brahim
bağlı Mirik mezrasında bir grup yoldaşıyla birlikte
KAYPAKKAYA
kuşatıldı. Çatışmada Ali Haydar Yıldız şehit düşerken, Kaypakkaya çatışmadan bir süre sonra yaralı olarak tutsak düştü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisiyken
mücadeleye katıldı. TÖDEF faaliyetlerinde yeraldı.
Mezun olduktan sonra Elazığ Eğitim-Sen içinde
çalıştı. 1 6 M a y ı s 1 9 9 4’de ani bir rahatsızlık
sonucu aramızdan ayrıldı.

Dersim, Elazığ ve Diyarbakır'da aylarca işkencede kaldı. Direndi. 18 Mayıs
1973’de Diyarbakır işkencehanelerinde ölümsüzleşti.

1969 Sivas Divriği Tepehan Köyü doğumlu. 1988’de
mücadeleye katıldı. 1992’de Ortadoğu’da kamp çalışmalarında yeraldı. Şerafettin Şirin Malatya Kır Birliği’nde görevlendirildi. Mustafa Sefer’in şehit olmasıyla 1993 Kasım’ında Toros Kır Birliklerini oluşturmak
Maksut POLAT üzere Akdeniz’e gönderildi. Bu görevi sürdürürken
1 7 M a y ı s 1 9 9 4’de Adana’da Yeşilevler Mahallesi’nde polis tarafından katledildi.

An›lar› Miras›m›z
ﬁehitlerimizle
1 May›stayd›k
K›z›lbayrakl› kortejimiz içinde
TAYAD’l›lar›m›z›n ellerindeydi
herbirinin resmi. Bizimle birlikte
onlarda 1 May›s Alan›na k›z›l
bayrak denizi ile birlikte girdiler.
Kimler yoktu ki? ﬁengül AK KURT kz›lbayrak denizinin içinden gülümseyen gözleri ile bize
bak›yordu. Hemen yan›nda Mustafa ALBAY R A K vard›.
Mete Naz›m DÖLEK 1 May›s
Alan›na uzaklardan gelmiﬂti.
Maksut POLAT Malatya’n›n, Çukurova’n›n selamlar›n› getirmiﬂti.
Aykut KAYNAR, Bolu’nun, Ordu’nun emekçileri ile birlikteydi.
Hüseyin KILIÇ ve Zeynep
KORKMAZ Munzurlar’dan gelmiﬂti, bu tarihsel güne kat›lmak
için. Dersim halk›n›n özlemlerini

1977 Malatya doğumlu. Mücadeleye Malatya Gazi Lisesi’nde
katıldı. Daha sonra Malatya ve İstanbul’da Kurtuluş bürosunda çalıştı. Nurtepe gecekondu halkının örgütlenmesinde yeraldı. Defalarca gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı. 19 Aralık 2000
katliamı karşısında tereddütsüz feda savaşçısı olmak istedi.
ﬁengül AKKURT Bu görevi üstlendiğinde, yine tereddütsüz yürüdü zalimlerin
üstüne. Halkın adalet özleminin adı olarak 2 0 M a y ı s
2 0 0 3’te Ankara Kızılay’da feda eylemi hazırlığı içindeyken kazayla meydana gelen patlama sonucu şehit düştü.

de beraberlerinde getirmiﬂlerdi.

1 May›s kortjejinde,
k›z›l bayrak denizi içinde bizimle yürümek
için Selma KUBAT’ta
gelmiﬂti. O feda eylemini 1 May›s günü
yapm›ﬂt›. Emekçiler 1
May›s’ta alanlara ç›kt›¤›nda o da ko¤uﬂundan ç›km›ﬂ ve eylemini
hapishanenin havaland›rmas›nda gerçekleﬂtirmiﬂti.
Yine bizimle birlikte Taksim’de feda eylemi yaparak
ölümsüzleﬂen S e rgül ALBAY R A K vard›.
O gün alanda yüzlerce ﬂehidimiz ile birlikteydik. O alan› onlarla kazand›k. O alan› onlar›n can
bedeli mücadelesi ile kazand›k.
Ve bir kez daha ﬂehitli¤in ço¤almak oldu¤unu gördük, yaﬂa-

d›k. Onlarla binlerleydik. Onlarla
çoktuk. K›z›lbayrak denizi içinde
onlar›n sözleri ile dopdoluyduk.
ﬁehitli¤e dair, ﬂehit ailelerine
duygular›n› yazan ﬁengül AKKURT ﬂunlar› söylüyordu;
E m in o l un ki ﬂ e hi tl e r imi zi n
“E
kanlar› yerde kalmad›, kalmaya c a k . O nl ar › n d e v r e t t i ¤ i f e d a r uhuyla donanan yüzler, binler var
ﬂimdi. Yüzlerce binlerce evlad›n›z var. ”
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4 1 May›s Alan› zaferdir!
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Federasyonu’ndan:
Taksim bizimdir
Zafer ﬂehitlerimizindir
Sorunlar›m›z
Çözümlerimiz:
Kariyer günleri
Bu kavgada biz de var›z...
Gençlik ve örgütlenme
kurultay› yap›ld›...
Para ve bilgi... Para ve
e¤itim
Gençlikten haberler...
Ö¤retmenimiz: Basit ve
sade düﬂünece¤iz ama
asla yüzeysel de¤il...
Çocuklar, tecrit zulmüne

Ça¤r› / ‹lan
Canan Kulaks›z
ﬁenli¤i
Tarih: 11-12-13-14 May›s 2010
Yer: Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Önü ‹ZM‹R

Halklar›m›z›n Baﬂ›
Sa¤olsun!

Güler Zere ﬁehit Düﬂtü!
Güler Zere tahliyesinin
ard›ndan, "Beni ölümün k›y›s›na
getirip öyle b›rakt›lar. Yaﬂam
hakk›m gasp edildi. D›ﬂar›da
'ölme hakk›' verildi. Bunu da

unutmayaca¤›m. Henüz içeride
hasta tutsaklar var" demiﬂti.
Güler Zere’nin katili, kanser
hastal›¤› raporu olmas›na
ra¤men onu uzun süre serbest
b›rakmayan ve tedavisini engelleyen, tecrit politikalar›nda ›srar
eden AKP iktidar›d›r.
Halklar›m›z›n baﬂ› sa¤olsun.
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1 May›s Alan› Zaferdir...
Zaferimizi Büyütmeliyiz
üzbinler ak›yor 1 May›s Alan›’na; yüzbinlerin içine Cephelilerin k›z›l nehri ak›yor.... Taksim’e
aç›lan caddeler ve sokaklarda çat›ﬂ›yorduk üç senedir; ﬂimdi kan›m›zla,
terimizle ve devrimci politikalar›m›zla fethedilmiﬂ o caddeler ve sokaklardan yüzbinler geçiyor... Taksim’in miting için ayr›lan alan›na
s›¤may›p taﬂan kitle, “elveda proletarya” diyen teorik sefalete meydan
okuyor. Uzay›p giden k›pk›z›l kortejiyle alanda devrimi ve sosyalizmi
temsil ediyor Cephe. Kortej yürüyüﬂ boyunca emekçiler taraf›ndan
sar›l›p sarmalan›yor. Kortej meydanda o ana kadar ve o andan sonra
kimseye gösterilmeyen bir sahiplenmeyle karﬂ›lan›yor. Biliniyor ki,
ak›p gelen o kortej, o alanda olmay›
en fazla hakedenlerdendir. Dalc›lar’›n kortejidir o. 122 ﬂehidin kortejidir. Day›’n›n, Mahir’in kortejidir. O kortej, umudun kortejidir.
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alk Cephesi’nin 1 May›s öncesinde da¤›tt›¤› bildiri, “ TAK S‹M’‹ D‹RENEREK KAZANDIK, K‹TLESELL‹⁄‹M‹ZLE
Z A P T E D E L ‹ M ! ” diyordu. Buna
cevap veriyor uzay›p giden Cephe
korteji... Buna cevap veriyor alana
s›¤may›p yan tarafa taﬂan yüzbinler.
1 May›s 2010, Türkiye solunun son
y›llarda kazand›¤› en önemli zaferdir. Güler Zere’yi tahliye ettirdi¤imizde belirtmiﬂtik. Daha büyük kazan›mlar elde edebilir, daha büyük
zaferler kazanabiliriz. Bu gücümüz
var. Halka güvenmeliyiz. Halka güvenen ve birlik olabilen bir sol, bugünkünün ötesinde bir güç olabilir
ve mücadelenin önünü açacak sonuçlar yaratabilir.

H

989 1 May›s’›nda elde taﬂ yürüyen 5 bin Mehmet, üç yüz bin
Mehmet’in yolunu açm›ﬂt›r. Siyasi
mücadelenin özü de budur. Kitlelere güvendik. Do¤ru politikalar›n er

1

4

geç kazanaca¤›na inand›k. ‹nanc›m›za, güvenimize, kararl›l›¤›m›za sald›rd› oligarﬂi. Düzen sendikac›l›¤›yla, hatta zaman zaman reformizle
do¤rudan ve dolayl› iﬂbirli¤i içinde
tecrit edildik. Ama do¤ru devrimci
politikadan vazgeçmedik. 1 May›s’›
kazanaca¤›m›za inand›k ve kazand›k. 1 May›s yasallaﬂt›. 1 May›s Alan›’n› kazanaca¤›m›za da inand›k, o
do¤rultuda ›srarl›, kararl› bir mücadele sürdürdük. Militanca çat›ﬂmaktan, solun birli¤ini sa¤lamaya kadar
mücadeleyi her aç›s›dan, her cepheden büyütmeye çal›ﬂt›k.
ütün bu aﬂamalar boyunca, Türkiye solunun büyük bir bölümü
büyük zigzaglar çizdi. Kitle çizgisi
ad›na, s›n›ftan kopmama ad›na, alan
saplant›c›l›¤› yapmama ad›na, düzen sendikac›lar›n›n, hatta Türk‹ﬂ’in kuyru¤una tak›lmak savunuldu. Statülerde diretildi. Oligarﬂinin
çiçek tekmeleme, cam çerçeve k›rma demagojisinin etkisi alt›nda “taﬂ
atanlarla birlik olmay›z” denilip
düzen güçlerine gidildi. 2004’te oldu¤u gibi, bir yanda Saraçhane’de
yap›lan mitingle statüler parçalan›rken, statüleri perçinlemek üzere
Türk-‹ﬂ’e yedeklenenler oldu.

B

ütün bu tart›ﬂmalar, ﬂimdi art›k
bir yan›yla aﬂ›lm›ﬂ durumundad›r. Y›llarca 1 May›s’› reddeden,
sonraki y›llar boyunca 1 May›slar’›
en geri çizgiye çekmeye çal›ﬂan, daha geçen y›l, Taksim’de 1 May›s’›n
kutlanmas›n› istemek provokasyondur diyen Türk-‹ﬂ’ten Hak-‹ﬂ’e, Me-

B

1989 1 May›s’›nda elde
taﬂ yürüyen 5 bin Mehmet,
üç yüz bin Mehmet’in yolunu
açm›ﬂt›r. Siyasi mücadelenin özü
de budur. Kitlelere güvendik.
Do¤ru politikalar›n er geç
kazanaca¤›na inand›k.

mur Sen’e kadar gerici sendikalar› 1
May›s Alan›’na gelmek zorunda b›rakan bir kararl›l›k sergilenmiﬂtir.
Y›llarca bizi “alan fetiﬂizmi”yle eleﬂtiren, biz çat›ﬂ›rken Ça¤layan’da veya Kad›köy’de Türk-‹ﬂ’in yede¤inde
1 May›s kutlayan kitle kuyrukçular›n› 1 May›s Alan›’na toplayan bir politika hayata geçirilmiﬂtir.
May›s 2010, solda bir rehavetin
kayna¤› olmamal›d›r. Kimileri,
Taksim’in aç›lmas›n› demokratikleﬂme yolunda önemli bir ad›m diye
adland›rd›lar. Böyle bir ﬂey yoktur.
Taraf gazetesi, 2 May›s günü, 1 May›s eylemini ﬂu baﬂl›kla duyurmuﬂtu, “Bu tabumuz da sizlere ömür”...
‹ktidar yalakas› bir baﬂl›k oldu¤u
aﬂikar; fakat biz baﬂl›ktaki as›l yanl›ﬂa dikkat çekmek istiyoruz. Ülkemizde yasaklar›n yar›n yine olmayaca¤›n›n garantisi olmad›¤› gibi,
yar›n 1 May›s 1977 katliam› gibi
katliamlar› yaﬂamayaca¤›m›z›n da
bir garantisi yoktur. Bugün olmad›,
yar›n olmayaca¤›n›n garantisi
ne? 1 May›s 1977 katliam›n› aç›¤a
m› ç›kard›lar? Katilleri yarg›lad›lar,
a¤›r cezalara m› çarpt›rd›lar? Hay›r!
Peki bunu niye yapmad›lar? Dönemin baﬂbakan› Süleyman Demirel
yaﬂ›yor. Hangi iktidar, hangi yarg›
Demirel’e 1 May›s katliam›n› sordu? .. Taksim’in 1 May›s mitinglerine aç›lmas›, haklar ve özgürlükler
mücadelesinde bir kazan›md›r.

1

May›s Alan›’ndaki kitlesellik çok
önemlidir, büyük bir güçtür, büyük bir moral olmuﬂtur tüm devrimciler ve halk için. Ama solda bu da
bir rehavete yolaçmamal›d›r. 1 May›s Alan›’n› dolduran yüzbinler, bize daha çok çal›ﬂmam›z, daha çok
sorumluluk üstlenmemiz, daha iddial› ve daha güvenli olmam›z gerekti¤ini hat›rlat›yor. 1 May›s Alan›’na akan yüzbinler, gücümüzdür.
Kitleleri örgütlemek zorunday›z.

1

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

010 y›l›n›n 1 May›s’›nda ‹stanbul Taksim Alan›’na bakanlar›n
görece¤i, emperyalizmin ve oligarﬂinin bütün sald›r› ve imha politikalar›na ra¤men devrimci mücadelenin ve halk›n bu mücadeleye kat›l›m›n›n bitirilemedi¤idir. 1 May›s
Alan›’nda görülen, devrimin yenilmezli¤i ve sosyalizm ideolojisinin
yok edilemeyece¤idir. O alan, bunun tart›ﬂ›lmaz kan›t›d›r.

2

olun büyük bir bölümü yeni bölünmeler, parçalanmalar yaﬂar,
ideolojik veya örgütsel krizler içinde bocalarken, Cephe, kitleselleﬂerek ç›k›yor 1 May›s Alan›’na. Bu,
kendili¤inden meydana gelmiﬂ bir
sonuç olmad›¤› gibi, bir güne iliﬂkin bir görünüm de de¤ildir.

S

›z›l bir nehir gibi yürüyen o
kortej, y›llar›n eme¤idir, ony›llar boyunca ödenen bedellerdir,
do¤ru devrimci önderliktir, Çiftehavuzlardan Çaytaﬂ›’na, Sibel Yalç›n direniﬂinden Eminönü iﬂçilerinin direniﬂine, Gazi ayaklanmas›ndan ölüm oruçlar›na kadar say›s›z
direniﬂ destan›n›n ürünüdür.. Büyük bir kesim erirken biz güçleniyorsak, bu direniﬂ çizgisinin istikrar›,
kararl›l›¤›, kesintisizli¤i sonucudur.

K

u sonucun yarat›lmas› esas olarak ideolojimizin, en zor koﬂullarda bile halka ve harekete güvenimizi, devrimi inanc›m›z› kaybetmememiz, oligarﬂinin tüm imha politikalar›na ra¤men devrimci çizgimizden vazgeçmememiz, her koﬂul alt›nda direnmeyi ve örgütlenmeyi
sürdürmemizle mümkün olmuﬂtur.

B

May›s 2010’un önemli kazan›mlar› olacakt›r. 1 May›s Alan›’ndaki o tablo, solun 1 May›s’›
örgütleyen gerçek güç olmas›,
provokasyon demagojilerini, devrimcilere yönelik “terör” demagojilerini boﬂa ç›kartm›ﬂt›r. 1 May›s
2010, devrimcili¤in ve devrimci
mücadelenin, halk›n gözünde yeniden daha meﬂru ve hakl› bir zemine
oturmuﬂ olmas› aç›s›ndan önemlidir. Kuﬂku yok ki, o kortejlerde yürüyenlerin siyasi kimli¤ini herkes
biliyordu. Ama onbinlerin, yüzbinlerin meﬂrulu¤u, “terör örgütü, ya-
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sad›ﬂ› örgüt” söylemini daha baﬂtan
etkisizleﬂtirmiﬂti ve bu nedenle faﬂist, gerici bas›n dahi, bu kez bu
söylemlere fazla baﬂvuramad›.
rak çekiçlerin ç›kar›ld›¤›, isimlerin de¤iﬂtirildi¤i, söylemlerin
yumuﬂat›ld›¤›, renklerin bile k›z›ldan baﬂka renklere do¤ru yer de¤iﬂtirdi¤i koﬂullarda, Cephe kortejinin
k›z›ll›¤›, yaln›zca “görsel” bir unsur olmay›p devrim ve sosyalizm
kararl›l›¤›n›n ifadesidir. Bu kararl›l›¤›n simgeleri, onbinlerin, yüzbinlerin sayg›s›, sempatisi ve sahiplenmesiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r.

O

Orak çekiçlerin ç›kar›ld›¤›,
isimlerin de¤iﬂtirildi¤i,
söylemlerin yumuﬂat›ld›¤›,
renklerin bile k›z›ldan baﬂka
renklere do¤ru yer de¤iﬂtirdi¤i
koﬂullarda, Cephe kortejinin
k›z›ll›¤›, yaln›zca “görsel” bir
unsur olmay›p devrim ve sosyalizm
kararl›l›¤›n›n ifadesidir.
010 1 May›s›, 12 Eylül sonras› n›n en kitlesel gösterisidir. Bu
kitle, salt ekonomik haklar›, salt özlük haklar› için toplanan bir kitle de
olmay›p, devrimci ilerici sloganlar
etraf›nda toplanm›ﬂ bir kitledir. Bu
kitle, katledilenlerin hesab›n› soran,
adalet isteyen bir kitledir. Bu kitle,
elbette kendi içinde çeﬂitli farkl›l›klar bar›nd›rmakla birlikte, devrime
ve sosyalizme umut olarak bakan
bir kitledir. Belki gerçekleﬂebilirli¤ine dair tereddütleri vard›r, belki solda uzun y›llar yarat›lan çarp›kl›klar sonucunda, sosyalizme dair
tereddütleri vard›r, onlar›n tereddütlerini yenmek bizim görevimizdir
ve 1 May›s Alan›’nda gördü¤ümüz
odur ki, onlar buna aç›kt›r.
010 1 May›s›, kitleselli¤iyle,
coﬂkusuyla, alandan yay›lan politik ve ideolojik gücüyle geniﬂ kesimleri etkilemiﬂtir. Er geç kazanaca¤›z derken, do¤ru devrimci politikalar›m›za ve halka güveniyorduk.
Bu 1 May›s, soolun kendine ve hal k a güvenini pekiﬂtirirken,, halk›n
da sola güven duymas› aç›s›ndan
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2

ö ne ml i di r.
deolojimize, politikalar›m›za ve
halka daha çok güvenmeliyiz. Bu
güven, bize, devrimimizin karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤u tüm zorluklar›n üstesinden gelecek gücü verecektir.
Do¤ru politikalarda ›srar etti¤imizde, kitlelerin zamanla bu politakaya
sahip ç›kt›¤›n› gördük. Halka güvenerek politika yapman›n do¤rulu¤u,
gelece¤i kazanmadaki gücü, bir kez
daha kan›tlanm›ﬂ oldu. Do¤ru poli t i k a l a r ve mücadelede ›srar k az a n d › r › r. 1 May›s mücadelesi bunun en somut örne¤idir.

‹

Tüm ilerici, devrimci, demokrat
güçlerin, siyasi hareketlerin ve demokratik kitle örgütlerinin elbette
bu süreçten ç›karacak önemli dersleri olmal›d›r. Solun haklar ve özgürlükler mücadelesi prati¤i, a¤›rl›kl› olarak k›sa vadeli, protesto niteli¤ini aﬂmayan, sonuç al›c› bir
program› ve kararl›l›¤› olmayan bir
pratiktir. Bu yasak savmac› tarz öylesine yerleﬂmiﬂtir ki, son derece
önemli konularda, onlarca siyasi
hareket birlikler oluﬂturmakta ve fakat o birli¤in tüm yapt›¤› yapaca¤›
“tramvay dura¤›!”nda iki bas›n
aç›klamas›ndan öteye geçmemektedir. Hay›r, haklar, özgürlükler öyle
kazan›lam›yor, meﬂrulu¤umuzu gücümüzle, örgütlenmemizle kabul ettirmek, ›srar ve kararl›l›¤›m›zla sonuç almak durumunday›z...
1 May›s Alan›’n›n kazan›lmas›
iﬂte o sonuçlardan biridir. Tam 22
y›la yay›lm›ﬂ, bedeller ödenmiﬂ bir
mücadelenin sonucudur. 1 May›s
Alan›’na akan yüzbinler, o “al›nan”
sonuçlardand›r. Ony›llara yay›lan
›srar ve kararl›l›¤›m›z›n kitlelerde
cevab›n› bulmas›d›r. Yüzbinlerin
içine akan k›z›l nehir, bir sonuçtur.
Umudumuzun 40 y›ll›k tarihinin sonucudur. Yüzbinleriyle, k›z›l nehriyle 1 May›s Alan›’nda gördü¤ümüz zaferimizdir. Ama Türkiye
devrimi bununla yetinemez. ‹ktidar›
istiyorsak, zaferimizi büyütmeliyiz.
Meydanlar› de¤il, iktidarlar› zaptetmenin peﬂindeyiz. Meydanlar›n
zapt›, o mücadelede mütevazi bir
ad›md›r yaln›zca.
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32 Y›l Sonra Kazanman›n
Coﬂkusuyla Taksim’deyiz!
Bir yer sorunu de¤il, ya da baﬂl›
baﬂ›na ﬂehitlerimizi anma da de¤ildi
Taksim ›srar›. Öncelikle biz halk›z
ve bu vatan›n her kar›ﬂ› oldu¤u gibi
bu alanda halk›nd›r. Biz, bizim olan› istiyorduk.
Sermaye sahipleri ve iﬂbirlikçi
iktidarlar için de buras› kendi irade-

6

lerini halka dayatma alan›yd›. 32
y›ld›r yasaklay›p sald›rmalar›n›n
nedeni halk›n kendi iradelerine boyun e¤mesini sa¤lamakt›. Bunun
için 1 May›s Alan›’n› yasaklamakla yetinmeyip 1 May›s’› da yasaklad›lar. Gözda¤› vermek için
sald›rd›lar, kurﬂun ya¤muruna
tutarak katlettiler.
Öncelikle
devrimciler
olarak bu sald›r›lar›n karﬂ›s›nda geri
duramazd›k,
durmad›kta. 1
May›s’ta, 1
May›s Alan›’da bizimdi
ve bizim olana kan-can
pahas›na sahip
ç›kt›k.

Panzerlerin, mermilerin, gaz bombalar›n›n karﬂ›s›na elimizde Dalc›’n›n toplad›¤› taﬂlarla ç›kt›k. Oligarﬂinin sald›r›lar›na karﬂ› direndik. Sar› sendikac›lar›n devrimcileri 1 May›s’tan tecrit etme çabalar›na karﬂ› direndik. “Sol”un
statükolar›na karﬂ› direndik. Ve
kan›m›zla, can›m›zla 1 May›s’›
kazand›¤›m›z gibi 1 May›s
Alan›’n› da kazand›k.
2010 1 May›s’›nda bu ülkenin devrimcileri
olarak, iﬂçilerle,
emekçilerler olmam›z gereken
yerde, Taksim’e
iler-
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lemek üzere
ﬁiﬂli Camii’nin

yan›ndayd›k. Bayraklar›m›z, ﬂehitlerimizin resimleri ellerimizde.
Kortejimiz disiplini ve görkemiyle
devrime nas›l yürünmesi gerekti¤ini
anlat›yordu. Herkesin gözünün üzerimizde olaca¤›n› biliyorduk, bize
bakanlar devrimcileri görmeliydi.
Bu bilinçle oluﬂturduk kortejimizi.
En öndeki pankartlar›m›z›n hemen
arkas›nda oluﬂturdu¤umuz tek tip
k›yafetleriyle sancak ekibi yaﬂl›s›yla, genciyle, iﬂçisi, iﬂsizi, ö¤rencisiyle umudun ordusunu temsil ediyordu.
Sancak ekibinin hemen ard›nda
Türkiye devriminin önderleri Mahir
ve Day›’n›n resimleri taﬂ›nd›. Fiziken aram›zda olmasalarda önderlerimiz devrime giden yolda her zaman yaratt›klar› de¤erlerle, ö¤rettikleriyle yan›m›zdayd›. Bu alan›
kazan›rken verilen mücadelede oldu¤u gibi ﬂimdi alana girerkende
yan›m›zda olduklar› bu resimlerde
ve “Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu
Kavga ‹ste Buraday›z Yine Burada”
sloganlar›nda somutlan›yordu.
Mahir ve Day›’n›n resimlerinin
ard›nda “Yaﬂas›n 1 May›s” pankart›yla Umudun Çocuklar› vard›.
Devam›nda da ailelerimiz, gençlerimiz devrim kavgas›nda düﬂenle-

rimizin resimleri, k›z›l bayraklar ve
Dev-Genç flamalar›yla kortejlerini
oluﬂturmuﬂtu. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’de “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” pankart›yla yerini ald›.
“1 May›s Alan› Bizimdir, AKP
Vermedi ﬁehitlerimizle Kazand›k”,
“1 May›s 1977 Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z” dövizlerinin taﬂ›nd›¤›
kortejde, en önde Mehmet Akif Dal-

c› ve ’77 1 May›s’nda Taksim An›t›’na as›l› Dev-Genç pankart›n› gösteren pankartlar›n yan› s›ra aral›klarla; “1 May›s Alan› Bizimdir,
AKP Vermedi ﬁehitlerimizle Kazand›k”, “1 May›s 1977 Katliam›n›n Sorumlular›n› Bulup Cezaland›rmayan Tüm ‹ktidarlar Katliam›n
Suç Orta¤›d›r”, “Amerika Defol
Demek ‹çin, Açl›¤a ‹ﬂsizli¤e Dur
Demek ‹çin, Umudu Büyütmek ‹çin
1 May›s’ta Halk Cephesi Saflar›nda
Birleﬂelim” yazan pankartlar taﬂ›nd›.
32 y›l sonra Taksim yasa¤›n› k›rm›ﬂ olman›n, can bedeli direniﬂler
sonucu oligarﬂiye geri ad›m att›rm›ﬂ
olman›n heyecan› korteje coﬂku ve
kitlesellik olarak da yans›m›ﬂt›.
Herkesin yüzünde Taksim’e girecek
olman›n heyecan› okunuyordu.
Bu coﬂku ve heyecanla yürüyüﬂ
baﬂlad›. Herkesin gözü “Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ!” sloganlar›yla yürüyüﬂe baﬂlayan sancak ekibinin üzerindeydi.
K›z›l sancaklardan bir nehir görüntüsüyle Taksim’e do¤ru ak›yordu
adeta. Arama noktas›na gelene kadar sancaklar›n yan›nda onlar› izleyen kalabal›kta sanki ayr› bir kortej
gibiydi. Gözleri sürekli sosyalizmin
askerlerini temsil eden tek tiplerin
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üzerindeydi.
ﬁiﬂli’de kortejler haz›rlan›rken
Taksim’de de miting yeri haz›rlan›yordu. Sabah erken saatlerde bir
grup iﬂçi alan›n güvenli¤ini kendileri sa¤lamak için miting alan›na girdi.
Y›llard›r “güvenlik” bahanesiyle
oligarﬂi binlerce polisiyle iﬂçilerin
üzerine sald›rm›ﬂt›. ﬁimdiyse 100
iﬂçi polisin bu iﬂ için görevlendirilmiﬂ, zafer iﬂaretleriyle, sloganlar›yla alana giriyordu. ‹ﬂçilerin d›ﬂ›nda
alan kendi baﬂlar›na gelenlerle kalabal›klaﬂmaya baﬂlad›.
Alan as›l sahiplerini beklerken
onlar›n daha gelmemesini f›rsat Hüseyin Çapk›n ve korumalar›ndan
oluﬂan güruh bas›n›n karﬂ›s›nda
alanda dolaﬂarak gövde gösterisi
yapt›lar. Çapk›n ve güruhu alana
Tekg›da-‹ﬂ Sendikas› Bitlis ﬁubesi
üyesi 20 iﬂçinin gelmesinin ard›ndan alan› terk etti.
Saat 11.00 civar›nda ilk olarak
D‹SK’in pankart› ve KESK’in flamalar› ﬁiﬂli istikametinden görünüyor. ‹ﬂçiler Taksim zaferinin coﬂkusuyla “‹ﬂte Taksim ‹ﬂte 1 May›s!”
sloganlar›n› hayk›rarak alandan içeri girdiler. ‹ki sene önce daha binalar›ndan ç›karken gaz bombalar›n›n
ve tazyikli suyun hedefi olan iﬂçiler
bu kez kortejleriyle, sloganlar›yla

zaferin coﬂkusunu alana ilk taﬂ›yanlar oldular.
Sendikalar girmeye baﬂlad›¤›nda
devrimci yap›lar daha ﬁiﬂli Camii’inden fazla uzaklaﬂabilmiﬂ de¤il.
Devrimci 1 May›s Platformu sendikalar ve odalar›n ard›ndan geliyor.
Halk Cephesi korteji alana girdi¤inde saat 13.00’a gelmiﬂti. En önde bulunan sancak birli¤i arama
noktas›ndan sloganlarla sancaklar›

indirmeden yürüyüp geçti. Devrimciler “Mahir’den Day›’ya Sürüyor
Bu Kavga ‹ﬂte Buraday›z Yine Burada, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Tecrite Son, Sohbet
Hakk› Uygulans›n” sloganlar›yla 1
May›s’ta olmalar› gereken yere, 1
May›s alan› olan Taksim’e girmiﬂlerdi. En önde sancaklarla oluﬂturdu¤u k›z›l nehirle alan›n ortalar›na
do¤ru yürüdük.
Alanda ‘77’de Dev-Gençliler’in
oldu¤u yere, Taksim An›t›’na giden
Halk Cepheliler, an›t›n etraf›n› pankartlar›yla donatt›lar. ‘77’de aç›lan
Dev-Genç pankart›n›n resminin bulundu¤u pankartta an›ta as›ld›. Pankart›n alt›nda Dev-Gençliler “Asya’n›n Bat›s›nda Dev-Gençliler
Hayk›r›r” marﬂ›n› söylediler.
Alana ﬁiﬂli d›ﬂ›nda, Dolmabahçe
ve ﬁiﬂhane istikametinden de yürüyüﬂler olmuﬂ ve girmek isteyen yüzbinlerce kiﬂi vard›. Bu yüzden geç
girmiﬂtik. Alanda ö¤rendik ki biz
gelmeden direnen Tekel iﬂçileri, direniﬂi k›rmak için elinden geleni yapan sendika baﬂkanlar›n› protesto
etmiﬂ, konuﬂma yapmak isteyen
Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Mustafa Kumlu’nun konuﬂmas›na izin vermemiﬂlerdi. ‹ﬂçilerin tepkisi üzerine
Kumlu çareyi alan› terk etmekte

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

bulmuﬂtu. ‹ﬂçilerin kürsüyü k›sa süre iﬂgal etmesi esnas›nda yere düﬂen
Sa¤l›k-Sen Genel Baﬂkan› Mustafa
Kaçar’›n da kolu k›r›lm›ﬂt›.
KESK Baﬂkan› Sami Evren ve
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi
kürsüden iﬂçilere yönelik birer konuﬂma yapt›lar.
“‹ﬂkencede ser verip s›r vermeyen ‹brahim Kaypakkaya’y›, dara¤açlar›na gülümseyerek ç›kan Deniz Gezmiﬂ’i, Yusuf Aslan’›, Hüseyin ‹nan’›, yi¤it Hüseyin Cevahir’i
ve Mahir Çayan’›, ad›n› anamad›¤›m tüm devrim ﬂehitlerini selaml›yorum” diyerek

m›z için, paras›z sa¤l›k için, adalet
için burada olduklar›n› söyledi. Evren sermaye sahiplerine anlad›klar›
dilden konuﬂmak gerekti¤ini belirterek 26 May›s’taki genel greve
ça¤r› yapt›.Sami Evren’in ard›ndan
konuﬂma yapan Süleyman Çelebi;
emekçilerin 1 May›s’›n› kutlad›ktan
sonra bu zafer iﬂçi s›n›f›n›n baﬂar›s›
oldu¤unu söyledi. Çelebi konuﬂmas›nda “1 May›s 1977, Maraﬂ, Ço-

rum, Sivas katliamc›lar› yarg›lanmadan, kay›plar›n hesab› verilmeden, Türkiye yeni bir sayfa açamaz”
dedi.
Yap›lan konuﬂman›n ard›ndan,
yurtd›ﬂ›ndan yabanc› sendikalardan
80 kiﬂiyi temsilen bir konuﬂma yapan Mehmet Aksoy, “An›t› dillendirebilseydik, 33 y›l önce burada ateﬂ
emrini kimin verdi¤ini, ne bedeller
ödedi¤imizi anlatabilseydi. Yeniden
mücadeleyi birleﬂtirdik. Hepinizi
kutluyorum. Yolunuz aç›k olsun”
dedi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan kürsüye
25 y›ld›r gözalt›lar, tutuklamalar pahas›na kavgan›n türkülerini söyleyen Grup Yorum ç›kt›. “Hiç kimsenin bize bahﬂetmedi¤i, kan›m›zla,
can›m›zla kazand›¤›m›z 1 May›s
Alan›’nday›z. Bunun coﬂkusuyla
hepinizi selaml›yoruz” diyen Yorum üyelerinin söyledi¤i türküler
eﬂli¤inde halaylar çekildi.
Yorumun konseri s›ras›nda Devrimci 1 May›s Platformu’nun da
aç›klamas› okundu. Metinde “77
den beri burada ﬂehit düﬂenleri tek
tek anmak için, devrime, sosyalizme olan inanc›m›z› hayk›rmak için
buraday›z” denilen aç›klaman›n ard›ndan Çav Bella marﬂ›yla miting
sona erdi.
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32 y›l sonra Taksim’e ç›kan Halk
Cepheliler’in
kortejle 1 May›s
Alan›’na giderken duygular›n› sorduk:

1 May›s
Röportajlar›

Elif Özden :
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Ankara’dan geliyorum. Yaﬂ›m 20
ö¤renciyim.
Tabiki çok heyecanl›y›m 32 y›l
sonra buraya ç›kman›n heyecan›
var. Buras› bizim
ﬂehitlerimiz sayesinde kazan›ld›.
Direnenler sayesinde kazan›ld›, o
yüzden bunun heyecan›n› yaﬂ›yorum.
Daha önce 1 May›s’a kat›lm›ﬂt›m ama Halk Cephesi ile buraya
kat›lmak ayr›cal›k diye düﬂünüyorum. Bizim kitleselli¤imiz ve direnenlerle birkte burda olmak gerçekten farkl› bir duygu yarat›yor in-

sanda.

Cephesi kortejiyle beraber
olmak istedik. Arkadaﬂlar›m›z farkl› kortejlerde de
var. Alanday›z, Fenerbahçelilerin de her zaman halk›n
yan›nda oldu¤unu burdan
belirtmek istiyoruz.
1 May›s Alan› bizimdir,
halk›nd›r, hakl›n›nd›r bizde
bu sebepten dolay› burday›z

‹s m a il Cen giz
M u mcu:
Mesle¤im Esnafl›k Ankara’dan
geliyorum.
Katliam›n yaﬂand›¤› sene ben
daha do¤mam›ﬂt›m,
katliamdan sonra
do¤dum. Tabii hep o günün an›lar›yla büyüdük. ﬁimdi yaﬂ›m 33
Otuz üç y›l sonra meydana girece¤iz bu benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bügünde burda
olmak bu kadar ﬂehitlerden bedellerden sonra meydana gelmek çok
büyük bir anlam ifade ediyor. Halk
Cephesi kortejiyle beraber meydanda olaca¤›z. Bir Halk Cepheli olarak çok mutyum guruluyum. Halk
Cepheli kimli¤imizin yan› s›ra Fenerbahçeli olarak da geldik. Vamosbiyen gurubundan›z.
Vamosbiyen gurubu olarak Halk

R›fat
Y›ld›r›m :
Bursa’dan kat›l›yor, 34 yaﬂ›nda, iﬂçi.
Tek cümleyle söylüyorum zaferi
biz kazand›k ve 33 y›l sonra tekrar
k›rd›k tekrar kazand›k. Bu u¤urda
her zaman bedel ödemeye haz›r›z.
Haz›r oldu¤umuzu da tekrar yeniden alt›n› çiziyoruz.

Yürüyüﬂ
9 May›s
2010

Oligarﬂi sald›rmay›nca
provokasyon olmaz!
1 May›s’tan günlerce önce bas›nda, televizyonda 1 May›s’a iliﬂkin olarak, “pp rovokasyon olacak
m › ? ” sorular› ve tart›ﬂmalar› ile
adeta devrimciler zan alt›nda b›rak›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Neredeyse a¤z›n› açan, her
cümlesinin baﬂ›nda provokasyondan söz etti. Kim yapm›ﬂt›, niye
yapm›ﬂt›, neler o l m u ﬂ t u... bu sorular cevaps›z b›rak›larak, yaﬂananlar
belirsizleﬂtirilerek halk korkutulmaya çal›ﬂ›ld›.
1 May›s öncesi halk yine provokasyon beklentisi içine sokuldu.
Sanki 1 May›s için y›llarca mücadele eden emekçiler, iﬂçiler, gençler, devrimciler her 1 May›s’ta provokasyon yap›yordu?
Peki her 1 May›s’ta provokasyon olduysa, bunu yapan kimdi?

10

Hem provokasyon
ne demekti 1 May›slarda?

Asl›nda bu sorular›n cevab›n› 1 May›s’a kat›lanlar çok
özlü ve çok aç›k bir biçimde verdiler. Kimi televizyon kanallar›n›n 1
May›s sonras› yapt›¤› röportajlarda
1 May›s’a kat›lanlardan baz›lar›
ﬂöyle diyordu:
Alanda polis yok, görüyor - “A
sunuz olay da yok...”
M ü d a h a l e o l m a d › ¤ › s ü rece
- “M
o l a y d a o l m a z ”.

1 May›s 2010’da bas›n›n deyimiyle “oolay yoktu.” “Olay yoktu”, çünkü polis sald›r›s›, polis
provokasyonu yoktu.
Bundan önceki neredeyse her 1
May›s’a sald›ran, kan döken, can
alan bu devletin kendisiydi. 1 May›s 1977’de emekçileri, halk› tarayan, halk›n üzerine ateﬂ eden, bomba atan bu devletin kendisiydi.
Onlarca kiﬂiyi katleden, yüzler-

ce emekçiyi yaralayan bu devletti.
Nitekim daha sonraki 1 May›slarda
da katletmeye, sald›rmaya devam
etti oligarﬂi.
O n u n i ç i n i l l a d a p ro v o k a t ö r
aranacaksa bu ülkede tek bir
p ro v o k a t ö r v a r d › r. O da devlettir.
1 May›slar’da bir provokatör
“pp a r m a ¤ › ” arancaksa, bu parmak,
M‹T’in, J‹TEM’in, polisin,
k o n t r g e r i l l a n › n parma¤›d›r.
Y›llard›r 1 May›s Alan›’na giden onbinlerce emekçi, oraya “oolay
ç › k a r m a k ” için de¤il, eme¤in mücadele ve dayan›ﬂma günü olan 1
May›s’› kutlamak için giderler.
Katledenler, sald›ranlar, provokasyon yapanlar, y›llarca burjuva
bas›n› da kullanarak, katlettiklerini
suçlad›lar. Böylece katliamlar›n›
gizlemeye, belirsizlik yaratarak,
halk›n bilincini buland›rmaya çal›ﬂt›lar.
Katledenler onlard›. Yasaklayan
onlard›. Engel olan onlard›. Onlar›n
sald›r›lar›n›n olmad›¤› yerde sorun
da yoktur, “olay da” yoktur.

