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Taleplerimizle Ankara’ya 
yürüyoruz! 
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sürdürülen paras›z e¤itim istiyoruz
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bu durum paras›z e¤itim konusundaki ›srar›m›z›n  sonucu-
dur. Israrl›y›z, milyonlar›n bu talebini gerçek k›l›ncaya
kadar mücadeleyi sürdürece¤iz.
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1144 MMaayy››ss -- 2200 MMaayy››ss

1960’ların ikinci yarısındaki devrimci gelişmenin
içinde yeralan devrimci önderlerdendir. Revizyo-
nizmden, reformizmden kopuşun son adımında
içinde bulunduğu ve başını Doğu Perinçek’in çekti-
ği PDA’dan koparak TKP/ML’nin kurulmasına ön-
derlik etti. Klasik halk savaşı modelini temel alan
bir stratejiyi savundu. 
12 Mart cuntasına karşı silahlı mücadeleyi sürdü-
rürken, 24 Aralık 1972 gecesi Dersim Vartinik'e
bağlı Mirik mezrasında bir grup yoldaşıyla birlikte
kuşatıldı. Çatışmada Ali Haydar Yıldız şehit düşer-

ken, Kaypakkaya çatışmadan bir süre sonra yaralı olarak tutsak düştü. 
Dersim, Elazığ ve Diyarbakır'da aylarca işkencede kaldı. Direndi. 18 Mayıs
1973’de Diyarbakır işkencehanelerinde ölümsüzleşti. 

‹brahim
KAYPAKKAYA

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? fifieennggüüll AAKK--
KKUURRTT kz›lbayrak denizinin için-
den gülümseyen gözleri ile bize
bak›yordu. Hemen yan›nda MMuuss--
ttaaffaa AALLBBAAYYRRAAKK vard›.

MMeettee NNaazz››mm DDÖÖLLEEKK 1 May›s
Alan›na uzaklardan gelmiflti.
MMaakkssuutt PPOOLLAATT Malatya’n›n, Çu-
kurova’n›n selamlar›n› getirmiflti.
AAyykkuutt KKAAYYNNAARR,, Bolu’nun, Or-
du’nun emekçileri ile birlikteydi.

HHüüsseeyyiinn KKIILLIIÇÇ ve ZZeeyynneepp
KKOORRKKMMAAZZ Munzurlar’dan gel-
miflti, bu tarihsel güne kat›lmak
için. Dersim halk›n›n özlemlerini

de beraber-
lerinde ge-
tirmifllerdi.

1 May›s kortjejinde,
k›z›l bayrak denizi için-
de bizimle yürümek
için SSeellmmaa KKUUBBAATT’ta
gelmiflti. O feda eyle-
mini 1 May›s günü
yapm›flt›. Emekçiler 1
May›s’ta alanlara ç›kt›-
¤›nda o da ko¤uflun-
dan ç›km›fl ve eylemini
hapishanenin havalan-
d›rmas›nda gerçeklefl-
tirmiflti.

Yine bizimle birlikte Tak-
sim’de feda eylemi yaparak
ölümsüzleflen SSeerrggüüll AALLBBAAYY--
RRAAKK vard›.

O gün alanda yüzlerce flehidi-
miz ile birlikteydik. O alan› onlar-
la 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 fifieennggüüll AAKK--
KKUURRTT flunlar› söylüyordu;

“EEmmiinn oolluunn kkii flfleehhiittlleerriimmiizziinn
kkaannllaarr›› yyeerrddee kkaallmmaadd››,, kkaallmmaayyaa--
ccaakk.. OOnnllaarr››nn ddeevvrreettttii¤¤ii ffeeddaa rruu--
hhuuyyllaa ddoonnaannaann yyüüzzlleerr,, bbiinnlleerr vvaarr
flfliimmddii.. YYüüzzlleerrccee bbiinnlleerrccee eevvllaadd››--
nn››zz vvaarr..””

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.

1969 Sivas Divriği Tepehan Köyü doğumlu. 1988’de
mücadeleye katıldı. 1992’de Ortadoğu’da kamp çalış-
malarında yeraldı. Şerafettin Şirin Malatya Kır Birli-
ği’nde görevlendirildi. Mustafa Sefer’in şehit olmasıy-
la 1993 Kasım’ında Toros Kır Birliklerini oluşturmak
üzere Akdeniz’e gönderildi. Bu görevi sürdürürken
1 7  M a y ı s  1 9 9 4’de Adana’da Yeşilevler Mahal-

lesi’nde polis tarafından katledildi.

MMaakkssuutt PPOOLLAATT

1977 Malatya doğumlu. Mücadeleye Malatya Gazi Lisesi’nde
katıldı. Daha sonra Malatya ve İstanbul’da Kurtuluş bürosun-
da çalıştı. Nurtepe gecekondu halkının örgütlenmesinde ye-
raldı. Defalarca gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı. 19 Aralık 2000
katliamı karşısında tereddütsüz feda savaşçısı olmak istedi.
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 meyda-
na gelen patlama sonucu şehit düştü. 

fifieennggüüll AAKKKKUURRTT

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

An›lar› Miras›m›z

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.MMuussttaaffaa

AALLBBAAYYRRAAKK

MMeettee NNaazz››mm
DDÖÖLLEEKK

Kuruldu¤u günden bu yana böy-
leydi bu; nerede bir direnifl
varsa, orada oldu hep. Duydular
ki, ö¤renciler yürüyor, davul-
lar›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, memur-
lar›n eylemlerinde, yoksul gece-
kondu 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 iflgal-
lerde. Mitinglerde onun marfllar›yla
sarst›k meydanlar›, pikniklerde onun
türküleriyle halay çektik.. 

12 HHaziran’da YYine GGrup
Yorum’la OOlaca¤›z

Grup Yorum 25 Y›ld›r Hep Oldu¤u Gibi
Kavgan›n Ortas›nda, Halk›n›n Yan›ndayd›

Ankara’ya Yola Ç›k›fl

Tarih: 17 May›s 2010

Toplanma YYeri:
Kartal Meydan› - ‹stanbul

Toplanma SSaati: 13.00



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
32 Katyn katliam› da sizin

eseriniz, Katyn yalan› da

35 Bu devlete çocuk emanet
edilmez...

36 Gençlik
Federasyonu’ndan:
Taksim bizimdir
Zafer flehitlerimizindir

37 Sorunlar›m›z
Çözümlerimiz:
Kariyer günleri

38 Bu kavgada biz de var›z...
39 Gençlik  ve örgütlenme

kurultay› yap›ld›...
41 Para ve bilgi... Para ve

e¤itim
42 Gençlikten haberler...
43 Ö¤retmenimiz: Basit ve

sade düflünece¤iz  ama
asla yüzeysel de¤il...

45 Çocuklar,  tecrit  zulmüne

4 1 May›s Alan› zaferdir!
Zaferimizi büyütmeliyiz

6 32 y›l sonra
kazanman›n
coflkusuyla
Taksim’deyiz...

13 ‹llerde 1 May›s
kutlamalar›... 

14 1 May›s bayram  de¤il

kavga günüdür..

16 AKP vermedi Taksim’i
söke söke ald›k...

18 Devrimcilersiz 1 May›s
olmaz...

20 Yürüyor k›z›l sancakl›lar...

23 Adalet: Dava aç›yorsunuz
da ne oluyor?

24 Devrim ‹‹çin DDevrimci
Okul: Kazanmak...

28 Taksim bizimdir...

isyan etti...

46 Savaflan KKelimeler:
Normalleflme!

47 Edirne linç davas›yla  ilgili
röportaj...

48 Haberler...

49 Yürüyüflte TTek YYol: Ça¤dafl
sendikac›l›¤› terkedin! S›n›f
ve kitle sendikac›l›¤›na
dönün!

50 Devrimci MMemur Hareketi:
Güvencesizli¤e karfl› çözüm
örgütlü ve militan mücadele
anlay›fl›ndad›r...

51 Emperyalist tekellerin
hayvanc›l›¤› tasfiye
politikas›...

52 Nas›l BBir Yaflam:
Hayallerimiz Düfllerimiz...

53 Avrupada YYürüyüfl:
Avrupa’da 1 May›s...

56 Yeni DDe¤inmeler...

58 AKPlileflen ak›ll› solculuk...

59 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

Yaflas›n 1 May›s!

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 engel-
leyen, tecrit politikalar›nda ›srar
eden  AKP iktidar›d›r.
Halklar›m›z›n bafl› sa¤olsun.



Yüzbinler ak›yor 1 May›s Ala-
n›’na; yüzbinlerin içine Cephe-

lilerin 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 so-
kaklardan yüzbinler geçiyor... Tak-
sim’in miting için ayr›lan alan›na
s›¤may›p taflan kitle, “elveda prole-
tarya” diyen teorik sefalete meydan
okuyor. Uzay›p giden k›pk›z›l kor-
tejiyle alanda devrimi ve sosyalizmi
temsil ediyor Cephe. Kortej yürü-
yüfl boyunca emekçiler taraf›ndan
sar›l›p sarmalan›yor. Kortej mey-
danda o ana kadar ve o andan sonra
kimseye gösterilmeyen bir sahip-
lenmeyle karfl›lan›yor. Biliniyor ki,
ak›p gelen o kortej, o alanda olmay›
en fazla hakedenlerdendir. Dalc›-
lar’›n kortejidir o. 122 flehidin kor-
tejidir. Day›’n›n, Mahir’in korteji-
dir. O kortej, umudun kortejidir. 

Halk Cephesi’nin 1 May›s önce-
sinde da¤›tt›¤› bildiri, ““TTAAKK--

SS‹‹MM’’‹‹ DD‹‹RREENNEERREEKK KKAAZZAANN--
DDIIKK,, KK‹‹TTLLEESSEELLLL‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZLLEE
ZZAAPPTTEEDDEELL‹‹MM!!”” 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 zafer-
dir. Güler Zere’yi tahliye ettirdi¤i-
mizde belirtmifltik. Daha büyük ka-
zan›mlar elde edebilir, daha büyük
zaferler kazanabiliriz. Bu gücümüz
var. Halka güvenmeliyiz. Halka gü-
venen ve birlik olabilen bir sol, bu-
günkünün ötesinde bir güç olabilir
ve mücadelenin önünü açacak so-
nuçlar yaratabilir. 

1989 1 May›s’›nda elde tafl yürü-
yen 5 bin Mehmet, üç yüz bin

Mehmet’in yolunu açm›flt›r. Siyasi
mücadelenin özü de budur. Kitlele-
re güvendik. Do¤ru politikalar›n er

geç kazanaca¤›na inand›k. ‹nanc›m›-
za, güvenimize, kararl›l›¤›m›za sal-
d›rd› oligarfli. Düzen sendikac›l›¤›y-
la, 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 kazan-
d›k. 1 May›s yasallaflt›. 1 May›s Ala-
n›’n› kazanaca¤›m›za da inand›k, o
do¤rultuda ›srarl›, kararl› bir müca-
dele sürdürdük. Militanca çat›flmak-
tan, solun birli¤ini sa¤lamaya kadar
mücadeleyi her aç›s›dan, her cephe-
den büyütmeye çal›flt›k. 

Bütün bu aflamalar boyunca, Tür-
kiye solunun büyük bir bölümü

büyük zigzaglar çizdi. Kitle çizgisi
ad›na, s›n›ftan kopmama ad›na, alan
saplant›c›l›¤› yapmama ad›na, dü-
zen sendikac›lar›n›n, hatta Türk-
‹fl’in kuyru¤una tak›lmak savunul-
du. Statülerde diretildi. Oligarflinin
çiçek tekmeleme, cam çerçeve k›r-
ma demagojisinin etkisi alt›nda “tafl
atanlarla birlik olmay›z” denilip
düzen güçlerine gidildi. 2004’te ol-
du¤u gibi, bir yanda Saraçhane’de
yap›lan mitingle statüler parçalan›r-
ken, statüleri perçinlemek üzere
Türk-‹fl’e yedeklenenler oldu.

Bütün bu tart›flmalar, flimdi art›k
bir yan›yla afl›lm›fl durumunda-

d›r. Y›llarca 1 May›s’› reddeden,
sonraki y›llar boyunca 1 May›slar’›
en geri çizgiye çekmeye çal›flan, da-
ha geçen y›l, Taksim’de 1 May›s’›n
kutlanmas›n› istemek provokasyon-
dur diyen Türk-‹fl’ten Hak-‹fl’e, Me-

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 elefl-
tiren, biz çat›fl›rken Ça¤layan’da ve-
ya Kad›köy’de Türk-‹fl’in yede¤inde
1 May›s kutlayan kitle kuyrukçular›-
n› 1 May›s Alan›’na toplayan bir po-
litika hayata geçirilmifltir. 