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

1 May›s
Röportajlar›
Gülhan Korkut :
Kocaeli’den geli-yorum. Yaﬂ›m 50,
emekliyim.
ﬁimdi söyleyecek
çok ﬂey var. 33 y›l önce 16 yaﬂ›n-dayken gelmiﬂtim Taksim’e. O gün
insanl›k d›ﬂ› insanlar›n k›y›m›na ﬂa-hit oldum gözlerimle gördü¤üm
ﬂeyleri 33 y›ld›r unutamad›m. Ama
mücadelenin sonunda verilen hak
ve özgürlükler savaﬂ›nda ﬂehitleri-mizle birlikte bugün yine Taksim’e
girece¤iz. O gün Dev-Genç pankar--

Bas›ndan:

MEHMET AK‹F
DALCI
MAYIS 1989...
MEHMET SÜHA ALPARSLAN
Birgün, 05 May›s 2010
77 katliam›n›n üzerinden 12 y›l,
Türkiye devrimcilerinin üzerinden
silindir geçeli ise 9 y›l olmuﬂtur.
Kitle pasifikasyonu alabildi¤ine
sürmekte, askeri-sivil cezaevleri t›ka basa dolmaya, sosyalist sistem
ise çat›rdamaya devam etmektedir.
Umutsuzluk, y›lg›nl›k henüz
aﬂ›lamam›ﬂt›r.
S›k›yönetim mahkemelerinde
toplu davalar dava olmaktan ç›km›ﬂ, yarg›s›z infaza dönüﬂmüﬂ durumdad›r.
Yine 1 May›s yaklaﬂmaktad›r.
Sübjektif koﬂullar›n alabildi¤ine
olumsuzlu¤una karﬂ›n, 1 May›s’tan
Taksim’den vazgeçmek söz konusu
de¤ildir.
Her ne pahas›na olursa olsun.
ﬁiﬂhane’de toplanan devrimciler, meﬂhur ﬁiﬂhane yokuﬂunu a¤›r
a¤›r ç›kmaya baﬂlar.
Hedef Taksim’dir.

t› taﬂ›m›ﬂt›m ve kendim
yapm›ﬂt›m. Üzerinde Tür-kiye haritas› Mahir, Hüse-yin, Ulaﬂ ayr›ca Deniz, Ma-hir, ‹brahim Kaypakkaya
resmi olan “Tek Yol Dev-rim” yazan Dev-Genç pan-kart›yla girmiﬂtim. Bugün o
pankart› tekrar taﬂ›mak is-terdim ama görüyorum ki benim ar-kamdan gelen bir sürü yoldaﬂ›m
herhalde bunu yap›yor.
33 y›l sonra tekrar alana girme-nin o ﬂehitler ad›na, o devrimci yol-da kaybetti¤imiz yoldaﬂlar›n müca-delesini, bize teslim ettikleri bayra-¤› oligarﬂinin burçlar›na dikene ka-dar ve bu sonsuza kadar mücadele--

mizi sürdürece¤imizi söylüyorum.
Herkesin 1 May›s’› kutlu olsun,
savaﬂ ve mücadele alan›ndaki tüm
devrimci yoldaﬂlara baﬂar›lar dili-yorum.

Önlerinde uzun bir mesafe vard›r.
Yüreklerde Kazanc› yokuﬂunda
hayatlar›n› kaybeden 36 can.
Güvenlik güçleri derhal müdahale ederler devrimcilere.
Durumdan kendisine vazife ç›kartan trafik polisi Mehmet Kaz›m
Çakmakç› silah›n› devrimcilere
do¤rultur.
Mehmet Akif Dalc› aln›n›n tam
ortas›na isabet al›r.
Orac›¤a y›¤›l›vermiﬂtir M. Akif
Dalc›.
1977’den 12 y›l sonra ‹stanbul’un bir baﬂka yokuﬂunda, M.
Akif Dalc› hayat›n› kaybetmek üzeredir.
Düﬂünür, genç devrimci M. Akif
Dalc›.
‹stanbul’un ne tepesi biter, ne
yokuﬂu; hayat›n› bu mücadelede ne
ilk kaybedendir, ne de son.
Orac›kta can verir.
M. Akif Dalc›’n›n arkadaﬂlar›
68’in o meﬂhur slogan›n›n bilincindedir.
“Barikatlar yollar› kapat›r, ama
perspektifleri açar.”
Uzun süre ﬁiﬂhane yokuﬂunda
direneceklerdir.
Taksim’e do¤ru giden yolda ilk
barikatt›r “ﬁiﬂhane barikat›”.

Sonralar›, daha sonralar› her 1
May›s’ta ne sendikac›s›, ne iﬂçisi,
ne devrimcisi 1 May›s’ta Taksim’den vazgeçer.

Aygül Örs:
‹ s t a n bul’dan kat›l›-yorum. 48 ya-ﬂ›nday›m
ve
emekliyim
Mutluyuz
kazand›k iﬂte.
Ne biliyim
amac›m›z buydu ulaﬂt›k. Baﬂka bir-ﬂey düﬂünemiyorum ki sevinçliyim
yani ne güzel oldu. Yani boﬂuna ça-bal›yorlard›, iyi oldu böyle.

Bugün Taksim 1 May›s alan› oldu ise, 500.000 emekçi, genç, devrimci, ö¤retmen alan› doldurdu ise,
bu coﬂkunun perde gerisinde M.
Akif Dalc›lar’›n hayatlar›, mücadele perspektifleri vard›r.

Say›: 215

Yürüyüﬂ
9 May›s
2010

‹ktidar›n bir lütfu falan de¤ildir
1 May›s 2010.
M. Akif Dalc›’y› arkadaﬂlar›
unutmaz.
Grup Yorum ona bir a¤›t yakar,
ﬂimdi dilden dile geçen,
Onu yaﬂatan.
Devrimcilerin direnme azimlerini art›ran.
1 May›s 2010’da alanda,
1 May›s alan›nda M. Akif Dalc›’n›n türküsü de söylenmiﬂtir.
O gün yüre¤imizde mavzer
Güneﬂ k›rm›z› yak›yor
Beﬂ bin kardeﬂ yürüyor güneﬂe
Mehmet kavgay› ö¤retiyor.
...
Zapt etti¤imiz alanlarda
Sesini tan›yaca¤›z
Kan›m›zla yaz›yoruz tarihi
Hakl›y›z, kazanaca¤›z.

‹ﬁTE HALK ‹ﬁTE CEPHE
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1 May›s
Röportajlar›

gibi hisediyorum. Duygular›m bun-lar.

Semiha
Eyilik

Ankara’dan, 45
yaﬂ›nda emekli.
77’yi
yaﬂamad›m
ama çok
güzel bir
duygu. Na-s›l anlata-y›m ben sa-na. Bir sürü olmayan insan var, on-larda varm›ﬂ gibi gözümün önünde
yan›mdalar. Ondan sonra ne diye-yim sana, hapishanede olanlar Hü-seyin abi burda tad›¤›m için söylü-yorum bir Zeki burda, Musstafa bur-da hepsi burda gibi hisediyorum
yani onlarda yan› baﬂ›m›zdaym›ﬂ

Dünya’da 1 May›s
Say›: 215

Yürüyüﬂ
9 May›s
2010

1 May›s’ta Endenozya’dan Fi-listin’e, Yunanistan’dan Peru’ya
yüzbinlerce iﬂçi, emekçi ve yoksul
halk daha fazla üretim, daha iyi ça-l›ﬂma koﬂullar› ve ücretler için yü-rüdü.

 K ü b a: 1 May›s’›n temel et-kinli¤i olan, Paseo Bulvar› ve
Devrim Meydan›'nda yüzbinler-ce insan›n kat›ld›¤› kutlamay›,
Baﬂkan Raul Castro yönetti. ‹lk
yürünen yer Devrim Meydan›n-daki Jose Marti An›t›’nin önü
oldu. Havana’daki yürüyüﬂün
yan›s›ra, adan›n dört bir yan›nda
bulunan kamu alanlar›nda yürü-yüﬂler ve gösteriler düzenlendi.
Resmi rakamlara göre, dünya-n›n dört bir yan›ndan 1300’ü aﬂk›n
lider ve dayan›ﬂma gruplar›ndan
kat›l›mc›, 1 May›s’› Kübal›larla
kutlamak için adaya geldi.
 A l m a n y a : Baﬂkent Berlin'de,
binlerce kiﬂi 1 May›s’ta faﬂist Ulu-sal Demokratik Parti (NDP) tarafta-r› neonazileri protesto etti.
 Yu n a n i s t a n : Baﬂkent Atina'da
kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›n›
protesto eden iﬂçilere, kamu emek-çilerine ve gençli¤e karﬂ› polis göz
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payda Halk Cephesi’nindir.

Do¤an Ta n
Samet
Do¤ru
Bursa’dan
21 yaﬂ›nda-y›m, gazete-ciyim.
33 y›l ara-dan
sonra
çok çoﬂkulu
bir kalabal›k var. Yani ben aç›kca-s› bu kadar olaca¤›n› düﬂünmüyor-dum. Gözlerim doldu diyebilirim
gerçekten.
Daha önce 2007’de kat›lm›ﬂt›m
ama 2007 bildi¤iniz gibi olayl› ol-muﬂtu. Bu kadar kitleyle Taksim’e
girmek büyük bir mutluluk büyük
bir baﬂar›. Bu baﬂar›daki en büyük
yaﬂart›c› gaz kulland›. Göstericiler
de polisin sald›r›s›na taﬂ ve molotof
kokteylleriyle karﬂ›l›k verdi.
 ‹sviçre: Zürih kentinde sendi-kalar ve iﬂçiler ‹sviçre bankalar›n›n
aﬂ›r› primlerini protesto ederken,
polis tazyikli su s›karak sald›rd›.

YUNAN‹STAN

Yaﬂ›m 70,
‹stanbul
1
May›s Mahal-lesi’nden ge-liyorum.
Duygula-r›m çok gü-zel.
Böyle
güzelli¤i nerde göreceksin. ‹ﬂte
kazand›k yürüyoruz. Bir daha ka-zanaca¤›z her yerde kazanaca¤›z.
Hep ileriye geriye yok.
77’de de kat›lm›ﬂt›m. Bir çok
ﬂey de¤iﬂti ﬂimdi onu aktarmak bi-raz zor. ﬁimdi bu güzellik duygu-land›r›yor insan› iﬂte kalkt›m gel-dim 70 yaﬂ›day›m. Davam› b›rak-mad›m kazand›k, kazanaca¤›z.
bilim sektörü çal›ﬂanlar›, keza ba-l›kç›lar ve kamu emekçileri de Ka-rakas merkezinde toplanan emekçi-ler aras›ndayd›.

 P e r u : Baﬂkent Lima'da azalan
üretim protesto edilirken geçen y›l-larda gaspedilen iﬂçi haklar›n›n ye-niden verilmesi istendi.
Peru ‹ﬂçi Konfederasyonu lideri
Mario Huaman, 4 bini aﬂk›n iﬂçinin
Baﬂkan Alan Garcia iktidar› s›ra-s›nda iﬂten at›ld›¤›n› söyledi.

 ﬁili: Atl› polis güçleri Santia--

 E n d o n e z y a : Baﬂkent Jakar-ta'da ve di¤er Asya ülkelerinde 1
May›s gösterisine kat›lan iﬂçiler ise
üretim ve asgari ücretlerin art›r›l-mas›n› talep ettiler.
 Venezuela: Binlerce iﬂçi Ve-nezuela'n›n baﬂkenti Karakas'ta yü-rüyüﬂ yaparken, 1 May›s'la birlikte
Baﬂkan Chavez'in 11 y›ll›k iktidar›-n›n sa¤lad›¤› kazan›mlar› kutlad›.
Çiftçiler, inﬂaat iﬂçileri, petrol
iﬂçileri, iletiﬂim, e¤itim, sa¤l›k ve

go'da 1 May›s için toplanan emek-çilere göz yaﬂart›c› bomba ve taz-yikli suyla sald›rd›. Emekçiler 150
sendika liderinin göz alt›na al›nma-s›n› protesto ediyorlard›.
 R u s y a : Rusya Federasyonu
Komünist Partisi ça¤r›s›yla düzen-lenen 1 May›s için saat 10.00’da
Lenin Heykeli’nin bulundu¤u Ka-luj›nsk› Meydan›’nda toplanan kit-le, K›z›l Meydan yak›n›ndaki Teat-ralnaya’ya kadar yürüyüﬂ yaparak
burada bir miting düzenledi. Yürü-yüﬂ s›ras›nda Lenin, Stalin ve Che
posterleri taﬂ›nd›. Yap›lan konuﬂ-malarda Sovyet Dönemi’ne ve ko-münist liderlere duyulan özlem dile
getirildi.

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

Denizli-Ac›payam

‹llerde 1 May›s
Kutlamalar›
‹stanbul d›ﬂanda Anadolu’nun
çeﬂitli illerinde de 1 May›s kutlamalar› yap›ld›.
An k ar a’ d a 1 May›s Talatpaﬂa Bulvar›’ndan S›hh›ye Meydan›na yürüyen yaklaﬂ›k 15 bin kiﬂi
Abdi ‹pekçi Park›’n›n önünde bir
araraya geldi.
‹ z m i r’de yap›lan eylemde üç
ayr› kontrol noktas›ndan miting yap›laca¤› Konaktaki Gündo¤du
meydan›na girildi. Eylemde;
“AKP’ye Kul, Sermayeye Köle Olmayaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

A d a n a: Mimar Sinan Aç›kha-

rans salonunda yap›lan konserde
Sami Menteﬂ bir konuﬂma yapt›.
Konsere çevre ilçelerden de kat›l›m
oldu.
Ac›payam ‹lçesi’nde KESK,
Türk-‹ﬂ, SDP, SP, BTP, EMEP
ÖDP, GENÇL‹K MUHALEFET‹,
ALINTER‹, TMOBB taraf›ndan
düzenlenen 1 May›s’a Ac›payam
Genclik Derne¤i’de 70 kiﬂiyle kat›ld›. Yürüyüﬂ esnas›nda “Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n
Dev-Gençliler, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

va Tiyatrosu önünde bir araya gelen
yaklaﬂ›k on bin kiﬂi iki koldan ‘Her
yer TEKEL her yer direniﬂ’, ‘Genel
Grev, Genel Direniﬂ’ sloganlar› atarak, U¤ur Mumcu Meydan›na kadar yürüdü. 10 bine yak›n kiﬂinin
kat›ld›¤› 1 May›s’ta 26 May›s’ta
yap›lacak genel grevi ﬂimdiden örgütleme ça¤r›s› yap›ld›.

May›s mitinginin ard›ndan illerine
dönen Kocaeli Devrimci 1 May›s
Platformu bir eylem de Kocaeli’de
yapt›. Eyleme 70'i Halk Cepheli olmak üzere 130 kiﬂi kat›ld›. Merkez
Bankas›’ndan ‹nsan Haklar› Park›’na
kadar yürünen eylem, burada yap›lan aç›klamayla son buldu.

Denizli : Ac›payam Gençlik

A n t a l y a : KESK, D‹SK ve

Derne¤i 1 May›s’a ça¤r› için Grup
Gün›ﬂ›¤› konseri düzenledi.
Denizlinin Ac›payam ‹lçesi’nde
29 Nisan günü Talip Özkan konfe-

Kocaeli: ‹stanbul’da yap›lan 1

‹s t a nb u l’da Gülsuyu Mahallesi Son Durak’ta toplanan Halk Cepheliler önce burada halaya durdular.
Daha sonra sloganlar eﬂli¤inde ve
önde bir araçla ça¤r› yaparak heykele do¤ru ellerde k›z›l bayraklarla
yürüyüﬂe geçtiler. Mahalleye konuﬂlanan iki akrep, onlarca çevik
kuvvet ve sivil polisler halk› korkutmaya çal›ﬂsada 1 May›s coﬂkusunun önüne geçemedi.

K a y s e r i: Beﬂ ayr› noktadan
yürüyüﬂe geçen çeﬂitli örgütler
Cumhuriyet Meydan›’nda topland›.
Eyleme yaklaﬂ›k 2 bin kiﬂi kat›ld›.

E d i r n e: Edirne 1 May›s Platformu üyeleri kendi aralar›nda fikir
ayr›l›¤› yaﬂay›nca üç ayr› yerde 1
May›s kutland›.
B u r s a ’ d a; iﬂçilerin yan› s›ra
Gökkuﬂa¤› ve Travestiler Derne¤i
üyeleri de kat›ld›.

B a t m a n : BDP’nin organize
etti¤i 1 May›s mitingine Diyarbak›r, Mardin, ﬁanl›urfa, ve Siirtten
kat›lanlar oldu.
nun organizasyonuyla 1 May›s düzenlendi

Halk Cepheliler 29
Nisan günü Ba¤c›lar
Yenimahalle’nin ara
sokaklar›nda sloganlar
ve marﬂlar eﬂli¤inde
Taksim’i kazanman›n coﬂkusuyla
bildiri da¤›t›p, ozalit ve pullama yaparak 1 May›s’ta Taksim’de olma
ça¤r›s› yapt›lar

M e r sin çarﬂ› merkezinde 30

H at a y'›n Samanda¤ ‹lçesi’nde
Halk Cepheliler 29 Nisan’da çarﬂ›
merkezde kuﬂlama yapt›. CHP binas›n›n üzerinden yap›lan kuﬂlaman›n
ard›ndan 600 bildiri da¤›t›ld›.
1 May›s çal›ﬂmalar› 30 Nisan’da
da sürdü, Halk Cepheliler Samanda¤ merkezde 1 May›s ça¤r›s› yapan pullar yap›ﬂt›rd›lar.

Say›: 215

Yürüyüﬂ
9 May›s
2010

Si n o p : Demokrasi Platformu’-

Türk-‹ﬂ taraf›ndan TRT Kavﬂa¤›’ndan Güllük Caddesi boyunca
Haﬂim ‹ﬂcan Park›’na kadar
yürüyüﬂ yap›ld›. Kürsü kurulup mi-

Son Güne Kadar 1 May›s’ta
Taksim’de Olma Ça¤r›s› Yap›ld›
Halk Cepheliler 1 May›s’a günler
kala yapt›klar› çal›ﬂmalarla 1 May›s
haz›rl›klar›n› da tamamlad›lar.

ting alan›na çevrilen Haﬂim ‹ﬂcan
Park›nda ve Konyaalt› Caddesi’yle
Güllük Caddesi’nin kesiﬂti¤i kavﬂakta halaylar kurulup marﬂlar söylendi.

Ço r u m ’da yap›lan 1 May›s
kutlamas›na binlerce kiﬂi kat›ld›

Nisan “1 May›s Bizimdir AKP Vermedi ﬁehitlerimizle Kazand›k" ve
"Tüm Türkiye'den Taksim'e 1 May›s Alan›na Yürüyelim" yaz›l› pullar yap›t›r›larak 1 May›s ﬂehitleri
selamland›.

M u ¤la'da ö¤rencilerin yo¤unlukla yaﬂad›¤› Kötekli Mahallesi’nde yaz›lama, pul ve kuﬂlama yap›ld›. 25 Nisan günü yap›lan “1 May›s'ta Taksimdeyiz” günün ilk ›ﬂ›klar› ile birlikte polis taraf›ndan silinmeye çal›ﬂ›ld›.
29 Nisan günü yine Kötekli Mahallesi’nde 2000 adet kuﬂ ve 30 tane pul yap›ld›.

‹ﬁTE HALK ‹ﬁTE CEPHE
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1 May›s Bayram De¤il Kavga Günüdür
ﬂenlik, ﬂamata, karnaval de¤il, birlik, mücadele, dayan›ﬂma
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Eski bir kavgad›r bu. Önce 1
May›s’› tümden unutturmak istediler, yasaklad›lar. Olmad›, bu taktik
tutmad›. Ard›ndan 1 May›s’› kabul
ediyor görünüp 1 May›s’›n s›n›fsal
özünü boﬂaltmak için bahar bayram›, çiçek bayram› deyip durdular.
Çarp›tmalar› aﬂt›k, yasaklar› aﬂt›k, alanlardaki iﬂgalleri aﬂt›k ve
kavgas›yla, öfkesiyle, s›n›fsall›¤›yla
1 May›slar’› yeniden yaratt›k. Alanlar› yeniden kazand›k.
1 May›s Alan›’nda yeniden yüzbinler olduk... Sanki tarih tekerrür
ediyordu burjuvazi aç›s›ndan.
1976’dan bu yana, katliamlar, yasaklar, iﬂgaller, demagojiler, tehditler, gaz bombalar›, herﬂey boﬂa gitmiﬂti adeta burjuvazi aç›s›ndan... ‹ﬂte bir daha olmas›n diye o kadar
zulmetti¤i 1976 1 May›s’›, 1977,
1978 1 May›s’› karﬂ›s›ndayd› yine.
Zafer emekçilerindi.
Ama 1 May›s’› çarp›tmaktan, engellemekten vazgeçmeyecekti burjuvazi. 1970’lerdeki gibi, alanlarda yüzbinler oldu¤umuzun alanda k›z›l bayraklar› dalgaland›rd›¤›m›z günün ertesinde, baﬂlad›lar demagojilere.
Sanki burjuvazinin çeﬂitli sözcüleri, kalemﬂörleri anlaﬂm›ﬂt› o gece... O k›z›ll›¤›, o devrimci damgay›, emekçilerin yoksullu¤unu, sorunlar›n› görmezden gelip, “bayram” diyeceklerdi; bayram!
Bahar› yok, çiçe¤i yok bu kez,
ama yine “bayram” diye dayatmaya
devam ediyorlar. 1 May›s Alan› za ferimizi, klasik bayram söylemle ri içinde bo¤mak istiyorlar b u
kez. ‹zin vermey ece¤ iz.

35 ölümüz yerde yatarken
mi bayram?
Bayram ha! 1 May›s için topland›¤›m›z meydanda, 35 ölümüz yatarken ve adalet yerini bulmam›ﬂken, nas›l bir bayram olacak bu?
Y›¤›n bakal›m cesetleri o mey d a n a , n e g ö receksiniz?
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CNN Türk’ün 1 May›s günkü
yay›n› durmaks›z›n ﬂu iki spotla verildi: “Taksim’de Bayram havas›
1 May›s’ta Bayram havas›”
“Burçak tarlas›” eﬂli¤inde sunuluyordu 1 May›s haberleri. “Devlet inad› b›rakt›, Taksim ﬂölen alan› oldu”
diye yazm›ﬂt› Radikal gazetesi de.
Evet, 1 May›s Alan›’nda coﬂku
vard›, 32 y›l sonra o alana yeniden
ç›kman›n sevinci vard›, zaferi coﬂkusuyla çekilen halaylar vard›; ama
CNN’nin ve onun sözcüsü oldu¤u
burjuvazinin anlad›¤› anlamda bir
bayram yoktu. Çünkü alandaki sevincimize, coﬂkumuza eﬂlik eden
devrim sloganlar›yla, hesap sorma
sloganlar›yd›. Çünkü CNN’ciler
unutmuﬂ olabilirdi ama, Alandaki
yüzbinlerce emekçi, o m e y d a n d a
ya tan öl ül eri ni hiç unutmam›ﬂt›.
Esas›nda islamc›s›, laikiyle tüm
burjuva bas›n›n, tüm iktidar sözcülerinin meydandaki o görkemli tabloyu görür görmez, “bayram” söylemine bu kadar ﬂevkle sar›lmalar›
boﬂuna de¤il. Alanda devrimi ve
sosyalizmi görmüﬂlerdi yeniden.
Korkmuﬂ, ürkmüﬂlerdi. “bayram
bayram” türküsünü hep birden söylemeye baﬂlamalar› da mezarl›ktan
geçerken çal›nan ›sl›¤a benziyor..
1 May›s’› festival-karnaval havas›na dönüﬂtürmek, emekçileri h a f › z a s › z l a ﬂ t › r m a k t › r. Hesap sorul-

mas›n, kontrgerillan›n katletti¤i 35
emekçi hat›rlanmas›n, Dalc› hat›rlanmas›n demektir. O meydan›n
aç›lmas›, devletin inad› b›rakmas›n›n de¤il, alan› kazanmakta ›srar›m›z›n sonucudur. Bunun için bedeller ödedik.
Bugün ﬂenlik ﬂamata havas› çalanlar, 1 May›s Alan› için kaç bin
kiﬂinin iﬂkencehanelerden, hapishanelerden geçti¤ini biliyorlar m›, k a ç
D e v - G e n ç l i ’ n i n s›rf o kavgan›n
içinde yer ald›klar› için ONLARCA
YIL hapis yatt›¤›n› biliyorlar m›?
Hiç kuﬂkumuz yok ki biliyorlar.
Bilmiyorlarsa, k›sa bir araﬂt›rmayla
ö¤renebilirler bunlar›. Ama onlar
bilmek de istemiyor, bilinmesini
de i st em iyo rl a r.
“Devlet inad› b›rakt›, alan
aç›ld›.” ‹ﬂte bu kadar basit oldu¤unu düﬂünsün herkes diyorlar. Ama o
kadar basit de¤il.
35 ölümüz yerde yatarken, biz
1 May›slar ’ › b a y r a m o l a r a k k u tl a m a y a c a ¤ › z , b u k a d a r aç›k.

‹ﬂsizli¤in, yoksullu¤un
bayram› m› kutlanacak?
1 May›s’›n tarihsel bir tan›m›
var:
“‹ﬂçi s›n›f›n›n, emekçilerin b i rlik mücadele ve dayan›ﬂma gü n ü .”
Bunlar›n içinde “bayram” yok.
Olmas› da mümkün de¤il.
Çünkü emekçiler, kapitalizmin
hüküm sürdü¤ü tüm ülkelerde en
a¤›r sorunlar› yaﬂayan kesimlerdir.
Ve 1 May›slar’da da bu sorunlar›n› dile getirir, bu sorunlar›na çözüm ararlar.
Emekçiler için “bayram” yapacak bir durum yoktur ortada.
“‹ﬂçi bayram› kutland›” diye
yazd› burjuva bas›nda bir çok gazete. ‹ﬂçiler böyle bir kavram kullanm›yorlar pek; ama burjuvazi o günün “bayram” oldu¤unda ›srarl›.

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

1 May›s bayram günü olsun diyenlere soral›m:
Neyin bayram›n› yaps›n emekçiler?
Acaba emekçilere t e k b i r n e d e n
gösterebilirler mi?
Taksim’de, 1 May›s Alan›’nda
ve bütün ülkedeki 1 May›s mitinglerinde yüzbinlerce iﬂsiz vard›. Bu 1
May›s’›n genç nüfusta iﬂsizlik oran›n›n yüzde 25.9 oldu¤u bir ülkede
kutland›¤› unutulabilir mi?
Neyin bayram›n› yapacak iﬂsizler?
1 May›s alanlar›ndaki yüzbinlerin belki de yar›s›, açl›k s›n›r›n›n alt›ndaki asgari ücrete mahkum edilen iﬂçilerden, sefalet ücretine mahkum edilen memurlardan oluﬂuyordu.
A s g a r i ü c re t i n b a y r a m › n › m›
yapacak emekçiler? Yoksa sefalet
ücretinin mi?
Türkiye’de resmen çal›ﬂt›¤› bilinen 21.1 milyon emekçinin yüzde
42.3’ü, yani 8.9 milyonu kay›t d›ﬂ›
çal›ﬂ›yor. Kay›t d›ﬂ›l›k ne demek;
sosyal güvenlik haklar›ndan, sendikal haklardan, asgari ücretten yararlanamamas› demek; yani güvencesizlik demek. Emekçiler, güvence siz b›rak›lmalar›n›n bayram›n›
m› yapacaklard›?
Kendilerinin “yolunda” olmakla
övündükleri Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun 2009 ‹zleme Raporu diyor ki;
“Türkiye’de sendikal haklar gerçek
anlam›yla tesis edilmiﬂ de¤ildir”. Örgütlenme, toplu sözleﬂme ve grev
haklar› büyük ölçüde k›s›tlanm›ﬂ durumdad›r. Toplu sözleﬂmeden yararlanan iﬂçilerin yüzdesi düﬂüktür; iﬂçilere sendikadan ç›kmalar› için bask› yap›lmaktad›r. Sendikas›zlaﬂt›rman›n
bayr am›n› m› ya paca k emekçi le r?
Memurlar›n bugün hala grev ve
toplu sözleﬂme hakk› yoktur; s a h t e
sendika yasas›n›n bayram›n› m›
kutlayacak emekçiler?
Esnek çal›ﬂma dayatmas›n›n, 4C dayatmas›n›n, k›dem tazminatlar›n›n gasp edilmek istenmesinin,
sendikalaﬂmak isteyen iﬂçinin at›lmas›n›n, terzanelerde, madenlerde

Bayram›, k arnaval›,
festivali, burjuvaziye
b›rakal›m; s ar›
sendikac›lara b ›rakal›m,
çok istiyorlarsa, Ufuk
Uraslar’a b ›rakal›m. A ma
1 May›s’› b›rakmayal›m.
hiç durmadan emekçileri katleden iﬂ
kazalar›n›n, direnen iﬂçilerin s›rt›na
inen c o p l a r › n b a y r a m › n › m › y a p a caklard›?
‹ﬂte yine söylüyoruz; emekçilerin bayram yapmak için bir nedeni
yoktur. Patronlar, yaﬂamay›, emekçiler için zindana çevirmiﬂtir. Bu
zindanda ekme¤i, adaleti, özgürlü¤ü kazanmak için tek ﬂey gerekiyor
emekçiye: ‹lle de kavga!
Açl›¤›m›z, iﬂsizli¤imiz, yoksullu¤umuz sürerken, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›m›z süreken, faﬂizm süre rk en , b i z 1 M a y › s l a r ’ › b a y r a m o l a rak kutlamayaca¤›z, bu kadar aç›k.

Sol, 1 May›s’›n karnavala
dönüﬂtürülmesine ortak
olmamal›d›r!
Hürriyet gazetesi, 2 May›s günü
“rengarenk 1 May›s” baﬂl›¤›yla vermiﬂti haberi. O da görmek istedi¤ini
tarif ediyordu. Rengarenk çiçekli
boyal› gruplar, ﬂenlik havas› içinde
dans edip e¤leniyorlard›.. Zaten 1
May›s dedi¤in de böyle olmal›yd›.
Burjuvazi ›srarl›yd› “bayram”
olmas›nda. Oktay Ekﬂi ﬂöyle yaz›yordu: “Dün ‹stanbul, keyifli bir 1
May›s Bayram› yaﬂad›. Resmi ad›n›n baﬂka olmas› bir ﬂey de¤iﬂtirmez. Yaﬂanan bayramd›.”
Burjuvazi cephesindeki bu “bayram”laﬂt›rma havas›na, soldan da
kat›lan biri vard›: U f u k U r a s !
TBMM’deki Anayasa oylamalar›nda AKP’ye destek verecek kadar rotas›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ bulunan Uras, 1 May›s konusunda da AKP’lilerle ayn›
a¤›zdan bir demeç verdi:
“Bu 1 May›s’›n Türkiye’nin her
taraf›nda bir karnaval havas›nda
kutlanmas› önemli.” diyordu Uras

da.
‹steyen gitsin istedi¤i yerde istedi¤i karnaval›, istedi¤i festivali düzenlesin. Ama emekçilerin, ezilenlerin 1 May›s’›n› çarp›tmas›n.
Hürriyet Gazetesi’nden Vahap
Munyar’›n ﬂu sat›rlar› çok uyar›c›d›r. Munyar, Türkiye ‹ﬂveren Sendikalar› Konfederasyonu (T‹SK) Tu¤rul Kudatgobilik’le konuﬂuyor.
“- ‹ﬂçi konfederasyonu baﬂkanlar› 1 May›s için sizi Taksim Meydan›’na davet etti mi?
- Hay›r, öyle bir davet almad›m.
-Davet etseler gider miydiniz?
- Elbette giderdim.”
Munyar, bu diyalogu ﬂu sözlerle
tamaml›yor: “ 1 M a y › s ’ › p a t r o n
temsilcileriyle el ele kutlamas›,
bambaﬂka bir hava yarat›r...”
Burada yap›lmak istenen çok
aç›k bir ﬂekilde ortadad›r. 1 May›s’›
1 May›s olmaktan ç›kartmak istiyor
burjuvazi. Özü bu.
Ülkemizde 1 May›s, o “bayram”
dayatmas›n› ve çarp›tmas›n› aﬂarak
1 May›s olmuﬂtur.
1976’da, 1 May›s’›n 50 y›l aradan sonra yeniden meydanda kutlanmas› karar›n›n duyuruldu¤u ,
D‹SK bildirisinde ﬂöyle deniyordu:
“1 May›s, birleﬂti¤inde dünya
emekçilerinin yenilmez gücünü burjuvaziye dayatt›¤› ve tüm çal›ﬂanlara örnek oldu¤u bir gündür. 1 May›s
‘Bahar ve Çiçek Bayram›’ de¤ildir.
O gün k›rlarda e¤lenmeyi, çiçek
toplamay› biz burjuvaziye ve s›n›f
uzlaﬂmac›s› sendikalara, Türk-‹ﬂ’e
b›rak›yoruz.”
Bayram›, karnaval›, festivali,
burjuvaziye b›rakal›m; sar› sendikac›lara b›rakal›m, çok istiyorlarsa,
Ufuk Uraslar’a b›rakal›m. Ama 1
May›s’› b›rakmayal›m.
Bu noktada tüm ilerici, devrimci
siyasi hareketlere de önemli bir sorumluluk düﬂüyor; 1 May›s’› karnavala, festivale çevirerek içini boﬂaltma operasyonuna hiçbir ﬂekilde ortak olunmamal›d›r. 1 May›s kortejlerimiz, pankartlar›m›z, programlar›m›z her ﬂeyiyle burjuvazinin bu
oyununu bozmal›d›r.
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AKP vermedi, Taksim’i ‘söke
söke’ biz aldık
- 8 y›ll›k A K P i k t i d a r › n › n
yedi y›l›nda, 1 May›s
Alan› yasakl› ve iﬂgal
alt›ndayd›

2007
‹ktidarda AKP vard›

2008
‹ktidarda AKP vard›

- 8 y›ll›k A K P i k t i d a r › n d a ,
dört 1 May›s; polis
coplar›, gaz bombalar›,
meydanlara taﬂ›d›¤›
iﬂkenceleri, yasaklar›,
alt›nda geçti
- 8 y›ll›k A K P i k t i d a r › n d a
dört, 1 May›s’ta, Baﬂbakan, ‹çiﬂleri Bakan›,
‹ s t a n b u l Valisi, ‹stanbul
Emniyet Müdürü halka
tehditler ya¤d›r›p
sald›r›y› organize ettiler
- 2008 y›l›nda 1 May›s’›n
tatil olmas› durumunda
2 milyar T L t u t a r › n d a i ﬂ
kayb›na yol açaca¤›n›
s ö y l e y en A K P i k t i d a r › m ›
Taksim’i bize verdi?

2009
‹ktidarda AKP vard›
2 May›s günü AKP grup toplant›s›nda konuﬂan Baﬂbakan Erdo¤an;
“Kimsenin bu iktidardan kopara kopara ald›¤› bir ﬂey yok. Kopara kopara alma güçleri varsa 1977'den
beri neredeydiler? Türkiye bu bayram manzaras› için 32 y›l beklemek
zorunda kalm›ﬂt›r. “ diyerek, 1 May›s Alan›’n›n aç›lmas›n› kendi iktidarlar›na ba¤lad›.
Erdo¤an ve AKP iktidar›, “Siz
almad›n›z, biz verdik” diyor. Tak-
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- 2008 1 May›s›’n daki d ev let terörünü savunan,
“Hükümetimiz, devlet
g e re k e n i y a p m › ﬂ t › r ” d i yen Baﬂbakan Erdo¤an
sim’in 22 y›ll›k bir mücadele sonucu kazan›lmas›n› Taksim’i hazmedemiyor.
Biliyor ki, direniﬂle, büyük bedeller ödenerek kazan›lan haklar,
örnek olacak, yol gösterecektir.
Korkular› büyüktür.
O nedenle yalan söylemeye, demokrasi nutuklar› atmaya devam
ediyor Erdo¤an. Yine ayn› konuﬂmas›nda 1 May›s zaferimiz ile ilgili
Türkiye'nin çetelerle müolarak, “T

m› bize Taksim’i verdi?
- Her 1 May›s’ta, ‹stanbul’a uçaklarla, otobüslerle
polis y›¤an, savaﬂa haz›r l a n › r gibi 1 May›s’a ha z›rlanan AKP iktidar› m›
Taksim’i bize verdi?
- Taksim’i, polislere, topçu lara, popçulara, sarhoﬂlara, ›rz düﬂmanlar›na
açan, 1 May›s için ise
,“Taksim miting yapmak
i ç i n u y g u n d e ¤ i l d i r ” diye r e k b u y a s a ¤ › y › l l a rc a
s ü r d ü re n A K P m i 1 M a y› s’ › biz e ve rdi ?
- “Ayaklar›n baﬂlar› yönetti¤i bir yerde k›yamet ko p a r.” d i y e rek halk› ve
emekçileri aﬂa¤›layan
Baﬂbakan m› 1 May›s
Alan›’n› bize verdi?
Te k b i r g e r ç e k v a r d › r,
ONLAR V E R M E D ‹ ,
B‹Z D‹RENEREK,
ÖDED‹⁄‹M‹Z
BEDELLERLE
KAZANDIK!
cadelesinin bir e s e r i d i r” diyerek, 1
May›s Alan›’n›n kazan›lmas›n› kâh
aç›l›m politikas›na, kâh demokratikleﬂmeye ba¤layarak bu sonucu
halk›n mücadelesinin yaratt›¤›n›
gizleyip, kendilerine maletmek istiyor.
1 May›s Alan›’n›n kazan›lmas›n›
hiç kimse oligarﬂi içi iktidar kavgas› için kullanamaz. Her 1 May›s’ta
emekçilere uygulad›klar› zulüm ile
övünenler, bugün o zaferin sahiple-

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

Siz vermediniz, biz ald›k.
Siz yasaklad›n›z, biz kopara
kopara ald›k.
Siz katlettiniz biz ço¤ald›k,
onlarla kazand›k. Siz meydanlar› iﬂkence merkezlerine
çevirdiniz, biz direnip ald›k.
rine, “bbiz verdik” diyemezler.
AKP’ye ﬂunu soruyoruz biz
de: B u k a d a r demokratt›n da 8
y › l d › r t ü m 1 M a y › s l a r ’da niye te r ö r estirdin?
Niye 8 y›ld›r Ta ks im’i aç ma d› n
da ﬂimdi açt›n?
Birincisi, devrimcilerin kopara
kopara almas›n› hazmedemiyor.
‹kincisi, bunun halka örnek olmas›n› istemiyor. Üçüncüsü, 8 y›l boyunca 1 May›slar’a sald›ran›n k e ndileri oldu¤unu unutturmaya çal›ﬂ›yor.
Bu tart›ﬂmalar ile ilgili olarak
Baﬂbakan’a cevap veren D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, ﬂunlar› söyledi;“Güneﬂ balç›kla s›vanmaz. O zaman Baﬂbakan ﬂunun ce v a b›n › v e rs in : ‘8 y ›ld› r n e re d e y din?’ Böyle bir güzelli¤i niye yaﬂatmad›n, niye bu kadar zulüm çek tir din; o zaman, bütün bu yap›lanla r›n sorumlusu kendisidir.” (Cumhuriyet, 4 May›s 2010)
Evet öyledir; 8 y›ld›r 1 May›slar’da kalkan her copun, at›lan her
gaz
bombas›n›n
sorumlusu
AKP’dir.

Biz ald›k, çünkü hakl›yd›k
Yalan söylüyor, halk› aldatmaya
çal›ﬂ›yorlar. Halk düﬂman› AKP iktidar› 8 y›ll›k iktidar› boyunca her 1
May›s’ta “pp ro v o k a s y o n o l a c a k ”
yalanlar› ile 1 May›slar’› terörize etti
Ta k8 y›ll›k iktidar›nda ›srarla, “T
sim miting alan› de¤ildir” dayatmas›yla Taksim’i emekçilere, yoksul halka, gençli¤e, kamu emekçilerine kapatt›. Binlerce polis ve asker
ile Taksim’i iﬂgal alt›nda tuttu.
1 May›s’› ﬁiﬂli Abide-i Hürriyet
Meydan›’na hapsederek, halktan
tecrit etmeye çal›ﬂt›.
AKP, yüzsüz, yalanc› ve emekçilere düﬂmand›r...
22 y›ll›k örnek bir mücadele ile
Taksim’in kazan›lmas›n› AKP iktidar› hazmedemedi. Oysa kaç y›ld›r
onbinlerce polisi seferber etmiﬂ,
panzerleri, z›rhl› araçlar›, bombalar›
ile alan› iﬂgal edip, terör estirmiﬂlerdi.
Emekçilere, iﬂçilere, yoksullara
öylesine düﬂman ve kinle doluydular ki, faﬂist marﬂlar› çalan z›rhl›
araçlar› emekçilerin üzerine sürüyor, hastaneleri, evleri, iﬂyerlerini
gaza bo¤uyorlard›.
1 May›s’› kutlamak isteyen, bunun için Taksim’e yürüyen emekçilere, yoksul halka, gençli¤e, panzerlerle saatlerce tazyikli su s›k›yor,
emekçileri sivil faﬂistlere linç ettirmeye çal›ﬂ›yorlard›. Meydanlarda,
sokaklarda her yaﬂtan insan›n kafa-

Cevat Kat

1 May›s
Röportajlar›
Nilgün Öner
Ankara’dan
geliyorum. 30
yaﬂ›nda doktor.
Taksim bizim için çok ﬂey ifade
ediyor. 1977’nin hesab›n› sormak
için
burday›z.
ﬁehitlerimizle
kazand›k biz bu alan› ﬂu anda ﬂehitlerimizi oraya taﬂ›yoruz.

Ankara’dan iﬂçi
35 yaﬂ›nda.
30-35 y›l aradan
sonra Taksim’e
ç›kman›n gururunu
yaﬂ›yorum.
ﬁimdi ne diyebilirim zafer emekçilerin olacak.
77’den bu yana halklar›n direniﬂiyle
meydanlar kazan›ld›. Tabiki bu meydanlar verilmedi. Çat›ﬂarak insanlar
kazand› bu meydan›. ﬁimdi Taksim’e
ç›kman›n gururunu yaﬂ›yoruz.

s›n›, kolunu baca¤›n› k›rd›lar.. Yerlerde sürüklediler.
Bunlar, 50 y›l önce yaﬂanmad›. 3
y›l önce, 2 y›l önce, 1 y›l önce yaﬂand›... Bunlar› baﬂka bir güç de¤il,
AKP iktidar› yapt›.
Örne¤in 2007 y›l›n›n 1 May›s
günü, emekçilerin, devrimcilerin
ü z e r i n e ö y l e ç o k b i b e r gaz› s›k›ld›,
gaz bombalar› at›ld› ki, ‹stanbul
polisinin biber gaz› stoklar› tükendi. Taksim Gezi Park›’n› as k e r i ﬂ g a l e d e re k , s a l d › r › i ç i n h a z › r
tutuldu.
Örne¤in 2008 y›l›nda halk› tehdit eden AKP’li bakanlar ve ‹stanbul valisi,““ Polisimiz gerekeni ya pacak” diyorlard›. 1 May›s günü ise
gerekenin, ‹stanbul’u halka dar etmek oldu¤unu, o gün ‹stanbul’un
aç›k bir iﬂkencehaneye çevrilmesi
oldu¤unu görüp, yaﬂayacakt›k.
Binlerce emekçiyi gaza bo¤anlar›, onlarca polisin aras›nda kafalar›n›n k›r›lmas›n› unutmad›k.
‹ﬂte biz 1 May›s’› bu ödedi¤imiz
bedellerle kazand›k. ﬁiﬂhane’de
kurﬂunlay›p, aln›ndan vurduklar›
M e h m e t Akif Dalc›lar ’la kazand›k. Bir gece yar›s› evlerinde kurﬂuna dizdikleri ﬁengüller ’le, U¤url a r ’la kazand›k.
Siz vermediniz, biz ald›k, Siz
yasaklad›n›z, biz k o p a r a k o p a r a
ald›k.
Siz katlettiniz biz ço¤ald›k, onlarla kazand›k. Siz meydanlar› iﬂkence merkezlerine çevirdiniz, biz
direnip ald›k.
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Hüseyin
Sar›taﬂ
Gazi mahallesinden geliyorum.
Bu gün 1 May›s›
kutlamak için iﬂe
gitmedim. ‹ﬂten
izin vermedikleri
için iﬂi b›rakarak geldim. 30 y›l
sonra en az›ndan bu coﬂkuyu
yaﬂamak için geldim.
1 May›s bizim için ﬂehitlerimizi
kaybettiklerimizi anma için geldim.
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Devrimcilersiz
1 May›s olmaz
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Asl›nda oligarﬂinin rüyas›d›r bu.
Devrimcilerin olmad›¤› sendikalar
ister oligarﬂi. Devrimcilerin olmad›¤› konfederasyonlar, devrimcilerin
olmad›¤› odalar, devrimcilerin olmad›¤› mitingler ister.
Ne zaman Ankara’da onbinlerce
iﬂçi memur toplansa, Çal›ﬂma Bakan›’ndan ‹çiﬂleri Bakan›’na, polis ﬂefine kadar hepsi ﬂu kliﬂe aç›klamay›
yaparlar: “Aran›zda örgüt üyeleri
var.”
“Kliﬂe” asl›nda oligarﬂinin de¤iﬂmeyen bir politikas›n›n yans›mas›d›r. Tekel iﬂçileri direniﬂ yapar,
ayn› kliﬂe aç›klama... iﬂçiler greve
ç›kar, ayn› kliﬂe... gecekondulular
evlerini y›kt›rmamak için barikat
kurar, ayn› aç›klama...
Bu oligarﬂinin baﬂvurdu¤u terörün bahanesidir.
Binlerce iﬂçiyi soka¤a at›yorsun.
Ne yapacak iﬂçiler? Direnmeyecek
mi?
‹nsanlar›n iki göz gecekondusunu baﬂ›na y›k›yorsun. Ne yaps›n gecekondulu? Evinin y›k›lmas›n› engellemek için direnmesin mi?
Memurlar kölelik koﬂullar›na
karﬂ› insan gibi yaﬂamak için grev
yapmas›n m›?
Grevler, direniﬂler, gecekondularda barikatlar, mitingler olacaksa,
devrimciler de olacakt›r!
Elbette; halk›n oldu¤u her yerde
devrimciler de vard›r, olacakt›r.
Devrimciler onlardan birisidir zaten. ‹ﬂçidir, memurdur, köylüdür,
ö¤rencidir, gecekonduludur. Haks›zl›¤›n, zulmün, zorbal›¤›n oldu¤u
her yerde devrimciler olacakt›r. Ve
zulme karﬂ› direnecek, halk›n direniﬂini örgütleyeceklerdir.

“Aran›za illegal örgü tleri, yasa d›ﬂ› gruplar› almay›n”... Bu kliﬂelere ony›llard›r baﬂvuran oligarﬂi, 1
May›slar’da da kulland› bunlar›.
1 May›s’›, Taksim’i iﬂçiler de¤il,
aralar›na kar›ﬂanlar istiyor dediler
örne¤in. ‹ﬂçileri, sendikalar› “onlar› aran›zdan at›n” diye k›ﬂk›rtmaya
çal›ﬂt›lar.
1997, ‘98, ‘99 y›llar›nda devrimcisiz 1 May›s’› gerçekleﬂtirmek için
baﬂvurmad›klar› yöntem kalmad›.
Terör estirdiler, sendikac›larla dolaplar çevirdiler. Oligarﬂinin 1 May›slardan as›l korkusunun nedeni
o n u n d e v r i m c i ö z ü d ü r. Onun içinde devrimcilerin olmas›d›r. Devrimciler olmasayd› düzen sendikac›lar›
ﬂenlik ﬂamata içinde 1 May›slar’›
kutlasalard›, oligarﬂinin 1 May›slar’dan bir rahats›zl›¤› da olmazd›.

Oligarﬂi k adar düzen
sendikalar› d a
1 May›slar›n devrimcisiz
yap›lmas›n› ister
Düzen sendikac›lar› da 1 May›slar’da devrimcilerle yan yana olmal› istemezler esas olarak. Bulduklar›
her f›rsatta devrimcilerden uzak
durmaya, devrimcileri 1 May›slardan uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.

Siz de yüzünüzü devrimcilere
dönmelisiniz. Devrimcilerden
kaçarak s›n›f mücadelesi veremezsiniz. S›n›f gerçe¤inden
kaçarak sendikac›l›k
yapamazs›n›z. Kazanman›n
yolu bellidir. Geriye dönüp bir
bak›n: Devrimcilerden uzak
durdu¤unuz zamanlara bak›n;
tek bir hak kazanabildiniz mi,
direniﬂler yaratabildiniz mi,
zaferler kazanabildiniz mi?

1 May›s’› kazanma 1 May›s Alan›’n› kazanma mücadelesinde temel
politikalar› icazetcilik ve uzlaﬂmac›l›k olmuﬂtur. Oligarﬂinin terörüyle
karﬂ› karﬂ›ya kal›nd›¤›nda onlar iﬂçi
s›n›f›n› salonlara hapsetmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bedeller ödenerek 1 May›slar›n alanlarda kutlanmas› hakk›
kazan›ld›ktan sonra ise, iﬂbirlikçi
sendikalar kendilerini 1 May›s’›n
sahibi gibi görmeye baﬂlad›lar.
Devrimcileri alanlara sokmamak,
alanlardaki etkisini k›rmak için ellerinden geleni yapt›lar. Bu politikan›n baﬂ›n› Türk-‹ﬂ çekerken, zaman
zaman D‹SK ve KESK de bu politikaya çeﬂitli biçimlerde ortak oldular.
Bu politikan›n en net olarak aç›¤a ç›kt›¤› 1997, ‘98, ‘99 y›llar›nda
devrimcilere karﬂ› MGK politikalar›n›n uygulay›c›s› oldular. Sendikalardan devrimci sendikac›lar› tasfiye etmekten devrimcileri 1 May›s
Alan›’na sokmamaya kadar uzanan
bir tasfiye politikas›n› yürürlü¤e
koydular.
1997 1 May›s›’nda devrimciler
daha yürüyüﬂe baﬂlamadan alelacele program› bitirip kitleyi da¤›tt›lar.
‘98 1 May›s›’nda yine oligarﬂiyle
ayn› dilden konuﬂarak oligarﬂinin
devrimcilere sald›r›s›na zemin sundular.
Fakat tüm iﬂbirlikçiliklerine ra¤men ne devrimcilerin alanlara ç›kmas›n› engelleyebildiler, ne de devrimcisiz 1 May›s yapabildiler.
Zaman zaman Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ
gibi sendikalar, devrimcilerden de,
D‹SK, KESK gibi ilerici sendikalardan da kopup kendi baﬂlar›na 1
May›slar yapsalar da, bunu da sürdüremediler.
Düzen sendikac›l›¤›n›n sadece
son üç y›l›na bakmak yeterlidir. onlar›n tutumunu görmek aç›s›ndan.
Daha geçti¤imiz y›l devrimciler
Taksim 1 May›s Alan›’na ç›kmak
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için bedeller öderken Türk-‹ﬂ, Hak‹ﬂ gibi iﬂbirlikçi sendikac›lar, emekçilerin gücünü bölmek için Kad›köy’de, Ankara’da merkezi 1 Ma y›s ça¤r›lar› yapt›lar. Ama baﬂaramad›lar. Kad›köy’deki 1 May›s’a
kat›lmak zorunda kalanlar›n bile
yüre¤i Taksim’de att›. Baﬂaramad›lar. ‹ﬂçi s›n›f›n› bölemediler.
Türk-‹ﬂ’in, Hak-‹ﬂ’in, Memur
Sen ve Kamu Sen gibi sendikalar›n,
1 May›s’a da, devrimcilere de bak›ﬂ› bellidir. Onlar›n 1 May›s platformlar›nda yer almalar› esas olarak
1 May›s’› güçlendirme de¤il, onun
güçlenmesini, devrimcileﬂmesini
engellemeye yöneliktir. Ancak
D‹SK ve KESK ço¤u kez bunu gözard› ederek, onlarla birli¤i ve ittifak›, devrimcilerle birlikte olman›n
karﬂ›s›na koymuﬂ, devrimcileri d›ﬂtalay›p onlarla ortak karar mekanizmalar› oluﬂturmuﬂtur. Bu birlikleri
gerekçe göstererek de devrimcilere
karﬂ› dayatmac› tav›rlara girmiﬂlerdir.
Ancak devrimciler olarak buna
prim vermedik, boyun e¤medik y›llard›r. Gerekirse kopmay›, iki, hatta
üç ayr› 1 May›s’› da göze ald›k.
Do¤ru politikam›z devrimci 1 May›s’› ortaya ç›karm›ﬂ ve kimse bunun d›ﬂ›nda kalamam›ﬂt›r.
2010 1 May›s› göstermiﬂtir ki,
devrimcisiz 1 May›s’› asla baﬂaramayacaklard›r. 2010 1 May›s› devrimcilerin, devrimci politikan›n zaferidir.
Yüzbinlerce emekçi, devrimci

1 May›s
Röportajlar›

politikalar etraf›nda birleﬂmiﬂtir.
Yüzbinlerce emekçi ülkenin dört bir
yan›ndan 1 May›s Alan›’na akm›ﬂt›r.
2009 1 May›s›’nda Taksim’de 1
May›s yapmay› “provokasyona zemin haz›rlamak” olarak gören
TÜRK-‹ﬁ ve HAK-‹ﬁ sendikalar›, 1
y›l sonra, 1 May›s alan› kazan›l›nca
yine kendilerini 1 May›s Alan›’n›n
sahibi görüp oligarﬂinin bak›ﬂ aç›s›yla devrimcileri 1 May›s’tan d›ﬂtalamaya çal›ﬂt›lar.
D‹SK ve KESK; alan›n gerçekte
nas›l kazan›ld›¤›n› görmezden gelerek Türk-‹ﬂ ve di¤erlerini “yan›m›za
çekme” ad›na, devrimcileri d›ﬂtalayan, devrimcilere söz hakk› vermeyen bir tav›r geliﬂtirdiler. Devrimcilerin her önerisini “di¤erleri kabul
etmez” diye reddettiler.
Hay›r dedik. 1 May›s’› biz kazand›k, biz de olaca¤›z dedik. Sonuna kadar direttik. 1 May›s için bedel
ödeyen biziz. O, Alan için bedeller
ödedik. Bizsiz 1 May›s olmaz. Devrimciler olmadan 1 May›s’› örgütleyemezsiniz.
‹ﬂte 2010 1 May›s’› bunu da gösterdi; Yüzbinlerin akt›¤› bir 1 May›s’›n alt›ndan kalkamad›lar. Yüzbinlerin akt›¤› 1 May›s’› yönetemediler. Devrimcilere konuﬂma hakk›
vermemek için her türlü manevray›
yapt›klar› kürsüyü dolduramad›lar
bile. Yüzbinlerin öfkesine, coﬂkusuna tercüman olamad›lar.
Kürsü an geldi, sahipsiz kald›,
an geldi sessiz kald›. Bizim meycoﬂku var ki ﬂuanda insan›n içi içine
s›¤m›yor. Gerçekten aile olmak aileyi burada yaﬂamak çok güzel bir
duygu.

Melahat
Koyuncu

Erdo¤an Gönül
K›rmaz

Ben
Çanakkale’den geliyorum. Çanakkale
Ünv.ö¤renciyim. 33 y›l sonra Taksim Alan› 1 May›s kutlamalar› için
aç›ld›. Büyük bir coﬂku hisediyoruz
hepimiz Halk Cephesi olarak. Bütün yorgunlu¤umuzu alana girdi¤imizde yitirdik. Ve o kadar büyükbir

Makina mühendisiyim.
1997 y›l›ndan
beri 1 May›slar›n
hepsine kat›ld›m.
Yaklaﬂ›k 3-4 y›ld›rda Taksim’e girmeye çal›ﬂ›yorduk. Mehmet Akif Dalc›lar›n taﬂla-

dandan yükselen sesimiz doldurdu
o boﬂluklar› da. Bizim meydan›n
dört bir yan›n› dolaﬂan k›z›l bayraklar›m›z toparlad› yüzbinlerin coﬂkusunu.
Hak-‹ﬂ, Türk-‹ﬂ gibi iﬂbirlikçi
sendikalar›n s›n›f mücadelesindeki
rolleri, misyonlar› bellidir.
En baﬂta D‹SK ve KESK, umuyoruz ki, bu tablodan ders ç›kar›rlar.
1 May›s öncesinde devrimcilerle
birlikte hareket edip güç olacaklar›
yerde iﬂbirlikçi sendikac›lar›n icazetine s›¤›narak devrimcilerden
uzak durmuﬂlard›r. Devrimcilerin
sesinin, taleplerinin kürsüden dile
getirilmesini savunamam›ﬂlard›r.
S›n›f›n öfkesi, coﬂkusu dinamizmi, bizizdir. Devrimcilerdir. Devrimcileri d›ﬂtalayarak görkemli 1
May›slar yapamazs›n›z. Devrimcilerden uzak durarak, kaçarak s›n›f
mücadelesini geliﬂtiremezsiniz.
Biz, sizlerin tüm reformist, zaman zaman uzlaﬂmac›, geriye çekici,
politika ve taktiklerinize ra¤men, bu
mücadelede sizlerle birlikte olmakta
›srarc› olmaya devam edece¤iz.
Siz de yüzünüzü devrimcilere
dönmelisiniz. Devrimcilerden kaçarak s›n›f mücadelesi veremezsiniz.
S›n›f gerçe¤inden kaçarak sendikac›l›k yapamazs›n›z. Kazanman›n
yolu bellidir. Geriye dönüp bir bak›n Devrimcilerden uzak durdu¤unuz zamanlara bak›n; tek bir hak
kazanabildiniz mi, direniﬂler yaratabildiniz mi, zaferler kazanabildiniz
mi?
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r›n› f›rlatt›¤› yön olan Taksim’e girmeye çal›ﬂ›yorduk. Bu sene kat›ld›k
çok mutluyum Taksim’e geldi¤imiz
için

Ufuk An›l Çal›ml›
Ankara’da lisede
okuyorum yaﬂ›m 16.
1 May›s’a neden
gelidi¤im konusunda da söylemek gerekirse 1 May›s’›n
geçmiﬂten gelen bir
mücadelesi
var.
alanlarda verdi¤imiz ﬂehitler var,
baﬂta onlar için geliyoruz.
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Yürüyor k›z›l sancakl›lar
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“Ak›yordu su
gösterip aynas›nda sö¤üt a¤açlar›n›
Salk›m sö¤ütler y›k›yordu su da saçlar›n›
Ya n a n y a l › n k › l › ç l a r › ç a r p a r a k
s ö ¤ ü t l e re
k o ﬂ u y o r d u k › z › l a t l › l a r güneﬂin
b a t t › ¤ › y e re!”
Naz›m Hikmet, Sovyet Devrimi
sonras› yaﬂanan iç savaﬂ› anlatt›¤›
ﬂiirinde karﬂ› devrimcilere karﬂ› dövüﬂen k›z›l atl›lar› anlat›r.
“ A t l › l a r a t l › l a r k›z›l atl›lar,
atlar› rüzgar kanatl›lar!
A t l a r › r üz ga r kanat...
A t l a r › r ü z g a r...
Atlar›...
At...”
K›z›l atl›lar, Sovyet devrimini
her koﬂulda savunan, karﬂ›-devrimci ordular› hemen heryerde da¤›tan
devrimcilerdir. Bir bak›ma yal›n k›l›ç devrimi savunan devrimin koruyucusudurlar.
Kahramanl›klar›,
özverileri,
devrime ba¤l›l›klar› ile o dönemin
simgeleri de olmuﬂlard›r.
K›z›l atl›lar, nerede bir karﬂ›
devrimci ayaklanma varsa orada,

devrimin savunucusudurlar.
Bir bak›ma Sovyet devriminin,
iç savaﬂ›n kahramanlar›d›r....
K›z›l sancakl›lar ile ilk kez 1995
1 May›s’›nda karﬂ›laﬂt›k. Kortejdeki
yerlerini al›p yürüdüklerinde büyük
bir coﬂku ve sevinçle karﬂ›land›lar.
K›z›l sancakl›lar sonraki 1 May›slar’›n ise art›k ayr›lmaz birer parças› haline geldiler.

K › z › l s a n c a k l › l a r geliyor
1995 1 May›s›’nda 15 bin kiﬂilik
Cephe korteji Kad›köy’de yürürken
K›z›l sancakl›lardan oluﬂan bir
grupta onlara eﬂlik ediyordu.
K›z›l sancakl›lar, o gün orada
binlerce insan›n sosyalizm düﬂünün
simgeleriydi asl›nda. Bugündü, yar›nd›, gelece¤e dair düﬂlerimizdi.
O nedenle o gün Kad›köy’deki
binlerce insan taraf›ndan coﬂkuyla
karﬂ›land›. Büyük bir sevinç, büyük
bir coﬂku vard›.
K›z›l sancakl›lar devrim demekti, sosyalizm demekti, umut demekti...
K›z›l sancaklar eﬂli¤inde yürüyen asl›nda, iﬂçilerdi, emekçilerdi,
köylülerdi, gençlikti, kad›nlard›, k›sacas› bütün halkt›...

Onlar›n yürüyüﬂleri devrimin ayak sesleriydi. Devrimdi...
O yüzden oligarﬂinin ﬂimﬂeklerini çok geçmeden üstüne çekecekti K›z›l sancakl›lar...
1996 1 May›s›’nda 30 bin kiﬂilik
cephe kortejinde k›z›l sancakl›lar bu
kez daha kalabal›kt›.
Tart›ﬂma bu kez 1 May›s öncesinden baﬂlam›ﬂt›. Bu 1 May›s’ta k›z›l
sancakl›lar olacak m›yd›? Oligarﬂi
say›lar› 40-50 aras›nda olan bu “kk üç ü k g r u p” için tedirgin olmuﬂtu.
1 May›s’›n merak edilen tart›ﬂma konular›ndan biri buydu. O güne kadar 1 May›s’› salonlara hapsedenler, 1 May›s’› bir “bayram günü” olarak görenler, ﬂaﬂk›nd›. 1 May›s’ta k›z›l sancakl›lar olur muydu?
O nedenle 1 May›s öncesi herkes beklenti içindeydi. Kuﬂkusuz 1
May›slar’da ya da kitlesel mitinglerde k›z›l sancakl›lar ilk kez yürümüﬂtü. Do¤rusu kimsenin karﬂ›laﬂt›¤› bir durum de¤ildi.
Nitekim o gün geldi¤inde yine
tüm gözler Cephe korteji üzerindeydi. Cephe korteji, düzeni, disiplini,
30 bin kiﬂilik kitlesi ve daha kalabal›k k›z›l sancakl›lar› ile alan›n belki
de tek kitlesel, coﬂkulu gücüydü.
Bütün gözler yine Kz›l sancakl›lar› ard›. Onlar yürüyüﬂe baﬂlad›¤›nda onlarla birlikte binlerce kiﬂide
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kald›r›mlardan yürüyerek, miting
alan›na kadar yürüdü.
Bir k›z›l bayrak denizi gibiydi o
gün Kad›köy... Dünyada sosyalizme
sald›ran, devrimci hareketleri kuﬂatan
emperyalistler karﬂ›s›nda bir kez de
Kad›köy’den “asla diz çökmeyece¤iz” diyordu K›z›l sancakl›lar kararl›
yürüyüﬂleri, sloganlar› ile...
Diyebiliriz ki, Kad›köy’de o gün
1 May›s coﬂkusunu yaratanlardan
biri de K›z›l sancakl›lard›.

1 May ›s lar ve Oligarﬂinin
K›z›l sancakl›lar k o r k u s u
Art›k her 1 May›s’ta k›z›l sancakl›lar oligarﬂinin korkusu, kâbusu
olacakt›. Oligarﬂi say›lar› s›n›rl›
olan k›z›l sancakl›lar›n 1 May›s’ta
yer almamas› için art›k her tür sald›r›y› yapacakt›.
Yasak kararlar› ç›karacak, kararl›l›k gösterisi yapacak, k›z›l sancakl›lar› yasa d›ﬂ› ilan edeceklerdi. Nitekim, 1 May›s 1996 sonras› “K›z›l
sancak taﬂ›d›¤› “ için onlarca ilerici, devrimci tutuklanm›ﬂ, “tek tip elbise giydi¤i” için aylarca tutuklu
kalm›ﬂt›r.
Oligarﬂi “K›z›l sancakl›lar›” cayd›rmak için hemen hemen her yönteme baﬂvurdu. Özellikle her 1 May›s’ta k›z›l sancakl›, “ Tek tip elbi seli” av›na ç›kt›lar.
Arama noktalar›nda ona göre
“önlemler” al›nd›. Oligarﬂinin bütün sorunu k›z›l sancakl›lar›n alana
girememesiydi. Buna göre al›nan
önlemlerde iﬂe yaramad›.
Oligarﬂinin tüm tedbirlerine karﬂ›n k›z›l sancakl›lar yine her 1 May›s’ta yerlerini ald›lar.
Bu hakikaten k›z›l sancakl›lar›n
yarat›c›l›k örne¤iydi. Tüm önlemlere, tüm ek tedbirlere, seferber edilen
binlerce polise ra¤men k›z›l sancakl›lar her 1 May›s’ta alanlarda yerlerini ald›lar.
Oligarﬂi, k›z›l sancakl›lara karﬂ›
sald›r›ya geçerken onun kiral›k kalemleri de boﬂ durmuyordu. Onlar
da zehirli oklar›n› peﬂ peﬂe göndermeye devam ettiler bu s›rada.
Belki de o dönem Güngör Men-

gi’nin yazd›klar› bu kesimlerin ruh
halini de özetler gibiydi. Asl›nda sorun, oligarﬂinin k›z›l sancakl›lar
korkusuydu!
“Ve terörün üniforma giyen yabanc› bir ordu gibi rap-rap yürümesi...”Güngör Mengi Sabah, 3 May›s
1996)
Oligarﬂinin kiral›k kalemleri k›z›l sancakl›lar› karalamak için
“anarﬂist” “terörist” demagojisine
sar›lmakta gecikmedi. O korku ile
sanki iktidarlar›n› kaybedeceklermiﬂ gibi büyük bir dengesizlikle
sald›rmaya devam ettiler.
Oysa k›z›l sancakl›lar ne silahl›
bir birlik ne de bir gerilla ordusuydu. Onlar› korkutan, devrimde ›srar
eden kararl›l›kt›. K›z›l sancakl›larda
onu gördüler. Meydanlarda dalgalanan k›z›l bayraklardan korktular as›l
olarak.
Kuﬂkusuz k›z›l bayrak denizinden korkan sadece burjuvazinin kiral›k kalemleri de¤ildi. Devrime
inanmayanlar, inançs›zlar, AB’ye
tap›nanlar da korktular. Onlar da
sald›rd›lar.
“buram buram militarizm kokan
üniformalarla kaz ad›mlar›yla yürümeye çal›ﬂan incecik ve gencecik
k›zlar, dal gibi delikanl›lar Kad›köy'de siyasi terörle filan alakas›
olmayan bir "vandalizm " gösterisine giriﬂirler miydi ?” (Ayd›n Engin,
Cumhuriyet, 3 May›s 1996)
Ayd›n Engin’de K›z›l sancaklardan, umuttan, halk›n kurtuluﬂ özleminin dile getirilmesinden korkanlardand›.
Y›llard›r 1 May›s’› kan gölüne
çeviren oligarﬂiye sald›rmak, hesap
sormak durumundayken, bunu yapm›yor, mücadele yürütenlere sald›r›yordu.

H e r 1 May›s’›n tart›ﬂma
konular›ndan birisi de
k›z›l sancakl›lard›!
K›z›l sancakl›lar ile ilgili tart›ﬂma
y›llarca sürdü. Oligarﬂinin bütün sald›r›lar›na, açt›¤› davalara karﬂ›n ›srarla ve her y›l daha kalabal›k bir biçimde k›z›l sancakl›lar büyüdü, daha ka-

rarl› ad›mlarla yürüdü 1 May›slar’da...
Oligarﬂi, devrime, mücadeleye
dair ne varsa onlar› yasaklay›p, 1
May›s’› içi boﬂalt›lm›ﬂ bir bayram
haline getirmeye çal›ﬂ›yordu.
Olmad›, baﬂaramad›!..
Devrimciler ›srarla her 1 May›sta yürümeye devam ettiler. Kuﬂkusuz k›z›l sancakl›lardan etkilenip,
onu taklit etmeye çal›ﬂanlarda ç›kt›.
Ancak bunlar›n hiçbiri uzun vadeli
olmad›. Olamazd› da...
Zira, sorun sadece 30-50 kiﬂinin
alana ç›kar›lmas› de¤ildi. Sorun
mücadeleye bak›ﬂ aç›s›yd›. ‹ktidar
kavgas›n›, kararl›l›¤›, ruh ve coﬂkuyu 1 May›s Alan›’na taﬂ›ma sorunu
idi. Bunu baﬂarmak önemliydi.
Taklit edenler bunu baﬂaramad›lar. Sorunu salt görsellik, etkileme
amac›yla düﬂündüler.
*
Sancak savaﬂlarda aç›l›r. Törenle
aç›l›r, törenle kapan›r. Bir birlik
sanca¤›n› kaybetti¤inde o birlik
fesh edilir.
Uzun bir yol: Dolambaçl›, engebeli, iniﬂli ç›k›ﬂl›... Ama ne olursa
olsun dolambaçlar geçilecek, engebeler aﬂ›lacak.
Yürüyoruz uzun yolu, iniﬂli ç›k›ﬂl› olsa da engelleri aﬂa aﬂa yürüyoruz...
32 y›l önce oligarﬂi, 1 May›s alan›na faﬂizmin sanca¤›n› dikti. ‹ﬂgal
etti alanlar›. Halka yasaklad›.
Yürüdük üstüne faﬂizmin, gasp
ettikleri 1 May›s Alan›m›z› almak
için. 1988’de dayand›k barikatlara...
1 May›s Alan›’na ç›kan bütün sokaklar savaﬂ yeri... Olamad›, ç›kamad›k. ‘89 1 May›s›’na randevu verdik. Kuca¤›m›zda taﬂlar, yine barikat›n önündeyiz. Mehmet Akif Dalc›y› ﬂehit verdik... Er ya da geç, mutlaka y›kaca¤›z barikatlar›... Ç›kaca¤›z Taksim’e; sökece¤iz faﬂizmin
sanca¤›n›, çekece¤iz halk›n sanca¤›n›...
Sene 2004; yürüyor k›z›l sancakl›lar. Umudun, kurtuluﬂun sanca¤›...
K›z›ll›¤›nda umudu taﬂ›yorlar...
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Halk›n umudu k›z›l sancakl›lar.
Sanca¤›n alt›nda binlercce halk.
Gelece¤e, kurtuluﬂa yürüyorlar.
Hedef Taksim! Hedef gasp edilen alan›m›z! Hedef, u¤runa ﬂehitler
verdi¤imiz 1 May›s Alan›... Hedef 1
May›s Alan›m›z’dan faﬂizmin sanca¤›n› sökmek...
Yürüyor k›z›l sancakl›lar, iﬂçi s›n›f›n›n sanca¤›n› kendi alan›na dikmek için. Baﬂlar dik, ad›mlar sert
yürüyorlar, geçtikleri yeri inleterek.
Geçtikleri yerde bir alk›ﬂ tufan›, eller patlay›ncaya kadar alk›ﬂl›yorlar.
Di¤er kortejlerden, miting alan›ndan onlar› izlemek için gelenlerden
sa¤›nda, solunda kendili¤inden bir
kortej oluﬂmuﬂ. Yürüyor k›z›l sancakl›lar birli¤iyle.
UMUT!...
Umutsuz yaﬂanmaz. ﬁimdi umut
dorukta. Yürekler kabarm›ﬂ. Kimi
a¤lamakl›, kortejin önüne atlay›p
kucaklamak, sar›lmak istiyor k›z›l
sancakl›lardan birine. Aln›ndaki bereden, k›z›l y›ld›z›ndan öpmek istiyor. Kimi fotograf çektirmek istiyor.
Onlar da hayk›r›yorlar sancakl›lar birli¤iyle umudun ad›n›.
Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ...
Kat›l›yorlar sancakl›lar›n sloganlar›na... Emperyalizme, sömürüye, bask›ya, zulme... faﬂizme karﬂ›
bir savaﬂ. Adaletsizli¤e karﬂ›, kurtuluﬂa kadar bir savaﬂ...
Say›lar› binler, onbinler de¤il
henüz. Yüzlerle ifade ediliyor henüz, sembolik bir sancak birli¤i...
Ama kafa tutuyor zulme, zorbal›¤a.
Meydan okuyor faﬂizmin onbinlerce polisine. ‹ﬂgal etti¤iniz alan›m›z›
alaca¤›z diyor.
Sene 2005-2006; Sancakl›lar yürüdü bir baﬂka yasakl› alan Kad›köy’de. Hedefte yine Taksim vard›.
Sene 2007; AKP’nin polisleri sadece Taksim 1 May›s Alan›n› de¤il,
bütün ‹stanbul’u iﬂgal etti. ‹stanbul’a di¤er ﬂehirlerden gelenleri ﬂehir giriﬂlerinde durdurdu. Emekçi
halk›n yaﬂad›¤› mahalleleri kuﬂat›p
Taksim’e gidenleri engellemeye
çal›ﬂt›. Ama nafile; Taksim hedefiy-

le yola ç›kanlar her yerde çat›ﬂt›.
Faﬂizmin coplar›na, gaz bombalar›na, karﬂ› taﬂla savaﬂt›, sapanla, molotof kokteylleriyle savaﬂt›. Taksim’e ç›kan bütün sokaklar savaﬂ
meydan›... Faﬂizmin Taksim’in etraf›na ördü¤ü barikatlar yar›lamasa da
gedikler aç›ld›. 2 bin kiﬂiyle ç›k›ld›
Taksim’e.
2008’de yine yüründü barikatlar›n üzerine, yine çat›ﬂ›ld› 1 May›s
Alan›’na ç›kan bütün sokaklarda.
2009’da yar›ld› faﬂizmin barikatlar›. 31 y›l sonra çat›ﬂa çat›ﬂa, barikatlar› aﬂa aﬂa ç›kt›k 1 May›s Alan›na.
2010; Sancakl›lar yürüyor yüzbinlerin ortas›ndan 1 May›s Alan›na. Özenle seçilmiﬂ üniformalar›:
Beyaz gömlek, siyah pantolon ve
bere... Olabildi¤ince sade. Onun
görkemi, onun ihtiﬂam› taﬂ›d›¤›
umutta.
Yürüyor k›z›l sancak denizinin
içinde 200 kiﬂilik sancak birli¤i.
Baﬂlar dik, ad›mlar sert. Her ad›m
ZAFER diyor. Sloganlar zaferi hayk›r›yor. Geçtikleri her yerde ayr› bir
ilgi. Sa¤›nda, solunda korteje ait olmayan büyük bir kalabal›k eﬂlik
ediyor onlara. Burjuva medyan›n da
özel bir ilgisi var. Daha yak›ndan
görüntüler almak istiyor. Onlarca
kamera var. Yüzlerce el cep telefonu kameras›yla bu tabloyu kaydediyor. Bu görkemi, bu coﬂkuyu kaç›rmak istemiyor.
Sancakl›lar polisin arama noktas›na yaklaﬂ›yor. Sancakl›lar d›ﬂ›nda
herkes merakla bekliyor: Ne olacak?
Oligarﬂinin y›llard›r alana sokmak istemedi¤i grup bunlar. Sancakl›lar alana ç›kt›¤› ‘95 1 May›s›’ndan beri onlar› durdurmak, alana girmelerini engellemek için elinden geleni yapt›. Onbinlerce polisiyle y›¤›nak yapt›, gözalt›lar, katliamlar gerçekleﬂtirdi. ‹ﬂbirlikçi, sar›
sendikac›lar› devreye soktu. Alana
sokmak istemedi k›z›l sancakl›lar›.
Ama baﬂaramad›. Sancakl›lar kendi
istedikleri gibi girdiler alana. K›z›l
sancaklar›yla doldurdular alanlar›.
ﬁimdi zaferi kazanman›n guru-

ruyla, onuruyla, coﬂkusuyla, kararl›l›¤›yla arama noktas›n›n önünde
sancakl›lar. Baﬂlar dik, ad›mlar sert.
Rap rap rap!!!
Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ!.. En güçlü seslerle
hayk›r›l›yor sloganlar. Duraklamak
yok, tereddüt yok... en kararl› ad›mlarla yürünüyor arama noktas›n›n
üzerine. Polisler de yolu aç›yor,
aranmadan geçiyor sancakl›lar.
‹lerliyor sancakl›lar birli¤i 1 May›s Alan›’na.
‘77 1 May›s›’dan sonra en kalabal›k 1 May›s. 32 y›ll›k hasret. Tarihe, ﬂehitlere ba¤l›l›k, vefa borcu.
Ülkenin dört bir yan›ndan geldi insanlar. Sadece 1 May›s’› de¤il, 32
y›l sonra zaferi kutluyor. “Ölsem de
gam yemem”in resmi var alanda. En
örgütsüz olan› bile “boﬂuna ölmediler” diyor. “Bunca ›srar, bunca bedel boﬂuna de¤ilmiﬂ” diyor. 1 May›s Alan› h›nca h›nç dolu. 1 May›s
Meydan›’na girmek, ad›m atmak
mümkün de¤il.
Sancakl›lar birli¤i ﬂimdi 1 May›s
Alan›’nda. Yüzlerce, binlerce el onlar› alk›ﬂl›yor. Adeta sancakl›lara
sayg› duruﬂunda insanlar. Yürüyor
sancakl›lar. En önde Mahir ve Day›,
umudun önderleri var. Sonra Mehmet Akif Dalc› ve kavgam›z›n yüzlerce ﬂehidi.
Ad›m at›lamayacak kadar h›nca
h›nç dolu olan yol kendili¤inden
aç›l›yor sancakl›lara. Sancakl›lar›n
yürüyüﬂü dursun istemiyorlar.
Yüzbinlerin ortas›na ilerliyor
umudun ›rma¤›.
2010; 1 May›s alan›nda faﬂizmin
sanca¤› yok. K›z›l sancakl›lar birli¤i var.
Bu sancak; iﬂçi s›n›f›n›n sanca¤›,
Bu sancak; iﬂçi, köylü, esnaf, ayd›n, sanatç›, ö¤renci, mimar, mühendis, avukat, doktor, ev kad›n›,
yaﬂl›, genç, çocuk... tüm kesimlerin,
Türk, Kürt, Çerkes, Laz... tüm halklar›n, Alevi, Sünni... tüm inançlar›n,
halk›m›z›n kurtuluﬂ sanca¤›.
Bu sancak ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin, özgürlü¤ün, devrimin,
sosyalizmin sanca¤›.
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Adalet

Dava aç›yorsunuz da
ne oluyor?

Siirt’te 2 y›l boyunca 7 k›z çocu¤una onlarca kiﬂi
taraf›ndan tecavüz edildi. Yoksul ailelerin çocuklar›
olan bu k›zlar, sahip ç›kan olmad›¤› için bir süre sonra soka¤a düﬂtüler.
Yüzlerce kiﬂi bu i¤renç suçu görüyor, biliyordu.
Kimileri de müdahale edip, bu k›z çocuklar›na sahip
ç›kmak yerine, bu suça ortak oldular.
AKP’nin polisinin ise fuhuﬂ batakl›¤›na düﬂürülen
bu çocuklara yönelik tecavüzü engelleme diye bir sorunu olmad›. Onlar, “pp o l i s e t a ﬂ a t a c a k l a r › n a , b › r a k › n f u h u ﬂ y a p s › n l a r” diyen devletin Siirt valisinin,
politikas› do¤rultusunda davrand›lar.
Siirt’teki fuhuﬂ ortaya ç›k›nca, baﬂta Baﬂbakan Erdo¤an olmak üzere, hükümet üyelerinin tavr› ﬂu oldu;
“Olay yarg›da.. yarg› gerekeni yapm›ﬂ, yap›yor...”
Asl›nda “yarg› “bir ﬂey yapmam›ﬂt› ve yapmaya da
niyetli görünmüyordu. Bu nedenle bir çok çevre, bunu eleﬂtirdi s›k s›k. Ama bir de ﬂu soru var.

Peki dava aç›l›nca ne olacak?..

Mardin’de dava açt›n›z ne oldu peki?.. Açt›¤›n›z
davalardan hangi kararlar ç›kt›?..
‹ki kad›n, 12 yaﬂ›ndaki bir k›z çocu¤unu pazarlamakla, 26 erkekde o çocu¤a tecavüz etmekle suçland›. Tecavüz ordusu içinde bir kaymakaml›k görevlisi,
bir yüzbaﬂ›, bir de ilkö¤retim müdür yard›mc›s› vard›.
Bu tecavüzlerle ilgili olarak, ﬁubat 2003’te Mardin
1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baﬂlayan dava tam 7 y›l d › r sürüyor. Bu davada tutuklu tek bir kimse yok. Ve
davan›n bu haliyle sonuçlanaca¤› da yok. Kald› ki, bu
tür davalar›n hiçbiri sonuçlanm›ﬂ, suçlular› cezaland›r›lm›ﬂ de¤ildir.
Onlarca tecavüzcü ve 7 y›ld›r s ü ren, bir türlü sonuçland›r›lmayan bir dava... Sonuçta bu davadan adaleti yerine getirecek bir karar ç›kmayacakt›r.
Kald› ki, verilecek cezalar ile adalet sa¤lanm›ﬂ olmayacakt›r. Yozlaﬂt›rmay› temel alan, halk› örgütsüzleﬂtirerek, fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu yayan bu sistem suçlu üretmeye devam ediyor. Suçlu üreten düzen yeni
suçlar›nda yarat›c›s›d›r ayn› zamanda.