1May›s 2010, solda bir rehavetin
kayna¤› olmamal›d›r. Kimileri,

Taksim’in aç›lmas›n› demokratik-
leflme yolunda önemli bir ad›m diye
adland›rd›lar. Böyle bir fley yoktur.
Taraf gazetesi, 2 May›s günü, 1 Ma-
y›s eylemini flu bafll›kla duyurmufl-
tu, “Bu tabumuz da sizlere ömür”...
‹ktidar yalakas› bir bafll›k oldu¤u
aflikar; fakat biz bafll›ktaki as›l yan-
l›fla dikkat çekmek istiyoruz. Ülke-
mizde yasaklar›n yar›n yine olma-
yaca¤›n›n garantisi olmad›¤› gibi,
yar›n 1 May›s 1977 katliam› gibi
katliamlar› yaflamayaca¤›m›z›n da
bir garantisi yoktur. BBuuggüünn oollmmaadd››,,
yyaarr››nn oollmmaayyaaccaa¤¤››nn››nn ggaarraannttiissii
nnee?? 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? Döne-
min baflbakan› Süleyman Demirel
yafl›yor. Hangi iktidar, hangi yarg›
Demirel’e 1 May›s katliam›n› sor-
du? .. Taksim’in 1 May›s mitingleri-
ne aç›lmas›, haklar ve özgürlükler
mücadelesinde bir kazan›md›r. 

1May›s Alan›’ndaki kitlesellik çok
önemlidir, büyük bir güçtür, bü-

yük bir moral olmufltur tüm devrim-
ciler ve halk için. Ama solda bu da
bir rehavete yolaçmamal›d›r. 1 Ma-
y›s Alan›’n› dolduran yüzbinler, bi-
ze daha çok çal›flmam›z, daha çok
sorumluluk üstlenmemiz, daha id-
dial› ve daha güvenli olmam›z ge-
rekti¤ini hat›rlat›yor. 1 May›s Ala-
n›’na akan yüzbinler, gücümüzdür.
Kitleleri örgütlemek zorunday›z. 

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.

1 May›s Alan› Zaferdir...
Zaferimizi Büyütmeliyiz

4

Yürüyüfl

9 May›s
2010

Say›: 215

‹fiTE 1 MAYIS ALANI  



2010 y›l›n›n 1 May›s’›nda ‹stan-
bul Taksim Alan›’na bakanlar›n

görece¤i, emperyalizmin ve oligar-
flinin bütün sald›r› ve imha politika-
lar›na ra¤men devrimci mücadele-
nin ve halk›n bu mücadeleye kat›l›-
m›n›n bitirilemedi¤idir. 1 May›s
Alan›’nda görülen, devrimin yenil-
mezli¤i ve sosyalizm ideolojisinin
yok edilemeyece¤idir. O alan, bu-
nun tart›fl›lmaz kan›t›d›r. 

Solun büyük bir bölümü yeni bö-
lünmeler, parçalanmalar yaflar,

ideolojik veya örgütsel krizler için-
de bocalarken, Cephe, kitlesellefle-
rek ç›k›yor 1 May›s Alan›’na. Bu,
kendili¤inden meydana gelmifl bir
sonuç olmad›¤› gibi, bir güne ilifl-
kin bir görünüm de de¤ildir. 

K›z›l bir nehir gibi yürüyen o
kortej, y›llar›n eme¤idir, on-

y›llar boyunca ödenen bedellerdir,
do¤ru devrimci önderliktir, Çifte-
havuzlardan Çaytafl›’na, Sibel Yal-
ç›n direniflinden Eminönü iflçileri-
nin direnifline, Gazi ayaklanmas›n-
dan ölüm oruçlar›na kadar say›s›z
direnifl destan›n›n ürünüdür.. Bü-
yük bir kesim erirken biz güçleniyor-
sak, bu direnifl çizgisinin istikrar›,
kararl›l›¤›, kesintisizli¤i sonucudur.

Bu sonucun yarat›lmas› esas ola-
rak ideolojimizin, en zor koflul-

larda bile halka ve harekete güveni-
mizi, devrimi inanc›m›z› kaybetme-
memiz, oligarflinin tüm imha politi-
kalar›na ra¤men devrimci çizgimiz-
den vazgeçmememiz, her koflul al-
t›nda direnmeyi ve örgütlenmeyi
sürdürmemizle mümkün olmufltur. 

1May›s 2010’un önemli kazan›m-
lar› olacakt›r. 1 May›s Ala-

n›’ndaki o tablo, ssoolluunn 11 MMaayy››ss’’››
öörrggüüttlleeyyeenn ggeerrççeekk ggüüçç oollmmaass››,,
provokasyon demagojilerini, dev-
rimcilere yönelik “terör” demagoji-
lerini bofla ç›kartm›flt›r. 1 May›s
2010, devrimcili¤in ve devrimci
mücadelenin, halk›n gözünde yeni-
den daha meflru ve hakl› bir zemine
oturmufl olmas› aç›s›ndan önemli-
dir. Kuflku yok ki, o kortejlerde yü-
rüyenlerin siyasi kimli¤ini herkes
biliyordu. Ama onbinlerin, yüzbin-
lerin meflrulu¤u, “terör örgütü, ya-

sad›fl› örgüt” söylemini daha bafltan
etkisizlefltirmiflti ve bu nedenle fa-
flist, gerici bas›n dahi, bu kez bu
söylemlere fazla baflvuramad›. 

Orak çekiçlerin ç›kar›ld›¤›, isim-
lerin de¤ifltirildi¤i, söylemlerin

yumuflat›ld›¤›, renklerin bile k›z›l-
dan baflka renklere do¤ru yer de¤ifl-
tirdi¤i koflullarda, Cephe kortejinin
k›z›ll›¤›, yaln›zca “görsel” bir un-
sur olmay›p devrim ve sosyalizm
kararl›l›¤›n›n ifadesidir. Bu kararl›-
l›¤›n simgeleri, onbinlerin, yüzbin-
lerin sayg›s›, sempatisi ve sahiplen-
mesiyle karfl›lanm›flt›r. 

2010 1 May›s›, 1122 EEyyllüüll ssoonnrraass››--
nn››nn eenn kkiittlleesseell ggöösstteerriissiiddiirr. Bu

kitle, salt ekonomik haklar›, salt öz-
lük 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›k-
lar 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›k-
l›klar sonucunda, sosyalizme dair
tereddütleri vard›r, onlar›n tereddüt-
lerini yenmek bizim görevimizdir
ve 1 May›s Alan›’nda gördü¤ümüz
odur ki, onlar buna aç›kt›r.  

2010 1 May›s›, kitleselli¤iyle,
coflkusuyla, alandan yay›lan po-

litik ve ideolojik gücüyle genifl ke-
simleri etkilemifltir. Er geç kazana-
ca¤›z derken, do¤ru devrimci politi-
kalar›m›za ve halka güveniyorduk.
Bu 1 May›s, soolluunn kkeennddiinnee vvee hhaall--
kkaa güvenini pekifltirirken,, hhaallkk››nn
ddaa ssoollaa ggüüvveenn dduuyymmaass›› aaçç››ss››nnddaann

öönneemmlliiddiirr.. 

‹deolojimize, politikalar›m›za ve
halka daha çok güvenmeliyiz. Bu

güven, bize, devrimimizin karfl›
karfl›ya oldu¤u tüm zorluklar›n üs-
tesinden gelecek gücü verecektir.
Do¤ru politikalarda ›srar etti¤imiz-
de, kitlelerin zamanla bu politakaya
sahip ç›kt›¤›n› gördük. Halka güve-
nerek politika yapman›n do¤rulu¤u,
gelece¤i kazanmadaki gücü, bir kez
daha kan›tlanm›fl oldu. DDoo¤¤rruu ppoollii--
ttiikkaallaarr vvee mmüüccaaddeelleeddee ››ssrraarr kkaa--
zzaanndd››rr››rr.. 1 May›s mücadelesi bu-
nun en somut örne¤idir. 

Tüm ilerici, devrimci, demokrat
güçlerin, siyasi hareketlerin ve de-
mokratik kitle örgütlerinin elbette
bu süreçten ç›karacak önemli ders-
leri olmal›d›r. Solun haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi prati¤i, a¤›r-
l›kl› olarak k›sa vadeli, protesto ni-
teli¤ini aflmayan, sonuç al›c› bir
program› ve kararl›l›¤› olmayan bir
pratiktir. Bu yasak savmac› tarz öy-
lesine yerleflmifltir ki, son derece
önemli konularda, onlarca siyasi
hareket birlikler oluflturmakta ve fa-
kat o birli¤in tüm yapt›¤› yapaca¤›
“tramvay dura¤›!”nda iki bas›n
aç›klamas›ndan öteye geçmemekte-
dir. Hay›r, haklar, özgürlükler öyle
kazan›lam›yor, meflrulu¤umuzu gü-
cümüzle, örgütlenmemizle kabul et-
tirmek, ›srar ve kararl›l›¤›m›zla so-
nuç 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 so-
nucudur. Yüzbinleriyle, k›z›l neh-
riyle 1 May›s Alan›’nda gördü¤ü-
müz zaferimizdir. Ama Türkiye
devrimi bununla yetinemez. ‹ktidar›
istiyorsak, zaferimizi büyütmeliyiz.
Meydanlar› de¤il, iktidarlar› zaptet-
menin peflindeyiz. Meydanlar›n
zapt›, o mücadelede mütevazi bir
ad›md›r yaln›zca. 

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.

9 May›s
2010
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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 ola-
n› istiyorduk. 

Sermaye sahipleri ve iflbirlikçi
iktidarlar için de buras› kendi irade-

lerini halka dayatma alan›yd›. 32
y›ld›r yasaklay›p sald›rmalar›n›n
nedeni halk›n kendi iradelerine bo-
yun e¤mesini sa¤lamakt›. Bunun
için 1 May›s Alan›’n› yasaklamak-
la yetinmeyip 1 May›s’› da ya-
saklad›lar. Gözda¤› vermek için
sald›rd›lar, kurflun ya¤muruna

tutarak katlet-
tiler.

Öncelikle
devrimciler
olarak bu sal-
d›r›lar›n kar-
fl›s›nda geri
duramazd›k,
durmad›kta. 1
May›s’ta, 1
May›s Ala-
n›’da bizimdi
ve bizim ola-
na kan-can
pahas›na sa-
hip ç›kt›k.

Panzerlerin, mermilerin, gaz bom-
balar›n›n karfl›s›na elimizde Dal-
c›’n›n toplad›¤› tafllarla ç›kt›k. Oli-

garflinin sald›r›lar›na karfl› diren-
dik. Sar› sendikac›lar›n devrim-
cileri 1 May›s’tan tecrit etme ça-
balar›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 ül-
kenin devrimcileri
olarak, iflçilerle,
emekçilerler ol-
mam›z gereken
yerde, Taksim’e

iler-

l e -
mek üzere
fiiflli Ca-
mii’nin

32 Y›l Sonra Kazanman›n
Coflkusuyla Taksim’deyiz!
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yan›ndayd›k. Bayraklar›m›z, flehit-
lerimizin resimleri ellerimizde.
Kortejimiz disiplini ve görkemiyle
devrime nas›l yürünmesi gerekti¤ini
anlat›yordu. Herkesin gözünün üze-
rimizde 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›y-
la, genciyle, iflçisi, iflsizi, ö¤renci-
siyle umudun ordusunu temsil edi-
yordu. 

Sancak ekibinin hemen ard›nda
Türkiye devriminin önderleri Mahir
ve Day›’n›n resimleri tafl›nd›. Fizi-
ken aram›zda olmasalarda önderle-
rimiz devrime giden yolda her za-
man yaratt›klar› de¤erlerle, ö¤ret-
tikleriyle yan›m›zdayd›. Bu alan›
kazan›rken verilen mücadelede ol-
du¤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” pankar-
t›yla Umudun Çocuklar› vard›. 

Devam›nda da ailelerimiz, genç-
lerimiz devrim kavgas›nda düflenle-

rimizin resimleri, k›z›l bayraklar ve
Dev-Genç flamalar›yla kortejlerini
oluflturmufltu. Devrimci ‹flçi Hare-
keti’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› gös-
teren pankartlar›n yan› s›ra aral›k-
larla; “1 May›s Alan› Bizimdir,
AKP Vermedi fiehitlerimizle Ka-
zand›k”, “1 May›s 1977 Katliam›-
n›n Sorumlular›n› Bulup Cezalan-
d›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›n-
d›.

32 y›l sonra Taksim yasa¤›n› k›r-
m›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, Hü-
seyin, Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl!” sloganlar›yla yürüyüfle baflla-
yan sancak ekibinin üzerindeydi.
K›z›l sancaklardan bir nehir görün-
tüsüyle Taksim’e do¤ru ak›yordu
adeta. Arama noktas›na gelene ka-
dar sancaklar›n yan›nda onlar› izle-
yen kalabal›kta sanki ayr› bir kortej
gibiydi. Gözleri sürekli sosyalizmin
askerlerini temsil eden tek tiplerin

9 May›s
2010
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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 kendile-
ri sa¤lamak için miting alan›na gir-
di. 

Y›llard›r “güvenlik” bahanesiyle
oligarfli binlerce polisiyle iflçilerin
üzerine sald›rm›flt›. fiimdiyse 100
iflçi polisin bu ifl için görevlendiril-
mifl, zafer iflaretleriyle, sloganlar›y-
la alana giriyordu. ‹flçilerin d›fl›nda
alan kendi bafllar›na gelenlerle kala-
bal›klaflmaya bafllad›.

Alan as›l sahiplerini beklerken
onlar›n daha gelmemesini f›rsat Hü-
seyin 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›n-
dan alan› terk etti.

Saat 11.00 civar›nda ilk olarak
D‹SK’in pankart› ve KESK’in  fla-
malar› fiiflli istikametinden görünü-
yor. ‹flçiler Taksim zaferinin coflku-
suyla “‹flte Taksim ‹flte 1 May›s!”
sloganlar›n› hayk›rarak alandan içe-
ri girdiler. ‹ki sene önce daha bina-
lar›ndan ç›karken gaz bombalar›n›n
ve tazyikli suyun hedefi olan iflçiler
bu kez kortejleriyle, sloganlar›yla

zaferin coflkusunu alana ilk tafl›yan-
lar oldular. 

Sendikalar girmeye bafllad›¤›nda
devrimci yap›lar daha fiiflli Cami-
i’inden fazla uzaklaflabilmifl de¤il.
Devrimci 1 May›s Platformu sendi-
kalar ve odalar›n ard›ndan geliyor. 

Halk Cephesi korteji alana girdi-
¤inde saat 13.00’a gelmiflti. En ön-
de bulunan sancak birli¤i arama
noktas›ndan sloganlarla sancaklar›

indirmeden yürüyüp geçti. Devrim-
ciler “Mahir’den Day›’ya Sürüyor
Bu Kavga ‹flte Buraday›z Yine Bu-
rada, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulu-
fla Kadar Savafl, Tecrite Son, Sohbet
Hakk› Uygulans›n”  sloganlar›yla 1
May›s’ta olmalar› gereken yere, 1
May›s alan› olan Taksim’e girmifl-
lerdi. En önde sancaklarla olufltur-
du¤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› pan-
kartlar›yla donatt›lar. ‘77’de aç›lan
Dev-Genç pankart›n›n resminin bu-
lundu¤u pankartta an›ta as›ld›. Pan-
kart›n alt›nda Dev-Gençliler “As-
ya’n›n Bat›s›nda Dev-Gençliler
Hayk›r›r” marfl›n› söylediler. 

Alana fiiflli d›fl›nda, Dolmabahçe
ve fiiflhane istikametinden de yürü-
yüfller olmufl ve girmek isteyen yüz-
binlerce kifli vard›. Bu yüzden geç
girmifltik. Alanda ö¤rendik ki biz
gelmeden direnen Tekel iflçileri, di-
renifli k›rmak için elinden geleni ya-
pan sendika baflkanlar›n› protesto
etmifl, konuflma yapmak isteyen
Türk-‹fl Baflkan› Mustafa Kum-
lu’nun konuflmas›na izin  verme-
mifllerdi. ‹flçilerin tepkisi üzerine
Kumlu çareyi alan› terk etmekte
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bulmufltu. ‹flçilerin kürsüyü k›sa sü-
re 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 ko-
nuflma yapt›lar.

“‹flkencede ser verip s›r verme-
yen ‹brahim Kaypakkaya’y›, dara-
¤açlar›na gülümseyerek ç›kan De-
niz Gezmifl’i, Yusuf Aslan’›, Hüse-
yin ‹nan’›, yi¤it Hüseyin Cevahir’i
ve Mahir Çayan’›, ad›n› anamad›-
¤›m tüm devrim flehitlerini selaml›-

yorum” diyerek

k o -
nuflma-
s›na baflla-
yan Evren;  pa-
ras›z e¤itim hakk›-

m›z için, paras›z sa¤l›k için, adalet
için burada olduklar›n› söyledi. Ev-
ren sermaye sahiplerine anlad›klar›
dilden konuflmak gerekti¤ini belir-
terek 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 konuflma-
s›nda “1 May›s 1977, Marafl, Ço-

rum, Sivas katliamc›lar› yarg›lan-
madan, kay›plar›n hesab› verilme-
den, Türkiye yeni bir sayfa açamaz”
dedi.

Yap›lan konuflman›n ard›ndan,
yurtd›fl›ndan yabanc› sendikalardan
80 kifliyi temsilen bir konuflma ya-
pan Mehmet Aksoy, “An›t› dillendi-
rebilseydik, 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 pa-
has›na kavgan›n türkülerini söyle-
yen Grup Yorum ç›kt›. “Hiç kimse-
nin bize bahfletmedi¤i, kan›m›zla,
can›m›zla kazand›¤›m›z 1 May›s
Alan›’nday›z. Bunun coflkusuyla
hepinizi selaml›yoruz” diyen Yo-
rum üyelerinin söyledi¤i türküler
eflli¤inde halaylar çekildi. 

Yorumun konseri s›ras›nda Dev-
rimci 1 May›s Platformu’nun da
aç›klamas› okundu. Metinde “77
den beri burada flehit düflenleri tek
tek anmak için, devrime, sosyaliz-
me olan inanc›m›z› hayk›rmak için
buraday›z” denilen aç›klaman›n ar-
d›ndan Çav Bella marfl›yla miting
sona erdi.

9 May›s
2010
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1 May›s’tan günlerce önce ba-
s›nda, televizyonda 1 May›s’a ilifl-
kin olarak, “pp rroovvookkaassyyoonn oollaaccaakk
mm››??”” sorular› ve tart›flmalar› ile
adeta devrimciler zan alt›nda b›ra-
k›lmaya çal›fl›ld›.

Neredeyse a¤z›n› açan, her
cümlesinin bafl›nda provokasyon-
dan söz etti. KKiimm yyaappmm››flfltt››,, nniiyyee
yyaappmm››flfltt››,, nneelleerr oollmmuuflflttuu... bu soru-
lar cevaps›z b›rak›larak, yaflananlar
belirsizlefltirilerek halk korkutul-
maya çal›fl›ld›.

1 May›s öncesi halk yine provo-
kasyon beklentisi içine sokuldu.
Sanki 1 May›s için y›llarca müca-
dele eden emekçiler, iflçiler, genç-
ler, devrimciler her 1 May›s’ta pro-
vokasyon yap›yordu?

Peki her 1 May›s’ta provokas-
yon olduysa, bunu yapan kimdi?

Hem provokasyon
ne demekti 1 May›s-
larda?

Asl›nda bu soru-
lar›n cevab›n› 1 Ma-
y›s’a kat›lanlar çok

özlü ve çok aç›k bir biçimde verdi-
ler. Kimi televizyon kanallar›n›n 1
May›s sonras› yapt›¤› röportajlarda
1 May›s’a kat›lanlardan baz›lar›
flöyle diyordu:

- “AAllaannddaa ppoolliiss yyookk,, ggöörrüüyyoorr--
ssuunnuuzz oollaayy ddaa yyookk.....” 

- “MMüüddaahhaallee oollmmaadd››¤¤›› ssüürreeccee
oollaayy ddaa oollmmaazz””. 

1 May›s 2010’da bas›n›n deyi-
miyle “oollaayy yyookkttuu..”” ““OOllaayy yyookk--
ttuu””,,  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 Ma-
y›s 1977’de emekçileri, halk› tara-
yan, halk›n üzerine atefl eden, bom-
ba 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.

OOnnuunn iiççiinn iillllaa ddaa pprroovvookkaattöörr
aarraannaaccaakkssaa bbuu üüllkkeeddee tteekk bbiirr
pp rroovvookkaattöörr vvaarrdd››rr.. OO ddaa ddeevvlleettttiirr..

1 May›slar’da bir provokatör
“ppaarrmmaa¤¤››”” arancaksa, bu parmak,
MM‹‹TT’’iinn,, JJ‹‹TTEEMM’’iinn,, ppoolliissiinn,,
kkoonnttrrggeerriillllaann››nn parma¤›d›r. 

Y›llard›r 1 May›s Alan›’na gi-
den onbinlerce emekçi, oraya “oollaayy
çç››kkaarrmmaakk”” için de¤il, eme¤in mü-
cadele ve dayan›flma günü olan 1
May›s’› kutlamak için giderler. 

Katledenler, sald›ranlar, provo-
kasyon yapanlar, y›llarca burjuva
bas›n› da kullanarak, katlettiklerini
suçlad›lar. Böylece katliamlar›n›
gizlemeye, belirsizlik yaratarak,
halk›n bilincini buland›rmaya çal›fl-
t›lar.

Katledenler onlard›. Yasaklayan
onlard›. Engel olan onlard›. Onlar›n
sald›r›lar›n›n olmad›¤› yerde sorun
da yoktur, ““oollaayy ddaa” yoktur. 

Oligarfli sald›rmay›nca 
provokasyon olmaz!

32 y›l sonra Tak-
sim’e ç›kan Halk
C e p h e l i l e r ’ i n
kortejle 1 May›s
Alan›’na gider-

ken duygular›n› sorduk:

EElliiff ÖÖzzddeenn::
Ankara’dan ge-

liyorum. Yafl›m 20
ö¤renciyim.

Tabiki çok he-
yecanl›y›m 32 y›l
sonra buraya ç›k-
man›n heyecan›
var. Buras› bizim

flehitlerimiz sayesinde kazan›ld›.
Direnenler sayesinde kazan›ld›, o
yüzden bunun heyecan›n› yafl›yo-
rum. 

Daha önce 1 May›s’a kat›lm›fl-
t›m ama Halk Cephesi ile buraya
kat›lmak ayr›cal›k diye düflünüyo-
rum. Bizim kitleselli¤imiz ve dire-
nenlerle birkte burda  olmak ger-
çekten farkl› bir duygu yarat›yor in-

sanda. 

‹‹ssmmaaiill CCeennggiizz
MMuummccuu::

Mesle¤im Es-
nafl›k Ankara’dan
geliyorum.

Katliam›n ya-
fland›¤› sene ben
daha do¤mam›flt›m,
katliamdan sonra
do¤dum. Tabii hep o günün an›la-
r›yla büyüdük. fiimdi yafl›m 33
Otuz üç y›l sonra meydana girece-
¤iz bu benim için çok büyük bir an-
lam ifade ediyor. Bügünde burda
olmak bu kadar flehitlerden bedel-
lerden sonra meydana gelmek çok
büyük bir anlam ifade ediyor. Halk
Cephesi kortejiyle beraber meydan-
da olaca¤›z. Bir Halk Cepheli ola-
rak çok mutyum guruluyum. Halk
Cepheli kimli¤imizin yan› s›ra Fe-
nerbahçeli olarak da geldik. Va-
mosbiyen gurubundan›z. 

Vamosbiyen gurubu olarak Halk

Cephesi kortejiyle beraber
olmak istedik. Arkadafllar›-
m›z farkl› kortejlerde de
var. Alanday›z, Fenerbahçe-
lilerin 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

RR››ffaatt
YY››lldd››rr››mm ::

B u r s a ’ -
dan kat›l›-
yor, 34 ya-
fl›nda, iflçi.

Tek cüm-
leyle söylü-
yorum 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 yeni-
den alt›n› çiziyoruz.

1 May›s
Röportajlar›
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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›k-
m›fl, yarg›s›z infaza dönüflmüfl du-
rumdad›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 devrimci-
ler, meflhur fiiflhane  yokuflunu a¤›r
a¤›r ç›kmaya bafllar.

Hedef Taksim’dir.

Önlerinde uzun bir mesafe var-
d›r.

Yüreklerde Kazanc› yokuflunda
hayatlar›n› kaybeden 36 can.

Güvenlik güçleri derhal müda-
hale 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 ‹stan-
bul’un bir baflka yokuflunda, M.
Akif Dalc› hayat›n› kaybetmek üze-
redir.

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 bilincin-
dedir.

“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 Tak-
sim’den vazgeçer.

Bugün Taksim 1 May›s alan› ol-
du ise, 500.000 emekçi, genç, dev-
rimci, ö¤retmen alan› doldurdu ise,
bu coflkunun perde gerisinde M.
Akif Dalc›lar’›n hayatlar›, mücade-
le perspektifleri vard›r.

‹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 azimle-
rini art›ran.

1 May›s 2010’da alanda,

1 May›s alan›nda M. Akif Dal-
c›’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.

GGüüllhhaann KKoorrkkuutt ::
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--

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. 

AAyyggüüll ÖÖrrss::
‹ s t a n --

bul’dan kat›l›--
yorum. 48 ya--
fl›nday›m ve
emekliyim

M u t l u y u z
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.