Nutuklar, Sözler ve Sakatlar
10-16 May›s, bilindi¤i gibi Sa k a t l a r H a f t a s ›’d›r. Y›l›n 365 gününde sakatlar›n sorunlar›n› çözmeyen ve 365 gün boyunca sakatlar›n
sesini duymazl›ktan gelen iktidarlar
için bu tür günler, bir anlamda kendi suçlar›n› gizleme ve ﬂov yapmaya göre ﬂekillendiriliyor.
Önümüzdeki hafta da, sakatlardan oluﬂacak heyetlerin kabul
edilece¤i, devletin “anl›-ﬂanl›” bürokratlar›n›n aç›klamalar›n›n kulaklar›m›z› t›rmalayaca¤› bir hafta daha geçirece¤iz.
Sakatlar yine talepleri ve çözülemeyen sorunlar› ile kap›lar› aﬂ›nd›rmaya devam edecekler. Y›llard›r
hep ayn› talepleri gündeme getirmelerine karﬂ›n bugüne kadar talepleri
karﬂ›lanm›ﬂ de¤ildir.
Çok uzak bir tarihe de gitmeye
gerek yok. Bundan 18 y›l önce de
talepleri insanca yaﬂamd›.
12 May›s 1992'de Ankara'ya giden 33 kiﬂilik bir s a k a t l a r heyeti,

üç bini aﬂk›n imzal› bir dilekçeyi
Baﬂbakana vermek istediler. O dilekçede talepleri vard›. Baﬂbakan
randevular› olmad›¤› gerekçesiyle
görüﬂmek istemedi.
Ve de¤ersiz bir eﬂya gibi aﬂa¤›lanarak, ite kaka Baﬂbakanl›k binas›n›n önünden at›lmaya çal›ﬂ›ld›lar.
Onlar da gitmedi. Bunun üzerine
polis sald›r›s›na u¤rad›lar.
Y›l 2010... O sald›r›n›n üzerinden 18 y›l geçti. ‹ktidarlar, hükümetler, baﬂbakanlar de¤iﬂti ama onlar›n sorunlar› ayn› kald›.
Bugüne kadar talepleri karﬂ›lanmad›. Oyaland›lar, aﬂa¤›land›lar, itip
kakmaya devam ettiler onlar›. Sa¤lamlar›n, sakatlar›n de¤erinin olmad›¤›, halk›n haklar›n›n olmayaca¤›
anlay›ﬂ›yla yönetti hep iktidarlar.
8 y›ld›r iktidarda olan AKP de
sakatlar› kulland›. Sakatlar› kullanmak, oylar›n› almak, halka ﬂirin görünmek için bir sakat› göstermelik
olarak milletvekili seçtirdiler.

Birde magazin bas›n›n›n gözdesi olan, gözleri görmeyen ﬂark›c› Metin ﬁentürk etraf›nda döndü
herﬂey. AKP daha ne yaps›nd›?
Kör ﬂark›c› Metin ﬁentürk, rekorlar kitab›na girmek için lüks bir
araçla h›z rekoru k›rm›ﬂt›. Me¤er,
bu ﬂovun organizetörü AKP imiﬂ.
Metin ﬁentürk ﬂimdi de “Dünyaya
Türkiye’yi anlatmak için” AKP’den
para istiyordu... Bu ﬂov, AKP’nin
sakatlar için yapt›klar›na örnek olarak say›l›yor.
Aç›kças›, sakatlar ile alay ediyorlar. Milyonlarca sakat›n temel
sorunlar› dururken, sakatlar›n her
sorunu çözülmüﬂ gibi bir ﬂark›c›n›n
reklamlar›na AKP’de sakatlar› yok
sayarak ortak oluyor.
Ortak olmak iﬂine geliyor. Çünkü, AKP’nin sakatlar›n taleplerini,
onlara insanca yaﬂam koﬂullar›n›
sa¤lamak, onlara iﬂ vermek, onlar›n
üretime kat›lmas›n› sa¤lamak gibi
bir sorunu yoktur.
‹ﬂ, yar›na dair güvence sa¤lamak
yerine AKP, sadaka, üç kuruﬂ vererek, sorunun üstünü kapatmak istiyor, yok say›yor.
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Devrim ‹ çin

DEVR‹MC‹ O KUL

Ders:

bilecek durumda
de¤ildir.
Çünkü bunu
diyebilmek o kadar kolay de¤il.
Büyük Direniﬂ’te
de oldu¤u gibi, d›ﬂ›m›zdaki tüm kesimler, direniﬂi bir
ﬂekilde baﬂ› yerde bitirirken, en
az›ndan buruk bitirirken, “yaln›z
biz” yaﬂayabildik o onuru, gururu.
O halde ﬂu soruyu soraca¤›z ﬂimdi:

Kazanmak
“Güzeldir
Ö¤rendikçe dövüﬂmek
dövüﬂtükçe özgürleﬂmek
sevmek
sevilmek
Ve zaferi
gamzesinden öpebilmek
güzeldir”
diyordu ﬂiir. 1984
ölüm orucunu anlatan
Direniﬂ Ölüm ve Yaﬂam’da geçen bu dizeleri
kitab› okuyan arkadaﬂlar›m›z hat›rlam›ﬂt›r san›r›z.
Güzeldir gerçekten
zaferi gamzesinden öpebilmek. Ve biz, geçen
hafta bu güzelli¤i bir kez
daha yaﬂad›k... Zafer orada, ‹stanbul’un orta yerinde, 1 May›s Alan›’ndayd›. K›sa süre önce de, geçen
kas›m ay›nda bir kez daha yaﬂam›ﬂt›k zaferi gamzesinden öpebilmenin
güzelli¤ini... Güler Zere’yi tahliye
ettirebilmiﬂtik o zaman da... Sonra
yine, ondan k›sa süre sonra da Edirne’de yaﬂad›k benzer duygular›...
Sald›rd›lar, engellediler, buna ra¤men girdik Edirne’ye. Ölümü göze
alarak girdik. Günler süren mevzi
çat›ﬂmas›nda o da küçük bir zaferdi
iﬂte... Büyük Direniﬂ’te de zafer kazanman›n, direniﬂi kazan›mla bitirmenin coﬂkusunu onurunu, gururunu yaﬂad›k.
‹nsan öyle zamanlarda devrimcili¤in güzelli¤ini ve daha önemlisi, devrimcili¤in gücünü, halk›n
g ü c ü n ü daha iyi görüyor ve hissediyor.
Evet sevgili arkadaﬂlar, bu haftaki dersimizde, zaferlerin nas›l kazan›labildi¤i üzerinde dural›m istedik. Tahmin edilebilece¤i gibi bugün 1 May›s Alan› kazan›lm›ﬂt›r
ancak herkes “biz kazand›k” diye-

lesi tarihi de ortadad›r. 12 Mart ve
12 Eylül süreçleri yaﬂanm›ﬂt›r. Sa vaﬂt›¤› için de¤il, savaﬂmad›¤›
için yok olan, unutulan bir çok örgüt vard›r.
2000-2007 ölüm orucu direniﬂi
en yak›ndaki en somut bir örnektir.
Devrimci hareketin pek çok de¤erli
kadrosu ﬂehit düﬂmüﬂtür. Peki kaybeden Parti-Cephe mi oldu? Yoksa
hiç ﬂehit vermeyen veya en az kay›p vererek "kadro kayb›n› önleyenler" mi? 100 ﬂehit verenler mi,
“kaymak tabakay›” koruyanlar m›
kazand›? Asl›nda o günden bu yana, tüm hareketlerin yaﬂad›klar›na
bak›ld›¤›nda bunun cevab› bulunabilir. Herﬂey
bir yana, sadece 1 May›s
Alan›’na bak›ld›¤›nda
bile bunun cevab› çok
aç›k ve nettir. Devrimci
hareket bugün hem fiziki olarak, hem ideolojisiyle, hem de yaratt›¤›
moral de¤erlerle, çok
daha güçlüdür. Ya direniﬂi b›rakanlar? 19 Aral›k’›n hemen ard›ndan
ya da bir süre sonra "yenildik" tespiti yapanlar m› süreçten kay›ps›z
ç›km›ﬂlard›r, yoksa yedi y›l tüm
olumsuzluklara ra¤men direnen
Cepheliler mi? Elbette ki hayat›n
gösterdi¤i gibi, Cepheliler, daha da
büyümüﬂtür, büyümektedir.

“Bir örnek,
bir insandan
iyidir”
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– Kazanmak için
ne gerekiyor?
Sorunun elbette bir çok aç›dan
bir çok cevab› var ve ﬂimdi verece¤imiz ilk cevap ﬂudur: K a y › p l a r dan, bedel ödemekten korkmam a k g e rekiyor.
Bedel ödemenin, kay›plar vermenin devrimci mücadelenin zorunlu sonuçlar›ndan oldu¤u aç›kt›r.
Ama kimileri bunu bir türlü kabul
etmek istemiyor. Sanki baﬂka türlü
bir mücadele mümkünmüﬂ gibi teoriler yap›yorlar. Hiçbir örgüt kay›p
vermek, yetiﬂmiﬂ kadrolar›n› kaybetmek istemez. Ancak, karﬂ›m›zda
iktidar› için herﬂeyi göze alan bir
güç vard›r ve biz de halk›n ç›karlar› için, devrimi geliﬂtirmek için h e r
ﬂeyi göze almak durumunday›z. Bu
anlamda kay›plar›n da zorunluluk
oldu¤u aç›kt›r. Dünya devrim deneyleri, tarihi ortadad›r. Binler, on
binler, hatta Çin’de, Vietnam’da oldu¤u gibi m i l y o nl a r ﬂehit düﬂmüﬂlerdir. Ülkemizin devrim mücade-

– Zaferi haz›rlayan
etkenler nelerdir?
1988, 1989, 1990 1 May›slar’›,
b i n l e r halinde gözalt›na al›nmaya
gitti¤imiz 1 May›slar olmuﬂtur.
1989’da, Dalc›’y› ﬂehit verdi¤imiz y›l 533 kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂt›... Bir sonraki y›l, 1990’da 4 bini
(evet yanl›ﬂ okumuyorsunuz, rakamla 4000) aﬂk›n kiﬂi gözalt›na
al›nm›ﬂt›. 1991’de bine yak›n kiﬂi...
ﬁimdi gözalt›na al›naca¤›n›, iﬂkencelerden geçirilece¤ini, belki
tutuklanaca¤›n›, belki meydanda
kurﬂun yiyece¤ini bile bile 1 May›s’a gidiyorsun... Sorunun özü bu.

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

En baﬂta bilinmesi ve söylenmesi
gereken de ﬂudur ki; hiçbir direniﬂ
kaçk›nl›¤›, hiçbir teslimiyetçilik, kitleleri
veya kadrolar› korumayla aç›klanamaz.
Neden? Çünkü zaten yapman›z gereken
direniﬂi yapmad›¤›n›zda, teslim
oldu¤unuzda, elinizde koruyacak
bir ﬂey kalmam›ﬂ demektir.

Bunu yapmazsan, hiçbir konuda asla zafer kazanamazs›n.
O 1 May›slar’daki tart›ﬂmalar da benzerdi. Kimileri
“kitle haz›r de¤il” diye gelmedi. Kimileri, daha yeni
yeni örgütleniyoruz, kitle bu
sald›r›lar karﬂ›s›nda da¤›l›r diye
teori yapt›. Kimileri, kitleler henüz
çat›ﬂmaya haz›r de¤il diye ahkam
kesiyordu. Her mevzi çat›ﬂmas›na,
reformizmin, oportünizmin yaklaﬂ›m› genel olarak böyledir. Kitleler
haz›r de¤il diyenlerin kendisi haz›r
de¤ildi; çünkü iﬂçisi, memuru, gecekondulusu, ö¤rencisiyle binlerce
kiﬂi, herkesin tahminlerini aﬂan bir
radikallik ve militanl›kla çat›ﬂ›rken,
o teorilerin sahipleri genellikle
yoktu ortada.
Sadece 1 May›slar için de vurulduk, iﬂkencelerden geçirildik, tutsak edildik... Halk›n mücadelesinde
zaferler, baﬂar›lar, kazan›mlar, hiçbir zaman tesadüfi olarak ç›kmaz
ortaya. Keza, kazan›mlar, zaferler
herhangi bir güç taraf›ndan bahﬂedilmez de. Egemen s›n›flar›n zaman zaman farkl› hesaplarla yapt›klar› reformlar olabilir, ama bunlar s›n›flar mücadelesinin bütünü
aç›s›ndan belirleyici de¤ildir. Bunun ötesinde her zaferin, her kazan›m›n alt›nda büyük bir emek, büyük bir sab›r, cüret, ödenen bedeller
vard›r.

– Korumac›l›k politikas›
nedir?
Zaferlerin, kazan›mlar›n nas›l
mümkün olabildi¤ini herkes az çok
bilir elbette. Ama gere¤ini yapma
konusunda bak›ﬂ aç›lar› farkl› farkl›d›r. ﬁimdi bu noktada k›saca “ k o r u m a c › l › k ” olarak ifade edebilece¤imiz bir politikaya de¤inmek gerekir. Reformist, oportünist solun,
direniﬂlere karﬂ› ç›karken en s›k
kulland›¤› kavramlardan biri budur.
Direniﬂ kaçk›nl›¤›n›n, pasifizmin
teorileﬂtirildi¤i her yerde, bu kavram da bir biçimde kullan›l›r. Korumac›l›k, kendini bazen “kadrolar›

k o r u m a ” , bazen “ ö r g ü t ü k o r u m a ” , bazen “kitleleri koruma”,
hatta bazen “kaymak tabakay› kor u m a ” biçimlerinde gösterir.
“Kaymak tabaka” denilen ﬂey,
zaten tart›ﬂma konumuz de¤il (çünkü öyle bir tabakay› kabul etmiyoruz), ancak onun d›ﬂ›nda, elbette
her devrimci, her örgüt, kitleleri,
kadrolar›, örgütü koruma sorumlulu¤unu duyar, duymal›d›r da. Ancak mesele, bu sorumlulu¤un nerede, nas›l kendini gösterece¤idir.
En baﬂta bilinmesi ve söylenmesi gereken de ﬂudur ki; hiçbir direniﬂ kaçk›nl›¤›, hiçbir teslimiyetçilik, kitleleri veya kadrolar› korumayla aç›klanamaz. Neden? Çünkü
zaten yapman›z gereken direniﬂi
yapmad›¤›n›zda, teslim oldu¤unuzda, elinizde k o r u y a c a k b i r ﬂey kalmam›ﬂ demektir.
Burada ﬂunu da belirtelim; Bir
örgütün kadrolar›n› korumas› baﬂka
bir ﬂeydir, bir mücadele görevinin
“kadrolar› koruma” gerekçesiyle
yap›lmamas› baﬂka bir ﬂey. Birincisi normal oland›r, ikincisi, mahkum
edilmesi gerekendir. Bunu belirterek devam edelim:

– Korumac›l›k kendini
nas›l gösterir, hangi
sonuçlara y ol a çar?
"Kendini korumac›l›k" bir politika olarak benimsenince, karﬂ›devrimin zoru, politikalar› ve dayatmalar› karﬂ›s›nda direnmek için
bir neden kalmaz. Korumac›l›k, kiﬂiyi ve örgütü, her türlü uzlaﬂmac›l›¤a aç›k hale getirir.
Korumac›l›¤›n sonuçlar› sadece
sa¤ bir politika tesbitiyle s›n›rl› kalmaz. “Kendini koruma” anlay›ﬂ›,
giderek k e n d i k ü l t ü r ü n ü , y a ﬂ a m

tarz›n›, düﬂünüﬂ biçimini
yarat›r.
Yoldaﬂl›k iliﬂkileri, güven iliﬂkileri, bütün bunlar
da yeniden ﬂekillenir. ‹nsanlar›n devrim için ve birbirleri için canlar›n› vermeye haz›r oldu¤u bir yerdeki iliﬂkilerle, kendini koruman›n, kaymak
tabakay› koruman›n esas oldu¤u bir
yerdeki iliﬂkiler ayn› olamaz. De¤ildir de zaten.
Kendini korumac›l›¤›n bir noktas›nda, örgütlerin kendi içlerinde
de bir çözülme yaﬂanmas› kaç›n›lmazd›r. Kendini korumac›l›¤›n arkas›ndan genel olarak s t a t ü k o c uluk gelir, b i reycilik gelir. Bunu
aç›k veya örtülü bir çözülme izler.
Güvensizlikler, s uni a yr› l› kl ar baﬂ
gösterir. Çünkü yoldaﬂl›k iliﬂkilerinin, devrimcili¤in harc› olan ﬂeyler
tart›ﬂ›l›r hale getirilmiﬂtir. Devrimcili¤i vareden, devrim iddias›, devrim u¤runa savaﬂmak ve bu u¤urda
bedel ödemeye, tutsakl›klara, can
vermeye haz›r olmakt›r.
Buna haz›r olunmayan yerde,
direniﬂ ve savaﬂ›n d›ﬂ›nda kal›nan
yerde, olumsuzluklar›n boy verece¤i aç›kt›r. Mesela direniﬂ sürecinde
ﬂöyle demiﬂtik: " D i r e n i ﬂ d› ﬂ › n d a
kal› nan her gün, ideoloj ik, pol it ik
olarak tahribatlar yarat›r, devrimci de¤erlerinizi aﬂ›nd›r›r, bundan
kaç›namazs›n›z..." Öyle de oldu.
Hiç kuﬂkusuz, bu bir kehanet de¤ildi. Devrim ile karﬂ›-devrim aras›nda ki böylesine büyük bir çarp›ﬂman›n d›ﬂ›nda kalman›n ideolojik olarak ne anlama geldi¤ine vak›f olmaktan kaynaklanan bir öngörüydü
sözlerimiz.
Kendini koruma ad›na direniﬂlerin d›ﬂ›na düﬂenler, meydanlara ç›kmayanlar, mevzilerinde çat›ﬂmayanlar, karﬂ›-devrimin zoru, ve burjuva ideolojisinin kuﬂatmas› alt›nda
art›k farkl› bir tercih yapm›ﬂlard›r.
K endi ni korumac ›l › k, düzene
çark etmektir. Düzeniçileﬂme beyinleri teslim ald›kça da, bu yola
girenlerin saflar›nda her düzeyde
konformizm yaﬂanmas›, sa¤c›laﬂ-
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yorlar...
man›n do¤as›na uygun oland›r. Bu
rakmak, emperyalizm ve oligarﬂiye
noktada art›k burjuvazinin ideolojik
karﬂ› dik durman›n, direnmenin ve
etkileri yukar›dan aﬂa¤›ya hakim olgelece¤e ›ﬂ›k tutacak örnekler yaratKorumac›l›¤›n b aﬂka
maya baﬂlar. Parçalanmalar, da¤›lman›n olmazsa olmaz›d›r. Gelece¤i
biçimleri n elerdir?
malar da bu tür süreçlerde gündeme
kazanmak, iﬂte tam da budur ve geKorumac›l›¤›n bir baﬂka biçimi
gelir. Solda yaﬂanan bunca parçalecek, ülkemizde de K›z›ldere yode kendini özellikle demokratik kitle
lanman›n, "yeni aç›l›m"lar›n gerçek
lunda yürünerek kazan›lmaktad›r.
örgütlerinde gösteren korumac›l›kt›r.
nedeni ve zemini de buras›d›r.
K›z›ldere yolundaki Mahir’in
Bunlarda gerekçe daha çok “biz
Kendini korumac›l›k, teoriyle
söyledikleri, Che’nin yukar›daki
yasal bir derne¤iz, böyle yaparsak,
pratik, sözle eylem aras›ndaki tutarsözlerinin devam›d›r bir bak›ma;
l›l›¤› yok eder. Söz baﬂka ﬂey söyler,
ﬂöyle demiﬂti Mahir de: "... Bir dikapat›rlar”, “biz tüzel kiﬂili¤iz, ﬂunu
pratik baﬂkad›r. 1 May›s’›n tart›ﬂ›lreniﬂ gelene¤i yaratmal›y›z. Bu diyaparsak, soruﬂturma aç›l›r” ve benmaz hak oldu¤unu söyler söz’de, fareniﬂte bir ço¤umuz, belki de hepizeri ﬂekillerde geliﬂir.
kat, o tart›ﬂ›lmaz hakk› savunmak
miz ölebiliriz ama gelecek kuﬂaklaBöyle bir bak›ﬂ aç›s›, olibedeller gerektirdi¤inde o
garﬂinin yasalc›l›k dayatmap r a t i k’te yoktur. Söz’de
s›na boyun e¤menin ve "teoligarﬂinin F Tipi sald›r›s›
rörizm" demagojisi karﬂ›s›n"... kendimizi gelecek için saklamam›z›n
“stratejiktir” denmiﬂtir.
da meﬂruiyetini savunma cüdaha do¤ru oldu¤u biçimindeki yanl›ﬂ görüﬂü
E¤er öyleyse yap›lmas›
retini kaybetmenin sonucunbir yana b›rakmam›z gereklidir. Bugün örnek
gereken bellidir. Ama öyda geliﬂmiﬂ ve yerleﬂmiﬂtir.
oluﬂturamazsak, gelecekte de bir yere
le olmaz.
ﬁu ﬂu eylemler demokratik
varamay›z. Fidel, 1959’da "Ya özgür
Çünkü, "kendini korumücadele kapsam›na girer,
mac›l›k" ﬂeklinde aç›¤a ç›ya ﬂehit olaca¤›z" dedi¤inde, "Bir örnek,
ﬂu ﬂu eylemler yap›lamaz
kan statükoculuk, bu kebir insandan iyidir" diye belirtmiﬂti..."
yaklaﬂ›m› mekanik, statükosimlerin iradesini daha
cu bir yaklaﬂ›md›r. Bu geri
baﬂtan felç eder. Öyle ki,
anlay›ﬂlar örne¤in fabrika,
bu kadar kapsaml› (“straokul
iﬂgallerini
meﬂru görmeyen,
ra bir direniﬂ gelene¤i b›rak›r›z."
tejik”) bir sald›r› karﬂ›s›nda adeta
sendikalarda, dergi bürolar›nda bariMahirler’in temelini att›¤› bu di“bekle gör” durumunda olmuﬂlarkat kurmay› demokratik mücadelenin
reniﬂçili¤in geleneksel hale getirild›r. Statükoculuk iﬂte budur ve opord›ﬂ›nda gören, militanca mücadelemesine rehberlik eden Day›’n›n 12
tünizm de, 20 Ekim öncesi bu statüden uzak, faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda
Eylül koﬂullar›ndaki ’84 ölüm orukoculuk içinde çöküp kald›¤› noktadireniﬂ göstermeyen bir tarz› ortaya
dan k›p›rdayamaz durumdayd›.
cunda söyledikleri gelece¤i kazanç›karm›ﬂt›r. Gerekti¤inde bir sendika
man›n, devrimi savunman›n, adanBelki vazgeçerdi oligarﬂi... Belki
da, bir dergi bürosu da, polis terörüne
m›ﬂl›¤›n ve direniﬂçili¤in manifesaf ç›kar, belki de AB tecrite karﬂ› ç›karﬂ› barikat kurarak direnebilir. Ditosu olarak bugünü de ayd›nlatmakkard›... Belki, belki...
renebilmelidir. Veya bir meslek örgütad›r:
Solu zehirleyen "kendini korutü, bir konfederasyon sokaklarda ça"... Ölüyoruz, daha da ölece¤iz...
mac›l›k", "devrim u¤runa bedelleri
t›ﬂabilir. Tekel iﬂçilerinin meﬂru direBelki bu, bugün birçok kimsenin
göze almaktan kaçmak", "dönemi
niﬂ ve çat›ﬂmas› buna örnektir. Ancak
umurunda de¤il. Ama yar›n bizim
en az zararla atlatmak" anlay›ﬂ›na
bu nitelikteki direniﬂleri meﬂru görgerçe¤imiz, bizim ölümlerimiz anlakarﬂ›, do¤ru tutum, Che’nin, Casmeyen bizzat sendikalard›r. 2008 y›l›
ﬂ›lacakt›r. Halk›m›z bizim onur diretro’dan bir aktarmay› da içeren ﬂu
1 May›s’›n› hat›rlayal›m: D‹SK Geniﬂimizi sahiplenecektir. Gelecek kusözlerinde somutlan›r:
nel Merkezi’nin kay›s›na kadar dayaﬂaklar
bizim
kararl›l›¤›m›z›,
cesarenan sald›r›l› hat›rlay›n; o noktada
"... kendimizi gelecek için saklatimizi,
kavgaya
olan
ba¤l›l›¤›m›z›
örkonfederasyonun genel baﬂkan›, tüm
mam›z›n daha do¤ru oldu¤u biçinek alacak, bizim can bedeli taﬂ›d›- yöneticileri de içinde olmak üzere,
mindeki yanl›ﬂ görüﬂü bir yana b›¤›m›z onur, onlar›n gelece¤i taﬂ›yasoka¤a ç›k›p barikat kurmalar›nda
rakmam›z gereklidir. Bugün örnek
ca¤› miras olacakt›r. Biz gelece¤e giyasad›ﬂ›, gayri meﬂru ne olabilirdi?
oluﬂturamazsak, gelecekte de bir
dece¤iz... Bugün bizim varl›¤›m›zyere varamay›z. Fidel, 1959’da "Ya
Ama ülkemizde geliﬂen “yasalc›,
dan,
yapt›klar›m›zdan
habersiz
inözgür ya ﬂehit olaca¤›z" dedi¤inde,
icazetçi” anlay›ﬂ nedeniyle benzeri
sanlar›m›z›n kavgas›nda olaca¤›z..."
"Bir örnek, bir insandan iyidir"
pek çok durumda, sendikalar, odalar, dernekler, barikatlar kurup didiye belirtmiﬂti..."
Öyle de olmaktad›r. Mahir’in,
renmek yerine, sa¤duyu ça¤›r›s›nda,
Day›’n›n izinden yürüyen bu topra"Kendimizi gelecek için saklaso¤ukkanl› olma ça¤r›s›nda bulunu¤›n Marksist-Leninistler’i, iﬂte yeni
mam›z›n daha do¤ru oldu¤u biçiyor, sadece egemen s›n›flara sesledireniﬂler yarat›yor, zaferler kazan›mindeki yanl›ﬂ görüﬂü" bir yana b›-

–
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nen ça¤r›larla yetiniyorlar. Bunun
ad› demokratik mücadele de¤ildir.
Faﬂist terörün kap›m›za dayand›¤›
noktada, resmi polisler veya sivil
faﬂist güruhlar›n linç sald›r›lar› yayg›nlaﬂt›¤›nda, susup kendimizi savunmamak, hakl›l›¤›n ve meﬂrulu¤un kaybedilmesi anlam›na gelir.
Ki bir süre sonra kendimizi meﬂru
görmemeye baﬂlar›z.
Her ﬂey bu alandaki mücadele ve
örgütlenmeye devrimci bir tarzda
bak›p bakmamayla belirlenir. Bu
konuda net olmayanlar karﬂ›-devrim cephesinin fiziksel gücü karﬂ›s›nda gerileyecek, boyun e¤ecek,
kendilerine çizilen çerçevelerin d›ﬂ›na ç›kamayacaklar ve hiçbir zaman zaferlerin, kazan›mlar›n yolunu açmayacaklard›r.
Soru yine ayn›d›r: E¤er bir dernek, sendika, salt kapat›lmayap, soruﬂturma aç›lmas›n, dava aç›lmas›n
gerekçesiyle yapmas› gerekeni yapm›yorsa, o dernek o sendikay› korumuﬂ mu oluruz? Hay›r.

– Sonuç al›c› mücadele
anlay›ﬂ› ﬂ artt›r?
Kazanmak için, demokratik mücadelede do¤ru bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmak gerekir. Do¤rulu¤un ölçülerinden biri S O N U Ç A L I C I
B‹R TA R Z’d›r.
Demokratik mücadelenin güçsüzleﬂmesinde, etkisizleﬂmesinde
bir baﬂka etken de yasak savmac›
anlay›ﬂ›n çok yayg›n bir biçimde
sendikalardan siyasi hareketlere kadar bir çok kesime egemen olmas›d›r. Bir çok konuda, bir kaç eylem
yap›l›p, o konu k›sa sürede gündemden ç›kar›lmaktad›r. Bu demokratik
mücadelenin, oligarﬂiyle mücadelenin temel mant›¤›na ayk›r›d›r. Sonuç alabilmek için ›srar, kararl›l›k
ﬂartt›r. Tersi, kendini aldatmakt›r.
Gündemine ald›¤›n her konuda bir
iki eylem yap, kitlelere soruna sahip
ç›kma ça¤r›s› yap, sonra kendin
unut. Solun demokratik mücadelede
mevcut durumdaki en zaafl› yanlar›ndan biri bu durumdur. Sonuç al›c›l›k yerine, hedefe var›ncaya kadar

kampanyalar halinde seferber olmak yerine, subjektivizm, hesapç›l›k, faydac›l›k, hakim olunca, demokratik mücadele de demokratik
mücadele olmaktan ç›kmaktad›r.
Sonuç al›c› ›srara, kararl›l›¤a,
sonuç almak için gerekirse çat›ﬂmaya, gerekirse bedel ödemeye haz›r
olmayan bir demokratik mücadele,
reformist bir tarzd›r. Bu tarz›n sahipleri, giderek reformizme kayacakt›r. Reformizm de düzene do¤ru
kaymakt›r.
ﬁimdi legal particilik kulvar›nda
yer alanlara bak›n. T‹P, TS‹P gibi,
geçmiﬂten beri bu çizgide yer alanlar bir yana. Ama ÖDP, EMEP ve
benzerleri, dün silahl› mücadeleyi,
Sovyetik ayaklanmay›, halk savaﬂ›n›, barikat savaﬂlar›n› savunmaktan
bu noktaya gelmiﬂlerdir. Silahl› mücadele savunuculu¤undan " ﬂ i d d e t i n h e r t ü r l ü s ü n e k a r ﬂ › y › z " noktas›na durup dururken gelinmiyor.
Bugün devrim mücadelesinden, silahl› mücadeleden, diﬂe diﬂ direniﬂlerden ve bunlar›n gerektirdi¤i bedelleri ödemekten kaçanlar›n gidece¤i yer ÖDP’nin, EMEP’in ve
benzerlerinin yan› olacakt›r. Sak›n
kimse "Biz onlar gibi olmay›z" demesin... Geriye dönüp solun tarihine bakmalar› gidecekleri yeri görmelerine yetecektir...

– 1 May›s’› hangi politika
kazand›?
Savaﬂmak demek, kay›plar vermek demektir. Hay›r, sadece silahl›
savaﬂtan söz etmiyoruz. militanca
ve devrimci bir anlay›ﬂla sürdürülen
ekonomik, demokratik mücadelede
de böyledir.
Arkadaﬂlar, yoldaﬂlar, bu çal›ﬂmada daha çok mücadelenin en geneli aç›s›ndan zaferler kazanmak
üzerinde durduk. Ama burada ortaya
koydu¤umuz anlay›ﬂ, burada anlatt›¤›m›z ön koﬂullar, h e r h a n g i b i r çal›ﬂma alan›nda da geçerlidir. Her
Cepheli’nin bundan ç›karaca¤› sonuç ﬂudur ki; bulundu¤umuz her yerde, zaferler yaratma bak›ﬂ aç›s›yla
hareket etmeliyiz. Kendimize gü-

venmeliyiz. Yeni mevziler kazanabilece¤imize inanmal›y›z. Ama sorunun özü nedir; aceleci olmayaca¤›z,
hemen sonuç alamad›¤›m›zda umutsuzlu¤a kap›lmayaca¤›z,. ‹ﬂte 1 May›s
mücadelesini
düﬂünün...
1988’den bugüne tam 22 y›lda eriﬂilen bir zaferden söz ediyoruz burada.
1 May›slar’la ilgili en önemli tart›ﬂmalardan biri de y›llard›r devrimcilerin alanlar›n iﬂgal edilmesine, yasaklanmas›na karﬂ› gerekti¤inde barikatlar kurarak, gerekti¤inde taﬂlar,
molotoflar da kullanarak mücadele
etmeleridir. Malum, reformizm bunlara hep karﬂ› ç›km›ﬂt›r.
Peki o za man ﬂimdi s oraca¤›z;
Kim kazand› 1 May›s’›? Taﬂ, sopa
direnenler mi? Onlar›n ilk f›rsatta
Abide-i Hürriyet’e kaçmaya, Türk‹ﬂ’in yan›na gitmeye haz›r politikalar› m›? Sivil toplumculuk, önce talepleri “burjuvazinin kabul edebilece¤i”
noktaya, “ m a k u l l u k ” s›n›rlar›na çeker. Eylem tarz›nda ise, kitleselli¤i
reddeden, “temsili” mücadeleyi öne
ç›karan bir biçimi dayat›r. Sonras›,
Saç, sakal, b›y›k kesmekle, z›r›lt›larla düdüklerle, soyunmakla, palyaçoluklarla, mizah ad›na sululuklarla
gelir... Oysa mücadelenin koﬂullar›
ortadad›r. Ortal›¤› panay›r alan›na
çevirmekle ciddi hiçbir sonuç al›namaz. Suland›r›lm›ﬂ eylemlerle ancak
icazet dilenilebilir. Bu tarzla, kitlelere hiçbir bilinç taﬂ›namaz. Dikkat
çekmek ad›na yap›lan bu ve benzeri
ﬂaklabanl›klar zamanla iddias›z eylemlere, de¤er yitimine dönüﬂür. Do¤al olarak bu tarz, demokratik mücadeleyi geliﬂtirmez, geriletir.
Hani Mahir Çayan diyor ya;
“Bugün ve yar›n için do¤ru olan
politika, dünün eleﬂtirisinden ç›kar...”
Zaferlerin yolunu açan de¤il,
statükolar›yla uzlaﬂmac›l›klar›y,la,
icazetçilikleriyle yolunu kapatan
çizgilerin sahipleri; bu eleﬂtiriyi yaparlarsa ne ala. Yap›lmazsa, ak›bet
ortadad›r.
Sevgili arkadaﬂlar, çal›ﬂmam›z›
burada sonland›r›yoruz. Haftaya
görüﬂmek üzere hoﬂçakal›n.
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Genciyle Yaﬂl›s›yla
Umudun Ordusu
Alandayd›...
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Sosyalizm Kavgas›nda ﬁehit Düﬂenler
TAYAD’l› Analar›n Ellerinde Alandayd›...
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B‹Z‹MD‹R!

Mehmet’in Toplad›¤› Taﬂlarla
Taksim’i Kazand›k...
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Türkiye Devriminin Ölümsüz Önderlerinin Yo
Taksim Yoludur...
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Sancaklar Yukar›da
1 May›s Alan›’na,
Taksim’e Girdik...
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Kavgan›n
Türküleriyle
Grup Yorum
Sahnedeydi...

Dev-Genç Pankart›
Taksim An›t›’nda
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Emperyalistlerin dilindeki Göbbels’in 67 y›ll›k yalan›d›r..

Katyn katliam› da sizin
eseriniz, Katyn yalanlar› da!
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Emperyalistlerin Stalin’e ve sosyalizme yönelik sald›r›lar› sürüyor.
Yeni sald›r›lar› ise tam 67 y›ll›k bir
yalan›n yeniden piyasaya sürülmesinden ibaret.
Emperyalist medyan›n ›s›tt›¤›
yalan›, Hürriyet, Zaman gibi gazeteler de vermekte gecikmedi.
“Rusya’dan Katyn ‹tiraf›. Josef
Stalin emretti 22 bin esir öldürüldü” diye yazd› Hürriyet. (30 Nisan
2010)
Oysa Katyn’de katledilen 10 bin
savaﬂ esirini, Sovyetler Birli¤i’ni iﬂgal eden, Alman faﬂistleri katletti.
Katledilen Polonyal› esirlerin say›s›n›n 10 bin olmas›na karﬂ›l›k,
Stalin ve sosyalizm suçlanmaya
baﬂlan›nca hep birlikte say›y› iki kat›na, 22 bine ç›kard›lar..
Emperyalistlerin bu karalama
sald›r›s›, faﬂist Almanya’n›n Propaganda Bakan› Göbbels’in bakanl›¤›nda haz›rlanan 67 y›l önceki bir
yalana dayanmaktad›r. Naziler, bu
yalan› ilk 1943 y›l› Nisan’›nda ortaya att›lar. 10 bin Polonyal› savaﬂ
esirini katleden Naziler, katliam›
Stalin ve Sovyetler Birli¤i’nin üzerine atarak hem kendi suçlar›n› gizlemiﬂ olacak, hem Sovyetler’i zan alt›nda b›rakacaklard›.
Son 20 y›ld›r Stalin’e ve Sovyetler Birli¤i’ne karﬂ› art›r›larak yürütülen sald›r› kampanyas› ve 67 y›ll›k yalanla bir kez daha sosyalizmin
tertemiz sayfalar› kirletilmeye çal›ﬂ›l›yor. Katyn'de 10 bin Polonyal›
subay›n “katledilmesi”, Almanya'daki okullarda, ony›llard›r Bolﬂevikler'in “ k a n d ö k ü c ü l ü ¤ ü n e ” kan›t olarak, gösterilmektedir. Ausc hwitz nas›l H i t l e r faﬂizmi için bir
insanl›k suçu ise, ”Katyn katliam›”n›n da Stalin ve Bolﬂevikler’in
iﬂledi¤i bir “insanl›k suçu” oldu¤u

yalan›yla genç beyinler zehirlenmektedir.
Kuﬂkusuz on y›llard›r, burjuva
ideologlar›n›n Hitler faﬂizmi ile bir
sorunlar› olmad›. Onlar, “Hitler kötüdür ama Stalin de kötü”, “faﬂizm
kötü ama sosyalizm de kötüdür” diyerek as›l olarak Stalin ve sosyalizm düﬂmanl›¤›n› sürdürdüler.
Ama tüm çabalar› boﬂunad›r...
Zaten her yeni sald›r›lar›, daha
önceki sald›r›lar›yla Stalin’i ve sosyalizmi karalamakta baﬂar›l› olamad›klar›n›n da kan›t›d›r.
Önemli bir n o k t a d a ﬂ u d u r ;
Emperyalistler 2. paylaﬂ›m savaﬂ›nda, faﬂist ordulara karﬂ› savaﬂan
Sovyet halk›n›n 20 milyon vatandaﬂ›n› ﬂehit verdi¤ini hep atlad›lar,
yok sayd›lar..
Alman faﬂistlerinin Sovyetler
Birli¤i’nde zulmünü ve katliamlar›n› da unutturmak istiyorlar. Yüzlerce toplu mezar bulundu. Sovyet
köyleri, kasabalar›, ﬂehirleri yak›ld›,
günlerce bombaland›. Halk aç b›rak›ld›.
Stalin’i ve Sovyet halk›n› suçlayanlar bu gerçekleri zorunlu kalmad›kça tart›ﬂm›yor, Alman faﬂizminin
insanl›k suçlar›n›, toplu mezarlar›n›,
milyonlarca insan› yakmalar›n› teﬂhir etmekten bile kaç›n›yorlar.