1 May›s
Röportajlar›
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Dünya’da  1 May›s 
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.

� KKüübbaa: 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.
� AAllmmaannyyaa:: Baflkent Berlin'de,
binlerce kifli 1 May›s’ta faflist Ulu--
sal Demokratik Parti (NDP) tarafta--
r› neonazileri protesto etti.
� YYuunnaanniissttaann:: Baflkent Atina'da
kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›n›
protesto eden iflçilere, kamu emek--
çilerine ve gençli¤e karfl› polis göz

yaflart›c› gaz kulland›. Göstericiler
de polisin sald›r›s›na tafl ve molotof
kokteylleriyle karfl›l›k verdi.
� ‹‹ssvviiççrree:: Zürih kentinde sendi--
kalar ve iflçiler  ‹sviçre bankalar›n›n
afl›r› primlerini protesto ederken,
polis tazyikli su s›karak sald›rd›.

� EEnnddoonneezzyyaa:: 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.
� VVeenneezzuueellaa:: 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

bilim sektörü çal›flanlar›, keza ba--
l›kç›lar ve kamu emekçileri de Ka--
rakas merkezinde toplanan emekçi--
ler aras›ndayd›.

� PPeerruu:: 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.

� fifiiillii:: Atl› polis güçleri Santia--
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›.
� RRuussyyaa:: 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.

SSeemmiihhaa
EEyyiilliikk

A n k a --
ra’dan, 45
yafl›nda e-
mekli.

7 7 ’ y i
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

gibi hisediyorum. Duygular›m bun--
lar.

SSaammeett
DDoo¤¤rruu

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

payda Halk Cephesi’nindir. 

DDoo¤¤aann TTaann 
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.

1 May›s
Röportajlar›
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‹stanbul d›flanda Anadolu’nun
çeflitli illerinde de 1 May›s kutla-
malar› yap›ld›. 

AAnnkkaarr aa’’ddaa 1 May›s Talatpa-
fla Bulvar›’ndan S›hh›ye Meydan›-
na yürüyen yaklafl›k 15 bin kifli
Abdi ‹pekçi Park›’n›n önünde bir
araraya geldi. 

‹‹zzmmiirr’’ddee yap›lan eylemde üç
ayr› kontrol noktas›ndan miting ya-
p›laca¤› Konaktaki Gündo¤du
meydan›na girildi. Eylemde;
“AKP’ye Kul, Sermayeye Köle Ol-
mayaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

AAddaannaa:: Mimar Sinan Aç›kha-
va Tiyatrosu önünde bir araya gelen
yaklafl›k on bin kifli iki koldan ‘Her
yer TEKEL her yer direnifl’, ‘Genel
Grev, Genel Direnifl’ sloganlar› ata-
rak, U¤ur Mumcu Meydan›na ka-
dar yürüdü. 10 bine yak›n kiflinin
kat›ld›¤› 1 May›s’ta 26 May›s’ta
yap›lacak genel grevi flimdiden ör-
gütleme ça¤r›s› yap›ld›.

DDeenniizzllii: Ac›payam Gençlik
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-

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 ka-
t›ld›. Yürüyüfl esnas›nda “Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl, Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim, Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n
Dev-Gençliler, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

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

AAnnttaallyyaa:: KESK, D‹SK ve
Türk-‹fl taraf›ndan TRT Kavfla-
¤›’ndan Güllük Caddesi boyunca
Haflim ‹flcan Park›’na kadar
yürüyüfl yap›ld›. Kürsü kurulup mi-

ting alan›na çevrilen Haflim ‹flcan
Park›nda ve Konyaalt› Caddesi’yle
Güllük Caddesi’nin kesiflti¤i kav-
flakta halaylar kurulup marfllar söy-
lendi. 

KKaayysseerrii:: Befl ayr› noktadan
yürüyüfle geçen çeflitli örgütler
Cumhuriyet Meydan›’nda topland›.
Eyleme yaklafl›k 2 bin kifli kat›ld›. 

EEddiirrnnee:: Edirne 1 May›s Plat-
formu üyeleri kendi aralar›nda fikir
ayr›l›¤› yaflay›nca üç ayr› yerde 1
May›s kutland›. 

BBuurrssaa’’ddaa;; iflçilerin yan› s›ra
Gökkufla¤› ve Travestiler Derne¤i
üyeleri de kat›ld›. 

BBaattmmaann:: BDP’nin organize
etti¤i 1 May›s mitingine Diyarba-
k›r, Mardin, fianl›urfa, ve Siirtten
kat›lanlar oldu. 

SSiinnoopp:: Demokrasi Platformu’-
nun organizasyonuyla 1 May›s dü-
zenlendi

ÇÇoorruumm’’ddaa yap›lan 1 May›s
kutlamas›na binlerce kifli kat›ld›

Halk Cepheliler 1 May›s’a günler
kala yapt›klar› çal›flmalarla 1 May›s
haz›rl›klar›n› da tamamlad›lar. 

‹‹ssttaannbbuull’da Gülsuyu Mahalle-
si Son Durak’ta toplanan Halk Cep-
heliler önce burada halaya durdular.
Daha sonra sloganlar eflli¤inde ve
önde bir araçla ça¤r› yaparak hey-
kele do¤ru ellerde k›z›l bayraklarla
yürüyüfle geçtiler.  Mahalleye ko-
nufllanan iki akrep, onlarca çevik
kuvvet ve sivil polisler halk› kor-
kutmaya çal›flsada 1 May›s coflku-
sunun önüne geçemedi. 

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 ya-
parak 1 May›s’ta Taksim’de olma
ça¤r›s› yapt›lar

HHaattaayy'›n Samanda¤ ‹lçesi’nde
Halk Cepheliler 29 Nisan’da çarfl›
merkezde kufllama yapt›. CHP bina-
s›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  Saman-
da¤ merkezde 1 May›s ça¤r›s› ya-
pan pullar yap›flt›rd›lar.

MMeerrssiinn çarfl› merkezinde 30
Nisan “1 May›s Bizimdir AKP Ver-
medi fiehitlerimizle Kazand›k" ve
"Tüm Türkiye'den Taksim'e 1 Ma-
y›s Alan›na Yürüyelim" yaz›l› pul-
lar yap›t›r›larak 1 May›s flehitleri
selamland›.

MMuu¤¤llaa'da ö¤rencilerin yo¤un-
lukla yaflad›¤› Kötekli Mahalle-
si’nde yaz›lama, pul ve kufllama ya-
p›ld›. 25 Nisan günü yap›lan “1 Ma-
y›s'ta Taksimdeyiz” günün ilk ›fl›k-
lar› ile birlikte polis taraf›ndan silin-
meye çal›fl›ld›.

29 Nisan günü yine Kötekli Ma-
hallesi’nde 2000 adet kufl ve 30 ta-
ne pul yap›ld›.

Son Güne Kadar 1 May›s’ta
Taksim’de Olma Ça¤r›s› Yap›ld›

‹llerde 1 May›s
Kutlamalar›
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Eski bir kavgad›r bu. Önce 1
May›s’› tümden unutturmak istedi-
ler, 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 bayra-
m›, çiçek bayram› deyip durdular. 

Çarp›tmalar› aflt›k, yasaklar› afl-
t›k, alanlardaki iflgalleri aflt›k ve
kavgas›yla, öfkesiyle, s›n›fsall›¤›yla
1 May›slar’› yeniden yaratt›k. Alan-
lar› yeniden kazand›k. 

1 May›s Alan›’nda yeniden yüz-
binler olduk... Sanki tarih tekerrür
ediyordu burjuvazi aç›s›ndan.
1976’dan bu yana, katliamlar, ya-
saklar, iflgaller, demagojiler, tehdit-
ler, gaz bombalar›, herfley bofla git-
miflti adeta burjuvazi aç›s›ndan... ‹fl-
te 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, en-
gellemekten vazgeçmeyecekti burju-
vazi. 1970’lerdeki gibi, alanlarda yüz-
binler oldu¤umuzun alanda k›z›l bay-
raklar› dalgaland›rd›¤›m›z günün er-
tesinde, bafllad›lar demagojilere. 

Sanki burjuvazinin çeflitli sözcü-
leri, kalemflörleri anlaflm›flt› o ge-
ce... O k›z›ll›¤›, o devrimci damga-
y›, emekçilerin yoksullu¤unu, so-
runlar›n› görmezden gelip, “bay-
ram” diyeceklerdi; bayram!

Bahar› yok, çiçe¤i yok bu kez,
ama yine “bayram” diye dayatmaya
devam ediyorlar. 11 MMaayy››ss AAllaann›› zzaa--
ffeerriimmiizzii,, kkllaassiikk bbaayyrraamm ssööyylleemmllee--
rrii iiççiinnddee bboo¤¤mmaakk iissttiiyyoorrllaarr bbuu
kkeezz.. ‹‹zziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz.. 

3355 ööllüümmüüzz yyeerrddee yyaattaarrkkeenn 
mmii bbaayyrraamm??

Bayram ha! 1 May›s için toplan-
d›¤›m›z meydanda, 35 ölümüz ya-
tarken ve adalet yerini bulmam›fl-
ken, nas›l bir bayram olacak bu? 

YY››¤¤››nn bbaakkaall››mm cceesseettlleerrii oo mmeeyy--
ddaannaa,, nnee ggöörreecceekkssiinniizz??

CNN Türk’ün 1 May›s günkü
yay›n› durmaks›z›n flu iki spotla ve-
rildi: “Taksim’de Bayram havas›

1 May›s’ta Bayram havas›”
“Burçak tarlas›” eflli¤inde sunulu-

yordu 1 May›s haberleri. ““DDeevvlleett iinnaa--
dd›› bb››rraakktt››,, TTaakkssiimm flflöölleenn aallaann›› oolldduu””
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 cofl-
kusuyla çekilen halaylar vard›; ama
CNN’nin ve onun sözcüsü oldu¤u
burjuvazinin anlad›¤› anlamda bir
bayram yoktu. Çünkü alandaki se-
vincimize, coflkumuza efllik eden
devrim sloganlar›yla, hesap sorma
sloganlar›yd›. Çünkü CNN’ciler
unutmufl olabilirdi ama, Alandaki
yüzbinlerce emekçi, o mmeeyyddaannddaa
yyaattaann ööllüülleerriinnii hiç unutmam›flt›.
Esas›nda islamc›s›, laikiyle tüm
burjuva bas›n›n, tüm iktidar sözcü-
lerinin meydandaki o görkemli tab-
loyu görür görmez, “bayram” söy-
lemine bu kadar flevkle sar›lmalar›
bofluna de¤il. Alanda devrimi ve
sosyalizmi görmüfllerdi yeniden.
Korkmufl, ürkmüfllerdi. “bayram
bayram” türküsünü hep birden söy-
lemeye bafllamalar› da mezarl›ktan
geçerken çal›nan ›sl›¤a benziyor..

1 May›s’› festival-karnaval ha-
vas›na dönüfltürmek, emekçileri hhaa--
ff››zzaass››zzllaaflfltt››rrmmaakktt››rr.. Hesap sorul-

mas›n, kontrgerillan›n katletti¤i 35
emekçi hat›rlanmas›n, Dalc› hat›r-
lanmas›n demektir. O meydan›n
aç›lmas›, devletin inad› b›rakmas›-
n›n de¤il, alan› kazanmakta ›srar›-
m›z›n sonucudur. Bunun için bedel-
ler ödedik. 

Bugün flenlik flamata havas› ça-
lanlar, 1 May›s Alan› için kaç bin
kiflinin iflkencehanelerden, hapisha-
nelerden geçti¤ini biliyorlar m›, kkaaçç
DDeevv--GGeennççllii’’nniinn 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
bbiillmmeekk ddee iisstteemmiiyyoorr,, bbiilliinnmmeessiinnii
ddee iisstteemmiiyyoorrllaarr.. 

“Devlet inad› b›rakt›, alan
aç›ld›.” ‹flte bu kadar basit oldu¤u-
nu düflünsün herkes diyorlar. Ama o
kadar basit de¤il. 

3355 ööllüümmüüzz yyeerrddee yyaattaarrkkeenn,, bbiizz
11 MMaayy››ssllaarr’’›› bbaayyrraamm oollaarraakk kkuutt--
llaammaayyaaccaa¤¤››zz,, bbuu kkaaddaarr aaçç››kk.. 

‹‹flflssiizzllii¤¤iinn,, yyookkssuulllluu¤¤uunn 
bbaayyrraamm›› mm›› kkuuttllaannaaccaakk??

1 May›s’›n tarihsel bir tan›m›
var:

“‹flçi s›n›f›n›n, emekçilerin bbiirr--
lliikk mmüüccaaddeellee vvee ddaayyaann››flflmmaa ggüü--
nnüü..”

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 sorunla-
r›n› dile getirir, bu sorunlar›na çö-
züm ararlar. 

Emekçiler için “bayram” yapa-
cak bir durum yoktur ortada. 

“‹flçi bayram› kutland›” diye
yazd› burjuva bas›nda bir çok gaze-
te. ‹flçiler böyle bir kavram kullan-
m›yorlar pek; ama burjuvazi o gü-
nün “bayram” oldu¤unda ›srarl›. 

1 May›s Bayram De¤il Kavga Günüdür
flenlik, flamata, karnaval de¤il, birlik, mücadele, dayan›flma 
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1 May›s bayram günü olsun di-
yenlere soral›m:

NNeeyyiinn bbaayyrraamm››nn›› yyaappss››nn eemmeekk--
ççiilleerr??

Acaba emekçilere tteekk bbiirr nneeddeenn
gösterebilirler mi?

Taksim’de, 1 May›s Alan›’nda
ve bütün ülkedeki 1 May›s miting-
lerinde yüzbinlerce iflsiz vard›. Bu 1
May›s’›n genç nüfusta iflsizlik ora-
n›n›n yüzde 25.9 oldu¤u bir ülkede
kutland›¤› unutulabilir mi?

NNeeyyiinn bbaayyrraamm››nn›› yyaappaaccaakk iiflfl--
ssiizzlleerr??

1 May›s alanlar›ndaki yüzbinle-
rin belki de yar›s›, açl›k s›n›r›n›n al-
t›ndaki asgari ücrete mahkum edi-
len iflçilerden, sefalet ücretine mah-
kum edilen memurlardan olufluyor-
du. 

AAssggaarrii üüccrreettiinn bbaayyrraamm››nn›› m›
yapacak emekçiler? Yoksa sefalet
ücretinin mi?

Türkiye’de resmen çal›flt›¤› bili-
nen 21.1 milyon emekçinin yüzde
42.3’ü, yani 88..99 mmiillyyoonnuu kkaayy››tt dd››flfl››
çal›fl›yor. Kay›t d›fl›l›k ne demek;
sosyal güvenlik haklar›ndan, sendi-
kal haklardan, asgari ücretten yarar-
lanamamas› demek; yani güvence-
sizlik demek. Emekçiler, ggüüvveennccee--
ssiizz bb››rraakk››llmmaallaarr››nn››nn bbaayyrraamm››nn››
mm›› yyaappaaccaakkllaarrdd››??

Kendilerinin “yolunda” olmakla
övündükleri Avrupa Birli¤i Komisyo-
nu’nun 2009 ‹zleme Raporu diyor ki;
“Türkiye’de sendikal haklar gerçek
anlam›yla tesis edilmifl de¤ildir”. Ör-
gütlenme, toplu sözleflme ve grev
haklar› büyük ölçüde k›s›tlanm›fl du-
rumdad›r. Toplu sözleflmeden yararla-
nan iflçilerin yüzdesi düflüktür; iflçile-
re sendikadan ç›kmalar› için bask› ya-
p›lmaktad›r. SSeennddiikkaass››zzllaaflfltt››rrmmaann››nn
bbaayyrraamm››nn›› mm›› yyaappaaccaakk eemmeekkççiilleerr??

Memurlar›n bugün hala grev ve
toplu sözleflme hakk› yoktur; ssaahhttee
sseennddiikkaa yyaassaass››nn››nn bbaayyrraamm››nn›› mm››
kkuuttllaayyaaccaakk eemmeekkççiilleerr??

Esnek çal›flma dayatmas›n›n, 4-
C dayatmas›n›n, k›dem tazminatla-
r›n›n gasp edilmek istenmesinin,
sendikalaflmak isteyen iflçinin at›l-
mas›n›n, terzanelerde, madenlerde

hiç durmadan emekçileri katleden ifl
kazalar›n›n, direnen iflçilerin s›rt›na
inen ccooppllaarr››nn bbaayyrraamm››nn›› mm›› yyaappaa--
ccaakkllaarrdd››??

‹flte yine söylüyoruz; emekçile-
rin bayram yapmak için bir nedeni
yoktur. Patronlar, yaflamay›, emek-
çiler için zindana çevirmifltir. Bu
zindanda ekme¤i, adaleti, özgürlü-
¤ü kazanmak için tek fley gerekiyor
emekçiye: ‹‹llllee ddee kkaavvggaa!!

AAççll››¤¤››mm››zz,, iiflflssiizzllii¤¤iimmiizz,, yyookkssuulllluu--
¤¤uummuuzz ssüürreerrkkeenn,, eemmppeerryyaalliizzmmee bbaa--
¤¤››mmll››ll››¤¤››mm››zz ssüürreekkeenn,, ffaaflfliizzmm ssüürreerr--
kkeenn,, bbiizz 11 MMaayy››ssllaarr’’›› bbaayyrraamm oollaa--
rraakk kkuuttllaammaayyaaccaa¤¤››zz,, bbuu kkaaddaarr aaçç››kk.. 

SSooll,, 11 MMaayy››ss’’››nn kkaarrnnaavvaallaa 
ddöönnüüflflttüürrüüllmmeessiinnee oorrttaakk 
oollmmaammaall››dd››rr!!

Hürriyet gazetesi, 2 May›s günü
“rengarenk 1 May›s” bafll›¤›yla ver-
miflti 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¤ifltir-
mez. Yaflanan bayramd›.”

Burjuvazi cephesindeki bu “bay-
ram”laflt›rma havas›na, soldan da
kat›lan biri vard›: UUffuukk UUrraass!!
TBMM’deki Anayasa oylamalar›n-
da AKP’ye destek verecek kadar ro-
tas›n› flafl›rm›fl bulunan Uras, 1 Ma-
y›s konusunda da AKP’lilerle ayn›
a¤›zdan bir demeç verdi:

““BBuu 11 MMaayy››ss’’››nn TTüürrkkiiyyee’’nniinn hheerr
ttaarraaff››nnddaa bbiirr kkaarrnnaavvaall hhaavvaass››nnddaa
kkuuttllaannmmaass›› öönneemmllii..”” diyordu Uras

da. 

‹steyen gitsin istedi¤i yerde iste-
di¤i karnaval›, istedi¤i festivali dü-
zenlesin. Ama emekçilerin, ezilen-
lerin 1 May›s’›n› çarp›tmas›n. 

Hürriyet Gazetesi’nden Vahap
Munyar’›n flu sat›rlar› çok uyar›c›-
d›r. Munyar, Türkiye ‹flveren Sendi-
kalar› Konfederasyonu (T‹SK) Tu¤-
rul Kudatgobilik’le konufluyor. 

“- ‹flçi konfederasyonu baflkan-
lar› 1 May›s için sizi Taksim Meyda-
n›’na davet etti mi? 

- Hay›r, öyle bir davet almad›m. 
-Davet etseler gider miydiniz?
- Elbette giderdim.”
Munyar, bu diyalogu flu sözlerle

tamaml›yor: ““11 MMaayy››ss’’›› ppaattrroonn
tteemmssiillcciilleerriiyyllee eell eellee kkuuttllaammaass››,,
bbaammbbaaflflkkaa bbiirr hhaavvaa yyaarraatt››rr......””

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 ara-
dan sonra yeniden meydanda kut-
lanmas› karar›n›n duyuruldu¤u ,
D‹SK bildirisinde flöyle deniyordu:

“1 May›s, birleflti¤inde dünya
emekçilerinin yenilmez gücünü bur-
juvaziye dayatt›¤› ve tüm çal›flanla-
ra 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› sendika-
c›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 so-
rumluluk düflüyor; 1 May›s’› karna-
vala, festivale çevirerek içini boflalt-
ma operasyonuna hiçbir flekilde or-
tak olunmamal›d›r. 1 May›s kortej-
lerimiz, pankartlar›m›z, programla-
r›m›z her fleyiyle burjuvazinin bu
oyununu bozmal›d›r. 

Bayram›, kkarnaval›, 
festivali, bburjuvaziye

b›rakal›m; ssar›
sendikac›lara bb›rakal›m,

çok iistiyorlarsa, UUfuk
Uraslar’a bb›rakal›m. AAma
1 MMay›s’› bb›rakmayal›m. 
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2 May›s günü AKP grup toplan-
t›s›nda konuflan Baflbakan Erdo¤an;
“Kimsenin bu iktidardan kopara ko-
para ald›¤› bir fley yok. Kopara ko-
para alma güçleri varsa 1977'den
beri neredeydiler? Türkiye bu bay-
ram manzaras› için 32 y›l beklemek
zorunda kalm›flt›r. “ diyerek, 1 Ma-
y›s Alan›’n›n aç›lmas›n› kendi ikti-
darlar›na ba¤lad›.

Erdo¤an ve AKP iktidar›, ““SSiizz
aallmmaadd››nn››zz,, bbiizz vveerrddiikk”” diyor. Tak-

sim’in 22 y›ll›k bir mücadele sonu-
cu kazan›lmas›n› Taksim’i hazme-
demiyor.

Biliyor ki, direniflle, büyük be-
deller ödenerek kazan›lan haklar,
örnek olacak, yol gösterecektir.
Korkular› büyüktür.

O nedenle yalan söylemeye, de-
mokrasi nutuklar› atmaya devam
ediyor Erdo¤an. Yine ayn› konufl-
mas›nda 1 May›s zaferimiz ile ilgili
olarak, “TTüürrkkiiyyee''nniinn ççeetteelleerrllee mmüü--

ccaaddeelleessiinniinn bbiirr eesseerriiddiirr” diyerek, 1
May›s Alan›’n›n kazan›lmas›n› kâh
aç›l›m politikas›na, kâh demokra-
tikleflmeye ba¤layarak bu sonucu
halk›n mücadelesinin yaratt›¤›n›
gizleyip, kendilerine maletmek isti-
yor. 

1 May›s Alan›’n›n kazan›lmas›n›
hiç kimse oligarfli içi iktidar kavga-
s› için kullanamaz. Her 1 May›s’ta
emekçilere uygulad›klar› zulüm ile
övünenler, bugün o zaferin sahiple-

AKP vermedi, Taksim’i  ‘söke
söke’ biz aldık

‹ktidarda AKP vard›

‹ktidarda AKP vard›

‹ktidarda AKP vard›

2007

2008 

2009

- 88 yy››llll››kk AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn
yyeeddii yy››ll››nnddaa,, 11 MMaayy››ss
AAllaann›› yyaassaakkll›› vvee iiflflggaall
aalltt››nnddaayydd›› 

- 88 yy››llll››kk AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa,,
ddöörrtt 11 MMaayy››ss;; ppoolliiss
ccooppllaarr››,, ggaazz bboommbbaallaarr››,,
mmeeyyddaannllaarraa ttaaflfl››dd››¤¤››
iiflflkkeenncceelleerrii,, yyaassaakkllaarr››,,
aalltt››nnddaa ggeeççttii

- 88 yy››llll››kk AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa
ddöörrtt,, 11 MMaayy››ss’’ttaa,, BBaaflflbbaa--
kkaann,, ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann››,,
‹‹ssttaannbbuull VVaalliissii,, ‹‹ssttaannbbuull
EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü hhaallkkaa
tteehhddiittlleerr yyaa¤¤dd››rr››pp
ssaalldd››rr››yy›› oorrggaanniizzee eettttiilleerr

-- 22000088 yy››ll››nnddaa 11 MMaayy››ss’’››nn
ttaattiill oollmmaass›› dduurruummuunnddaa
22 mmiillyyaarr TTLL ttuuttaarr››nnddaa iiflfl
kkaayybb››nnaa yyooll aaççaaccaa¤¤››nn››
ssööyylleeyyeenn AAKKPP iikkttiiddaarr›› mm››
TTaakkssiimm’’ii bbiizzee vveerrddii??

-- 22000088 11 MMaayy››ss››’’nnddaakkii ddeevv--
lleett tteerröörrüünnüü ssaavvuunnaann,,
““HHüükküümmeettiimmiizz,, ddeevvlleett
ggeerreekkeennii yyaappmm››flfltt››rr”” ddii--
yyeenn BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann

mm›› bbiizzee TTaakkssiimm’’ii vveerrddii??

-- HHeerr 11 MMaayy››ss’’ttaa,, ‹‹ssttaannbbuu--
ll’’aa uuççaakkllaarrllaa,, oottoobbüüsslleerrllee
ppoolliiss yy››¤¤aann,, ssaavvaaflflaa hhaazz››rr--
llaann››rr ggiibbii 11 MMaayy››ss’’aa hhaa--
zz››rrllaannaann AAKKPP iikkttiiddaarr›› mm››
TTaakkssiimm’’ii bbiizzee vveerrddii??