67 y›ll›k yalan ve senaryolar
ile Stalin ve sosyalizm
karalanamaz
K›z›l Ordu, 2. paylaﬂ›m savaﬂ›
öncesi, Bat› Ukrayna ve Bat› Beyaz
Rusya bölgesine girmiﬂ, Polonya
ordusundan da önemli bir askeri gücü esir alm›ﬂt›.
Polonyal› askerler serbest b›rak›l›rken, subaylar esir tutulmaya de-

vam edilmiﬂtir. Polonyal› subaylar,
K›z›l Ordu'nun savaﬂ esiri olarak tutulurken, 1941 yaz›nda Alman faﬂistleri Sovyetler Birli¤i’ne sald›rarak iﬂgale baﬂlad›.
Alman faﬂistlerinin iﬂgal etti¤i
bölgeler içinde Polonyal› savaﬂ esirlerinin tutuklu oldu¤u bölge de vard›. Sovyet halk›na her tür zulmü uygulayan faﬂistler, Polonyal› subaylara da sald›rmaktan geri durmad›lar.
Nitekim binlerce Sovyet köylüsü n ü , iﬂç isi ni k atl ed ip , t o pl u me zarlara gömen faﬂistler bir süre 10
bin subay› da Katyn ormanlar›nda
toplu mezarlara gömdüler.
‹ﬂgalden iki y›l sonra, 1943 Ni s a n o r t a l a r › n d a, faﬂist ﬂef Göbbels,
Katyn ormanlar›nda bulunan Alman
kuvvetlerinin, “Polonyal› subaylar›n cesetlerinin oldu¤u bir çok toplu mezar bulduklar›n› ve subaylar›n
1940 Mart ay› içerisinde, yani yaklaﬂ›k üç y›l önce, Ruslar taraf›ndan
öldürülmüﬂ oldu¤u” yalan›n› yayd›.
Faﬂist Hitler yönetiminin toplu
mezarlar› aç›klamas›n›n elbette nedenleri vard›. Birincisi; Alman ordular›n›n sald›r›s› durdurulmuﬂ,
Stalingrad’da ise unutamayacaklar›
bir yenilgi tatm›ﬂlard›. Art›k bir çok
cephede bozgun baﬂlam›ﬂt›.
Katyn ormanlar›n› da terketmeye haz›rlan›yorlard›. Ve bir süre
sonra da insanl›k suçlar› aç›¤a ç›kacak, toplu mezarlar onlar›n i¤renç
yüzlerini herkese gösterecekti.
O nedenle katliam› üzerlerinden
atmaya çal›ﬂ›yordu.
‹kincisi; Alman faﬂizmi özellikle Sovyetler Birli¤i’ni i¤renç suçlar›na bulaﬂt›rarak, dünya halklar›
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nezdinde “savaﬂ suçlusu” durumuna düﬂürmeye çal›ﬂ›yordu.
Üçüncüsü; Sovyetler Birli¤i ve
Stalin’i katliamlar›na bulaﬂt›rarak,
ﬂüphe alt›nda b›rakarak, baﬂta Polonyal›lar olmak üzere Balt›k halklar›n› Sovyet yönetimine karﬂ› k›ﬂk›rtma hesab› yapt›lar..
Alman faﬂistleri bölgeden at›l›nca toplu mezarlar da bulundu. Aç›lan mezarlar, Polonyal› subaylar›n
cesetlerine yap›lan otopsiler, öldürülenlerin üzerlerinde ç›kan kimi
belgeler, tan›klar, kurulan komisyonlar›n raporlar› ile o dönem
Katyn katliman›n sorumlusunun Alm an faﬂistl eri old u ¤u b elg elen di ve
t üm d ünya ya i l a n ed i ld i .
Naziler, katliam›n Sovyetler Birli¤i taraf›ndan 1940 y›l›nda yap›ld›¤›n› iddia ediyorlard›. Fakat mezarlar aç›ld›¤›nda, görülmüﬂtü ki, katledilenler elbiseleri ile gömülmüﬂtü
ve elbiselerin ceplerinden 1941 y›l›na ait belgeler-kimlikler ç›km›ﬂt›.
Alman faﬂistleri katlettikleri Polonyal›lar›n üstünü alelacele aram›ﬂ
ama bu belgeleri almay› unutmuﬂlard› anlaﬂ›lan. Bu belgeler bile tek
baﬂ›na Alman faﬂistlerini yalanlamaktad›r. Zira bu durum Nazi iﬂgaline kadar savaﬂ esirlerinin yaﬂad›¤›n› göstermektedir.
Bu otopsilerde ayr›ca teknik,
mikroskobik bir çok ayr›nt› da rapor
edilmiﬂtir. Bu otopsiler ve raporlar›n haz›rlanmas› s›ras›nda onlarca
ba¤›ms›z gözlemci ve bas›n haz›r
bulunmuﬂtur. 1944 y›l›nda Moskova’da “Bat›l›” uzman gözlemcilerin
de haz›r bulunmas›yla 925 cesede
yap›lan otopside Adli T›p uzmanlar›ndan özel bir komisyon kuruldu.
Raporlar, sadece büyük yalan› belgeliyordu.
Sadece bunlar bile yeterlidir Nazilerin yalan›n› ispat etmek için.
Ortaya ç›kan belgelere ve sonuca hiçbir emperyalist ülke o dönem
itiraz etmedi. Ve bu konu böylece
“kk a p a n d › . ”
Amerikan emperyalizmi 1950’li
y›llardan sonra Stalin ve sosyalizme
yönelik sald›r›lar›n› t›rmand›r›rken

bu yalan da tekrar ›s›t›l›p gündeme
getirildi.

Emperyalist yalanlara
inanmak için tek bir neden
yoktur; ama inanmamak
i ç i n b i n l e rc e n ed e ni m i z
vard›r
Nisan ay› baﬂ›nda Polonya Devlet Baﬂkan› Kaczinski’nin, faﬂistler
taraf›ndan Katyn’de katledilen Polonyal› subaylar› anmak için Rusya’ya giderken uça¤›n›n düﬂüp ölmesi vesilesiyle yalan korosu tekrar
sald›r›ya geçti.
Daha anmadan önce, 10 Nisan’da emperyalist ajanslar tüm
dünyaya “Katyn Katliam›n›n Tarihi” baﬂl›kl› haberler geçiyor, ülkemizde de Anadolu Ajans› bu yalan›
tüm abanolerine yay›yordu..
Güya, Rusya Devlet Baﬂkan› Dimitriy Medvedev’in talimat› üzerine arﬂivdeki “belgeler” aç›lm›ﬂt› ve
bu belgeler, Katyn katliam›ndan
Stalin ve Sovyet devrimi önderlerinin sorumlu oldu¤unu gösteriyordu.
B i r : Bu belgelerin ne kadar
g e r ç e k o l d u ¤ u t a r t › ﬂ m a l › d › r.
‹ki: Emperyalist yalanlar›n tan›¤› olarak gösterilen de bir i ﬂ b i rlikçidir. Ve b u a n l a m d a d a n e t a n › k , n e k a n› t d e ¤e ri y o kt ur.
Emperyalistler, Nazizmin “yalan
bakan›” taraf›ndan ortaya at›lan 67
y›ll›k bir yalana inanmam›z› istiyorlar. Aç›k ki, onlara inanmam›z için
t e k b i r nedenimiz yoktur. Fakat,
inanmamam›z için b i n l e rce nede nimiz vard›r. Bunlardan sadece bir
kaç›n› hat›rlayal›m.
Tarih 5 ﬁubat 2003... Ye r B i rleﬂm iﬂ Milletler G ü v e n l i k K o n s e yi. Amerikan emperyalistlerinin
Irak’› iﬂgale haz›rland›¤› bir dönemdir. Emperyalistler dünya çap›nda
tam bir yalan kampanyas› yürütmektedirler.
BM’deki toplant› da bunun için
örgütlenmiﬂtir. Dönemin ABD D›ﬂ
‹ﬂleri Bakan› Colin Powel, bütün
dünya medyas›n›n canl› yay›nlad›¤›
konuﬂmas›nda, “Irak’›n elindeki kit-

le imha silahlar› ve bu silahlar› nas›l üretti¤i” üzerine konuﬂmakta,
“kk a n › t s u n m a k t a d › r.”
Dev ekranda uydudan çekilm i ﬂ g ö r ü n t ü l e r, h o p a r l ö r d e “ kitle
imha silahlar› üzerine konuﬂan iki
Ir ak ’l› su bay›n ses i ” . . . S e y y a r l a b o r a t u v a r v e k a m y o n l a r...
Irak’›n nas›l silahland›¤›n›(!),
nas›l her an sald›r›ya haz›r oldu¤unu(!), CIA’n›n haz›rlad›¤› ﬂemalar,
resimler, görüntüler, ses kay›tlar›
eﬂli¤inde sunuyor Colin Powel.
Sahne çok ciddi, çok inand›r›c›...
Öyle ya “koskoca” ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan›, tüm dünyan›n gözü önünde
konuﬂuyor. Uydu foto¤raflar›ndan
Irak’›n cephanelikleri gösteriliyor.
Powell bir ara elinde bir tüp gösteriyor ve ﬂöyle diyor:
“Bu elimde gördü¤ünüz tüp,
Irak'›n çiçek virüsü üretebilecek ve
bunu silah olarak kullanabilecek kapasiteye sahip oldu¤unu gösteriyor. ”
Emperyalist propaganda ayg›t›n›
tan›mayanlar aç›s›ndan anlat›lanlara
kadar “ii n a n d › r › c › ” ki, milyonlarca
insan› Irak’›n kitle imha silahlar› oldu¤una “ii k n a e t t i ”ler bu yalanlarla.
Amaç iﬂgali zorunlu ve hakl›
göstermekti. O zaman BM’de konuﬂup Irak’› suçlayan Powel, iﬂgalden
y›llar sonra ; “be n o z ama n sa ¤l am
t e m e l l e re d a y a n a n k a n › t o l d u ¤ u nu biliyordum, ama de¤ilmi ﬂ” diye aç›klama yapt›.
BM’de dünya ülkelerinin en üst
düzeydeki temsilcileri önünde, tüm
televizyon kameralar› önünde söylenen yalan›n büyüklü¤üne ve PERVASIZLI⁄INA bak›n. Orada o kadar yalan›, üstelik uydurma resim-
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ler, uydu görüntüleri eﬂli¤inde tüm
dünyaya sunanlar, aç›kt›r ki, her yalan› söyleyebilirler.
Arﬂivde oldu¤u söylenen Katyn
belgelerinin Powell’in elindeki tüp
gibi yalan olmad›¤›na bizi kim
inand›rabilir? O yalanlarla örülü sunumu haz›rlayanlar, istedikleri “arﬂiv belgesini” de haz›rlayabilirler.

Em pe ryal ist h içb ir yalan,
onlar›n gerçek yüzünü
gi z l e ye m e z
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Yine o dönem emperyalist medya sayfalar›n›, Irak’ta “Saddam zulmü” alt›ndan kaçan bir k›za ay›rm›ﬂt›. Gerçekte ise böyle bir ﬂey yaﬂanmam›ﬂt›. Sözü edilen k›z, Amerikan Büyükelçisi’nin k›z›yd›.
Emperyalist
propagandan›n,
halklar› nas›l yan›ltabilece¤inin,
emperyalist yalanlar›n halklar› nas›l
zehirledi¤inin belki de en somut örneklerinden biri de Romanya’daki
karﬂ›-devrimdir.
Çavuﬂeskular’›n idam›n›, Romanya karﬂ›-devrimini hakl› ç›karmak için olmad›k yalanlar üretip,
yaym›ﬂlard›.
Çavuﬂeskular’›n, yurtd›ﬂ›ndaki
bankalarda hesaplar› oldu¤u, lüks
içinde yaﬂad›klar› yalan› günlerce
tekrarland›.
Karﬂ›-devrim s›ras›nda, Çavuﬂesku’nun emriyle 2000 ö¤rencinin
katledildi¤i aç›kland›. Sonra, ayaklanmalarda çat›ﬂmalar yaﬂand›¤› iddia edilerek Çavuﬂesku yönetiminin
60-70 bin insan› katletti¤i propagandas› baﬂlat›ld›. Hastane morglar›ndan çocuk ölüleri toplanarak, Çavuﬂesku yönetimi taraf›ndan katledilmiﬂ gibi gösterildi. Dünyaya yay›lan görüntülerle sanki halk ayaklanm›ﬂ gibi gösterilerek, karﬂ›-devrim kutsand›. Sonuçta o süreç, Çavuﬂeskular’›n göstermelik bir yarg›lamayla, yüzü kukuletal› “yarg›çlar”ca idama gönderilmeleri ile tamamland›.
Tüm bunlardan dolay› emperyalist yalanlara inanmamaya devam
edece¤iz...

Yunanistan’› bat›ranlar kurtaramaz:
Krizin faturas›n›
halka ödetemezsiniz
Uluslararas› Para Fonu (IMF)
ve AB emperyalistleri, borç bata¤›na saplanm›ﬂ Yunanistan’› ekonomik krizden “kurtarmak” için 3 y›ll›¤›na 110 milyar Euro’yu aﬂan kredi vermeye karar verdi.
Güya Yunanistan’› borçtan kurtaracaklar. Ama hay›r, Yunanistan’›n içine düﬂtü¤ü ekonomik bunal›m› da f›rsat olarak gören emperyalistler, verdikleri krediyi geri
almay› garantilemek için Yunanistan hükümetinden halk› sefalete sürükleyen önlemler al›nmas›n› istiyor. Al›nmas›n› istedikleri önlemler
Yunan halk›n› köleleﬂtirmekten
baﬂka bir ﬂey de¤il.
Yunanistan’a dayatt›klar› paket,
ﬂunlar› içeriyor:
-Kamuda çal›ﬂ›p da 3 bin Euro’ya kadar maaﬂ› olanlar›n yar›m
maaﬂ tutar›ndaki i kr a m i y e l e r i k a l d› r › l a c a k. Daha yüksek maaﬂ alanlar›n ise m a a ﬂ l a r › n d a i n d i r i m yap›lacak.
- Ek ödeme ve primlere yüzde 8
ek bir kesinti daha geliyor. Emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar› geri al›n› y o r. Memurlar›n y›lda yaklaﬂ›k 3
maaﬂ›n›n kesilmesi anlam›na geliyor.
- Memur maaﬂlar› 3 y›ll›¤›na
d o n d u r u l u y o r.
Di¤er t a r a f t a n h a l k › n e n t e m e l
i h t i y a ç l a r › n a y e n i z a m l a r ve ek
vergi getiriliyor.
- Emeklilerin ikramiyesi 1.000
euro i le s ›n› rla nd›r› la ca k.
- KDV oranlar›; yüzde 21’den
23’e, yüzde 10’dan 11’e, yüzde
5’ten 5.5’e ç›kart›l›yor.
- Akaryak›t, içki ve sigaraya
yüzde 10 vergi getirilmiﬂti, yüzde
10 ek vergi daha getiriliyor.
- Kad›nlar›n erken emeklili¤i
k a l d › r › l › y o r. Hiçbir Yunanl› 60 yaﬂ›ndan önce emekli olamayacak.

2015 itibariyle emeklilik süresi 37
y›ldan 40 y›la ç›kar›lacak.
- To p l u i ﬂ t e n ç › k a r m a l a r ko laylaﬂt›r›lacak.
Özel sektörde iﬂten ç›karmalarda tazminat oran›nda kesinti planlan›yor. Toplu iﬂten ç›karmalar kolaylaﬂt›r›l›yor. Asgari ücret, düﬂürülecek. Esnek çal›ﬂma haftada 3
gün, günde 4 saat yasallaﬂ›yor.
Halka sefalet dayat›l›yor.
Emekçilerin bugüne kadar sahip
olduklar› kazan›mlar büyük oranda
gasp ediliyor.

Yunan h alk› e mperyalist
kölelik paketini
kabul e tmiyor
Emperyalistler ve iﬂbirlikçi iktidar krizin faturas›n› halka ç›kart›rken halk faturay› kabul etmiyor.
Soygun ve sömürü paketine karﬂ›
direniyor.
Yunanistan ‹ﬂçi Sendikalar› ve
Kamu Çal›ﬂanlar› Sendikalar› emperyalistlerin dayatt›¤› paketin; Yunan halk›n›n “yaﬂam standartlar›n›n 20 y›l geriye gitmesi”dir ﬂeklinde de¤erlendirdiler ve dayat›lan
paketin iptal edilmesi için memur
sendikalar› 48 saatlik g re v k a r a r ›
ald›lar ve 4 May›s’tan itibaren Yunanistan’da h a y a t › d u r d u r d u l a r.
Ayr›ca sendikalar, paket geri çekilene kadar genel grev ça¤r›s›nda
bulundular.
Yunan halk› dayat›lan pakete
boyun e¤miyor. Onbinlerce Yunanl› Atina sokaklar›nda polisle çat›ﬂarak AB ve IMF’nin dayatt›¤› pakete karﬂ› direniyor.
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Bu Devlete Çocuk
Emanet Edilemez!
Siirt’in Pervari ilçesindeki Atatürk Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu’nda (Y‹BO) okuyan ö¤rencilerin
ﬂantaj, tecavüz ve cinayet giriﬂimi
gibi a¤›r suçlarla gündeme gelmeleri, yat›l› okullar›n durumunu tekrar
tart›ﬂma konusu haline getirdi.
Bir k›z arkadaﬂlar›n›n uygunsuz
foto¤raflar›n› çekip ona ﬂantaj yapmak, bebeklere tecavüz etmek, sonra onlar› öldürmek gibi suçlar› iﬂleyebilmeleri karﬂ›s›nda akla gelen
soru ﬂuydu elbette. Yat›l› okullar
nas›l bir yerdi ve b u ö ¤ renciler n a s›l yetiﬂtiriliyordu?
Bas›n günlerce yazd›. Televizyon
ekranlar›n› psikologlar, uzmanlar,
uzman geçinenler doldurdu. Konuﬂtukça konuﬂtular. Peki ya sonra?
Herzamanki gibi yine kapat›lacakt›.
Siirt Pervari’deki “vahﬂet”ten
önce Uﬂak’›n Eﬂme ‹lçesi’ndeki Y‹BO’da da taciz iddialar› gündeme
getirilmiﬂti.
Yine burada 10 yaﬂ›ndaki Umut
Bal›k isimli ö¤rencinin ölüsü okulun tuvalet kuyusunda bulunmuﬂtu.
Kuﬂkusuz, Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›’nda, Pansiyonlu ‹lkö¤retim Okullar›’nda (P‹O), devlete
ait ve kimsesiz, yoksul ailelerin çocuklar›n›n kald›¤› çocuk yurtlar›nda
tecavüz, taciz, iﬂkence s › r a d a n
olaylar haline getirilmiﬂtir.
Hatta bu yurtlarda, okullarda ö¤rencilerin yaﬂad›klar› tecavüz, taciz,
küçük çocuklara fuhuﬂ yapt›r›lmas›
s›k s›k bas›na, televizyonlara yans›maktad›r.
K›sacas› y›llard›r buralarda tam
bir çürüme, yozluk yaﬂat›lmaktad›r
çocuklara. E¤itmek ad›na yozlaﬂt›r›lmakta, birer sapk›n kiﬂilik haline
getirilmektedir çocuklar.

Bakanlardan,
milletvekillerine; hepsi
g ö r ü y o r, hepsi biliyor
Türkiye’de 600’ü aﬂk›n Y‹BO

bulunmaktad›r. Bunlardan 300’ü
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da
bulunurken geriye kalan 300 okul
da Anadolu’nun de¤iﬂik il ve ilçelerinde bulunmaktad›r.
Pansiyonlu ‹lkö¤retim Okullar›
da yat›l› ö¤renci bulundurmas› nedeniyle bir yurt niteli¤indedir.
Ayr›ca, her yaﬂtan kimsesiz,
yoksul çocu¤un, 18 yaﬂ›na kadar
kald›¤› çocuk yurtlar› da bu kategoride de¤erlendirilmelidir.
K › s a c a s › , y o k s u l , e m e k ç i a i l e le ri n çocuklar› yat› l› okullarda, ço cuk yurtlar›nda kalmaktad›r. Buralarda hemen her yaﬂtan binlerce
k›z ve erkek bar›nd›r›lmaktad›r.
Bu okullardaki tüm ö¤renciler
“ddevlet güvencesinde”dirler. Ka¤›t
üzerinde böyledir. Nitekim, bu yurtlar›n ba¤l› oldu¤u Genel Müdürlükler, Bakanl›klar buralar için kurallar
koymuﬂ, çocuklar›n ailelerine ve
halka güvence vermiﬂlerdir.
Ama görüldü¤ü gibi, yurtlard a h e r türlü pislik, yozluk kol ge ziyor. Üstelik bu yozlaﬂma, ancak
sansasyonel baz› olaylarla yans› y o r. Peki devlet kendi denetiminde
ve yönetiminde olan olaylar› duymuyor mu?
ﬁundan emin olunmal›d›r; genel
müdürlükler, müsteﬂarlar, bakanlar... k›sacas› devletin tüm yetkili
organlar› y›llard›r buralarda yaﬂanan herﬂeyi biliyorlar.
Ailelerden “çocuklar› yetiﬂtirece¤iz”, “meslek kazand›raca¤›z” diyerek al›nan çocuklara b›rak›n meslek
kazand›r›lmas›n›, hepsi halka yabanc›laﬂt›r›l›yorlar.. Yozlaﬂma da bu yabanc›laﬂma içinde ortaya ç›k›yor.
‹stanbul’da, Dersim’de, Malatya’da, Uﬂak’ta, Siirt’te... bir çok
yurtta yaﬂanan tecavüz, taciz, dayak,
aﬂa¤›lama, yozlaﬂma karﬂ›s›nda bugüne kadar çözüm için ne yap›ld›?
Çözüm üretmek yerine, ayyuka
ç›kan sorunlarda göstermelik olarak
3-5 çal›ﬂan görevden al›narak, soru-

nun üstü kapat›ld›... AKP iktidar›
ise buralarda gerici-tarikatç› kadrolaﬂmaya giderek, bu kurumlar› ele
geçirmekle meﬂgul.
Orada yaﬂam›n› sürdüren binlerce çocu¤un nas›l yaﬂad›¤›n›n hiç
önemi yoktur AKP için.

O k u l l a r, y u r t l a r
düzenin aynas›d›r
Bugün yaﬂanan çürüme, yozlaﬂma ve burjuva bas›nda çok kullan›lan deyimle, “insan›n kan›n›
donduran” olaylar, ilk defa olmuﬂ
de¤ildir. Bir iki okula, yurda özgü
de de¤ildir. K›sacas› çürüme, sapk›nl›k, tecavüz, istisna de¤ildir.
Emekçi çocuklar›na bunlar› yaﬂatan, yoksul halk›n çocuklar›n› korumayan bu düzenin kendisidir.
Sorun buradaki ö¤rencilerin, çocuklar›n psikolojisi ile aç›klanamaz.
Sorun yurtlardaki çocuklar›n psikolojilerinin bozuk olmas› da de¤ildir.
Y›llarca burdaki çocuklar› ezen,
sahip ç›kmayan, deyim yerindeyse
onlar› “kk u r d a k u ﬂ a y e m e d e n ” bu
devlettir. Devlet korumas›nda oldu¤u söylenen bu okullara, uyuﬂturucu giriyor, fuhuﬂ giriyor, her türlü
pislik giriyor.
Yat›l› okullar› bitiren ö¤rencilerin hiçbir güvenceleri olmad›¤› gibi
yurtlarda kalan k›z ve erkek ö¤renciler 18 yaﬂ›na geldi¤inde kap› önüne konuyor. O nedenle buralar, y›llard›r ya özel timlere, polise eleman
veren ya da fuhuﬂ tacirlerinin el att›¤› yerler haline getirildiler.
Yat›l› okullar, yurtlar düzenin
aynas›d›r. Çürüyen düzen, e¤itimi,
insan›, insan iliﬂkilerini çürüterek
yoluna devam ediyor.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Y › l 2 01 0 1 M a y › s ’ › . . .
Kimse bahﬂetmedi, biz kazand›k. Kimseden icazet almadan, hiç
kimsenin iznine tabi olmadan, biz
ald›k.
Taksim’in bir ad› 1 May›s Alan›’yd› ve bu ad› ona zaten biz kazand›rm›ﬂt›k. 1977’de devlet taraf›ndan düzenlenen kontrgerilla sald›r›s›nda can
verenlerin ad›na, y›llarca
yasaklanan Taksim için
mücadele ettik.
Gençlik olarak, DEVG E N Ç ’liler olarak, bunun için çok kan döktük.
Bedel ödedik. Yaraland›k,
sakat kald›k. Tutsak düﬂtük...

O gün alana ç›kan bütün
D E V G E N Ç ’liler bunun ve bu tarihi günün anlam›n›n fark›ndayd› elbette.
O gün gençli¤in coﬂkusu görülmeye
de¤erdi. Zaten coﬂkular› da buna
yak›ﬂ›r ﬂekildeydi.
Gençlik, U ¤ u r l a r, ﬁ e n g ü l l e r,
M e h m e t Akifler öncülü¤ünde yü-

DEV-GENÇ’lilerin hemen yan›baﬂ›nda u m u d u n ç o c u k l a r › vard›. Onlar umudun, bizim çocuklar›G E N Ç’lileriym›zd›. Yar›n›n DEV-G
di. Kortejlerde foto¤raflar› taﬂ›nan,
U ¤ u r abileri gibi kararl›, ﬁengül
ablalar› gibi inançl›, M e h m e t Akif
gibi militan olacaklard›.
1 May›s Alan›’nda bir kez daha
tarihsel bir buluﬂma gerçekleﬂti. 77
1 May›s’›nda bomba ve
kurﬂun ya¤murlar› alt›nda
kitlenin güvenli¤ini alan
G E N Ç’liler ile birDEV-G
likteydik.

TAKS‹M B‹Z‹MD‹R
ZAFER
ﬁEH‹TLER‹M‹Z‹ND‹R

Say›: 215

Yürüyüﬂ
9 May›s
2010

Taksim’i as›l sahiplerine açma
mücadelesinde ﬂehit düﬂen U ¤ u rl a r, ﬁengüller, Mehmet Akifler ’in
akan kanlar› ad›na devralm›ﬂt›k bu
mücadeleyi. Y›llarca direne direne,
çat›ﬂa çat›ﬂa Taksim Alan› nezdinde
savunmuﬂtuk davam›z›.

Nihayet, 32 y›l sonra art›k Taksim bizimdi. Ad›m ad›m, ilmek ilmek örülmüﬂ bu zafe r her ﬂeyden
önce ﬂehitlerimizindir.

Liselerde kavgalar
sürüyor

Marmara Üniversitesi’nde
Panel

Liselerde kavgalar, b›çakl› sald›r›lar, yaralamalar sürüyor. Özellikle çete örgütlenmelerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ile süren kavgalar
lise önlerinin ayr›lmaz bir parças›
haline getirildi.

29 Nisan günü Marmara Üniversitesi Haydarpaﬂa Kampüsü’nde
“Paras›z E¤itim Hakk›” konulu bir
panel düzenlendi.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’nden Oya Aslan, Marmara Üniversitesi ö¤retim görevlisi Yr. Doç. Kurtar
Y›lmaz ve Marmara Üniversitesi
ö¤rencisi Eda Ar›’n›n kat›l›m›yla
gerçekleﬂen panelde, paras›z e¤itim
hakk› hukuki ve idari yanlar›yla ele
al›nd›. Ö¤renciler cephesinden nas›l
de¤erlendirildi¤i anlat›lan panelde
soruna yönelik çözüm önerileri
konuﬂuldu ve ö¤rencilerin örgütlenmesinin ve mücadele etmesinin
gereklili¤i vurguland›.

Kayseri Arif Molu Anadolu Lisesi'nde dün sabah saatlerinde iki
ö¤renci aras›nda küfür yüzünden
baﬂlad›¤› iddia edilen kavga ruplar›n
kat›lmas› ile büyüdü.
Demir çubuklar›n kullan›ld›¤›
kavgada yaralanan ö¤renciler hastaneye kald›r›ld›.
AKP’nin polisi gençli¤in bu tür
kavgalar›ndan çok rahats›z de¤ildir.
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rüyordu alana. Bütün yürüyüﬂ boyunca ﬂehitlerimiz yan›baﬂ›m›zda,
bizimle birlikteydi.
Alan› dolduracak üçyüzbine ya k›n kiﬂi üç ayr› koldan baﬂlam›ﬂt›
yürüyüﬂe. En kalabal›k kol ﬁiﬂli
üzerinden yürüyecekti ve o kolun
en kalabal›k korteji de H a l k C e p hesi kortejiydi.
Oligarﬂinin bütün demagojilerine, sald›r›lar›na karﬂ›n alan›n as›l
sahipleri binlerce Dalc› alana kararl› ad›mlarla yürüyordu.

An›t›n oraya s›raland›¤›m›zda karﬂ›m›zda Sular
‹daresi vard›. Oradan ateﬂ
aç›lm›ﬂt› halka. Oradan
aç›lan ateﬂe siper etmiﬂti
gö¤üslerini DEV- G E N Ç’liler.
32 y›l sonra onlar›n ayak izinde
yürüyor, bayraklar›n› dalgaland›r›yorduk.
O gün katletmek ve umudumuzu
karartmak için sald›ranlar, o alandaki DEV- G E N Ç’lilerin inanc›n›, kararl›l›¤›n› öldüremediler..
2010 1 May›s’›nda yine 1 May›s
Alan›’nda, yine kararl›, yine coﬂkulu, yine kitleseldik. DEV- G E N Ç
ruhu ile bir kez daha biz kazand›k.
Panel duyurusu için stant
aç›lmas›nda ve bildiri da¤›t›m›nda
estirilen ÖGB terörüne ra¤men
panele 30 kiﬂi kat›ld›.

“Paras›z E¤itim” ‹mza
Stand›
Geçti¤imiz haftalarda oldu¤u gibi
bu hafta da Babaeski'de 'Paras›z
E¤itim'
kampanyas›
Gençlik
Federasyonlu ö¤renciler taraf›ndan
aç›lan imza masas›yla halk›m›za
ulaﬂt›.
29 Nisan günü pazar yerinde
aç›lan imza masas›da 203 imza
topland›. 200 paras›z e¤itim bildirisi
ve 200 de 1 May›s Halk Cephesi bildirisi halk›m›za ulaﬂt›r›larak "1
May›s'ta Taksim'e" ça¤r›s› yap›ld›.

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
ÜN‹VERS‹TELERDE
B‹R ALDATMACA;
KAR‹YER GÜNLER‹
Öyle bir sistemde yaﬂ›yoruz ki düzen; insana, insanl›¤a dair ne varsa
hepsini sömürüyor, içini boﬂalt›yor ve
yok ediyor. Kendi istedi¤i ﬂekle sokarak yönetiyor ki karﬂ›s›nda hiçbir örgütlü güç olmas›n.
Hemen hemen bütün iktidarlar›n
ilk hedefi üniversiteler olmuﬂtur. ‹ktidarlar bir yandan üniversiteler üzerinde polis bask›s›n› eksik etmezken, bir
yandan çeﬂitli etkinlikler, vaatler, oyalamalar ile ö¤renci gençli¤i üniversiteye hapsetmeye ve düzene kazanmaya çal›ﬂ›rlar.
Üniversiteler de okulda kurduklar› sistemle, soruﬂturmalar›yla, düzen-

lerdikleri seminerlerle ve daha
bir çok yol ve
araçla oligarﬂinin bu politikas›n› kampüsler içinde sürdürürler.
“Kariyer Günleri” ad› verilen toplant›larda üniversite yönetimlerinin
gençli¤i düzene çekmeyi amaçlayan
toplant›lar›ndan biridir. Bu toplant›da
yap›lan›n özü; ö¤rencilere düzen
içinde nas›l yaﬂan›laca¤›n›n ö¤retilmesidir. Ö¤retilen ise, burjuva ideolojisinin ve kültürünün yol göstericili¤inde bir “iﬂ yaﬂam›”d›r.
K a ri ye r Günleri anlat›l›rken, o
kadar masum anlat›lmaktad›r ki, düzenin ö¤renciyi “nn e k a d a r çok düﬂündü¤ü”sonucuna varanlar bile ç›kabilir. Oysa, “Kariyer günleri” ad›
alt›ndaki bu toplant›lar, bir aldatmaca ve yönlendirmedir.
K a ri ye r Günleri’nde ö¤rencilere
örrne¤in; tekellerin ﬂirketlerine nas›l
kalifiye eleman ol unaca¤› ö¤retilir.

Herkesten farkl› olup “en birinci” olmak, herkesi geçmek ö¤retilir. Bunun
için h›rsland›r›l›r, çevresindeki herkesi ra ki p olarak görmesi gerekti¤i ö¤retilir. B i reycilik, bencillik adeta
“do¤al” bir davran›ﬂ olarak kabul ettirilir.
K a ri y e r günlerinde ülkenin durumuna dair de pembe tablolar çizilip,
sorunlar gizlenmektedir. K a r i y e r
günlerine defalarca kat›lm›ﬂ, binlerce
iﬂsiz üniversite mezunu vard›r. Düzen
bu boyutlardaki iﬂsizli¤i saklayamad›¤›, gençli¤in örgütlü tepkisinden
korktu¤u için de k a ri y e r günleri
türündeki toplant›lara önem vermekte, yayg›nlaﬂt›rmaktad›r. Düzen, tüm
bunlar› ö¤rencileri çok düﬂündü¤ü
için de¤il, gençli¤i düzeni aç›s›ndan
tehlike olmaktan ç›karmak için yapmaktad›r.
Her zaman, düzen bizim için ne
yap›yorsa onun tersini düﬂünece¤iz.
Zira ortadaki tabloda budur...
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SÖZLER
“ G e n ç l i¤ i ül k e
sorunlar›na
yabanc›laﬂ t›r›p,
halk›na ve
vatan›na ihanet
e tt ir m e k k o l a y
de¤ildir.”
Dursun
KARATAﬁ

Bunlar›

B‹L‹YOR
MUSUNUZ
Z?
‹lkö¤retimde;
33 bin 310 okul,
10 milyon 916 bin
643 ö¤renci,
485 bin 677 ö¤retmen,
332 bin 902 derslik
bulunmaktad›r.
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Bu kavgada biz de var›z
Sad›k
ﬁenbaba

- Bugün liselerde
yarat›lan polis terörü
gördü¤ümüz duydu¤umuz olaylardan
daha da geniﬂ çapl›d›r. Liseli gençli¤in potansiyel gücünün fark›nda olan
egemenler liseli gençli¤i teslim almak için bugünden bask› ve terörünü polis arac›l›¤›yla okullarda uygulamaktad›r. Okul önlerinde ve içinde devaml› kendini gösteren
polis her saniye denetim ve bask› yaratma amac›ndad›r.
Düzenin istedi¤i mücadele etmeyen, bencil, bireyci, apolitik, yozlaﬂm›ﬂ, her türlü pisli¤e bulaﬂm›ﬂ bir liseli gençliktir. Bu anlamda yeri geliyor okul önlerinde terör estiriyor, yeri geliyor ö¤rencilere emniyetten soruﬂturmalar
aç›yor, yeri geliyor aileleri aray›p tehdit ediyorlar. Bu
sayd›¤›m›z örnekler ülkemizin dört yan›nda az çok ya da
farkl› ﬂekillerde ama her yerde yaﬂan›yor.
- Polisler art›k okul içinde rahatça dolaﬂabiliyorlar.
Daha önceden bu kadar aleni bir ﬂekilde okullar›m›z›n
içinde dolaﬂam›yorlard›; ancak art›k kendilerine ait o d alar› bile var. Okul içinde her ﬂeye müdahale etmeye çal›ﬂ›p ö¤rencilere iyi bir imaj çizmeye çal›ﬂ›yorlar.
- Polis ve okul idareleri tamamen iﬂbirli¤i içindeler. Ö¤rencilere yap›lan anketler ya da aç›lan soruﬂturmalar direk
olarak polise veriliyor ve ö¤renciler ad›na haz›rlanm›ﬂ dosyalara kaydediliyor. Yani idare polise istihbarat sa¤l›yor.
Özellikle devrimciler söz konusu olunca idare ve polis daha
bir iﬂbirli¤ine giriyor. Zaten polisin rahatça istedi¤ini yapabilmesini okul idareleri teﬂvik ediyor.
- “Liselerde Polis Terörüne Son!” Kampanyam›zla son
zamanlarda artan polis terörünü teﬂhir edip tüm liseli gençli¤i bu bask› ve teröre karﬂ› sessiz kalmamaya mücadeleye
(20)
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ça¤›r›yoruz. Son dönemlerde polisin aileleri aramas›, emniyetten soruﬂturmalar aç›lmas› tehditler almam›z okullar›m›zda her gün polisleri görmemiz yani polis terörünün liselerde çokça boyutland›¤›
bir dönemde böyle bir kampanya
örgütleme zorunlulu¤u duyduk.
Bugün için liselerdeki ö¤renci kardeﬂlerimiz ço¤u ﬂeyi kan›ksam›ﬂ
durumda. Polisin okullar›m›zda yeri yok. Bu durumu liseli gençli¤e
kabul ettiremeyecekler. Liseli DevGençliler olarak polisleri okullar›m›zdan kovaca¤›z. Bunun için örgütlenmeli yaﬂad›¤›m›z polis terörünü tüm çevremizdeki insanlara anlatmal›y›z.
- “Liselerde Polis Terörüne Son! Liseli DEV- GENÇ”
içerikli pullama ve bildiriler bast›rd›k. Bunlar› en yayg›n ﬂekilde tüm liselerde da¤›taca¤›z. Öncelikli olarak polis terörünü teﬂhir etmek için çal›ﬂmalar›m›z olacak. Bu anlamda
önümüzdeki günlerde kampanyam›z› duyuracak çal›ﬂmalar›
da yo¤unlaﬂt›raca¤›z. Liseli DEV- GENÇ isminin sadece bir
imza de¤il gerçek anlamda militan bir mücadele gerektirdi¤ini bilerek bu do¤rultuda eylemlerimizi sürdürece¤iz.
- Liseli gençli¤i, ailelerimizi ve ö¤retmenleri bu kampanyay› sahiplenmeye destek olmaya ça¤›r›yoruz. Bugün bize
bu bask› ve terörü dayatanlar “bizim iyili¤imiz için” yapt›klar›n› söylüyorlar. Bu yalanlara kanmayal›m. Bugün belki
polis terörüne bire bir maruz kalm›yor olabilirsiniz ancak bu
ülkede yaﬂad›¤›n›z müddetçe elbet bu adaletsizlikten, bask›
ve terörden pay›n›za düﬂeni alacaks›n›z. Polisin sald›r›lar›n›
birlikte mücadele ederek püskürtelim.Liselerde polis terörüne karﬂ› Liseli DEV- GENÇ saflar›nda mücadele edelim!

Bizler
L‹SEL‹ DEV-GENÇ'liler
olarak diyoruz ki:
Okullar›m›z› terörize eden biz de¤iliz, sizin varl›¤›n›zd›r.
Liselerde türlü ahlaks›zl›klara izin veren uyuﬂturucu
sat›ﬂlar›n› görmezden gelen düzenin koruyuculu¤u yapanlar›n bizlere ö¤retecek do¤ru bir yollar› yoktur. Düzenin tüm olanaklar›yla özellikle liseli gençlik üzerinde artt›rd›¤› bask›lar› tehditleri boﬂa ç›karaca¤›z.
Bu sindirme politikalar›ndan baﬂar›l› ç›kmalar›na izin
vermeyece¤iz.
Kendi gelece¤imiz ve de¤erlerimiz için, düzenin dayatt›¤› yozlaﬂman›n içinde çürüyüp gitmemek için örgütlenece¤iz. Örgütlülü¤ümüz bize böyle bir yaﬂam› reva
gören düzen sahiplerine ve onlar›n kraldan daha kralc›
korumas› polise verilecek en iyi cevap olacak.
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Çünkü biliyoruz ki gençli¤in örgütlü mücadelesiyle
aﬂ›lamayacak engel yoktur.

Bu kavgada bizde var›z demek için sen de
L‹SEL‹ DEV-GENÇ saflar›nda yerini al!

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

Gençlik ve Örgütlenme Kurultay› Yap›ld›
Gençlik Federasyonu taraf›ndan
5–6 May›s tarihlerinde Gençlik ve
Örgütlenme Kurultay› yap›ld›.
‹stanbul ﬁiﬂli’de bulunan Haldun
Dormen Sahnesi'nde yap›lan kurultayda Türkiye’nin çeﬂitli illerinden
gelen Gençlik Federasyonu üyeleri
ve yurtd›ﬂ›ndan gelen gençlik temsilcileri yaﬂad›klar› sorunlar› anlatt›lar.
Kurultay›n olaca¤› salonun giriﬂine Türkçe, ‹ngilizce, ‹spanyolca
ve Arapça “Hoﬂ geldiniz” yazan bir
pankart as›ld›. Merdivenler boyunca Dev-Gençliler’in yapt›¤› kampanyalar›n afiﬂleri ve bildirileri as›ld›. Tiyatro salonunun giriﬂine ise
Dev-Genç’in eylemlerini ve emperyalist-siyonist katliamlar› gösteren
bir resim sergisi aç›ld›.

So r u n la r › n H i çbi r i
Ö r g ü t len m e n i n Ö n ü n d e
E n gel Teﬂ kil Et memelid i r
5 May›s günü yap›lan üç oturumun ilkinde; Ankara Gençlik Derne¤i’nden Yakup Erdo¤an, Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i’nden Hasan
Aksoy, Mu¤la Gençlik Derne¤i Gi-

riﬂimi’nden Baﬂak ﬁah, Kars Gençlik Derne¤i’nden Zilan Yigen ve
Çanakkale Gençlik Derne¤i’nden
Meltem K›l›ç illeri özelinde gençli¤in örgütlenmesi önündeki engellerden bahsederek kendi okullar›nda yaﬂad›klar› sorulardan örnekler
verdiler.
Bu oturumda Ankara Gençlik
Derne¤i üyesi Yakup Erdo¤an yapt›¤› konuﬂmada; “Sorunlar›n hiçbiri
örgütlenmenin önünde engel teﬂkil
etmemelidir. Tüm sorunlar›n çözümünün örgütlülükten geçti¤ini bilme ve kitlelere bunu ö¤retmeliyiz”
dedi.
1. oturumun ard›ndan DevGenç’in tarihini anlatan bir sinevizyon gösterildi ve ikinci oturuma geçildi. 2. oturumda ise Tokat Gençlik
Derne¤i Giriﬂiminden Özgür Develi, Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂiminden Ça¤daﬂ Aktepe, Kütahya
Gençlik Derne¤i Giriﬂiminden Volkan Koyutürk ve son olarak ‹stanbul Gençlik Derne¤i’nden Sad›k
ﬁenbaba ve Emel Keleﬂ kendi illeri
üzerinde yaﬂad›klar› sorunlar› anlatt›lar.