-- TTaakkssiimm’’ii,, ppoolliisslleerree,, ttooppççuu--
llaarraa,, ppooppççuullaarraa,, ssaarrhhooflfl--
llaarraa,, ››rrzz ddüüflflmmaannllaarr››nnaa
aaççaann,, 11 MMaayy››ss iiççiinn iissee
,,““TTaakkssiimm mmiittiinngg yyaappmmaakk
iiççiinn uuyygguunn ddee¤¤iillddiirr”” ddiiyyee--
rreekk bbuu yyaassaa¤¤›› yy››llllaarrccaa
ssüürrddüürreenn AAKKPP mmii 11 MMaa--
yy››ss’’›› bbiizzee vveerrddii?? 

-- ““AAyyaakkllaarr››nn bbaaflflllaarr›› yyöönneettttii--
¤¤ii bbiirr yyeerrddee kk››yyaammeett kkoo--
ppaarr..”” ddiiyyeerreekk hhaallkk›› vvee
eemmeekkççiilleerrii aaflflaa¤¤››llaayyaann
BBaaflflbbaakkaann mm›› 11 MMaayy››ss
AAllaann››’’nn›› bbiizzee vveerrddii??

TTeekk bbiirr ggeerrççeekk vvaarrdd››rr,,
OONNLLAARR VVEERRMMEEDD‹‹,,
BB‹‹ZZ DD‹‹RREENNEERREEKK,,
ÖÖDDEEDD‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZ
BBEEDDEELLLLEERRLLEE
KKAAZZAANNDDIIKK!!
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rine, “bbiizz vveerrddiikk” diyemezler.
AAKKPP’’yyee flfluunnuu ssoorruuyyoorruuzz bbiizz

ddee:: BBuu kkaaddaarr ddeemmookkrraatttt››nn ddaa 88
yy››lldd››rr ttüümm 11 MMaayy››ssllaarr’’ddaa nniiyyee ttee--
rröörr eessttiirrddiinn??

NNiiyyee 88 yy››lldd››rr TTaakkssiimm’’ii aaççmmaadd››nn
ddaa flfliimmddii aaççtt››nn?? 

BBiirriinncciissii,, devrimcilerin kopara
kopara almas›n› hazmedemiyor.
‹‹kkiinncciissii, bunun halka örnek olmas›-
n› istemiyor. ÜÜççüünnccüüssüü, 8 y›l bo-
yunca 1 May›slar’a sald›ran›n kkeenn--
ddiilleerrii oldu¤unu unutturmaya çal›fl›-
yor. 

Bu tart›flmalar ile ilgili olarak
Baflbakan’a cevap veren D‹SK Ge-
nel Baflkan› Süleyman Çelebi, flun-
lar› söyledi;“GGüünneeflfl bbaallçç››kkllaa ss››vvaann--
mmaazz.. OO zzaammaann BBaaflflbbaakkaann flfluunnuunn ccee--
vvaabb››nn›› vveerrssiinn:: ‘‘88 yy››lldd››rr nneerreeddeeyy--
ddiinn??’’ BBööyyllee bbiirr ggüüzzeellllii¤¤ii nniiyyee yyaaflflaatt--
mmaadd››nn,, nniiyyee bbuu kkaaddaarr zzuullüümm ççeekkttiirr--
ddiinn;; oo zzaammaann,, bbüüttüünn bbuu yyaapp››llaannllaa--
rr››nn ssoorruummlluussuu kkeennddiissiiddiirr..” (Cum-
huriyet, 4 May›s 2010) 

Evet öyledir; 8 y›ld›r 1 May›s-
lar’da kalkan her copun, at›lan her
gaz bombas›n›n sorumlusu
AKP’dir. 

BBiizz aalldd››kk,, ççüünnkküü hhaakkll››yydd››kk
Yalan söylüyor, halk› aldatmaya

çal›fl›yorlar. Halk düflman› AKP ik-
tidar› 8 y›ll›k iktidar› boyunca her 1
May›s’ta “pp rroovvookkaassyyoonn oollaaccaakk””
yalanlar› ile 1 May›slar’› terörize et-
ti

8 y›ll›k iktidar›nda ›srarla, “TTaakk--
ssiimm mmiittiinngg aallaann›› ddee¤¤iillddiirr” dayat-
mas›yla Taksim’i emekçilere, yok-
sul halka, gençli¤e, kamu emekçile-
rine 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 emekçi-
lere düflmand›r...

22 y›ll›k örnek bir mücadele ile
Taksim’in kazan›lmas›n› AKP ikti-
dar› hazmedemedi. Oysa kaç y›ld›r
onbinlerce polisi seferber etmifl,
panzerleri, z›rhl› araçlar›, bombalar›
ile alan› iflgal edip, terör estirmifller-
di.

Emekçilere, iflçilere, yoksullara
öylesine düflman ve kinle doluydu-
lar ki, faflist marfllar› çalan z›rhl›
araçlar› emekçilerin üzerine sürü-
yor, hastaneleri, evleri, iflyerlerini
gaza bo¤uyorlard›.

1 May›s’› kutlamak isteyen, bu-
nun için Taksim’e yürüyen emekçi-
lere, yoksul halka, gençli¤e, panzer-
lerle saatlerce tazyikli su s›k›yor,
emekçileri sivil faflistlere linç ettir-
meye çal›fl›yorlard›. Meydanlarda,
sokaklarda her yafltan insan›n kafa-

s›n›, kolunu baca¤›n› k›rd›lar.. Yer-
lerde sürüklediler.

Bunlar, 50 y›l önce yaflanmad›. 3
y›l önce, 2 y›l önce, 1 y›l önce ya-
fland›... Bunlar› baflka bir güç de¤il,
AKP iktidar› yapt›.

ÖÖrrnnee¤¤iinn 22000077 yy››ll››nn››nn 11 MMaayy››ss
ggüünnüü,, eemmeekkççiilleerriinn,, ddeevvrriimmcciilleerriinn
üüzzeerriinnee ööyyllee ççookk bbiibbeerr ggaazz›› ss››kk››lldd››,,
ggaazz bboommbbaallaarr›› aatt››lldd›› kkii,, ‹‹ssttaannbbuull
ppoolliissiinniinn bbiibbeerr ggaazz›› ssttookkllaarr›› ttüü--
kkeennddii.. TTaakkssiimm GGeezzii PPaarrkk››’’nn›› aass--
kkeerr iiflflggaall eeddeerreekk,, ssaalldd››rr›› iiççiinn hhaazz››rr
ttuuttuulldduu..

Örne¤in 22000088 yy››ll››nnddaa halk› teh-
dit eden AKP’li bakanlar ve ‹stan-
bul valisi,““PPoolliissiimmiizz ggeerreekkeennii yyaa--
ppaaccaakk” diyorlard›. 1 May›s günü ise
gerekenin, ‹stanbul’u halka dar et-
mek oldu¤unu, o gün ‹stanbul’un
aç›k bir iflkencehaneye çevrilmesi
oldu¤unu görüp, yaflayacakt›k.

Binlerce emekçiyi gaza bo¤anla-
r›, 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›
MMeehhmmeett AAkkiiff DDaallcc››llaarr’’llaa kazan-
d›k. Bir gece yar›s› evlerinde kurflu-
na dizdikleri fifieennggüülllleerr’’llee,, UU¤¤uurr--
llaarr’’llaa kkaazzaanndd››kk..

Siz vermediniz, biz ald›k, Siz
yasaklad›n›z, biz kkooppaarraa kkooppaarraa
ald›k.

Siz katlettiniz biz ço¤ald›k, on-
larla kazand›k. Siz meydanlar› ifl-
kence merkezlerine çevirdiniz, biz
direnip ald›k.

Siz vermediniz, biz ald›k. 
Siz yasaklad›n›z, biz kopara

kopara ald›k.
Siz katlettiniz biz ço¤ald›k,
onlarla kazand›k. Siz mey-

danlar› iflkence merkezlerine
çevirdiniz, biz direnip ald›k.

Nilgün Öner
A n k a r a ’ d a n
geliyorum. 30
yafl›nda dok-
tor.
Taksim bizim için çok fley ifade
ediyor. 1977’nin hesab›n› sormak
için burday›z. fiehitlerimizle
kazand›k biz bu alan› flu anda flehit-
lerimizi oraya tafl›yoruz. 

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

Hüseyin
Sar›tafl 
Gazi mahallesin-
den 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.

1 May›s
Röportajlar›

9 May›s
2010
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Asl›nda oligarflinin rüyas›d›r bu.
Devrimcilerin olmad›¤› sendikalar
ister oligarfli. Devrimcilerin olmad›-
¤› konfederasyonlar, devrimcilerin
olmad›¤› odalar, devrimcilerin ol-
mad›¤› mitingler ister.

Ne zaman Ankara’da onbinlerce
iflçi memur toplansa, Çal›flma Baka-
n›’ndan ‹çiflleri Bakan›’na, polis fle-
fine kadar hepsi flu klifle aç›klamay›
yaparlar: ““AArraann››zzddaa öörrggüütt üüyyeelleerrii
vvaarr..””

“Klifle” asl›nda oligarflinin de-
¤iflmeyen bir politikas›n›n yans›ma-
s›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 terö-
rün bahanesidir.

Binlerce iflçiyi soka¤a at›yorsun.
Ne yapacak iflçiler? Direnmeyecek
mi?

‹nsanlar›n iki göz gecekondusu-
nu bafl›na y›k›yorsun. Ne yaps›n ge-
cekondulu? Evinin y›k›lmas›n› en-
gellemek için direnmesin mi?

Memurlar kölelik koflullar›na
karfl› insan gibi yaflamak için grev
yapmas›n m›? 

Grevler, direnifller, gecekondu-
larda barikatlar, mitingler olacaksa,
devrimciler de olacakt›r! 

Elbette; halk›n oldu¤u her yerde
devrimciler de vard›r, olacakt›r.
Devrimciler onlardan birisidir za-
ten. ‹flçidir, memurdur, köylüdür,
ö¤rencidir, gecekonduludur. Hak-
s›zl›¤›n, zulmün, zorbal›¤›n oldu¤u
her yerde devrimciler olacakt›r. Ve
zulme karfl› direnecek, halk›n dire-
niflini örgütleyeceklerdir. 

““AArraann››zzaa iilllleeggaall öörrggüüttlleerrii,, yyaassaa--
dd››flfl›› ggrruuppllaarr›› aallmmaayy››nn””... Bu klifle-
lere 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› “onla-
r› aran›zdan at›n” diye k›flk›rtmaya
çal›flt›lar. 

1997, ‘98, ‘99 y›llar›nda devrim-
cisiz 1 May›s’› gerçeklefltirmek için
baflvurmad›klar› yöntem kalmad›.
Terör estirdiler, sendikac›larla do-
laplar çevirdiler. Oligarflinin 1 Ma-
y›slardan as›l korkusunun nedeni
oonnuunn ddeevvrriimmccii öözzüüddüürr.. Onun için-
de devrimcilerin olmas›d›r. Devrim-
ciler olmasayd› düzen sendikac›lar›
flenlik flamata içinde 1 May›slar’›
kutlasalard›, oligarflinin 1 May›s-
lar’dan bir rahats›zl›¤› da olmazd›. 

Oligarfli kkadar düzen
sendikalar› dda
1  MMay›slar›n ddevrimcisiz
yap›lmas›n› iister

Düzen sendikac›lar› da 1 May›s-
lar’da devrimcilerle yan yana olma-
l› istemezler esas olarak. Bulduklar›
her f›rsatta devrimcilerden uzak
durmaya, devrimcileri 1 May›slar-
dan uzaklaflt›rmaya çal›flm›fllard›r. 

1 May›s’› kazanma 1 May›s Ala-
n›’n› kazanma mücadelesinde temel
politikalar› icazetcilik ve uzlaflma-
c›l›k olmufltur. Oligarflinin terörüyle
karfl› karfl›ya kal›nd›¤›nda onlar iflçi
s›n›f›n› salonlara hapsetmeye çal›fl-
m›fllard›r. Bedeller ödenerek 1 Ma-
y›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 elle-
rinden geleni yapt›lar. Bu politika-
n›n bafl›n› Türk-‹fl çekerken, zaman
zaman D‹SK ve KESK de bu politi-
kaya çeflitli biçimlerde ortak oldu-
lar. 

Bu politikan›n en net olarak aç›-
¤a ç›kt›¤› 1997, ‘98, ‘99 y›llar›nda
devrimcilere karfl› MGK politikala-
r›n›n uygulay›c›s› oldular. Sendika-
lardan devrimci sendikac›lar› tasfi-
ye 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 alelace-
le program› bitirip kitleyi da¤›tt›lar.
‘98 1 May›s›’nda yine oligarfliyle
ayn› dilden konuflarak oligarflinin
devrimcilere sald›r›s›na zemin sun-
dular. 

Fakat tüm iflbirlikçiliklerine ra¤-
men ne devrimcilerin alanlara ç›k-
mas›n› engelleyebildiler, ne de ddeevv--
rriimmcciissiizz 11 MMaayy››ss yapabildiler. 

Zaman zaman Türk-‹fl, Hak-‹fl
gibi sendikalar, devrimcilerden de,
D‹SK, KESK gibi ilerici sendika-
lardan da kopup kendi bafllar›na 1
May›slar yapsalar da, bunu da sür-
düremediler. 

Düzen sendikac›l›¤›n›n sadece
son üç y›l›na bakmak yeterlidir. on-
lar›n tutumunu görmek aç›s›ndan.
Daha geçti¤imiz y›l devrimciler
Taksim 1 May›s Alan›’na ç›kmak

Devrimcilersiz 
1 May›s olmaz

Siz de yüzünüzü devrimcilere
dönmelisiniz. Devrimcilerden
kaçarak s›n›f mücadelesi ver-
emezsiniz. 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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için bedeller öderken Türk-‹fl, Hak-
‹fl gibi iflbirlikçi sendikac›lar, eemmeekk--
ççiilleerriinn ggüüccüünnüü bbööllmmeekk iiççiinn Kad›-
köy’de, Ankara’da mmeerrkkeezzii 11 MMaa--
yy››ss ça¤r›lar› yapt›lar. Ama baflara-
mad›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 plat-
formlar›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 gö-
zard› ederek, onlarla birli¤i ve ittifa-
k›, devrimcilerle birlikte olman›n
karfl›s›na koymufl, devrimcileri d›fl-
talay›p onlarla ortak karar mekaniz-
malar› oluflturmufltur. Bu birlikleri
gerekçe göstererek de devrimcilere
karfl› dayatmac› tav›rlara girmifller-
dir.  

Ancak devrimciler olarak buna
prim vermedik, boyun e¤medik y›l-
lard›r. Gerekirse kopmay›, iki, hatta
üç ayr› 1 May›s’› da göze ald›k.
Do¤ru politikam›z devrimci 1 Ma-
y›s’› ortaya ç›karm›fl ve kimse bu-
nun d›fl›nda kalamam›flt›r. 

2010 1 May›s› göstermifltir ki,
devrimcisiz 1 May›s’› asla baflara-
mayacaklard›r. 2010 1 May›s› dev-
rimcilerin, devrimci politikan›n za-
feridir. 

Yüzbinlerce emekçi, devrimci

politikalar etraf›nda birleflmifltir.
Yüzbinlerce emekçi ülkenin dört bir
yan›ndan 1 May›s Alan›’na akm›fl-
t›r. 

2009 1 May›s›’nda Taksim’de 1
May›s yapmay› “provokasyona ze-
min 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›fl-
talamaya çal›flt›lar. 

D‹SK ve KESK; alan›n gerçekte
nas›l kazan›ld›¤›n› görmezden gele-
rek Türk-‹fl ve di¤erlerini “yan›m›za
çekme” ad›na, devrimcileri d›fltala-
yan, devrimcilere söz hakk› verme-
yen bir tav›r gelifltirdiler. Devrimci-
lerin her önerisini “di¤erleri kabul
etmez” diye reddettiler. 

Hay›r dedik. 1 May›s’› biz ka-
zand›k, biz de olaca¤›z dedik. Sonu-
na kadar direttik. 1 May›s için bedel
ödeyen biziz. O, Alan için bedeller
ödedik. Bizsiz 1 May›s olmaz. Dev-
rimciler olmadan 1 May›s’› örgütle-
yemezsiniz. 

‹flte 2010 1 May›s’› bunu da gös-
terdi; Yüzbinlerin akt›¤› bir 1 May›-
s’›n alt›ndan kalkamad›lar. Yüzbin-
lerin akt›¤› 1 May›s’› yönetemedi-
ler. Devrimcilere konuflma hakk›
vermemek için her türlü manevray›
yapt›klar› kürsüyü dolduramad›lar
bile. Yüzbinlerin öfkesine, coflkusu-
na tercüman olamad›lar. 

Kürsü an geldi, ssaahhiippssiizz kald›,
an geldi sseessssiizz kald›. Bizim mey-

dandan yükselen sesimiz doldurdu
o boflluklar› da. Bizim meydan›n
dört bir yan›n› dolaflan k›z›l bayrak-
lar›m›z toparlad› yüzbinlerin coflku-
sunu.

Hak-‹fl, Türk-‹fl gibi iflbirlikçi
sendikalar›n s›n›f mücadelesindeki
rolleri, misyonlar› bellidir. 

En baflta D‹SK ve KESK, umu-
yoruz ki, bu tablodan ders ç›kar›rlar.

1 May›s öncesinde devrimcilerle
birlikte hareket edip güç olacaklar›
yerde iflbirlikçi sendikac›lar›n ica-
zetine s›¤›narak devrimcilerden
uzak durmufllard›r. Devrimcilerin
sesinin, taleplerinin kürsüden dile
getirilmesini savunamam›fllard›r. 

S›n›f›n öfkesi, coflkusu dinamiz-
mi, bizizdir. Devrimcilerdir. Dev-
rimcileri d›fltalayarak görkemli 1
May›slar yapamazs›n›z. Devrimci-
lerden uzak durarak, kaçarak s›n›f
mücadelesini gelifltiremezsiniz. 

Biz, sizlerin tüm reformist, za-
man 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 kaça-
rak s›n›f mücadelesi veremezsiniz.
S›n›f gerçe¤inden kaçarak sendika-
c›l›k yapamazs›n›z. Kazanman›n
yolu bellidir. Geriye dönüp bir ba-
k›n Devrimcilerden uzak durdu¤u-
nuz zamanlara bak›n; tek bir hak
kazanabildiniz mi, direnifller yarata-
bildiniz mi, zaferler kazanabildiniz
mi?

Melahat
Koyuncu 

Ben Ça-
nakkale’den geliyorum. Çanakkale
Ünv.ö¤renciyim. 33 y›l sonra Tak-
sim Alan› 1 May›s kutlamalar› için
aç›ld›. Büyük bir coflku hisediyoruz
hepimiz Halk Cephesi olarak. Bü-
tün yorgunlu¤umuzu alana girdi¤i-
mizde yitirdik.  Ve o kadar büyükbir

coflku var ki fluanda insan›n içi içine
s›¤m›yor. Gerçekten aile olmak ai-
leyi burada yaflamak çok güzel bir
duygu. 

Erdo¤an Gönül
K›rmaz

Makina mü-
hendisiyim. 

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

r›n› f›rlatt›¤› yön olan Taksim’e gir-
meye 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 konusun-
da da söylemek ge-
rekirse 1 May›s’›n
geçmiflten gelen bir
mücadelesi var.

alanlarda verdi¤imiz flehitler var,
baflta onlar için geliyoruz.

1 May›s
Röportajlar›

9 May›s
2010
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““AAkk››yyoorrdduu ssuu

ggöösstteerriipp aayynnaass››nnddaa ssöö¤¤üütt aa¤¤aaçç--
llaarr››nn›› 

SSaallkk››mm ssöö¤¤üüttlleerr yy››kk››yyoorrdduu ssuu--
ddaa ssaaççllaarr››nn›› 

YYaannaann yyaall››nn kk››ll››ççllaarr›› ççaarrppaarraakk
ssöö¤¤üüttlleerree

kkooflfluuyyoorrdduu kk››zz››ll aattll››llaarr ggüünneeflfliinn
bbaatttt››¤¤›› yyeerree!!””

Naz›m Hikmet, Sovyet Devrimi
sonras› yaflanan iç savafl› anlatt›¤›
fliirinde karfl› devrimcilere karfl› dö-
vüflen k›z›l atl›lar› anlat›r.

““AAttll››llaarr aattll››llaarr kk››zz››ll aattll››llaarr,,

aattllaarr›› rrüüzzggaarr kkaannaattll››llaarr!!

AAttllaarr›› rrüüzzggaarr kkaannaatt......

AAttllaarr›› rrüüzzggaarr......

AAttllaarr››......

AAtt......””

K›z›l atl›lar, Sovyet devrimini
her koflulda savunan, karfl›-devrim-
ci ordular› hemen heryerde da¤›tan
devrimcilerdir. Bir bak›ma yal›n k›-
l›ç devrimi savunan devrimin koru-
yucusudurlar.

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 Ma-
y›slar’›n ise art›k ayr›lmaz birer par-
ças› haline geldiler.

KK››zz››ll ssaannccaakkll››llaarr ggeelliiyyoorr
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, ya-
r›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 demek-
ti, sosyalizm demekti, umut demek-
ti...

K›z›l sancaklar eflli¤inde yürü-
yen asl›nda, iflçilerdi, emekçilerdi,
köylülerdi, gençlikti, kad›nlard›, k›-
sacas› bütün halkt›...

Onlar›n yürüyüflleri devri-
min ayak sesleriydi. Devrim-
di... 

O yüzden oligarflinin flim-
fleklerini çok geçmeden üstüne çe-
kecekti 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 öncesin-
den bafllam›flt›. Bu 1 May›s’ta k›z›l
sancakl›lar olacak m›yd›? Oligarfli
say›lar› 40-50 aras›nda olan bu “kküü--
ççüükk ggrruupp” için tedirgin olmufltu.

1 May›s’›n merak edilen tart›fl-
ma konular›ndan biri buydu. O gü-
ne kadar 1 May›s’› salonlara hapse-
denler, 1 May›s’› bir “bayram gü-
nü” olarak görenler, flaflk›nd›. 1 Ma-
y›s’ta k›z›l sancakl›lar olur muydu?

O nedenle 1 May›s öncesi her-
kes beklenti içindeydi. Kuflkusuz 1
May›slar’da ya da kitlesel miting-
lerde k›z›l sancakl›lar ilk kez yürü-
müfltü. Do¤rusu kimsenin karfl›lafl-
t›¤› bir durum de¤ildi.

Nitekim o gün geldi¤inde yine
tüm gözler Cephe korteji üzerindey-
di. Cephe korteji, düzeni, disiplini,
30 bin kiflilik kitlesi ve daha kalaba-
l›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

Yürüyor k›z›l sancakl›lar
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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 ““aassllaa ddiizz ççöökkmmeeyyeeccee--
¤¤iizz” 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›.

11 MMaayy››ssllaarr vvee OOlliiggaarrflfliinniinn
KK››zz››ll ssaannccaakkll››llaarr kkoorrkkuussuu

Art›k her 1 May›s’ta k›z›l san-
cakl›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, karar-
l›l›k gösterisi yapacak, k›z›l sancak-
l›lar› yasa d›fl› ilan edeceklerdi. Ni-
tekim, 1 May›s 1996 sonras› ““KK››zz››ll
ssaannccaakk ttaaflfl››dd››¤¤›› ““ için onlarca ileri-
ci, devrimci tutuklanm›fl, “tek tip el-
bise giydi¤i” için aylarca tutuklu
kalm›flt›r.

Oligarfli “K›z›l sancakl›lar›” cay-
d›rmak için hemen hemen her yön-
teme baflvurdu. Özellikle her 1 Ma-
y›s’ta k›z›l sancakl›, ““TTeekk ttiipp eellbbii--
sseellii” av›na ç›kt›lar.

Arama noktalar›nda ona göre
“önlemler” al›nd›. Oligarflinin bü-
tün sorunu k›z›l sancakl›lar›n alana
girememesiydi. Buna göre al›nan
önlemlerde ifle yaramad›.

Oligarflinin tüm tedbirlerine kar-
fl›n k›z›l sancakl›lar yine her 1 Ma-
y›s’ta yerlerini ald›lar.

Bu hakikaten k›z›l sancakl›lar›n
yarat›c›l›k örne¤iydi. Tüm önlemle-
re, tüm ek tedbirlere, seferber edilen
binlerce polise ra¤men k›z›l sancak-
l›lar her 1 May›s’ta alanlarda yerle-
rini ald›lar.

Oligarfli, k›z›l sancakl›lara karfl›
sald›r›ya geçerken onun kiral›k ka-
lemleri de bofl durmuyordu. Onlar
da zehirli oklar›n› pefl pefle gönder-
meye devam ettiler bu s›rada.

Belki de o dönem Güngör Men-

gi’nin yazd›klar› bu kesimlerin ruh
halini de özetler gibiydi. Asl›nda so-
run, oligarflinin k›z›l sancakl›lar
korkusuydu!

“Ve terörün üniforma giyen ya-
banc› bir ordu gibi rap-rap yürüme-
si...”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› kaybedecekler-
mifl gibi büyük bir dengesizlikle
sald›rmaya devam ettiler.

Oysa k›z›l sancakl›lar ne silahl›
bir birlik ne de bir gerilla ordusuy-
du. Onlar› korkutan, devrimde ›srar
eden kararl›l›kt›. K›z›l sancakl›larda
onu gördüler. Meydanlarda dalgala-
nan k›z›l bayraklardan korktular as›l
olarak.