Bu oturumda Sad›k ﬁenbaba; liseliler özelinde bir sunum yapt›.
Kütahya Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nde Volkan Koyutürk’te bar›nma sorunundan ve emekçi halk›n
çocuklar›n›n yurt paralar›n› ödeyemedi¤inden bahsederek bu durumun cemaat yurtlar›n› cazip hale
getirdi¤ini vurgulad›.
Genel anlamda iki oturumda da
kat›l›mc› ö¤renciler üniversite ve liselerde “yozlaﬂman›n” örgütlenme
önündeki en büyük engellerden biri
oldu¤unu belirttiler. Bunun yan› s›ra ayn› ﬂekilde “lise ve üniversitelerde polisin birebir çal›ﬂmalar yürüttü¤ü ve ö¤rencileri ailelerini ve
okulla ilgili durumlar›n› kullanarak
korkuttu¤u bu durumunda örgütlemenin önündeki engellerden biri oldu¤u vurguland›.”
‹lk günün son oturum olan 3.
oturumda Filistin Demokratik
Gençlik Örgütü ad›na Nebi Faris,
FHKC Gençli¤i ad›na Muhammed
ﬁarkavi ve Honduras Ulusal Direniﬂ
Cephesi ad›na Eduarda birer konuﬂma yapt›lar.
Nebi Faris yapt›¤› konuﬂmada
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siyonist bask›lardan ve yozlaﬂmadan bahsetti.
Hondurastan gelen Eduardo,
ABD’nin deste¤iyle bir darbe yaﬂad›klar›n› belirterek; “Burada yaﬂanan oyunu bozmak istiyoruz. Burada insanlara gereken ﬂey devrim”
dedi.
Son olarak konuﬂan Muhammed
ﬁarkavi ML bir örgüt olduklar›n›
belirterek; “Bizim davam›z politik
bir dava. Yapt›¤›m›z herﬂeyi insanlar için yap›yoruz ama hümanist de¤il. Biz politik bir destek bekliyoruz. Bizim davam›z tüm dünyay› ilgilendiriyor” dedi.
Dev-Genç ﬂehitlerinin resimlerinin de sergilendi¤i Dev- Genç sergisi de kurultayda aç›ld›. Kurultay›n
birinci günü saat 17.00’da yurt d›ﬂ›ndan gelen konuklar›n konuﬂmalar›ndan sonra sona erdi.
Kurultay›n ikinci günü FHKC
politbüro üyesi Meryem Abu Dagga’n›n kurultay için yapt›¤› konuﬂman›n sinevizyondan izlenmesiyle
baﬂlad›.
Ard›ndan baﬂlayan ilk oturumda
yine Orta Do¤u’dan gelen gençlik
temsilcileri konuﬂmalar›n› yapt›lar.
Filistin Kurtuluﬂu ‹çin Demokratik
Cephe (FDKC) Gençlik Örgütlemesi’nden Muhammed Halef ilk olarak bir konuﬂma yaparak; as›l programlar›n›n siyonizme karﬂ› mücadele etmek oldu¤unu söyledi.
FHKC Gençlik Örgütlenmesi
ad›na konuﬂan Mustafa Beytari; Filistindeki gençlerin sorunlar›n›n
arama noktas›ndan itibaren baﬂlad›¤›n›, bu sorunlar› evinden ç›kt›¤›nda bir daha geri dönebilecek mi
kayg›s›n›n takip etti¤ini söyledi. Filistin’deki gençlerin büyük bir yoksullukla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu, bunun da e¤itime devam edebilmelerini etkiledi¤ini söyleyen Beytari;
“Biz gençlikteki yozlaﬂmaya karﬂ›da mücadele ediyoruz. Bunun için
sol e¤ilimli bir grup kurduk. Önümüze koydu¤umuz hedeflerden biri
sa¤ e¤ilimli hareketlerin önünü kesmektir. Olaylara diyalektik-materyalist aç›dan bak›yoruz. Oradan bak›nca temel çeliﬂkinin emperyalizm

oldu¤un görüyoruz” dedi.
Sosyalist Ufuk ad›na konuﬂan
Selam Sadi, Sosyalist Ufuk’un Suriye’de bir grup genç aras›nda baﬂlay›p bütün Arap ülkelerine yay›lmay› hedefleyen bir proje oldu¤unu
söyledi. Gençli¤in potansiyelinin
büyük oldu¤unu belirten Sadi, bunun s›n›flar› unutturmamas› gerekti¤ini söyledi. Sadi Suriye ve Filistin’de “Sadece Gençler” slogan›yla
gruplar oluﬂtu¤unu ve buralara gelen gençlerin ideolojisiz olmas› gerekti¤ini söyledi.
Gençlerin ve kad›nlar›n karar
mekanizmalar›nda olmas›n›n tart›ﬂ›ld›¤›n› belirten Sadi; “Biz diyoruz
ki gençlerin ve kad›nlar›n olmas›
mesele de¤il. Mesele burjuvazinin
karar mekanizmas›nda olmamas›”
dedi.
Sadi’nin ard›ndan bir konuﬂma
yapan Nebi Faris; gençler aras›nda
devrimci yurtsever kültürün yaﬂat›lmas›n›n yan›s›ra, göç ettirilmeye
karﬂ› da mücadele verdiklerini, göç
ettirmenini uluslararas› sermayenin
planl› bir politikas› oldu¤unu belirtti.
Bu oturumda son olarak Fransa
Anadolu Gençlik Temsilcisi Ilg›n
Güler konuﬂtu. Fransa’daki göçmen
gençli¤in sorunlar›n› anlatan Güler,
Sarkozy ile göçmen politikas›n›n
daha da a¤›rlaﬂt›r›ld›¤›n› söyledi.

Biz ‹deolo ji mi ze Sar › ld › k ça
M ücade leyi Bü yü t ür ü z
‹kinci oturumda Halk Cephesi
ad›na Sad›k Ero¤lu, ‘80 sonras›,
Remzi Uçucu ise ‘90 sonras› DevGenç’in örgütlenmelerini anlatt›.
12 Eylül’ün amac›n›n gençli¤i
örgütsüzleﬂtirmek oldu¤unu söyleyen Ero¤lu; o dönemlerde örgütlülü¤ün suç olarak gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› belirtti. Bunlara ra¤men
gençli¤in yeniden örgütlendi¤ini
söyleyen Ero¤lu dernek kurma hakk› olmas›na ra¤men tüzel kiﬂiliklerin verilmedi¤ini belirtti.
‘80-‘90 aras› gençli¤in mücadelesinin büyümesinin Dev-Genç’in
büyümesiyle ilgili oldu¤unu söyleyen Ero¤lu; “Biz ideolojimize sar›l-

d›kça mücadeleyi büyütürüz” dedi.
‘90’larda gençlik mücadelesini
anlatan Uçucu; o dönemlerde çok
fazla sorunlar oldu¤unu söyledi.
“Biz yaﬂad›¤›m›z koﬂullar› iyi tan›y›p mücadeleyi büyütmeliyiz. Herﬂey bizim elimizde” diyen Uçucu
ayr›ca, mücadelenin yükselmesinin
bir yan›n›n as›l düﬂmana karﬂ› mücadele ederken, soldaki reformist
anlay›ﬂa karﬂ› verilen mücadele oldu¤unu söyledi.
Daha sonra sahneye ç›kan sanatç›
Bilgesu Erenus iﬂçi gençli¤in sorunlar›yla ilgili orada bulunan ö¤rencilere do¤açlama bir oyun oynatt›.
Oyunun ve Bilgesu Erenus’un
konuﬂmas›n›n ard›ndan ÇHD ‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan› Av. Taylan Tanay ve Bak›rköy E¤itim-Sen üyesi
Mehmet Püremiﬂ konuﬂma yapt›lar.
Tanay; gençli¤i örgütlemeyi hedefleyen Dev-Genç’in yarg›n›n en büyük hedeflerinden biri konumuna
geldi¤ini söylerken, Püremiﬂ ise
sendikalarla iliﬂkilerin daha ileri olmas› gerekti¤ini belirterek; “Paras›z
e¤itim istedikleri için tutuklanan
Berna ve Ferhat konusunda buradaki E¤itim-Senler, Yunanistan’dakiler kadar bile duyarl›l›k göstermedi” dedi.
Hollanda Anadolu Gençlik’ten
Dilber Güneﬂ ve Fransa Anadolu
Gençlik’ten Ilg›n Güler’de, Avrupa’da karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› anlatt›lar. Avrupa’da dilden kaynakl›
iletiﬂim sorunlar› yaﬂand›¤› söylenen konuﬂmada; iki kültür aras›nda
kalan gençlerin tam bir kimlik problemi yaﬂad›klar› vurguland›.
Son olarak Gençlik Federasyonu
ad›na Ünal Çimen bir konuﬂma
yapt›. ‹llerden ve ülkelerden temsilcilerin konuﬂmalar› sonucunda hepimizin yaﬂad›¤› sorunlar›n ortak
oldu¤unu gördü¤ümüzü söyleyen
Çimen; bu sorunlar›n çözümünün
birlik olmaktan geçece¤ini belirtti.
Çimen egemenlerin kendilerine
muhalif olanlar›, kendilerine karﬂ›
güç olarak gördüklerini engelmeye
çal›ﬂt›¤›n› belirterek, bu yüzden
bask›larlar karﬂ› karﬂ›ya geldiklerini
söyledi.
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Para ve Bilgi... Para ve e¤itim
Bugün herhangi bir özel okula
kay›t yapt›rmak için aç›k ki, büyük
paralar›, binlerle ifade edilen rakamlar› gözden ç›karmak gerekiyor.
Hatta baz› özel okullar, üniversiteler, dolar üzerinden y›ll›k ücret almaktad›r.
Örne¤in, A t › l › m Ü n i v e r s i t e s i
Baﬂkent Üniversitesi, Ç a n k a y a
Üniversitesi gibi üniversiteler dolar
üzerinden y›ll›k ücret almaktad›r..
Y›ll›k ücretleri ise en az 6-7 bin
d o l a r d a n baﬂlamakta, okuluna, bölümüne göre yükselmektedir.
Yine Bilkent Üniversitesi, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi gibi üniversitelerin y›ll›k ücretleri en az 15
bin T L s›n›r›ndan baﬂlamaktad›r..
Kuﬂkusuz bu sadece üniversiteler ile s›n›rl› de¤ildir. Hatta ana okulundan baﬂlayarak, e¤itimin her kademesinde karﬂ›m›za y›ll›k ücreti
10-20 bin T L aras›nda de¤iﬂen rakamlar ç›kmaktad›r.
Bu ﬂu anlama gelmektedir;
- Bir kamu emekçisinin bir y›ll›k
geliri, 1 y›ll›k okul ücretine eﬂittir.
Hatta yetmemektedir.
- Asgari ücretle çal›ﬂan bir
emekçi ancak 2 y›l çal›ﬂt›¤›nda, bir
y›ll›k okul ücretini ödeyebilir.
Burdan ç›kan sonuç ﬂudur;
B i r kamu emekçisi, bir a s g a r i
ü c retli, bir esnaf, bir köylü, bir ev
k a d › n › demektir ki, o¤lunu, k›z›n›
bu okullar›n hiçbirinde okutamaz.
Yani paral› e¤itim, yoksul,
emekçi halk›n çocuklar›n›n okumamas› anlam›na gelmektedir.

Para; e¤itim ve bilgi
“E¤itimin üretilebilir ve tüketilem a l ' oldu¤unu kabul
bilir özel bir 'm
edersek, sat›labilir ve sat›n al›nabilir olmas› gerekti¤ini de söyleyebiliriz...(...) paral› okullar›n yan›nda
normal devlet okullar›n›n da belli
ölçüde, en az›ndan zorunlu ö¤retimden sonra ücretli olmas›n›n da bir
mant›¤› vard›r diyebiliriz.” (Ça¤daﬂ

E¤itim Sistemleri - Dr. ‹rfan Erdo¤an, Sistem Yay›nc›l›k, ‹kinci Bas›m, 1997)
Yukardaki sat›rlar, Milli E¤itim
Bakanl›¤›nda Talim Terbiye Kurulu
Baﬂkanl›¤› yapan birine aittir.
E¤itimi “tt ü k e t i l e b i l i r ”, “ss a t › n
a l › n a b i l i r ” bir mal olarak görmektedir. Kuﬂkusuz AKP’nin savundu¤u mant›kt›r bu.
YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya Öz can, göreve baﬂlad›¤› ilk günlerde,
dünyan›n hiçbir ülkesinde üniversite e¤itiminin paras›z olmad›¤›n›
söylemiﬂti.
Yani e¤itim paral› hale getirilmeliydi ona göre. E¤itim bir “ m a l”
olarak görüldü¤ü için, ancak paras›
olanlar ondan yararlanmal›d›r.
Para ve bilgi, para ve e¤itim aras›ndaki iliﬂki de tam da böyle bir
iliﬂkidir. Para ve bilgiyi, para ve
e¤itimi bir araya getiren kapitalizmdir.
Böyle bir durumda e¤itimin bir
hak olmas› ortadan kalkmakta, e¤itim “ t i c a r i b i r faaliyet” haline getirilmektedir.
Bunun ilk pratik sonucu, halk
çocuklar› aç›s›ndan okula gidememektir. Kald› ki, ﬂu durumda bile
emekçi halk›n çocuklar›, yemesinden, giyinmesinden, ihtiyaçlar›ndan k›sarak okula gitmektedir.

Paras›z e¤itim bir h a k ,
b i r zorunluluktur
Marmara Üniversitesi Rektörü
“Ço¤u ö¤renci, günde bir ö¤ün yemek yiyebiliyor. Geçen y›l 10 ö¤renci derste açl›ktan bay›ld›. Sabahlar›
çorba da¤›t›yoruz.” (Milliyet, 9 Eylül 2009) diyordu, bundan tam bir
y›l önce.
Bir yanda bir y›ll›k ücreti sadece
8-10 bin dolar› bulan okullar varken bir yandan da günde bir ö¤ün
yemek ile gününü dolduran binlerce
ö¤renci var.
E d i r n e’de yoksul ailelerin ço-

cuklar›n›n gitti¤i 5 okulda yap›lan
bir ankette;
Çingene halk›n çocuklar›n›n
ço¤unlukla oldu¤u okullarda ank e t e k a t › l a n ö ¤ re n c i l e r i n b ü y ü k
bölümünün kahvalt› yapmadan,
ö¤le yeme¤i yemeden günü geçir di¤i tespit ed ildi.
Yine,
H e r 100 ö¤re n c i d e n ; 7 5 ’ i n i n
düzenli kahvalt› yapamad›¤›; 85 ö¤r enci açken dersleri anlamad›¤›, 67
ö ¤ renci yoksul olduklar› için kahvalt› yapamad›¤›, ö¤rencilerden
58’inin düzenli beslenmenin büyüme ve geliﬂmenin etkisini bilmedi¤ini söylemiﬂtir.
Türkiye’deki çarp›c› gerçek budur. Milyonlarca aile, her y›l artan,
her y›l daha fazla para ödemek zorunda kald›¤› paral› e¤itim karﬂ›s›nda çocu¤una kahvalt› yapt›ramayacak bir duruma getirilmiﬂtir.
AKP’li bürokratlar›n savundu¤u
gibi halktan daha çok para istemek
demek, milyonlarca çocu¤un tümüyle aç b›rak›lmas›d›r.
AKP iktidar›, çocuklar›m›z›,
gençlerimizi açl›¤a terketmemizi istiyor. ‹stiyor ki, derslerde daha çok
ö¤renci açl›ktan bay›ls›n.
Elbette paral› e¤itimin savunuldu¤u bir yerde eﬂitlik yoktur. Orada
e¤itim ve bilgi konusunda bir eﬂitlik
yoktur. Paral› e¤itim daha en baﬂta
böyle bir eﬂitsizliktir.
Paral› e¤itime karﬂ› ç›karken öncelikle bu eﬂitsizli¤e, e¤itim ve bilginin yoksullardan kaç›r›lmas›na
karﬂ› ç›k›yor ve bir hak olan paras›z
e¤itimi savunuyoruz. E¤itim bir
hakt›r, engellenemez.

‹ﬁTE HALK ‹ﬁTE CEPHE
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Lisede Polis Sald›r›s›

u‹stanbul Üniversitesi’nde 1 May›s ça¤r›s›

Mardin Milli Piyang› Lisesi'nde yaﬂanan bir kavga üzerine okula gelen polis,
ö¤rencileri gözalt›na almak istedi. Gözalt›na al›nmaya karﬂ› direnen ö¤renciler
coplanarak gözalt›na al›nd›. Polislerden
biri ö¤rencilerin bahçede bulundu¤u s›rada havaya ateﬂ açt›.
Olaya kar›ﬂt›¤› ve polise sald›rd›¤› gerekçesi ile arkadaﬂlar›n›n gözü önünde
kelepçelenen bir ö¤renci polis arac›na
bindirilirken baz› polisler taraf›ndan
yumrukland›. Gözalt›na al›nan ö¤renciler, Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü'ne götürülürken, ö¤renciyi sahiplenen bir ö¤retmen
de ö¤rencileri polise karﬂ› k›ﬂk›rt›¤› iddias›yla gözalt›na al›nd›. Polis taraf›ndan
ifadeleri al›nan ö¤renci ve ö¤retmen daha
sonra polisler hakk›nda savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu. Çevik kuvvet polisinin de kat›ld›¤› bu sald›r›da s›n›flara ç›karak ö¤rencileri tek tek toplayan polislere
ise okul ö¤retmenleri de tepki gösterdi.

‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kampüsünde 27 Nisan günü Tiyatro Simurg'un oynayaca¤› "Sözcükler Can Yüceli Özler" adl› oyunun tan›t›m›n›
yapan ve 1 May›s'a ça¤r› yapan bir masa aç›ld›. Üç gün boyunca aç›k kalan masalarda Grup Yorum'un müzikleri dinletildi.
Masan›n 2. gününde 25 kiﬂilik faﬂist güruh devrimci demokrat ö¤rencilerin ast›¤› afiﬂi y›rtarak oradaki ö¤rencilere sald›rmak istediler. Afiﬂlere
yap›lan sald›r›ya karﬂ› 3 gün boyunca okula 100 tane 1 May›s pullamalardan ve yaklaﬂ›k olarak 6 bin adet kuﬂlamalardan yap›ld›.
Tiyatronun oynanaca¤› gün yemekhaneye gidilerek tüm kitleye seslenilerek programa ça¤r› yap›ld› ve el ilanlar› da¤›t›ld›. Tiyatronun oynanaca¤› Cep Tiyatronun önüne 1 May›s' › anlatan resim sergisi aç›ld›. Ve tiyatroya gelenlerle 1 May›s üzerine sohbet edildi. 51 kiﬂinin kat›ld›¤› oyunun
ard›ndan Can Yücel'in hayat›na dair Mehmet Esato¤lu ile söyleyiﬂi yap›ld›.

Canan Kulaks›z
ﬁenlikleri
11 May›s’ta Baﬂl›yor
‹zmir Ege Üniversitesi'nde beﬂ y›ld›r
yap›lan "Canan Kulaks›z Ö¤renci ﬁenli¤i"nin alt›nc›s› 11 May›s'ta baﬂl›yor.
ﬁenli¤e ismi verilen Canan Kulaks›z
kimdir? ﬁenlik için bast›r›lan broﬂürlerde ﬂöyle anlat›l›yor: “2000’li y›llarda F
tipi hapishaneler aç›ld›¤›nda Canan’›n
amcas› da cezaevindeydi. Canan Kulaks›z, F Tipi hapishanelere karﬂ› baﬂlat›lan
mücadeleye destek verdi. Kendi k›sac›k
hayat›n›, baﬂka hayatlar u¤runa, inand›¤› de¤erler u¤runa feda etmeyi göze alarak ölüm orucuna baﬂlad› ve 15 Nisan
2001’de hayat›n› kaybetti. Günden güne
bencilleﬂtirilen, üretmekten, sorgulamaktan uzaklaﬂt›r›lan gençli¤in aksine
Canan Kulaks›z, 19 y›ll›k hayat›na büyük eylemler s›¤d›rd›, davran›ﬂlar›yla ve
yaﬂam›yla gençlik için büyük bir örnek
olmay› baﬂard›.”
ﬁenlik program›nda turnuvalar,
uçurtma gösterisi, halk oyunlar› ekibi
gösterisi, tiyatro, konuk yazarlar,
sanatç›larla söyleﬂiler ve konserler yer
al›yor.
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uVatanseverler ‹çin Eylemler
5 May›s günü E d i r n e Saraçlar Caddesinde Edirne Gençlik Dernekli ö¤renciler tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›lar.
Eylemde aç›klamay› okuyan Gökhan Aytaç yaklaﬂ›k alt› ayd›r tutuklu bulunan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› gerekti¤ini belirtti ve 7 May›s günü
görülecek olan mahkemeye ça¤r› yapt›.
‹ s t a n b u l ’ d a Gençlik Federasyonu üyeleri 4 May›s günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için eylem
yapt›lar.
Eylemde “Amerika Defol Dedikleri ‹çin Linç Edildiler, Tutukland›lar
Arkadaﬂlar›m›z› Serbest B›rak›n” pankart›n› aç›larak Dev-Genç flamalar›
ve “Adalet ‹stiyoruz” dövizleri taﬂ›nd›.
Eylemde aç›klamay› okuyan Hafize Aky›ld›z; Dev-Gençliler’in vatan›m›z›n Amerikan emperyalizmine peﬂkeﬂ çekilmesine her zaman karﬂ› durdu¤unu belirterek, yaﬂanan bu hukusuzlu¤a dur demek ve vatansever gençleri sahiplenmek için 7 May›s tarihinde Beﬂiktaﬂ 14. A¤›r Ceza’da görülecek davaya ça¤r›da bulunuldu.
Eylemin ard›ndan Gençlik Federasyonu Kurultay› ve Dev-Genç Kültür
ﬁenli¤i ile ilgili afiﬂ ve bilidiri da¤›t›ld›.

uGençlik Federasyonu Üyeleri Serbest B›rak›ld›
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri için tutuklanan 5 Gençlik
Federasyonu üyesinin 7 Nisan günü ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
ilk duruﬂmas› görüldü.
Mahkeme tutuklu bulunan Gençlik Federasyonu üyelerinin tamam›n›
serbest b›rakarak duruﬂma
1 Eylül’e ertelendi.
Tutuklu bulunan arkadaﬂlar›n›
sahiplenmek için Beﬂiktaﬂ
Adliyesi
önünde
Gençlik
Federasyonu taraf›ndan eylem
yap›ld›. Eylemde Gençlik Federasyonu üyesi Hatice Kalkan
yarg›lanmas› gerekinlerin bu
ülkeyi Amerikan emperyalizmine
peﬂkeﬂ çekenler olmas› gerekti¤ini vurgulad›.
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ğretmenimi
Öğretmenimiz

faaliyet yoktur,
faaliyet yoksa devrimcilik
yoktur.

Yolunda gitmeyen olmayan
her iﬂi önce anlamaya çal›ﬂmal›y›z.
Durumu anlamaya çal›ﬂmal›y›z
Anlamak için tart›ﬂaca¤›z.
‹ki basit soru ile iﬂe baﬂlayabiliriz
Çünkü önce sorunu sadeleﬂtirmemiz gerekiyor.
NEDEN böyle oldu?
NASIL çözece¤iz?
Tart›ﬂaca¤›z ve çözece¤iz.
Durumu anlamaya çal›ﬂaca¤›z.
‹lk ad›m›m›z bu olacak.
Abart›l› süslü laflar› bir yana
b›rakaca¤›z.
Anlamlar›n› bildi¤imiz
basit sade bir dil ve yöntem ile baﬂlayaca¤›z iﬂe.
Gerçekte ne oluyor?
Olmayan iﬂler denilen
ﬂey nedir?
Olmayan, biriken, ertelenen iﬂler " bunal›m ve
kaos " yarat›yor denir.
‹ki soru ile baﬂlar›z, bu
iki soru ile yavaﬂ yavaﬂ
anlamaya baﬂlar›z.
Ve görürüz ki böyle bir
ﬂey yok. Ne kaos var, ne
bunal›m.
Bu kavramlar tamamen uydurulmuﬂ mevcut durumu gizlemeye yönelik, mevcut duruma
gerekçe bulmaya yönelik ifadelerdir.
Olay›n ç›plak hali, neredeyse
hiçbir organizasyon yoktur.
‹liﬂki a¤› yoktur.
Hiçbir kitle çal›ﬂmas› yoktur.
Kitlelere gitmek diye bir olay
yoktur.
Dergi da¤›t›lm›yordur.
‹ﬂler adeta bir külfet olarak
görülmektedir.
Nas›l yapaca¤›z kayg›s› yok-

Kurumlarda genellikle halk
de¤il; üç- beﬂ genç bulunur ve
günlük o hiç bitmeyen iﬂlerle ilgili "muhabbetler" yap›l›r.
Kurumlar böyle olmamal›d›r.
Muhabbetçiler asalakt›rlar.
Asalaklar iﬂ örgütlemezler.
Bu kafadakiler elbette ki kitlelere gitmeyecektir.
Gitmesi için bir neden yoktur.
Tek tek emek vererek ad›m
ad›m kitleleri örgütlemek yoktur.
Toplu para bulmak cazip hale gelir.
Bu tür muhabbetçiler- asalaklar, kendileri ile çok mutlu
olanlar asla kitleye gitmezler.
Neden? Onlar›n sorumlular› da
böyledir asl›nda.
Hiçbirisi hemen
hemen hiçbir ﬂey
okumamaktad›r.
Günlük gazeteleri
bile do¤ru- dürüst takip etmemektedirler.
Kitlelere yönelik
düzenli e¤itimi yapmazlar, ama bunun
d›ﬂ›nda düzenli bir
iliﬂki de yoktur.
Tek tek insanlarla
sürdürülen bir iliﬂki
yoktur.
Kitap, dergi, yay›n al›ﬂveriﬂi
yoktur.
Kendi kitaplar› da yoktur.
Kimseye de okumalar› için
kitap vermemektedir.
Ne zaman yatarlar, ne zaman
kalkarlar belirsizdir.
Nerede yatarlar belirsizdir.
‹ﬂ çok yetiﬂtiremiyoruz koca
bir yaland›r.
Tembelli¤i, asalakl›¤›, düzen
adaml›¤›n› gizlemek için bunlar
uydurulmuﬂtur.
Aç›kça bir yalan vard›r.

tur, çözüm yoktur.
Dergi sat›ﬂ› da iliﬂkiye,
örgütlenmeye dönüﬂtürülmemektedir.
Hemen hiçbir sorumlunun e¤itim guruplar›, kitle iliﬂkileri yoktur.
Bir militan gibi çal›ﬂmamaktad›rlar.
Ne yapt›klar› belli de¤ildir.
Sorulan hiçbir soruya ya cevap verememekte, ya da yuvarlak sözlerle geçiﬂtirmektedirler.
Hiç birisi kendi bölgelerine
vak›f de¤illerdir.
Nerede ne var, kim var, kime
gidiliyor, kim nedir, hemen hiçbir ﬂey bilmemektedirler.
Biz ›srarla güncel politika yap›lmal›d›r deriz, yerel sorunlar›n
örgütlenmesi gerekti¤ini söyleriz, b›rak›n güncel politikay› genel bir politik faaliyetin zerresi

BASİT VE SADE
DÜŞÜNECEĞİZ
AMA ASLA
YÜZEYSEL DEĞİL
yoktur. Yerel onca sorun varken,
hiçbirisine el at›lmamaktad›r.
Gizlilik yoktur.
Güvenlik önlemi yoktur.
‹nsan yok de¤il, insan var
ama insanlar devrimcilikten ç›kar›lm›ﬂ. Veya devrimcileﬂtirmek için ›srarl› ve düzenli e¤itim
yap›lmamaktad›r.
Yukar›dan aﬂa¤›ya baﬂlanarak her türlü boﬂluk t›kan›p, e¤itim ve kitle faaliyetinde ›srar etmeliyiz.
Birimlerimizde, alanlar›m›zda
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Bak›n yap›lmayan iﬂlerde
uygulanmayan programlarda ne
göreceksiniz.
Görecekleriniz s›r de¤ildir.
Görülür ki; bu gibi durumlarda hiçbir haz›rl›k çal›ﬂmas› yap›lmam›ﬂt›r.
Görüldü ki; aralar›nda do¤rudürüst bir iletiﬂim yoktur.
Hemen birçok konudan habersizdirler.
Ayaküstü birbirlerini dinlerler.
Kap› önlerinde konuﬂurlar.
Birbirlerini dinleme, iﬂin güvenli¤i için tekrar etme gibi bir
al›ﬂkanl›klar› hiç yoktur. Sonra
yanl›ﬂ anlamalar. unutulanlar,
ciddiyetsizlikler içinde yüzülür.
Görülür ki devrimci heyecan,
coﬂku safl›k yok olmuﬂtur.
Hiçbir soruya cevap vermeyen, ruhsuz tipler oluﬂmuﬂtur,
devrimcilik kaybolmuﬂtur.
Bu tablodan bir ﬂey ç›kmaz.
Güvenlik önlemleri bilinmiyor veya uygulanm›yordur.
Kim neden ö¤retmemiﬂtir?
Ben ö¤rettim demek yetmez.
Sonuç ortadad›r.
Bu tablo uzat›labilir.
Ama bu tablodan yeni bir ﬂey
ç›kmaz.
Bu birime, alana gelen insanlar hemen malum statüye dâhil
olurlar.
Bu statü tembel, düﬂünmeyen, üretmeyen bir statüdür.
Bu yap›yla bu tarzla ileri bir
ﬂey örgütlenemez.
Sorun yukar›dan aﬂa¤›ya bozuktur.
Yukar›dan aﬂa¤›ya komiteler,
sorumlular aras›nda bilgi ak›ﬂ›
yoktur.
E¤itim yoktur.
Üretim yoktur.
Bunlar olmay›nca kitlelere
verilecek bir ﬂeyde kalmaz.
Kitlelere neyi verecek?
Düﬂünmeyen, kendisini e¤itmeyen insan neyi anlatacak?
Kadro e¤itimi yoktur.

Kadro; kadrolar›n sempatizanlar›, taraftarlar› bizzat al›p
e¤itmesi demektir.
Bu her birimde üç- beﬂ kiﬂilik
e¤itim gruplar› demektir.
Sürekli ve kal›c› olan budur.
Böyle bir ﬂey yoktur.
Bu olmay›nca günü kurtarma
anlay›ﬂ›yla; olmayan prati¤e, olmayan kadrolara ﬂeflik yap›lmaktad›r.
Kim prati¤i örgütleyecektir?
Kim yapacakt›r?
Belli de¤ildir.
‹ﬂte bunal›m ve kaos , bu ﬂekilde olmayanlar üzerinde baﬂlamaktad›r.
Adeta kitlelere gitmeden
e¤itmeden emek vermeden militanl›k yapmadan kitlelerden istenmektedir.
Burada devrimcilik yoktur.
Devrimcili¤in abc’si her ne
pahas›na, her ne koﬂulda olursa
olsun kitlelere gitmektir.
Kitlelere gidecek kadrolar›
yaratmakt›r.
Örgütsüzlü¤ün, kadrolaﬂmaman›n, kitlelere gitmemenin,
iletiﬂimsizli¤in bir yans›mas›d›r.
Neyi, niçin yapaca¤›m›z›n bilinmedi¤i bir tabloda bu tür gerekçelerin, hatta bunal›m ve kaos ifadelerinin ortaya ç›kmas›
kaç›n›lmazd›r.
Ve devam›nda devrimcili¤in
bitmesi kaç›n›lmazd›r.
Çok de¤il, bu tabloda bu insanlar bir y›la kadar tümden tükenirler. Çünkü bir verim yoktur.
Bu tablo de¤iﬂmek zorundad›r.
Hiçbir iﬂin ciddiye al›nmad›¤›
bir tablodur.
Asalakl›¤›n ad›; kaostur.
Kitlelere gitmemenin ad›; bunal›md›r.
Çözüm devrimciliktir.
Çözüm ›srarla örgütlenme ve
mücadeledir.
Sihirli baﬂka bir formül yoktur.

Yozlaﬂmaya
Karﬂ›
Gücümüz
Birli¤imizdir!
Yozlaﬂmaya K arﬂ›
Futbol Turnuvas›
1 May›s Mahallesi Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Geleneksel 5. Futbol
Turnuvas›nda Buluﬂal›m!

Son Baﬂvuru Tarihi: 07.05.2010
CUMA
Yer :ANADOLU HAKLAR VE
ÖZGÜRLÜKLER DERNEG‹

Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Film Gösterimleri
Yozlaﬂmaya karﬂ› kültürel
de¤erlerimizi yaﬂataca¤›m›z film
gösterimlerine tüm halk›m›z
davetlidir !
AYLIK PROGRAM
SIR ÇOCUKLARI: 08.05.2010
ULAK: 15.05.2010
UÇURTMAYI VURMASINLAR: 22.05.210
BEYNELM‹NEL: 29.05.2010

YER : 1 MAYIS
MAHALLES‹
ﬁÜKRÜ SARITAﬁ PARKI
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Çocuklar, Tecrit
Zulmüne ‹syan Etti
ü c rem
h
n
i
s
ﬂ
i
m
Eski
gibi
bu düzen

Te c r i t t e b i r ö l ü m d a h a !
Va n M T ipi Hapishanesi
Van M Tipi Hapishanesi’nde Ni h a t Yavuz isimli adli tutuklu ceza
verilerek tek kiﬂilik hücreye at›ld›.
Tek kiﬂilik hücrede tutulan N i h a t
Yavuz’un kendini asarak intihar etti¤i aç›kland› 3 May›s’ta.
Tecritte tutulan, ceza ve bask›lar
ile sindirilmeye çal›ﬂ›lan tutsaklar›n
ölümünden AKP iktidar› sorumludur.

D i y a r b a k › r E T ipi’nde
i n t i h a r giriﬂimi
16 yaﬂ›ndaki S. isimli bir çocuk
tutuklu 25 Nisan günü bask›lardan
ve yaﬂad›klar› sorunlardan dolay›
intihar etmek istedi.
Gece saatlerinde banyoda çamaﬂ›r ipi ile kendisini asmak isteyen S.
isimli tutuklu, arkadaﬂlar›nca kurtar›ld›.
Polise “ t a ﬂ a t t › k l a r › ” gerekçesiyle aylard›r tutuklu olan ve y›llar›
bulan a¤›r hapis cezalar› ile yarg›lanan tutsaklar, hapishanede de bask›
alt›nda tutuluyorlar..
D i y a r b a k › r E T ipi Hapishanesi’nde ‹SYAN
Diyarbak›r E Tipi Hapishanesi’ndeki tutuklu çocuklar, hapishane-

deki bask›lar ve hasta arkadaﬂlar›
n›n hastaneye götürülmemesi üzerine, 3 May›s’ta isyan ç›kartt›lar.
100 siyasi tutuklu çocu¤un
kald›¤› E Tipi Hapishanesi’nde 5
s a a t s ü re n i s y a n s › r a s › n d a 7 v e
1 2 n u m a r a l › k o ¤ u ﬂ l a r d a tutulan
çocuklar, ko¤uﬂlar›nda yang›n ç›kard›lar. Kendilerini ko¤uﬂlar›na
kilitleyerek, barikat kurdular.
Tutuklu aileleri ise hapishane
önüne toplanarak, içerden bilgi
almaya çal›ﬂt›. Hapishane idaresi
ailelere bilgi vermedi.
Savc› BDP’lilerin çocuklarla görüﬂme talebini kabul etmedi.
BDP’liler isyan s›ras›nda yaralanan
2 çocuk ile görüﬂtüler.
‹SYAN’a neden olan hapishane
koﬂullar›n› tutuklular ﬂöyle ifade ettiler;
*Hastalanan tutuklular, günlerce
revire ç›kar›lm›yor, hastaneye gönderilmiyor. Ç›kar›ld›¤›nda ise bir
i¤ne yap›p geri gönderiliyorlar.
Baﬂ a¤r›s›, migren, kalp hastas›,
bo¤az enfeksiyonu, sara olan hasta
tutuklular ile ilgilenilmiyor. 6 h a s t a
t u t u k l u v a r ﬂu anda.
*Koﬂullardan ve bask›lardan dolay› intihar giriﬂiminde bulunan tutuklular oldu.
*‹nfaz koruma memurlar›nca sürekli dövülüyor, aﬂa¤›lan›yorlar.
*Yeterince beslenemiyorlar, durumlar› ile ilgilenen yok.
Öte yandan Adalet Bakanl›¤›
geçti¤imiz hafta T ü r k Ta b i p l e r
Birli¤i’nin D i y a r b a k › r E T ipi Hapishanesi’ni ziyaret etme talebini
kabul etmedi. G e rekçe olarak ise
geçen y›l ayn› amaçla hapishaneyi
z i y a re t e t m e l e r i g ö s t e r i l d i .
Tutuklulara a¤›r bask› uygulayan AKP iktidar›, hapishaneleri
halktan gizlemeye devam ediyor.
Tecrit alt›nda tutsaklara verdikleri
cezalar ile tecriti a¤›rlaﬂt›rarak sürdürmektedir AKP iktidar›.

Maltepe Çocuk Tutukevi’nde
bask›lar sürüyor
A-10 ko¤uﬂunda kalan 13 siyasi tutuklu çocuk, hapishaneden gönderdikleri mektupta, yaﬂad›klar› sorunlar› ﬂöyle dile getirdiler;
*Her tutuklu, hapishaneye daha
ilk giriﬂten itibaren, asker ve gardiyanlar›n sald›r›lar›na maruz kalmakta, arama ad›na ç›r›lç›plak soyulmaktad›r.
*Tutuklular tek kiﬂilik hücrelere
at›lmakta, orada keyfi olarak günlerce tutulmaktad›r.
*Tutuklulara koridorlar› temizlemeleri için bask› yap›l›yor. Yapmayanlar ise iﬂkence görüyor.
*Siyasi ko¤uﬂa gitmek isteyenlere “ O r a s › t e r ö r k o ¤ u ﬂ u d u r, o r a y a
giderseniz, örgüt üyesi olursunuz,
oraya gidersiniz aileleriniz ve
avukatlar›n›zla görüﬂemezsiniz”
diyerek bask› yap›lmaktad›r..
Adli tutuklular›n yan›na verilen
tutuklular, siyasi bölüme geçmek istediklerinde keyfi olarak y e r de¤iﬂt i remezsiniz” denilmektedir.
*Hasta tutuklular hastaneye sevk
edilmemektedir.
Hasta tusa¤›n hastaneye götürülmemesini protesto eden tutsaklar› sindirmek amac›yla 60 infaz
koruma memuru ko¤uﬂa sokuldu.
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Ahlaks›z bir i k t i d a r
Adana Karataﬂ Kad›n
Hapishanesi’nde arama
Hapishanede yap›lan ko¤uﬂ aramalar›na erkek gardiyanlar ve askerler sokulmaktad›r.
Kad›n tutsaklar›n ko¤uﬂlar›n› ve
eﬂyalar›n› erkek personele ve askere
aratan ahlaks›z ve halk düﬂman› bir
iktidar ile karﬂ› karﬂ›yay›z.
Ko¤uﬂ aramalar›n› hapishanede
görevli kad›n personele yapt›rmayan Adalet Bakanl›¤›, kad›n tutsaklara bask›lar›n› sürdürmektedir..

‹ﬁTE HALK ‹ﬁTE CEPHE

45

Savaﬂan
Kelimeler
Normalleﬂme!

Say›: 215

Yürüyüﬂ

Olur olmaz hemen her yerde, ilgili-ilgisiz bir biçimde
Normalleﬂme” kelimesi kullan›l›yor. “ Normalleﬂme”
“N
nin sözlükteki karﬂ›l›¤›; “Normal duruma gelmek, normal
olmak”t›r.
N o rm a l ’in sözlükteki karﬂ›l›¤› ise; “Kurala uyan, al›ﬂ›lagelene uyan”d›r. ﬁu an hemen herﬂeyin “ilac›” olarak
Normalleﬂme” kelimesi ise bu tan›mlarla aç›k
kullan›lan “N
ki, çeliﬂmektedir.
T ü r k i y e n o r m a l l e ﬂ m i ﬂ t i r” deniyor. Yani
Daha çok, “T
Türkiye “normal hale” gelmiﬂtir deniyor. Ve bunu Türkiye
aç›s›ndan, koﬂullar aç›s›ndan bir olumluluk olarak sunmaktad›rlar.
Birincisi; “N
Normalleﬂme” kavram› ile yürütülen bu
tart›ﬂma sorunludur. Yanl›ﬂ bir tart›ﬂmad›r. Ve bu kavram
yanl›ﬂ kullan›lmaktad›r. Sorun Türkiye’ye dair bir de¤erlendirme yapmak ise böyle yap›lamaz.
Örne¤in, Ülkenin sosyal-siyasal, ekonomik yap›s›n›
Türkiye faﬂizmle yönetilmektedir”
de¤erlendireceksek, “T
diye tan›mlar›z. Türkiye emperyalizme ba¤›ml› bir ülkedir diye aç›klar›z mevcut durumu..
O yan›yla bu kelime böylesi bir tart›ﬂmada kullan›lan o r m a l e ” dönmesi ne demektir? Normaz. Türkiye’nin “n

9 May›s
2010

minde bu hafta “Güler
Zere Ölümsüzdür” yaz›l›,
Güler Zere’nin resmi bulundu¤u pankart aç›ld›.
Pankart›n arkas›nda 1000
kiﬂi yürüyerek “Güler’in
Katili AKP ‹ktidar›d›r,
Güler Zere Ölümsüzdür,
Katil Devlet Hesap Verecek, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Tecrite
Son” sloganlar›n› att›ld›.
Galatasaray Lisesi’ne
kadar süren yürüyüﬂte Mepisto Kitapevinin önünde
durularak oturma eylemi
yap›ld›. Oturma eyleminde Güler Zere ﬂahs›nda tüm devrim ﬂehitleri için
Bize Ölüm Yok Marﬂ› söylendi.
Marﬂ bittikten sonra alk›ﬂlarla Galatasaray Lisesi’nin önüne yüründü.
Burada Güler Zere’nin zafer iﬂareti
yapt›¤› büyük boy pankart lisenin demir parmakl›klar›na as›ld›.
Daha sonra aç›klamay› okuyan
Halk Cephesi’nden Özgür Ayd›n;
“Bu sokaklardan, tüm Türkiye’den ve hatta ülkemizin s›n›rlar›n›
aﬂan yerlerden, haftalarca yükselen

Güler Zere’nin Katili AKP
ve Adli T›p Kurumudur!
Elbistan Hapishanesi’nde kanser
hastal›¤›na yaklanan Güler Zere, hastal›¤› geç teﬂhis edilerek hastanenin
kör, rutubetli mahkum ko¤uﬂunda
sözde tedaviyle ölüme mahkum edildi. Ancak örgütlü bulunan bir çok
çevrenin verdi¤i mücadele sonucu
Güler özgürlü¤üne kavuﬂturuldu.
Ancak hastal›k Güler’in peﬂini
b›rakmad›. Güler Zere 7 Nisan günü
16:50’de ﬂehit düﬂtü.
Güler Zere’nin ﬂehitli¤ine denk
düﬂen hasta tutsaklara özgürlük eyle-
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mal olan nedir? Sorun normallik ya da
anormallik sorunu de¤ildir. Emperyalizme ba¤›ml›l›k ve emperyalizmi kovarak ba¤›ms›z olmak vard›r..
‹kincisi; “T
T ü r k i y e n o r m a l l e ﬂ m i ﬂ t i r” demek, Türkiye’deki faﬂizm gerçe¤ini gizlemektir. Türkiye’ye “ d em o k r a s i” geldi¤ini savunmakt›r. Aç›kças›, bu halk› aldatmakt›r, halka yalan söylemektir.
Bu kavram› kullanmak, emperyalizme ba¤›ml› bir yeni-sömürge olan Türkiye gerçe¤ini gizlemektir. Emperyalizmi ve faﬂizmi gizlemektir. Demokrasicilik oyununu yeni yalan ve aldatmalarla beslemektir.
Bu de¤erlendirmeler bugün esas olarak AKP iktidar›n›n de¤erlendirmeleridir. Ama ayd›nlar›n bir bölümü de
“normalleﬂme” kelimesini alm›ﬂ, kullanmaktad›rlar. Bu
kavramlar› kullananlar, elbette bilmeli ki, ayn› zamanda
burjuvazinin dilini de kullanmaktad›rlar.
“ T ü r k i y e no rm a ll e ﬂ me m i ﬂ”, faﬂizmle yönetilmeye
devam etmektedir. “Normal” olan “anormal” olan de¤il,
sömürü ve ya¤ma sürmektedir. Yoksullu¤un, açl›¤›n, faﬂizmin sürdü¤ü koﬂullarda herﬂey sürüyor!
yuBu tür kavramlarla hiç kimse s›n›f mücadelesini “y
m u ﬂ a t a m a z ,” içini boﬂaltamaz. Bu tür kavramlar› kullananlar ayn› zamanda s›n›f mücadelesi gerçe¤ine, s›n›f çat›ﬂmas›na göz yumanlard›r..
Normalleﬂme deyip, buna kan›t olarak bir iki hak k›r›nt›s›n› gerekçe gösterenler bilmeliler ki, sorun bir iki hak
k›r›nt›s› de¤il, bir bütün olarak düzene bak›ﬂt›r.
özgürük ç›¤l›klar›n›n sayesinde
ölümcül bir hastal›kla pençeleﬂen
devrimci tutsak; Güler Zere’yi özgürlü¤üne kavuﬂturmuﬂtuk.” diye belirten Ayd›n, Güler Zere’nin hastal›¤›
sürecinde yaﬂad›¤› s›k›nt›lara de¤indi.
Özgür Ayd›n konuﬂmas›n›n devam›nda “Güler’e tan›nan özgürlük, d›ﬂar›da ölme özgürlü¤ü oldu. Bir ﬂuç
karargah› olan Adli T›p Kurumu Güler’e son aﬂamada rapor verdi. Yaﬂamas›n› de¤il ölüm aﬂamas›n› d›ﬂar›ya
havale etti.” diyerek kimsenin 12 Eylül genarellerini lanetle an›p rahatlamas›n ‘Asmayal›mda besleyelim diyenlerin bugün iktidar koltu¤unda oldu¤unu söyledi.
Son olarak da “Güler Zere’nin
katli; AKP’nin ve Adl› T›p’›n elinin
kana bulamas›d›r.
Güler Zere’nin katli; takdir-i ilahi
de¤il, taammüden cinayettir.
AKP’den ve Adli T›p’tan hesap
soraca¤›z” diye aç›klamas›n› bitirdi.
Eylem Güler Zere’nin cenazesine
ça¤r› yap›larak son buldu.
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
yap›lan eylemde de hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› istendi.
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Edirne Linç
Davas›

Gerçe¤in aç›¤a ç›kar›lmas›
yönünde bir çaba yok!

Ed irne’d e Gen çlik Fed er asyo nu üy el e r i ve H al k C e phe si ’ ne yö ne lik yap›la n linç sald›r›lar›na i liﬂ kin linç çilere aç›lan dava üzerine
Halk ›n Huku k Bürosu ile yapt›¤› m› z r ö po r t a j › y a y› n l › yo r u z .

Y ü r ü y ü ﬂ : Dav a kimlere aç›ld›,
kim ler e aç› lm al ›yd›?

H H B : Dava, linç sald›r›s›na kat›ld›¤› foto¤raflarla sabit olan beﬂ kiﬂiye aç›ld›. Ancak elbette etkili bir soruﬂturma ile bu olaya iﬂtiraki tespit
edilebilecek oldukça fazla say›da
ﬂah›s vard›r. Bu anlamda davan›n da
göstermelik olarak aç›ld›¤›, gerçe¤in aç›¤a ç›kar›lmas› yönünde bir
çaban›n olmad›¤›, olay›n vahameti
karﬂ›s›nda iddianamenin basitli¤i,
isnat edilen suç vasf› de¤erlendirildi¤inde aç›kça görülüyor.
Dava kimlere aç›lmal›yd› sorusuna gelince, içinde yalan bilgi, k›ﬂk›rtma, yönlendirme olan linç sald›r›lar› haklar ve özgürlükler mücadelesini engellemek, demokratik haklar›n kullan›m›n› rafa kald›rmak
amac›n› güden örgütlenmiﬂ, planlanm›ﬂ kontrgerilla faaliyetidir. Hat›rlars›n›z, bas›na yans›m›ﬂt›. Bu linç
sald›r›s›n›n Rambo lakapl› bir polisin yönlendirmesi ve k›ﬂk›rtmas›yla
meydana geldi¤i yönünde haberler
ç›km›ﬂt›. Bas›na yans›yan bu iddia
ne kadar araﬂt›r›lm›ﬂt›r? Bu polis
olaylar›n oldu¤u s›rada nerededir?
ne yapmaktad›r? Bu hususlar›n mutlak suretle araﬂt›r›lmas› gerekirdi.
Linç halk›m›z›n kültürü de¤ildir. Bu
linç sald›r›s› planl› ve organize bir
biçimde yap›lm›ﬂt›r. Linç sald›r›s›n›
planlayanlar, fiilen organize edenler,
kat›lanlar, göz yumanlar, linçe u¤rayan ma¤durlar› gözalt›na alanlar,
Edirne kentinin mülki amiri s›fat›yla
Edirne Valisi, güvenlik ve asayiﬂinden sorumlu ‹l Emniyet Müdürü de
bu sald›r›dan sorumludur.

‹ddianameyle san›klara isnat
edilen suç, TCK’nin 115/1 maddesinde düzenlenen inanç, düﬂünce ve
kanaat hürriyetinin kullan›lmas›n›
engelleme suçudur. 1 y›ldan 3 y›la
kadar hapis cezas› öngörülüyor. Tabi bu cezalar›n verildi¤i düﬂünüldü¤ünde de erteleme, hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› gibi
müesseselerle kiﬂilerin cezas›z kalacaklar›n› tahmin etmek zor de¤il.

Yürüyüﬂ: ‹ d d i a n a m e n i n i ç e r i ¤ i
nedir? ‹ddia makam› linç sald›r›s› n› nas ›l orta ya koyuyor?
H H B : ‹ddia makam› linç sald›r›s›ndan bahsetmiyor. ﬁüphelilerin
müﬂtekilere sald›rarak bas›n aç›klamas› ve imza kampanyas›n› engelledikleri, müﬂtekilerin basit t›bbi
müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar›n›n oldu¤unu, ancak bu
yaralanmalar›n at›l› suçun yasal
ö¤elerinden olan cebir ve ﬂiddet unsurunu oluﬂturdu¤u” ﬂeklinde bütün
olay› TCK 115/1 kapsam›na alarak
basitleﬂtiriyor.
Bu linç vakas› adam öldürmeye
teﬂebbüs kapsam›nda ele al›nmal›d›r. Çünkü insanlar›, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ,
gözü dönmüﬂ bir sald›rgan güruh
içinde b›rakmak onu ölüme terk etmek demektir.

Yür üyüﬂ: D a v a n › n g e ç e n d u r u ﬂ mas›nda neler oldu?
H H B : Davan›n geçen duruﬂmas›nda ifade vermedi¤i için haklar›nda
yakalama karar› ç›km›ﬂ olan san›klar mahkemeye geldiler. ‹fade vermeyenlerin ifadelerine baﬂvuruldu.
San›klar kendilerine savunmada
yard›m etmeleri için barodan avukat
tayin edilmesi talebinde bulundular.
Bizim izlenimimiz san›klar›n daha
öncesinden birbirini tan›d›klar› ve
ﬂimdi de görüﬂüyor olduklar› yö-

nündedir. Zira bu linç sald›r›s› organize bir sald›r›d›r. Bu konunun araﬂt›r›lmas› yönünde baz› taleplerimiz
oldu. Mahkemenin bu iddiay› ciddi
bulmas› ve gerekli araﬂt›rmay› yapmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Aksi
halde maddi gerçe¤in aç›¤a ç›kmas›
önlenmiﬂ olacakt›r.

Y ü r ü y ü ﬂ : S i z i n da v a y a y a k l a ﬂ › m›n›z , b u k onu da y a pma k i ste d ik leriniz nelerdir?

H H B : Her ﬂeyden evvel ﬂunu söyleyebiliriz. Bu dava bize yarg›n›n
linç olaylar› karﬂ›s›ndaki tavr›n›
göstermektedir. Bak›n mesela polis
hiçbir sald›rgan› suçüstü yakalamam›ﬂt›r. Cumhuriyet savc›l›¤› ﬂüpheli
polisler hakk›nda takipsizlik karar›
vermiﬂtir. Görülen bu davada yine
cumhuriyet savc›l›¤› tahkikat› güvenlik ﬂube ya da asayiﬂ büroya de¤il terörle mücadele ﬂubesine yapt›rm›ﬂt›r. E¤er savc› ya da kolluk bu
kiﬂilerin silahl› organize bir çete oldu¤unu düﬂünüyorsa o zaman tabii ki tahkikat› terörle mücadele kollu¤u yürütebilir. Ki bizce de bu halka yönelmiﬂ silahl› bir sald›r›d›r.
Bask› ve ﬂiddet kullanarak halk›
sindirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Ancak
gelin görün ki suçlama de¤il bir aklama faaliyetine benzemektedir soruﬂturma. Emniyet ifadeleri ise
Terörle Mücadele ﬁubesi gibi özel
bir kolluk faaliyetinden çok s›radan
bir karakol ifadesine benzemektedir. Yarg›lanan bu beﬂ kiﬂi de belli
bir güvence alt›ndad›r. Bizde oluﬂan
kanaat budur.
Biz bu sald›rganlar›n organize
oluﬂlar›n› ve arkalar›ndaki devlet
deste¤ini aç›¤a ç›karmak istiyoruz.
Bu bugüne kadar hiçbir yarg›lamada, mahkemelerin yard›mc› olduklar› bir husus olmad›. Ama tarih
nezdinde bu sald›r›n›n mahkum olmas› kaç›n›lmazd›r.
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zaland›r›lmad›” pankart›
aç›lan eylemde, “19-22
Aral›k Katilleri Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar› at›ld›.
TAYAD yönetim kurulu üyesi Mehmet Güvel
taraf›ndan yap›lan aç›klamada;
Ümraniye katliam davas› 19-22 Aral›k “Hayata Dönüﬂ” operasyonundaki katliamlardan birine
iliﬂkin oldu¤unu söyleyen Güvel; “Operasyonu yapanlar,
katliam› planlayanlar, katliam emrini verenler yarg› taraf›ndan korunmuﬂtur” dedi. Güvel, 4 gün süren
operasyon sonunda katledilen tutsaklar›n sorumlulu¤unun sa¤ kalan
tutsaklara yüklenmek istendi¤ini
belirterek; “Ancak gelinen aﬂamada
aç›lan davalar›n geri tepmesi üzerine zaman aﬂ›m› iktidar›n can simidi
oldu” dedi.
Güvel aç›klaman›n sonunda; zaman aﬂ›m› kararlar› adalet isteklerini karﬂ›lamad›klar›n› “biz katliam›
planlayanlar›n, katliam emirlerini
verenlerin, katliamlar› yapanlar›n
cezaland›r›lmas›n› istiyoruz” dedi.
Eylemin ard›ndan mahkeme karar› beklenildi.

19-22 Aral›k Katliamc›lar›
Cezaland›r›ls›n
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Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 19-22 Aral›k 2000 tarihinde Ümraniye Hapishanesi’nde katliama u¤rayan tutsaklara aç›lan davaya 5 May›s günü devam edildi.
Mahkemede katliama u¤rayan
tutsaklar›n avukatlar›; mahkeme heyetine soruﬂturman›n geniﬂletirilmesi ve hapishanelerde bulunan tutsaklar›n mahkemede haz›r bulunmas› taleplerinde bulundular. Mahkeme; taleplerin daha sonra de¤erlendirmesine karar vererek duruﬂmay› 6 Ekim 2010 tarihine erteledi.
Mahkeme sürerken TAYAD’l›
Aileler adliye önünde eylem yaparak katliamdan sa¤ ç›kan tutsaklar›n
yarg›lanmas›n› protesto ettiler.
“19-22 Aral›k Katilleri Hala Ce-

Kemal Türkler An›ld›
32 y›l sonra Taksim’de yap›lan
1 May›s kutlamalar›n›n ard›ndan
D‹SK’liler, 1980 y›l›nda silahl›
sald›r› sonucu katledilen D‹SK’in
kurucu ilk genel baﬂkan› Kemal
Türkler’i, Topkap› Mezarl›¤›’nda
bulunan mezar› baﬂ›nda and›lar.
Anmaya, D‹SK Genel Baﬂkan›
Süleyman Çelebi ile yönetim
kurulu
üyeleri
ve
Kemal
Türkler’in k›z› Nilgün Türkler
Soydan kat›ld›. Gazetecilerin
Baﬂbakan
Erdo¤an’›n
dün
“Taksim’i almad›lar, biz verdik”
ﬂeklindeki sözlerinin hat›rlatmas›
üzerine Çelebi, Taksim’de 1
May›s’›n nas›l bu noktaya
geldi¤inin herkesin gözünün önün-
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de cereyan etti¤ini söyledi.
Baﬂbakan’›n sözlerine tepki gösteren Çelebi, “Mücadele ettik,
direndik, kazand›k. Baﬂbakan’›n
akl› 8 y›ld›r neredeydi? ﬁimdiye
kadar yaﬂanan olumsuzluklar›n
sorumlusu kendisidir. ‘Güzelse
bizim kötüyse bakar›z’ defterini
açan kendileriydi” dedi.
Kemal Türkler’›n k›z› Nilgün
Türkler Soydan da babas›na hitaben, “Siyahlar giyinerek gelmedim. Taksim Meydan›’nda senin
konuﬂtu¤un kürsüde 1 May›s’›
kutlad›k. Bütün iﬂçilerin selamlar›n› getirdim sana” diye konuﬂtu.
Daha sonra D‹SK’in eski genel
baﬂkanlar› Abdullah Baﬂtürk ve
Kemal Nebio¤lu da, mezarlar›
baﬂ›nda an›ld›.

Antalya'da 1 May›s
Öncesi Keyfi Gözalt›
Antalya'da 1 May›s öncesi
keyfi gözalt›lar yaﬂand›. 29 Nisan
gecesi 4 liseli ile yolda yürüyen
Süleyman Nural liselilerle birlikte
gözalt›na al›nd›. Dört liseli karakoldan b›rak›l›rken Süleyman savc›l›ktan tutuksuz yarg›lanmak üzere sabah serbest b›rak›ld›.
Ayn› gün Antalya merkezde de
1 May›s çal›ﬂmas› yapan Hasan
Dut ile Ahmet Karao¤lan, kendilerini engellemeye çal›ﬂan Özel Güvenlik ve zab›talarla yapt›klar› tart›ﬂma sonunda gözalt›na al›nd›lar.
125 pula el konularak, para cezas›n›n kesilmesinden sonra akﬂam saat 20.15'de serbest b›rak›ld›lar.

Adana'da Devrim
ﬁehitleri An›ld›
Adana'da 17 Nisan günü, 30
Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitleri
an›ld›. Yüre¤ir ‹lçesine ba¤l› Buruk Mezarl›¤›na giden Halk Cepheliler, Güven Keskin'in mezar›
baﬂ›nda 1 dakikal›k sayg› duruﬂunda bulundular. 'Bize Ölüm Yok'
marﬂ› söylendi. Ümit ‹LTER'in
'Karanfil Halay›' adl› kitab›ndan
bir ﬂiir okundu. Güven KESK‹N
ve 2 yoldaﬂ› 30 Nisan 1992 y›l›nda
Adana'da Oligarﬂinin ve Faﬂizmin
güçleriyle çat›ﬂarak ﬁehit düﬂtüler.
"Bize Ölüm Yok","Güven Keskin Ölümsüzdür","Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür","Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez" sloganlar› at›ld›.

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

Y ü rü y üﬂ t e

Tek Yol

ka yapmak budur iﬂte.
1 May›slar›n nas›l kazan›ld›¤›n› bilmez mi Çelebi? 1988’den bu yana tek bir
1 May›s var m› bedel ödenmemiﬂ? Çelebi, 1 May›s’›n hangi bedellerle nas›l
kazan›ld›¤›n› bilmeyen birisi de¤ildir.
Ama tav›rlar›na günübirlik politikalar
yön vermektedir.
Çelebi, 3 May›s’ta Kemal Türkler’in
mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada da 1 May›s’a iliﬂkin ﬂunlar› söylüyor: “Buradan yeniden bir
um ut d o¤d u¤ un u b ir kez dah a size m üjd elemek için
geliyorum, huzurunuzda onun için bulunuyorum. O
müj de de s › n› f m üca de l es i yen ide n mo ra l de ¤er l e r i ne
kavuﬂtu. Yeniden iﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›lara kar ﬂ› ortak mücadelenin ne anlama geldi¤ini bir kez da ha 1 May›s’ta Taksim’de hayk›rd›lar.’’
1 May›s’›n sendika yöneticilerinde de böyle bir
“umut do¤urmas›” önemlidir. Ancak bu umudun etekemi¤e bürünmesi için en baﬂta yap›lmas› gereken
“Ça¤daﬂ sendikac›l›k” anlay›ﬂ›n› terk edip, s›n›f ve
kitle sendikac›l›¤›na dönmektir.
E¤er Çelebi, “s›n›f mücadelesi yeniden moral de ¤erlerine kavuﬂtu.” diyorsa, yap›lmas› gereken bellidir: D‹SK’in s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n› reddedip
“ça¤daﬂ sendikac›l›k” denilen burjuva anlay›ﬂ› benimsemesi, 12 Eylül sonras› iﬂte o moral de¤erleri kaybettikleri noktada gerçekleﬂmiﬂtir. E ¤ e r Çelebi o moral
d e ¤ e r l e re s a h i p ç › k m a k t a t u t a r l › i s e , o d e ¤ e r l e r i n g e r e¤i s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›d›r.

Ça¤daﬂ sendikac›l›¤› terk edin!
S›n›f ve kitle sendikac›l›¤›na dönün!
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an "Kimsenin bu
iktida rd an kopa ra kopa ra a ld ›¤› bir ﬂey yok. K opara
kopara alma güçleri varsa 1977'den beri neredeydi l e r ? "diyor. AKP, 1 May›s Alan›’n›n söke söke elinden
al›nmas›n› ve üstüne bir de orada yüzbinlerin toplanmas›n› hazmedemedi. Bir iki demagoji, birkaç manevrayla iﬂçilerin AKP’ye yedeklenece¤ini sand›lar. Ama
öyle olmad›. Devrimciler, devrimci politika 1 May›s’a
damgas›n› vurdu. Erdo¤an “Kimsenin bu iktidardan
kopara kopara ald›¤› bir ﬂey yok” dese de meydan onu
yalanl›yordu.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi de Erdo¤an’n›n bu sözlerine cevap verdi: “Mücadele ettik, direndik, kazand›k. Baﬂbakan’›n akl› 8 y›ld›r neredeydi?”
Çelebi, 1 May›s’›n görkeminden etkilenerek konuﬂuyor olsa da kuﬂkusuz do¤ru söylüyor. Zaten 1
May›s’› kopara kopara ald›¤›m›z aç›kt›r. Ama
Baﬂbakan’a böyle demagoji yapabilme zemini biraz da
kendileri verdiler. 1 May›s öncesinde “Kopard›k m›,
ve rdil er mi, he r ne yse ... öne mli ola n bu t abuyu bi ti r mekti.” diyen Süleyman Çelebi’ydi. Günübirlik politi-

s›n, Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler, Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” sloganlar› at›ld›.
Eylemde Halk Cephesi
ad›na bir aç›klama yapan Emrah Eskibal; kampanya çal›ﬂmalar›n› anlatt›
ve kampanyan›n
sonuçland›¤›n›
ancak bu kampanya çal›ﬂmas›nda tutuklanan
vatanseverlerin hala serbest b›rak›lmad›klar›n› söyledi. “Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› isteyenler tutuklu. Amerikan iﬂbirlikçileri d›ﬂar›da” diyen Eskibal aç›klamas›nda tutuklanmas› gerekenlerin
ülkemizi Amerika’ya, emperyalistlere peﬂkeﬂ çekenler oldu¤unu
vurgulad›.

Tutuklanan Gençlik Federasyonu
Üyeleri serbest b›rak›ls›n
Adana’da 2 May›s günü Halk
Cepheliler Kültür soka¤› önünde
“Amerika Defol!” dedikleri için
tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›lar. “Amerika Defol! Bu Vatan
Bizim Dedikleri ‹çin Tutuklanan
Vatanseverler Serbest B›rak›ls›n”
yaz›l› pankart aç›lan eylemde;
“Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
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1 May›s Mahallesinde
Polis Teﬂhir Edildi...
3 May›s günü, 3001 Cadde üzerinde resmi plakal› polis arac›n›n bir esnaf›n önünde park halinde durdu¤unu
farkeden Halk Cepheliler polislere
arac› kald›r›p bu mahalleyi terk etmelerini söyledi Bunun üzerine polis
arac› mahalleyi h›zla terk etti .. Olay›n
ard›ndan esnaflara bir konusma yapan
Halk Cepheliler bu mahallenin her yerinde iﬂci emekcilerin devrimcilerin
kan› oldu¤unu, bu ülkedeki uyuﬂturucunun, kumar›n, fuhuﬂun alt›nda polisin oldu¤unu söylediler. 1 May›s Mahallesi Halk Cephesi üyeleri “ nas›l
uyuﬂturucuyu fuhuﬂu kumar› mahallemizden yok ediyorsak bunlar›n zeminini haz›rlayan polisi de mahalleden
defedece¤iz...” diyerek konuﬂmalar›n›
bitirdiler.

‹ﬁTE HALK ‹ﬁTE CEPHE
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Devrimci Memur
Hareketi
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GÜVENCES‹ZL‹⁄E
KARﬁI
ÇÖZÜM ÖRGÜTLÜ VE
M‹L‹TAN MÜCADELE
ANLAYIﬁINDADIR

Güvencesizlik; güvencesiz çal›ﬂma ve bunun
getirdi¤i sorunlar emekçilerin gündeminin baﬂ
s›ralar›nda yer almaktad›r.
Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK) 8-9 May›s tarihlerinde "Güvencesiz Çal›ﬂma Güvencesiz Gelecektir – Sorunlar ve Çözümler” baﬂl›kl› gerçekleﬂtirece¤i
Bu sorular sendikalar›m›z›, mücadele ve örgütlenme
sempozyum ile güvencesiz çal›ﬂmay› tart›ﬂacak.
anlay›ﬂ›m›z› gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Do¤ru
olan da budur.
Emekçiler 26 May›s’ta da "Herkese ‹ﬂ Güvencesi,
‹nsanca Yaﬂanacak Ücret” slogan›yla greve haz›rlan›Oysa bugün aç›s›ndan bak›ld›¤›nda güvencesiz çayorlar.
l›ﬂmaya karﬂ› çözümler tart›ﬂ›ld›¤›nda bu temel nokta
geçilmekte güvencesizlik sorunu, güvencesizlerin nereTart›ﬂmalar› do¤ru zeminde geliﬂtirmek, güvencede, nas›l örgütlenece¤ine odaklanmaktad›r. “Güvencesizli¤e karﬂ› do¤ru çözümler üretebilmek için “güvensizler memur sendikalar›nda m›, iﬂçi sendikalar›nda m›
cesizlik nedir? Emekçilere neler getirmektedir? Güvenörgütlenmeli?” sorusu bu yanl›ﬂ anlay›ﬂ›n bir ifadesidir.
cesiz çal›ﬂma neyi hedeflemektedir?” sorular›na cevap
Ayn› ﬂekilde emekçilerin ortak örgütlenmesi sorunu da
bulmak gerekir.
bu bak›ﬂ aç›s›yla ele al›nmaktad›r.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçilerinin emekçilere yönelik
Çok aç›kt›r ki güvencesizlik sorununu daha genel
sald›r›lar›n›n bugünkü somutu güvencesiz çal›ﬂt›rmad›r.
ifadesiyle emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin emekçilere
- 6 milyon 740 bin iﬂsiz
yönelik ekonomik, politik, ideolojik sald›r›lar›n› emek- Yüzde 43 kay›t d›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rma oran›
çilerin nerede örgütlenece¤i, iﬂçi ve memur ayr›m›n›n
- 4-C, esnek çal›ﬂma, sözleﬂmeli personel, taﬂeronortadan kalkt›¤›ndan da hareketle çözümü "ortak örgütlaﬂt›rma, atamas› yap›lmayan yüzbinleri aﬂan ö¤retlenme ekseninde görmek sorundan, kendi gerçekli¤imenler...
mizden dolay›s›yla da çözümden uzaklaﬂmakt›r.
Bu tablo güvencesiz çal›ﬂman›n ne oldu¤unu, emekGüvencesizleri örgütleyecek miyiz? Evetse nerede
çilere neler getirdi¤ini, daha do¤rusu emekçilerden neörgütleyece¤iz? Sorusu yanl›ﬂ, sorunu dar, emperyalistler götürdü¤ünü ortaya koyan somut gerçeklerdir.
lerin ve iﬂbirlikçilerinin bize dayatt›¤› bir kal›ba sokan
‹ﬂsiz milyonlar. Kölece çal›ﬂma koﬂullar›na mahkum
bir sorudur.
edilen, iﬂ güvenli¤i kalmayan, kazan›lm›ﬂ haklar› elleDo¤ru soru, “güvencesiz çal›ﬂma sald›r›s›n› nas›l bir
rinden al›nan çal›ﬂan milyonlar. Sendikas›z, sigortas›z
mücadele anlay›ﬂ›yla, nas›l bir örgütlenme anlay›ﬂ›yla
emekçiler. Beslenme, bar›nma, sa¤l›k gibi temel haklaboﬂa ç›kartabiliriz?” sorusudur. Tart›ﬂma mücadele ve
r› yok edilmiﬂ, yaﬂam güvencesizler.
örgütlenme anlay›ﬂ› temelinde yap›lmal›d›r.
IMF’si, Dünya Bankas› gibi emperyalist kurumlar ve
Örgütsüzleﬂmenin bir yan› emperyalizm ve oligarﬂiiﬂbirlikçileri eliyle sürdürülen bu politikan›n amac› örnin sald›r›lar›ysa di¤er yan› da reformist mücadele angütsüzleﬂtirmek, sendikas›zlaﬂt›rmak,
lay›ﬂ›n›n; icazetçi, sonuç al›c›l›ktan
tek tek bireyler haline getirmek ve
Örgütsüzleﬂmenin bir yan› uzak, militan olmayan, kitleden kovahﬂice sömürmektir. Emekçileri güpuk politikalar›n›n emekçileri sendiemperyalizm ve oligarﬂinin
vencesizleﬂtirenler bu ﬂekilde sömükalara güvensizleﬂtirmesidir. Çözüm
sald›r›lar›ysa di¤er yan› da
rünün güvencesini sa¤lamaktad›rlar.
bulunmas› gereken nokta öncelikle
reformist mücadele anlay›ﬂ›- buras›d›r.
Amaç örgütlülü¤ü bitirmektir. O
halde bu sald›r›ya verilecek cevap, n›n; icazetçi, sonuç al›c›l›ktan
1 May›s’ta 1 May›s Alan›’na akan
uzak, militan olmayan,
güvencesiz çal›ﬂman›n çözümünün
yüzbinler do¤ru mücadele hatt›na saodak noktas› örgütlenmek, örgütlü- kitleden kopuk politikalar›n›n hip olundu¤unda oligarﬂinin bask› ve
lüklerimizi büyütmek ve güçlendiryasak politikalar›n›n nas›l yerle bir
emekçileri sendikalara
mek olmal›d›r.
edildi¤ini göstermiﬂtir. Emekçilerin
güvensizleﬂtirmesidir.
Peki bunu nas›l yapaca¤›z? Bu
mücadele tarihi bunun say›s›z örneÇözüm bulunmas› gereken
sald›r›y› neyle, hangi araçlarla boﬂa
¤iyle doludur. O halde tart›ﬂmay›
nokta öncelikle buras›d›r.
ç›kartaca¤›z?
mücadele anlay›ﬂ›na odaklamal›y›z.
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Emperyalist tekellerin hayvanc›l›¤›
tasfiye politikas›: ‹thal
Et fiyatlar› üzerine baﬂlayan tart›ﬂma, “ithal et” karar›yla sona erdi.
“Et fiyatlar› dört ayda ﬂu kadar artt›, bu kadar artt›, vatandaﬂ et yiyemiyor” diye sorunun bir anda ön
plana ç›kar›lmas›n›n alt›nda hemen
herkes bir “Çapano¤lu” arad› hakl›
olarak. Çünkü ülkemizde yolsuzluklar, doland›r›c›l›klar böyle oluyordu. Nitekim, belli bir noktada
AKP, “vatandaﬂ et yiyebilsin” diye
soruna el koydu! Memurlar›n› kasaplara, teftiﬂe gönderdi. Et fiyatlar›n›n neden bu kadar artt›¤›n› araﬂt›rd›. Çözüm gecikmedi: ‹ t h a l E t .
Oysa halk›n et yeyip yememesi
AKP’nin umrunda m›? Halk›n büyük bir ço¤unlu¤u zaten yoksulluktan bayramda seyranda ancak et yüzü görebiliyor.

AKP’nin sorunu halk›n
et ihtiyac› de¤il, tekellerin
p a z a r ihtiyac›d›r
AKP halk› düﬂünüyor olsa, halk›
iﬂsiz, aç, yoksul b›rakmaz. AKP, tekellerin hizmetindedir ve tekellerin
ç›karlar› için baﬂvurmad›¤› yöntem
yoktur. Son bir kaç haftad›r et fiyatlar› üzerinden kopar›lan yaygara da
bunun bir parças›d›r..
Et fiyatlar›n›n sürekli artmas›n›n, yeterli et bulunamamas›n›n sorumlusu da AKP’den baﬂkas› de¤ildir. Kopar›lan yaygara et ithalat›n›n
meﬂrulaﬂt›r›lmas› içindi. Halk›n et
yiyememesi istismar edilerek, ülkemizin tüm dünyaya et satan tekellerin sömürüsüne aç›lmas› sa¤lanmaktad›r.
AKP, et fiyatlar›n› düﬂürme bahanesiyle “ithal eti” gündeme getirdi. Bir kaç gün içinde de Et Bal›k
Kurumu’na canl› hayvan ithalat›
yetkisi verdi. Amerika’dan, Brezilya’dan, Meksika’dan ve Avrupa’dan canl› hayvan ithal edilece¤inden bahsediliyor.
4 May›s’ta Et Bal›k Kurumu 4
bin 25 ton et ithalat› için ihale açt›.

‹haleyi H a c › l a r T ü r k i ﬂ H e l a l G › d a
ad›nda -AKP iﬂbirlikçili¤i ad›ndan
belli- bir ﬂirket ald›.
Bütün bunlar et fiyatlar›n› ucuzlatmak ad›na iki hafta gibi k›sa bir
süre içinde yap›ld›.

Tekeller istiyor, A K P
tar›m› tasfiye ediyor
Et ithalat›n›n serbest b›rak›lmas›
emperyalist tekellerin politikas›d›r.
Gizli sakl› de¤il, emperyalistler
aç›ktan dayat›yor; “ t a r › m › , h a y vanc›l›¤› tasfiye edeceksiniz” diyor. Çünkü ülkemizde emperyalizmin y›llard›r sürmekte olan tar›m›
tasfiye politikalar›na ra¤men halen
ülkemizde 25 milyon civar›nda üretici nüfus k›rsal kesimde tar›m ve
hayvanc›l›kla geçimini sa¤l›yor.
Emperyalistler bu nüfusun 15
milyona kadar düﬂürülmesini dayat›yor. Tar›msal üretim tasfiye edilerek onun yerini emperyalist tekeller
dolduracak. Özellikle son yirmi y›ldaki tüm iktidarlar emperyalist tekellerin bu iste¤ini yerine getirmek
için aﬂamal› olarak çeﬂitli uygulamalar› yürürlü¤e koydular. Tar›mda
bir çok ürüne devlet deste¤i kesildi.
ﬁeker pancar›, tütün, çay, f›nd›k,
üzüm gibi birçok ürünün üretimine
s›n›rlama getirildi. Di¤er taraftan
ülkemizde yetiﬂtirilen birçok ürünün ithalat› serbest b›rak›ld›. Devlete ait tar›m alanlar› büyük oranda
özelleﬂtirildi, emperyalistlerin toprak sat›n almas›n›n ve kapitalist tar›m çiftlikleri kurmas›n›n önündeki
engeller kald›r›ld›. Cargill örne¤inde oldu¤u gibi, emperyalist tekellere büyük ayr›cal›klar tan›yan yasal
düzenlemeler yap›ld›. AKP iktidar›yla bu süreç çok daha h›zland›r›ld›.
Tar›mda oldu¤u gibi hayvanc›l›k
da, emperyalist tekellerin dayatmas›yla ayn› ﬂekilde tasfiye edilmek
isteniyor. Ki bu süreç de uzun y›llardan beri iﬂlemektedir. 1980 y›l›n-

Et

da ülkemizdeki büyük baﬂ hayvan
varl›¤› 16 milyon iken 2007 y›l›nda
10,5 milyona geriledi. Koyun, keçi
gibi küçük baﬂ hayvan varl›¤› ise 25
milyondan 15 milyona geriledi. Ülke nüfusu 80’li y›llara göre üçte bir
oran›nda artarken hayvan varl›¤›
ayn› oranda azalm›ﬂt›r. Rakamlar,
hayvanc›l›¤›n aç›kça tasfiye edildi¤ini gösteriyor.
Tar›m ve hayvanc›l›k küçültülerek emperyalist tekeller için pazar
alan› aç›l›yor. ‹thalat›n önündeki
engeller de kald›r›larak “siz üretmeyin” diyorlar, “biz size satar›z.” Ki,
öyle de oluyor. Ülkemizde yetiﬂtirilen bir çok ürünün üretimine s›n›rlama konulurken ayn› ürünler “daha
ucuz” denilerek ithal ediliyor.
Ayr›ca köylülü¤e dayal› küçük
üreticilere yap›lan devlet deste¤i
kesilirken kapitalist iﬂletmelerin geliﬂtirilmesi için büyük destekler yap›l›yor. Örne¤in 2002 y›l›nda tar›ma
yap›lan devlet deste¤i 1.8 milyar lira iken bugün bu miktar 5.6 milyar
liraya ç›km›ﬂt›r. Ancak bu miktar
çiftçilikle geçimini sa¤layan yoksul
köylülere de¤il, yoksul köylülü¤ün
tasfiyesiyle boﬂalan alan› doldurmak için üretim yapan büyük kapitalist tekellere verilmektedir. Hayvanc›l›¤a yap›lan destek de yine
2002 y›l›nda 83 milyon iken AKP
iktidar› taraf›ndan 1,250 milyara ç›kart›lm›ﬂt›r. Elbette bu destekler de
yine küçük üreticilere de¤il, kapitalist iﬂletmelere yap›lmaktad›r.
AKP’nin et ithalat›na, et fiyatlar›n› düﬂürmek için baﬂvurdu¤unu
iddia etmesi AKP sahtekarl›¤›n›n
yeni bir örne¤inden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Emperyalist tekeller dayat›yor. AKP de gere¤ini yap›yor. Et
ithalat›n›n serbest b›rak›lmas› hayvanc›l›¤›n tasfiyesinden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Bu, hem temel bir g›da
maddesinin tekellerin insaf›na terkedilmesi, hem milyonlarca iﬂsizler
ordusuna yeni milyonlar›n kat›lmas› demektir.

‹ﬁTE HALK ‹ﬁTE CEPHE
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Samsun Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i 4 May›s’ta yapt›¤› bir
aç›klama ile Samsun’da 12 Nisan
2010 tarihinde görülen Muﬂ Bulan›k davas›n› izlemek üzere Samsun
Adliyesine gelen BDP heyetine veAhmet Türk’e yönelik sald›r›s› sonras› geliﬂmeleri de¤erlendirdi. BDP
heyetine ve Ahmet Türk’e yap›lan
faﬂist sald›r› sonras›nda Samsun
polisinin provakasyonu devam ettirmeye yönelik faaliyetlerine de¤inildi¤i bas›n aç›klamas›nda, sald›r›y›
k›namak için 13 Nisan tarihinde
Süleymaniye Geçidi’nde bir araya
gelen devrimci demokratlara sivil
faﬂistlerin sald›r›s› anlat›ld›. Döner
b›çaklar› taﬂ›yan sivil faﬂistlerin
sald›r›s› s›ras›nda Samsun Polisi,
sald›rganlar› önlemek yerine
koruyup,
yard›mc›
olmuﬂtur.
Aç›klamada “...4 May›s gecesi ise
Samsun’da bulunan Kürt esnaflar›n
dükkânlar›na sald›ran faﬂistler, yine
polis korumas› alt›na al›nm›ﬂlard›r.
Bu dükkânlar, Ahmet Türk’e yönelik sald›r› ve asker cenazelerinin ard›ndan polis çemberine al›nm›ﬂ, koruma ad› alt›nda sald›r›n›n hedefi
haline getirilmiﬂlerdir. Zira esnaflara yönelik sald›r›n›n tam da Çiftlik
Polis Noktas›n›n karﬂ›s›nda yaﬂanmas› ise çekilen her döner b›ça¤›n›n
arkas›nda ve at›lan her taﬂ›n alt›nda
Samsun polisinin bulundu¤unu göstermektedir.” denildi.
Son iki haftad›r Samsun
Özgürlükler Derne¤i’nin önünde
polis arac› bekletilerek, dernek sivil
faﬂistlere hedef gösterilmektedir.
Aç›klamalar›nda bu durumu da
belirten dernek üyeleri, Karadeniz
Özgürlükler Derne¤i’ne yönelik
olas› bir sald›r›dan Samsun polisinin sorumlu tutacaklar›n› söylediler.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Hayallerimiz, düﬂlerimiz
1 May›s Alan›’nda bir iﬂçi; tan›d›k, tan›mad›k her gördü¤ü iﬂçiyi kucakl›yor. Samimi, s›cak, yürekten s›ms›k› sar›l›p öpüyor:
“Çok mutluyum, 32 y›l sonra 1
May›s Alan›m›za kavuﬂtuk. En büyük hayalim gerçek oldu” diyor.
Söylemesine gerek yok, yüzünden gözünden, hareketlerinden anlaﬂ›l›yor mutlulu¤u...
Hayaline kavuﬂmak için yüzlerce kilometreden gelmiﬂ. Mesafenin d›ﬂ›nda kim bilir baﬂka hangi “engelleri” aﬂarak geldi. Ya da
32 y›ll›k hayali 1 May›s Alan›’na
ç›kmak olan bir kiﬂinin önüne hangi neden engel olabilir? Sanm›yoruz böyle bir engel olsun. Ne maddi imkans›zl›klar ne de baﬂka iﬂlerin olmas›. Hiçbir ﬂey böyle bir hayalin gerçekleﬂmesinin önünde engel olamaz. Zaten 1 May›s Alan›na da böylesi bir istekle ç›k›lmad›
m›...
***
Dünyalar kurar›z hayallerimizde, dünyalar y›kar›z.
Hayalsiz yaﬂanmaz denir ya,
do¤rudur. Herkesin çeﬂitli hayalleri vard›r.
Zengin olmak hayali kurar kimi, kimisi bir iﬂ, bir ev, bir araba,
mutlu bir evlilik, çoluk çocuk sahibi olmak hayalini kurar.
Hayallerimiz düﬂüncelerimizden, dünyaya bak›ﬂ aç›m›zdan ba¤›ms›z de¤ildir elbette. Nas›l yaﬂ›yorsak, nas›l düﬂünüyorsak hayallerimiz de ona benzer.
Peki hiç düﬂündünüz mü kurdu¤unuz hayallerin n e k a d a r ›
kendinize ait?
Çünkü burjuvazi yaﬂam›m›z›

yönlendirirken önce hayallerimi ze yön veriyor. Neyi düﬂünece¤iz,
nas›l düﬂünece¤iz, neyi hayal edece¤iz..? Hiç fark›nda olmadan binbir türlü araçla yönlendiriyorlar
hayallerimizi. Bizim ad›m›za bize
hayal kurduruyorlar. Mesela bir
gencin hayali son model bir cep
telefonuna sahip olmaktan ibaret
olabiliyor. Ya da, son model bir
araba sahibi olmak... Televizyon
dizilerinden bizlere özentiyle sunulan yaﬂamlar, burjuvazinin yoz
yaﬂam› süslüyor hayalleri...
Yaﬂamlar›m›z da, hayallerimiz
de bizim olmaktan ç›k›yor. Burjuvazinin yönlendirdi¤i gibi hayal
kurup, burjuvazinin empoze etti¤i
yozlaﬂm›ﬂ bir yaﬂama özenerek hiç
de kendi gerçekli¤imize denk düﬂmeyen yaﬂamlar sürüyoruz.
Hayal kurmak, gerçekleﬂmesi
mümkün olmayan ﬂeyleri istemek
de¤ildir. Hayal; kelime anlam›
olarak “zihinde tasarlanan, canl a nd ›r› la n v e g e rç e k le ﬂ m e s i ö z le nen ﬂeyler”dir.
Hayallerimiz kendi gerçekli¤imizden ba¤›ms›z olmamal›.
Emekçilerin, halktan insanlar›n
burjuvazinin yönlendirdi¤i hayalleri kurmas› o kiﬂiyi sadece rahats›z eder, mutsuz eder. Çünkü o hayaller kiﬂiyi kendi gerçe¤inden ç›kart›r. Gerçekte olmayacak yaﬂamlara, dünyalara götürür.
Hayallerimiz 1 May›s Alan›’ndaki iﬂçinin hayalleri kadar bizim
olmal›d›r. Gerçekçi olmal›d›r. Burjuvazinin bizlere kurdurdu¤u hayal dünyas›nda de¤il, kendi dünyam›zda, kendi s›n›fsal gerçe¤imiz içinde, kendi hayalimizi kurmal›y›z. Hayalci olmadan...
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Avrupa’da

Hollanda

Avrupa’da 1 May›s
H o ll an d a' d a P o li s Te r ö r ü
Her sene Rotterdam’da Hollandal› ve Türkiyeli devrimci örgütler
taraf›ndan organize edilen 1 May›s
yürüyüﬂü bu sene polis sald›r›s› ile
engellendi.
Halk Cephesi’nin de içinde bulundu¤u Rotterdam 1 May›s Komitesi’nin ça¤r›s›yla kitle Belediye Binas› önünde toplanmaya baﬂlad›.
Hollanda Halk Cephesi, alanda
Hollandaca ve Türkçe yaz›l› “Halk
Cephesi” ve “Yaﬂas›n 1 May›s”
pankartlar›, Day› ile Mahir resimleri ve k›z›l bayraklarla yerini ald›.
Saat 14.00’te baﬂlamas› programlanan 1 May›s yürüyüﬂü polisin,
bayrak ve pankartlardaki sopalar›n
ç›kar›lmas›n› dayatmas› nedeniyle
engellendi. Polisin tavr›n› protesto
eden kitleye polis sald›rd›. Bayrak
ve pankart sopalar›na el koyan
polis, kitleyi zor kullanarak da¤›tt›.

‹ n g i l t e re ' d e 1 M a y › s
Londra’da Karl Marks Kütüphanesi önünde baﬂlay›p, Trafalgar
Meydan›’nda sona eren yürüyüﬂe
120 kiﬂilik kortejiyle kat›lan Halk
Cepheliler ‹ngilizce ve Türkçe pankartlar taﬂ›d›lar. Halk Cephesi pankart›n›n, Day›’n›n resminin, Dev-Genç
pankart› ve ölüm orucu ﬂehitlerimizin
foto¤raflar›n›n bulundu¤u kortejde
yürüyüﬂ boyunca ‘Yaﬂas›n 1 May›s,

Biji Yek Gulan, Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kahrolsun
ABD ‹ﬂbirlikçi AKP sloganlar› at›ld›.
Halk Cephesi imzal› bildirilerin
de da¤›t›ld›¤› yürüyüﬂe toplam 6 bin
kiﬂi kat›ld›.

‹sveç’te 1 May›s
Emekçiler ‹sveç’te 1 May›s için
alanlar› doldurdu. ‹sveç’in ikinci büyük ﬂehri ve ayn› zamanda iﬂçi ﬂehri
olarak da bilinen Göteborg’da 4 ayr›
alanda kutland›. Sosyal demokratlar,
Sol Parti, Sac ve Röd Front ayr› ayr›
alanlarda toplanarak, ayr› meydanlarda kutlad›lar. Komünist Partisi’nin
organize etti¤i ve içlerinde enternasyonal guruplar›nda oldu¤u Röd Front
Korteji Järntorget’te toplanmaya baﬂlad›. DHKC’liler de kendi pankart ve
bayraklar› ile bu kortejde yer ald›.
Yaklaﬂ›k 1300 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ boyunca “Yaﬂas›n 1 May›s, Kahrolsun Kapitalizm Yaﬂas›n Sosyalizm, ‹sveç Afganistan’dan ç›k ‹srail’i boykot et Yaﬂas›n Filistin” sloganlar› at›ld›. Miting alan›nda
yap›lan konuﬂmalardan sonra hep
birlikte ‘Enternasyonal Marﬂ›’ söylenilerek eylem sona erdi.

Yu n a n i s t a n Av r u p a
Birli¤inden ve NAT O ' d a n
Ç›ks›n!
Yunanistan’da

Atina

ve

Selanik’te yap›lan eylemlerle 1
May›s kutland›.
Atina'da 4 ayr› yerde düzenlenen
yürüyüﬂ ve mitinglere, hükümetin
kriz gerekçesiyle uygulad›¤› "önlemler paketi"ne olan öfke ve tepki
nedeniyle her zamankinden daha
büyük bir kat›l›m oldu. Kutlamalara
Halk Cepheliler de pankartlar› ve
bayraklar› ile kat›ld›lar. Her y›l
ABD Elçili¤i'ne yürüyüﬂler yap›l›rken, bu y›l polisin keyfi tavr› sonucu bütün kortejlerin elçili¤e yürümesi engellendi. Polisin keyfi tavr›n› protesto eden sendikalar ve örgütlerle polis aras›nda çat›ﬂma yaﬂand›. Polisin biber gaz› kulland›¤›
çat›ﬂmada, yürüyüﬂçülerin bir bölümü ABD elçili¤ine gidemeden eylemi bitirmek zorunda kald›lar.
Selanik'teki 1 May›s eylemleri
iki farkl› alanda yap›ld›. PAME
(Militan ‹ﬂçi Cephesi) ve Yunanistan Komünist Partisi üyeleri ve baz›
sendikalar Venizellos Meydan›’nda
toplanarak tüm ﬂehir merkezini içine alan bir güzergahta yaklaﬂ›k 2 saat süren bir yürüyüﬂ yapt›lar. Di¤er
bir miting ise Selanik ‹ﬂçi ve Memur Sendikalar› Merkezi ile de¤iﬂik
sol grup ve örgütlerin kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirildi. Her iki yürüyüﬂe de
kat›lan Halk Cepheliler "Taksim
Meydan›n› ﬁehitlerimiz ve Mücadelemizle Kazand›k" baﬂl›kl› bildirileri da¤›tt›lar.
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Fransa'da 1 May›s
Fransa'n›n bir çok ﬂehrinde
yap›lan eylemlerle 1 May›s kutland›. Paris, Nancy, Mulhouse, Blois ﬂehirlerinde yap›lan eylemlere
kat›lan Halk Cepheliler Faruk
Ereren’in serbest b›rak›lmas› için
pankart taﬂ›d›lar.

Av u s t r a l y a ' d a 1 M a y › s
Coﬂkuyla Kutland›
Avustralya'n›n Sydney kentinde
yürüyüﬂ Hyde Park'ta baﬂlad›. Dünya'n›n her köﬂesinden örgüt ve gruplar›n, yerel sendika ve partilerin yer
ald›¤› yürüyüﬂe yaklaﬂ›k 5000 kiﬂi
kat›ld›. Yürüyüﬂte Cephe taraftarlar›
üzerinde Day› ve Mahir Çayan'n›n
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resimleriyle ‹ngilizce ve Türkçe
pankart ve sloganlar›yla kat›ld›lar.
Eylem, Circular ‹skelesi’nde sendika baﬂkanlar›n›n Avustralya'da son
dönemlerde iﬂçi haklar›na yönelik
hukumetin sald›r›lar› ile ilgili yapt›¤› konuﬂmalarla sona erdi.

Ukrayna'da 1 May›s
Ukrayna'n›n hemen hemen bütün ﬂehirlerinde dünya iﬂçi ve emekçilerin dayan›ﬂma günü 1 May›s
önceki y›llara göre daha yo¤un bir
kat›l›mla kutland›.
Dnepropetrovsk ﬂehirinde Opera
salonu önünde baﬂlay›p Karl Marks
Caddesi’nde devam eden yürüyüﬂ
Lenin Meydan›’nda düzenlenen mitingle devam etti. Komünist Parti ve
iﬂçi sendikalar›n›n düzenledi¤i mitinge beﬂbine yak›n kiﬂi kat›ld›. Le-

nin an›t›na törenle çiçek b›rak›lmas›n›n ard›ndan miting sona erdi. An›ta komünist partinin yan›s›ra Cephe
taraftarlar› da çiçek b›rakt›lar.

Almanya'da 1 May›s
Almanya’da her sene geleneksel
olarak Alman solunun ve Türkiye
solunun kat›ld›¤› 1 May›s bu sene
de bir çok ﬂehirde kutland›.
Duisburg’da, Köln’de, Nürnberg’de, Bremen’de, Frankfurt’ta,
Dortmund’da, Stuttgart’ta ve
Berlin’de yap›lan kutlamalarda
Halk Cepheliler pankartlar›yla, sloganlar›yla yerlerini ald›lar.
Berlin’de Nazilerin yapmak istedi¤i yürüyüﬂ, Anti-faﬂist bloklar taraf›ndan engellendi.
Hamburg’da ise 30 Nisan akﬂam›
özellikle Sternschanze ve çevresinde

‹ngiltere
gece geç saatlerde yollara kurulan
barikatlar ve yak›lan ateﬂlerin ard›ndan polisle çat›ﬂmalar yaﬂand›. Ertesi
günü yap›lan Devrimci 1 May›s kutlamas›nda yürüyüﬂün önü Sternschanze’de polis taraf›ndan durdurulunca yeniden çat›ﬂmalar baﬂlad›. ‹ki
günde yap›lan gösteriler s›ras›nda
çok say›da insan gözalt›na al›nd›.

Belçika'da 1 May›s
Belçika- Liege’de Halk Cepheliler, Belçika Komünist Partisi (PC)

AVRUPA’dakiB‹Z
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“Demokrasinin beﬂi¤i” derler
Avrupa ülkeleri için. Zengin ülkelerdir, “insan haklar›” vard›r..!
Avrupa...
Burada iﬂkence olmaz, insanlar
rastgele gözalt›na al›nmaz, evleri bas›lmaz, haks›zl›k, adaletsizlik olmaz... hukuk vard›r burada, haks›zl›k adaletsizlik olmaz.... Burada insana de¤er verilir... iﬂçilerin haklar›
vard›r, ö¤rencilerin, kad›nlar›n, göçmenlerin... haklar› vard›r!..
Gerçekte böyle midir Avrupa?
Bu, küçük-burjuva ayd›nn›n Avrupa’ya yükledi¤i
imajd›r. Gerçekler ise heç
de böyle de¤ildir Avrupa’da. Avrupa devletleri
emperyalist sömürücüdür. Avrupa’n›n “demokrasisi” halklar›n kan›n› emen emperyalist sömürücü yüzünü gizlemek için uydurulan maskeden baﬂka bir yey de¤ildir. Avrupa’ya gerçek niteli¤ini veren maskeli yüzü de¤il, emperyalist olmas›d›r...
Avrupa’da yaﬂayan bizler Avrupa
ülkelerini gerçek nitelikleriyle tan›mlamal›y›z...

Demeliyiz ki; benim yaﬂad›¤›m
Almanya, ikinci paylaﬂ›m savaﬂ›nda
onmilyonlarca kiﬂiyi ›rkç› söylemlerle emperyalist tekellerin ç›karlar›
için katletmiﬂtir. Halen bir emperyalist ülke olarak, dünya pazar›n› ele
geçirmeye çal›ﬂmaktad›r... Almanya,
dünyadaki açl›¤›n, açl›ktan ölümlerin baﬂ sorumlular›ndand›r... Almanya, Irak'ta katledilen milyonlar›n sorumlulu¤unu taﬂ›yan ülkelerin içindedir... Almanya, dünya halklar›n›n
katili Amerikan emperyalizminin
katliam ortaklar›ndand›r... Afganis-

pay› olan ülkelerden biridir...
Benim yaﬂad›¤›m ülke Fransa,
ülkemizdeki ve dünyadaki açl›¤›n,
açl›ktan ölümlerin sorumlusu olan
ülkelerin baﬂ›nda gelenlerindendir...
Evet, gerçek yüzleri budur emperyalist ülkelerin. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika farketmez...
Emperyalizmin sömürücü, iﬂgalci,
bask›c› yüzü ayn›d›r. Hepsinin de tarihleri katliamlarla doludur.
Fakat, emperyalizm, kendini demokrasi ülkesi, özgürlükler ülkesi diye pazarlamaktad›r. Yüzlerine geçirdikleri bu maskede
bile dünyan›n yoksul ülkelerinin sömürülmesi, yoksul
halklar›n eme¤i vard›r.
O zaman, biz Avrupa ülkelerinde
yaﬂayan Türkiyeliler olarak, yaﬂad›¤›m›z Avrupa emperyalistlerini gerçek
yüzleriyle tan›mal›y›z. Ülkemizde,
Asyan›n, Afrikan›n, Latin Amerika'daki sömürdükleri ülke halklar›na
uygulad›klar› bask› ve sömürüyü gizlemelerine izin vermemeliyiz. Emperyalizmin gerçek yüzünü tan›mal› ve
tan›tmal›y›z. Avrupa dendi¤inde gördü¤ümüz bunlar olmal›.
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tan'a birlik gönderen ülkelerdendir...
Benim yaﬂad›¤›m Fransa, kuzey
Afrika ülkelerini sömürgeleﬂtiren,
bunun için say›s›z katliama imza
atan bir ülkedir... bugün geçmiﬂte
yapt›¤› bu katliamlar›n özürünü dilemesi bir anlam ifade etmiyor, çünkü ayn› emperyalist politikalar› daha da art›rarak sürdüren, dünya pazar›n› ele geçirme kavgas›nda yar›n
yine milyonlar›n katledilmesinde

‹ﬁTE 1 MAYIS ALANI

Avusturya
ile Belçika Emek Partisi (PTB)'nin
ortaklaﬂa düzenledi¤i 1 May›s yürüyüﬂünde buluﬂtular. Eylem çesitli
parti temsilcilerinin konuﬂmalar›yla
baﬂlad›. Konuﬂmac› olarak Belçika'da DHKP-C davas› san›¤› Bahar
Kimyongür de söz alarak, 1 May›s'›n Türkiye devrimcileri için önemini ve ‹stanbul'daki canl› geliﬂmelere de¤inirken, 18 May›s tarihinde
Brüksel Yarg›tay mahkemesinde
görülecek davaya ça¤r› yapt›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan yürüyüﬂe geçildi. Toplam 500 kiﬂinin yer
ald›¤› yürüyüﬂte, 35 kiﬂilik kortejiyle Halk Cephesi de yerini ald›.

Av u s t u r y a ' d a 1 M a y › s
1 May›s Avusturya’da Viyana,

Graz, Innsbruck ve Linz ﬂehrinde
kutland›.
Viyana’da aralar›nda Halk Cepheliler’in de bulundu¤u Devrimci 1 May›s Platformu 1.Viyana’da bulunan
Karlsplatz’da Opera binas›n›n önünde toplanmaya baﬂlad›. Yaklaﬂ›k 900
kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte Halk Cepheliler 220 kiﬂi ile yer ald›lar.
Graz ﬂehrinde 1 May›s program›
için Südtirolerplatz’da toplan›l›rken
burada konuﬂmalar yap›ld›. Halk
Cephesinin bildirisi Almanca ve
Türkçe olarak burada okunduktan
sonra Komünist Partisi ve Halk
Cephesi kortejler halinde yürüyüﬂe
geçtiler. Yürüyüﬂ Jakominiplatz’a
kadar sürdü.
Innsbruck ﬂehrindeki 1 May›s
program› Landestheater’dan yürüyüﬂle baﬂlad›. Halk Cephesi, Didf,
Adhk, Partizan, ÖDP ve Avusturya
Komünist Partisinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ 2 saat sürdü.
Linz ﬂehrinde Volksgarten’de
birçok demokratik kitle örgütünün

ve gruplar›n kat›l›yla gerçekleﬂtirilen eyleme Halk Cepheliler pankartlar›yla kat›ld›lar.

‹ s v i ç re ' d e 1 M a y › s
‹sviçre’nin Zürich ﬂehrinde 1
May›s kutlamas›, sendikalar, ‹sviçreli, Türkiyeli devrimci örgütler ve
demokratik kitle örgütlerinin kat›l›m›yla yap›ld›. Helvetia Platz Meydan›’ndan baﬂlayan yürüyüﬂte Halk
Cepheliler de pankartlar› ve k›z›l
bayraklar›yla yerlerini ald›lar. ﬁehir
merkezinin ana caddelerinin dolaﬂ›ld›¤› yürüyüﬂ "Bürkli Platz" meydan›nda sona erdi. Burada yap›lan
konuﬂmalardan sonra Halk Cepheliler devrimci blok ile kendi programlar› do¤rultusunda tekrar yürüyüﬂün
baﬂlad›¤› Helvetiaplatz’a döndüler.
Kamera ve foto¤raf çekimiyle yürüyüﬂü terörize etmeye çal›ﬂan polis,
kitlenin da¤›lmas›yla beraber belirli
noktalarda gözalt›lar ve kimlik sorgulamas› yapt›. Ö¤leden sonra yap›lan yürüyüﬂe polis sald›rd› ve gaz
bombalar› kulland›.

Anadolu Federasyonu davas›na devam edildi

Düsseldorf'ta Eylem

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet Istanbullu'nun mahkemeleri 27 Nisan'da
federal kriminal dairesinden Paul
Andreas Groschel adl› polis memurunun dinlenmesi ile baﬂlad›.
Dava baﬂlamadan önce Cengiz
Oban'›n avukatlar› "129 b mahkemelerinde davalar›n aç›l›p aç›lmayaca¤›na Adalet Bakanl›¤› karar
vermektedir, Adalet Bakanl›¤› neye ve hangi dosya içeri¤ine dayanarak bu davan›n aç›lmas›na karar
vermiﬂtir, karar verilen dosyan›n
bize incelenmek üzere verilmesini
talep ediyoruz" dedikleri bir dilekçe verdiler. Verilen dilekçe Hakim
taraf›ndan reddedildi ve polis memurunun dinlenmesine geçildi.
Ahmet ‹stanbullu'yu takip eden
ve tutuklayan, ayn› zamanda
DHKP-C "uzman›" olmas›ndan
kaynakl› olarak önce dinlenen polis, Ahmet ‹stanbullu hakk›nda yap›lan tahkikat› anlatt›. Yap›lan tah-

Almanya'n›n Düsseldorf kentinde 28 Nisan günü Paras›z E¤itim istedikleri için tutuklanan
Ferhat Tüzer ve Berna Gerçek
için Özgürlük Komitesi taraf›ndan eylem yap›ld›. Türkiye Konsoloslu¤u önünde "Paras›z E¤itim
‹stemek Suç De¤ildir Berna ve
Ferhat Serbest B›rak›ls›n" pankart› açan Özgürlük Komitesi
üyeleri, konsoloslu¤a da bir bildiri b›rakt›lar. Di¤er bildiriler ise
konsolosluk önünde da¤›t›ld› ve
okundu. "Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler", "E¤itim
Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z" ve
"Berna'ya Ferhat'a Özgürlük" sloganlar› ile eylem sona erdi.

kikatlar sonucu ele geçen belge ve
bilgilerin tümünün yasal derneklerde yürütülen; konser çal›ﬂmalar›,
piknikler, Anadolu Federasyonu
gazetesinin sat›ﬂlar› oldu¤unu, bunlar›n hesab›n›n tutuldu¤unu, notlar
al›nd›¤›n›, komitelerin kuruldu¤unu, kimlerle konuﬂuldu¤unu vb. ve
bunlar› yapan kiﬂinin de DHKP-C
sorumlusu oldu¤unu söyledi. Hakimin sürekli, ﬂahiti yönlendirir ﬂekilde sorular sormas› ne kadar tarafl› oldu¤unu gözler önüne serdi.
Avukatlar›n sorular›nda ise dinlenen ﬂahit zor anlar yaﬂarken, baz› sorularda kaçamak cevap verince avukatlar sorular›n› tekrar ederek somut cevaplar istediler. ﬁahiti
kald›¤› zor durumdan kurtarmak
isteyen hakimde ne kadar yanl› oldu¤unu gösterse de, avukatlar›n diretmesi karﬂ›s›nda ﬂahitin dinlenmesi sa¤land›.
Mahkeme ertesi günü baﬂka bir
polisin dinlenmesinin ard›ndan sona erdi.
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d e ğ i n m el e r
Misafire ay›p oluyor!
5 May›s’ta oligarﬂinin meclisinde milletvekilleri yine birbirine girdiler. ‹ﬂ yumruklaﬂmaya kadar vard›. Oturumu yönetmekte olan
Meclis Baﬂkan› M. Ali ﬁahin, o s›rada salona
ﬂu uyar›y› yapt›: “Burada yabanc› heyet var,
siz burada birbirinize girmiﬂsiniz, oluyor mu?”
Misafir heyet gidince yersiniz art›k birbirinizi.

Çizgiyle

Etek öpücüler
Tekelci burjuva kad›nlar veya erkek tekelci burjuvalar›n eﬂleri,
Emine Erdo¤an’la Brüksel seferine ç›km›ﬂlar: Bayan Erdo¤an’la ilgili verdikleri demeçler ﬂöyle; “Çok bilge bir kad›n. Sadelik timsali... Vakur... Keﬂke daha önce tan›sayd›k...”
Dönüﬂte de uça¤›n önüne s›ralan›p alk›ﬂlarla karﬂ›lam›ﬂlar Bayan
Erdo¤an’›... Belki karﬂ›l›¤›nda bir ihale al›rlar de¤il mi?
Semra Özel için de böyle ﬂeyler söylerlerdi... Papatyalar diye
özel bir ya¤c› yalaka grubu oluﬂmuﬂtu hatta.
Her devirde var öyleleri. Tekelci burjuva veya gazeteci veya baﬂka bir ﬂey olmalar› farketmiyor. Ç›karlar› için egemenlerin önünde
yaltaklan›yorlar.
Yaltakland›klar›n›n Emine han›m gibi t ü r b a n l › veya Semra Özel
gibi baﬂ› aç›k ve purolu olmas›n›n hiç önemi yok. Etek öpücüler
için önemli olan etek, her kal›ba girer, her ete¤i öperler.

Evrensel’in Objektifi
Evrensel Gazetesi, 1 May›s’›n haberini
yap›yor. Önce ﬁiﬂhane kolunu say›yor bir
bir; Türk-‹ﬂ, Kamu-Sen, Emek Partisi,
ÖDP, CHP... Devam ediyor; Belediye-‹ﬂ,
Tez Koop-‹ﬂ, Harb-‹ﬂ, Tes-‹ﬂ, Yol-‹ﬂ, Türk
Metal, Petrol-‹ﬂ, Deri-‹ﬂ, Haber-‹ﬂ...
Sonra ﬁiﬂli koluna geliyor.. D‹SK ve
KESK’e ba¤l› sendikalar... TMMOB,
TTB, kitle örgütleri, BDP, yazarlar ve ayd›nlar... Beﬂiktaﬂ taraftar grubu Çarﬂ›...
Birleﬂik Metal-‹ﬂ, Sinter Metal iﬂçileri,
Bursa Assemat Fabrikas› iﬂçileri, Procast
fabrikas› iﬂçileri, Genel-‹ﬂ Sendikas›...
Sonra Dolmabahçe koluna geçiyor;
Hak-‹ﬂ, Memur-Sen ve TKP... Hak-‹ﬂ’e
ba¤l› Çelik-‹ﬂ, Orman-‹ﬂ, Öz A¤aç-‹ﬂ, Öz
Tar›m-‹ﬂ ve Hizmet-‹ﬂ...
Evrensel’e göre, Halk Cephesi diye bir
grup hiç yok. Onlar kat›lmam›ﬂlar 1 May›s’a...
Anlat›yor Evrensel: O kitleselli¤iyle
dikkat çekmiﬂ, bu kitleselli¤iyle dikkat
çekmiﬂ, bir tek Halk Cephesi Evrensel
muhabirlerinin dikkatini(!) bir türlü çekememiﬂ...
Acaba Halk Cephesi, onlar›n miyop
gözlerinin alamayaca¤› kadar uzun bir
korteje yay›ld›¤›ndan m›?.
Yoksa sorun bir göz-görme sorunu de¤il de beyin sorunu mu?
E¤er bir miyopluk söz konusu idiyse,
söyleselerde, 12 bin kiﬂilik korteji, Evrensel muhabirinin karﬂ›s›na getirir dikerdik,
ki dikkatini çekebilelim.
Ama mesele siyasi miyopluksa, bizim
bildi¤imiz kadar›yla çaresi yok.

Faﬂizmin Aynas›:
Canan Ar›tman Tayyip Erdo¤an’a “Hitler ar›yorsan›z, aynaya bak›n” diyor.
Ertu¤rul Günay, Baykal’a Mussolini’yi hat›rlat›p
“ aynaya bak” diyor.
Hepiniz, hepiniz...
Hepiniz aynaya bak›n.
Hitler’i ya da Göbels’i ya da Göring’i, Himler’i
veya yaverlerini, emrindeki faﬂist milletvekillerini
ama mutlaka size benzer birini görürsünüz.

Say›n Milletvekili!
Say›n Alçak!
Hepsi “Sayg›n” adamlar,
“Sayg›n” kad›nlar! Okumuﬂ
çocuklar...
O kadar sayg›nd›rlar ki,
birbirlerine hep “say›n” diye
hitap ederler.
Hepsi iyi aile babas›... Kariyer sahibi profesörler...Sayg›n iﬂadamlar›...
Amaaaa, say›n milletvekillerinin 5 May›s günkü
çal›ﬂmalar›na ait tutanaklarda bak›n neler var?
AKP’liler, son maddeyi meclisten geçirince “ h ü k ü m e t t e k i b i r m i l l e t v e k i l i , m u h a l e f e t e e l h a re k e t i
yapt›”...
AKP Bal›kesir milletvekili Cemal Öztaylan
CHP’li milletvekillerine
“Dün akﬂam çok mu ac›tt›?” diye ba¤›rd›.
...
CHP Ordu milletvekili Rahmi Güner, AKP’li Ayﬂenur Bahçekap›l›’ya “yavrum otur yerine” diye hitap etti..
vs. vs. vs.
‹ﬂte bu anlar, o çok çok “say›n” ﬂahsiyetlerin s›rmalar›n›n döküldü¤ü , “toplumsal maskeleri”nin düﬂtü¤ü,
kendi gerçek kiﬂiliklerinin ortaya ç›kt›¤› anlard›r.
Argolar, galiz küfürler, beyinlerinde cinsellikten
baﬂka bir ﬂey geçmedi¤ini gösteren hitaplar. ‹ﬂte kald›r›p indirdikleri elleriyle memleketi yönetenlerin hali budur.
Birbirlerine “alçak” derken bile “say›n alçak” derler. Say›nl›klar› ve sayg›nl›klar› da iﬂte bu kadar i¤retidir..

Ahlaks›zl›¤›n
‹ktidar›!
Türkiye t arihinde i lk
Ç›plaklar Kamp›’na A KP
‹ktidar›’nda ‹ zin Verildi...
Geçen hafta bas›nda yer alan bir haber, “Türkiye’nin
ilk ç›plaklar kamp›”n›n Datça’da aç›ld›¤›n› belirtiyordu.
Yozlaﬂman›n dünya çap›ndaki en simgesel örneklerinden biri olan “ç›plaklar kamp›”, art›k Türkiye’de de vard›
ve bu yozlaﬂma, ülkemize AKP iktidar›nda taﬂ›nm›ﬂt›.
Burada bir çeliﬂki yok mu?
‹slamc›lar›n bu konuda nas›l bir çarp›kl›k içinde olduklar› bilinir. 17 A¤ustos 1999’daki depremi kad›nlar›n
aç›k saç›k giyinmelerine ba¤layabilecek, “7.4 yetmedi
mi?” diye döviz açabilecek kadar çarp›k bir kültürdür bu.
Peki, kad›nlar›n kolunun, baﬂ›n›n aç›lmas›n› “ k › y a m e t ”
alemeti” sayan bir kültürden gelen iktidar, nas›l olup da
böyle bir yozlaﬂmaya izin veriyor?
Aç›k ki, “Baﬂ›m›za taﬂ ya¤acak” diyerek kitleleri korkutanlar, yeﬂil dolarlar karﬂ›l›¤›nda her türlü yozlaﬂmaya,
ahlaks›zl›¤a izin veriyorlar.
Burjuva yozlaﬂmas›n›n ürünü olan her ﬂeyi parça parça kabul ediyorlar. Kad›nlar›n metalaﬂt›r›lmas›ndan ve
kendi vücutlar›n› pazarlamas›ndan baﬂka bir ﬂey olmayan
“moda defileleri”nin islamc› kesimde türbana sokularak
nas›l kabul edildi¤i ve yayg›nlaﬂt›r›ld›¤› biliniyor. Podyumlarda kendini pazarlayan bir fahiﬂeli¤in baﬂ›na türban
giydirmekle, o fahiﬂelik olmaktan ç›k›yor mu?
Elbette ç›km›yor ama islamc› kesim de art›k kad›n vücudunun aç›kça pazarlanmas›n› kabul eden bir kültürün
içine giriyor.
‹lginç olan bir nokta da, islami inanç ve de¤erler konusunda daha kat›, daha radikal oldu¤u izlenimi verenlerin
islamc› kesimdeki bu yozlaﬂmaya karﬂ› adeta kör sa¤›r ve
dilsiz kesilmesidir. Mesela AKP’nin Datça’da ç›plaklar
kamp›na izin vermesi, mesela defilelerin islamc› kesimde
yayg›nlaﬂmas› karﬂ›s›nda bu kesimlerin fazla sesi ç›km›yor. Daha önemlisi AKP iktidar› alt›nda ülkemizde FU HUﬁ alabildi¤ine artm›ﬂ, yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. ‹slamc›lar, hangi ekonomi politikalar›n, hangi kültür politikas›n›n buna
neden oldu¤unu ve AKP’nin NEDEN bunu önlemek için
H ‹ Ç B ‹ R ﬁ E Y YAP M A D I⁄ IN I sorgulam›yorlar. Yozlaﬂmadaki her yeni örnek, AKP iktidar›n› ülkemizde ahlaks›zl›¤›n, yozlaﬂman›n iktidar› oldu¤unu tescil ediyor.

Say›: 215

Yürüyüﬂ
9 May›s
2010
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AKP’lileﬂen Ak›ll› Solculuk!
Ufuk Uras milletvekili seçildi¤inde ilk sözlerinden biri “ee z b e r
b o z m a k”t›. TBMM’de öyle ﬂeyler
yapacakt› ki, tüm ezberleri bozacak,
herkese mecliste nas›l çal›ﬂ›laca¤›n›
gösterecekti.
‹lk günlerde, arada bir konuﬂmalar yapan Uras, bir süre sonra meclis s›ralar› içinde kayboldu. Ta ki,
anayasa de¤iﬂikli¤i için yap›lan oylamalara kadar!..
Bu oylamalarda Uras’›n nas›l
“ e z b e r b o z d u ¤ u ”na hep beraber tan›k olduk. Anayasa de¤iﬂiklikleri
konusunda mecliste AKP milletvekilleriyle ayn› do¤rultuda oy kullanan Uras, AKP s›ralar›ndan yo¤un
alk›ﬂ ald›.
AKP’nin de¤iﬂiklik tekliflerinin
önce askerî yarg›yla ilgili 16. maddesine, ard›ndan da 17. maddesine
destek oyu verdi.
Say›: 215

Yürüyüﬂ
9 May›s
2010

Anayasa de¤iﬂikli¤i paketinin
sözkonusu maddelerinin geçmeme-

Uras gibi..
Evet bay Uras; AKP’ye verdi¤in
destek oyuyla ne yapt›¤›n›n fark›nda de¤ilsen, biz sana hat›rlatal›m:
Bu oylarla,
Sen bizim katledilmemize oy
verdin.
Sen özelleﬂtirmelerin devam›na
oy verdin.
Sen Tekel iﬂçilerinin coplanmas›na oy verdin.
Sen hapishanelerde tecrit edilmemize oy verdin.
Sen Çeberler’in katledilmesine
oy verdin.
Sen caddelerde, parklarda insanlar›n AKP’nin polisi taraf›ndan dövülüp vurulmas›na oy verdin.
Sen Amerikan emperyalizminin
taﬂeronlu¤una oy verdin.
Sen Ergenekon’a karﬂ› ç›karken,
AKP’nin kendi kontrgerillas›n› örgütlemesine oy verdin.
Yaz›k, seni seçip oraya gönderenlerin beklentilerine!

ve devrimcilere karﬂ›
Hi t l e r ’in taktiklerini
kullanmaktad›rlar.
AKP önce kendisine bakmal›d›r. ‹ktidarda oldu¤u 8 y›l boyunca halka karﬂ› Hitler
taktikleri ile bir savaﬂ
sürdürmektedir. O nedenle baﬂta
Baﬂbakan Erdo¤an olmak üzere
Hitler tart›ﬂmas› yapanlar samimi
de¤illerdir.
Hele Erdo¤an, Hitler konusunda
tart›ﬂma yürütecek, onu bunu Hitler’e benzetecek en son kiﬂidir.
Do¤u ve Güneydo¤u’da halk›n
gerilla cenazelerini sahiplenmesini,
ulusal taleplerini dile getirmesini
hazmedemeyen Erdo¤an, “kad›n da
olsa, çocuk da olsa gereken yap›lacakt›r” diyerek kad›n ve çocuklar›n
katledilmesi emrini vermiﬂti. Kad›n
ve çocuklar› katletmeleri için AKP
polisine talimat veren bir Baﬂbakan’›n Hitler’den ne fark› vard›r?
Hitlerin toplama kamplar›n›
aratmayacak yerler olan F Tipi Ha-

pishaneler’de tutsaklar› tecrit eden,
hasta tutsaklar› serbest b›rakmayarak katleden bir iktidar›n Hitler’den
ne fark› vard›r?
Halka karﬂ› savaﬂ yürüten her iktidar, halka karﬂ› savaﬂ›n sorumlular›ndan biri olan her Baﬂbakan, birer
“ k ü ç ü k ” H i t l e r ’ d i r.
Faﬂizmle yönetilen bir ülkede,
h e r i k ti da r Hitler iktidar›n›n bir
yans›mas›d›r; Demireller ’den
Ö z a l l a r ’a, Baykallar ’ d a n E r d o¤ a n l a r ’ a k a d a r, hepsi bir yan›yla
H i t l e r, b i r yan›yla Mussolini’dir!
Hitler ve Mussoloni, tekellerin
en gerici kesimlerinin ç›karlar› için
yola ç›km›ﬂ, onlara pazarlar, ucuz
iﬂgücü, hammaddeler sa¤lamak için
iﬂgallere giriﬂmiﬂlerdir. Hitler’i de
Mussoloni’yi de iktidara getiren
emperyalist tekellerdir.
Aç›k ki, AKP’yi kurduran da, destekleyen de ayn›d›r. ‹ﬂbirlikçi burjuvazi ve emperyalizm. AKP ad›m
atarken bu gerçe¤e göre ad›m atmakta, tekellerin ç›karlar› için biraz Hitler, biraz Mussoloni olmaktad›r.

‹nönü, Hitler ve Erdo¤an!
Faﬂizmin oldu¤u bir ülkede,
her yönetici biraz Hitlerdir!
Baﬂbakan Erdo¤an ile Deniz
Baykal aras›nda süren tart›ﬂmalara
bir yenisi daha eklendi.
Yeni tart›ﬂma, Erdo¤an’›n ‹smet
‹nönü için; “‹lle Hitler’e benzetecekleri bir figür ar›yorlarsa Führer’e özenip kendisine ‘milli ﬂef’ dedirten eski genel baﬂkanlar›n›n foto¤raf›na baks›nlar. Hitlervari b›y›klar›n›n alt›ndan kendilerine gülümsedi¤ini görecekler” sözleriyle
baﬂlad›.
Çat›ﬂma ﬂimdi görülece¤i üzere,
kurtuluﬂ savaﬂ›n›n kurmaylar›ndan,
Kemalist ,yönetimin önderlerinden
‹smet ‹nönü üzerinden yürütülüyor.
“Kim Hitler’e benziyor”, tart›ﬂmas› yürütenler önce kendilerine
bakmal›d›rlar. Baﬂta Baﬂbakan olmak üzere tüm iktidar, bugün halka
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sinin “ E r g e nekon’a ya rayaca¤›” tespitini yapan Uras, oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda AKP’nin kuyru¤una tak›lm›ﬂt›r. AKP’den jest
bekleyen, AKP’yi desteklemesini
teorileﬂtiren Uras, AKP’nin halka
karﬂ› 8 y›ld›r sürdürdü¤ü savaﬂ› görmezden gelmektedir.
ﬁunu belirtmek gerekir ki, Ufuk
Uras, bugüne kadar gerek ÖDP Genel Baﬂkan› olarak, gerekse de ondan
sonra izledi¤i siyasetin mant›ksal sonuçlar›na uygun davranmaktad›r.
Ak›lc› solculu¤un varaca¤› yer
buras›d›r. Parlamentarizmin varaca¤› yer buras›d›r.. Halka ve mücadeleye güvenmeyenler, mücadele diye
bir dertleri kalmayanlar›n gelece¤i
yer AKP gibi iﬂbirlikçi bir partinin
kuyru¤una tak›lmakt›r.
AKP gibi iﬂbirlikçi partiden demokrasi beklemek, oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda kullan›lmakt›r. Kullan›lanlar, kendilerini kullananlar›n suçlar›na da ortak olurlar. T›pk› Ufuk
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