Kuflkusuz k›z›l bayrak denizin-
den korkan sadece burjuvazinin ki-
ral›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 yü-
rümeye çal›flan incecik ve gencecik
k›zlar, dal gibi delikanl›lar Kad›-
köy'de siyasi terörle filan alakas›
olmayan bir "vandalizm " gösterisi-
ne giriflirler miydi ?” (Ayd›n Engin,
Cumhuriyet, 3 May›s 1996)

Ayd›n Engin’de K›z›l sancaklar-
dan, umuttan, halk›n kurtulufl özle-
minin dile getirilmesinden korkan-
lardand›. 

Y›llard›r 1 May›s’› kan gölüne
çeviren oligarfliye sald›rmak, hesap
sormak durumundayken, bunu yap-
m›yor, mücadele yürütenlere sald›-
r›yordu.

HHeerr 11 MMaayy››ss’’››nn ttaarrtt››flflmmaa
kkoonnuullaarr››nnddaann bbiirriissii ddee
kk››zz››ll ssaannccaakkll››llaarrdd››!!

K›z›l sancakl›lar ile ilgili tart›flma
y›llarca sürdü. Oligarflinin bütün sal-
d›r›lar›na, açt›¤› davalara karfl›n ›srar-
la ve her y›l daha kalabal›k bir biçim-
de 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›s-
ta yürümeye devam ettiler. Kuflku-
suz 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 coflku-
yu 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›, enge-
beli, iniflli ç›k›fll›... Ama ne olursa
olsun dolambaçlar geçilecek, enge-
beler afl›lacak. 

Yürüyoruz uzun yolu, iniflli ç›-
k›fll› olsa da engelleri afla afla yürü-
yoruz...

32 y›l önce oligarfli, 1 May›s ala-
n›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 so-
kaklar savafl yeri... Olamad›, ç›ka-
mad›k. ‘89 1 May›s›’na randevu ver-
dik. Kuca¤›m›zda tafllar, yine bari-
kat›n önündeyiz. Mehmet Akif Dal-
c›y› flehit verdik... Er ya da geç, mut-
laka 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 sancak-
l›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 edi-
len alan›m›z! Hedef, u¤runa flehitler
verdi¤imiz 1 May›s Alan›... Hedef 1
May›s Alan›m›z’dan faflizmin san-
ca¤›n› sökmek... 

Yürüyor k›z›l sancakl›lar, iflçi s›-
n›f›n›n sanca¤›n› kendi alan›na dik-
mek için. Bafllar dik, ad›mlar sert
yürüyorlar, geçtikleri yeri inleterek.
Geçtikleri yerde bir alk›fl tufan›, el-
ler patlay›ncaya kadar alk›fll›yorlar.
Di¤er kortejlerden, miting alan›n-
dan onlar› izlemek için gelenlerden
sa¤›nda, solunda kendili¤inden bir
kortej oluflmufl. Yürüyor k›z›l san-
cakl›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 be-
reden, k›z›l y›ld›z›ndan öpmek isti-
yor. 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 slo-
ganlar›na... Emperyalizme, sömürü-
ye, bask›ya, zulme... faflizme karfl›
bir savafl. Adaletsizli¤e karfl›, kurtu-
lufla kadar bir savafl... 

Say›lar› binler, onbinler de¤il
henüz. Yüzlerle ifade ediliyor he-
nüz, sembolik bir sancak birli¤i...
Ama kafa tutuyor zulme, zorbal›¤a.
Meydan okuyor faflizmin onbinler-
ce polisine. ‹flgal etti¤iniz alan›m›z›
alaca¤›z diyor.

Sene 2005-2006; Sancakl›lar yü-
rüdü bir baflka yasakl› alan Kad›-
köy’de. Hedefte yine Taksim vard›. 

Sene 2007; AKP’nin polisleri sa-
dece  Taksim 1 May›s Alan›n› de¤il,
bütün ‹stanbul’u iflgal etti. ‹stan-
bul’a di¤er flehirlerden gelenleri fle-
hir 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, mo-
lotof kokteylleriyle savaflt›. Tak-
sim’e ç›kan bütün sokaklar savafl
meydan›... Faflizmin Taksim’in etra-
f›na ördü¤ü barikatlar yar›lamasa da
gedikler aç›ld›. 2 bin kifliyle ç›k›ld›
Taksim’e. 

2008’de yine yüründü barikatla-
r›n üzerine, yine çat›fl›ld› 1 May›s
Alan›’na ç›kan bütün sokaklarda. 

2009’da yar›ld› faflizmin barikat-
lar›. 31 y›l sonra çat›fla çat›fla, bari-
katlar› afla afla ç›kt›k 1 May›s Alan›-
na.

2010; Sancakl›lar yürüyor yüz-
binlerin 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 hay-
k›r›yor. Geçtikleri her yerde ayr› bir
ilgi. Sa¤›nda, solunda korteje ait ol-
mayan 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 telefo-
nu kameras›yla bu tabloyu kaydedi-
yor. Bu görkemi, bu coflkuyu kaç›r-
mak istemiyor. 

Sancakl›lar polisin arama nokta-
s›na yaklafl›yor. Sancakl›lar d›fl›nda
herkes merakla bekliyor: Ne olacak?

Oligarflinin y›llard›r alana sok-
mak istemedi¤i grup bunlar. San-
cakl›lar alana ç›kt›¤› ‘95 1 May›-
s›’ndan beri onlar› durdurmak, ala-
na girmelerini engellemek için elin-
den geleni yapt›. Onbinlerce poli-
siyle y›¤›nak yapt›, gözalt›lar, katli-
amlar 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, karar-
l›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›m-
larla yürünüyor arama noktas›n›n
üzerine. Polisler de yolu aç›yor,
aranmadan geçiyor sancakl›lar. 

‹lerliyor sancakl›lar birli¤i 1 Ma-
y›s Alan›’na. 

‘77 1 May›s›’dan sonra en kala-
bal›k 1 May›s. 32 y›ll›k hasret. Tari-
he, flehitlere ba¤l›l›k, vefa borcu.
Ülkenin dört bir yan›ndan geldi in-
sanlar. 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 ölmedi-
ler” diyor. “Bunca ›srar, bunca be-
del bofluna de¤ilmifl” diyor. 1 Ma-
y›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 on-
lar› alk›fll›yor. Adeta sancakl›lara
sayg› duruflunda insanlar. Yürüyor
sancakl›lar. En önde Mahir ve Day›,
umudun önderleri var. Sonra Meh-
met Akif Dalc› ve kavgam›z›n yüz-
lerce 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, ay-
d›n, sanatç›, ö¤renci, mimar, mü-
hendis, avukat, doktor, ev kad›n›,
yafll›, genç, çocuk... tüm kesimlerin,
Türk, Kürt, Çerkes, Laz... tüm halk-
lar›n, Alevi, Sünni... tüm inançlar›n,
halk›m›z›n kurtulufl sanca¤›. 

Bu sancak ba¤›ms›zl›¤›n, de-
mokrasinin, özgürlü¤ün, devrimin,
sosyalizmin sanca¤›.
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1100--1166 MMaayy››ss,, bilindi¤i gibi SSaa--
kkaattllaarr HHaaffttaass››’d›r. Y›l›n  365 gü-
nünde sakatlar›n sorunlar›n› çözme-
yen ve 365 gün boyunca sakatlar›n
sesini duymazl›ktan gelen iktidarlar
için bu tür günler, bir anlamda ken-
di suçlar›n› gizleme ve flov yapma-
ya göre flekillendiriliyor. 

Önümüzdeki hafta da, sakat-
lardan oluflacak heyetlerin kabul
edilece¤i, devletin “anl›-flanl›” bü-
rokratlar›n›n aç›klamalar›n›n kulak-
lar›m›z› t›rmalayaca¤› bir hafta da-
ha geçirece¤iz. 

Sakatlar yine talepleri ve çözüle-
meyen sorunlar› ile kap›lar› afl›nd›r-
maya devam edecekler. Y›llard›r
hep ayn› talepleri gündeme getirme-
lerine 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›. 

1122 MMaayy››ss 11999922''de Ankara'ya gi-
den 3333 kkiiflfliilliikk bbiirr ssaakkaattllaarr hheeyyeetti,

üç bini aflk›n imzal› bir dilekçeyi
Baflbakana vermek istediler. O di-
lekçede talepleri vard›. Baflbakan
randevular› olmad›¤› gerekçesiyle
görüflmek istemedi. 

Ve de¤ersiz bir eflya gibi afla¤›la-
narak, 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.

YY››ll 22001100...... O sald›r›n›n üzerin-
den 18 y›l geçti. ‹ktidarlar, hükü-
metler, baflbakanlar de¤iflti ama on-
lar›n sorunlar› ayn› kald›. 

Bugüne kadar talepleri karfl›lan-
mad›. Oyaland›lar, afla¤›land›lar, itip
kakmaya devam ettiler onlar›. Sa¤-
lamlar›n, sakatlar›n de¤erinin olma-
d›¤›, halk›n haklar›n›n olmayaca¤›
anlay›fl›yla yönetti hep iktidarlar.

8 y›ld›r iktidarda olan AKP de
sakatlar› kulland›. Sakatlar› kullan-
mak, oylar›n› almak, halka flirin gö-
rünmek için bir sakat› göstermelik
olarak milletvekili seçtirdiler. 

Birde magazin bas›n›n›n göz-
desi olan, gözleri görmeyen flark›-
c› Metin fientürk etraf›nda döndü
herfley. AAKKPP ddaahhaa nnee yyaappss››nndd››??

Kör flark›c› Metin fientürk, re-
korlar 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 ola-
rak say›l›yor. 

Aç›kças›, sakatlar ile alay edi-
yorlar. 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. Çün-
kü, 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 vere-
rek, sorunun üstünü kapatmak isti-
yor, yok say›yor.

Dava aç›yorsunuz da 
ne oluyor? AAddaalleett

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 son-
ra 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 so-
runu olmad›. Onlar, “ppoolliissee ttaaflfl aattaaccaakkllaarr››nnaa,, bb››rraa--
kk››nn ffuuhhuuflfl yyaappss››nnllaarr” diyen devletin Siirt valisinin,
politikas› do¤rultusunda davrand›lar.

Siirt’teki fuhufl ortaya ç›k›nca, baflta Baflbakan Er-
do¤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, bu-
nu 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 pazarla-
makla, 26 erkekde o  çocu¤a tecavüz etmekle suçlan-
d›. 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 77 yy››ll--
dd››rr 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 77 yy››lldd››rr ssüürreenn,, bir türlü so-
nuçland›r›lmayan bir dava... Sonuçta bu davadan ada-
leti yerine getirecek bir karar ç›kmayacakt›r.

Kald› ki, verilecek cezalar ile adalet sa¤lanm›fl ol-
mayacakt›r. Yozlaflt›rmay› temel alan, halk› örgütsüz-
lefltirerek, fuhuflu, uyuflturucuyu yayan bu sistem suç-
lu üretmeye devam ediyor. Suçlu üreten düzen yeni
suçlar›nda yarat›c›s›d›r ayn› zamanda.

Nutuklar,  Sözler ve  Sakatlar 9 May›s
2010

23

Yürüyüfl

Say›: 215

‹fiTE HALK ‹fiTE CEPHE



“Güzeldir
Ö¤rendikçe dövüflmek
dövüfltükçe özgürleflmek
sevmek
sevilmek
Ve zaferi
gamzesinden öpebilmek
güzeldir”

diyordu fliir. 1984
ölüm orucunu anlatan
Direnifl Ölüm ve Ya-
flam’da geçen bu dizeleri
kitab› okuyan arkadaflla-
r›m›z hat›rlam›flt›r san›-
r›z. 

Güzeldir gerçekten
zaferi gamzesinden öpe-
bilmek. Ve biz, geçen
hafta bu güzelli¤i bir kez
daha yaflad›k... Zafer orada, ‹stan-
bul’un orta yerinde, 1 May›s Ala-
n›’ndayd›. K›sa süre önce de, geçen
kas›m ay›nda bir kez daha yaflam›fl-
t›k zaferi gamzesinden öpebilmenin
güzelli¤ini... Güler Zere’yi tahliye
ettirebilmifltik o zaman da... Sonra
yine, ondan k›sa süre sonra da Edir-
ne’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 ka-
zanman›n, direnifli kazan›mla bitir-
menin coflkusunu onurunu, gururu-
nu yaflad›k.  

‹nsan öyle zamanlarda devrim-
cili¤in güzelli¤ini ve daha önemli-
si, ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn ggüüccüünnüü,, hhaallkk››nn
ggüüccüünnüü daha iyi görüyor ve hisse-
diyor. 

Evet sevgili arkadafllar, bu haf-
taki dersimizde, zaferlerin nas›l ka-
zan›labildi¤i üzerinde dural›m iste-
dik. Tahmin edilebilece¤i gibi bu-
gün 1 May›s Alan› kazan›lm›flt›r
ancak herkes “biz kazand›k” diye-

bilecek durumda
de¤ildir. 

Çünkü bunu
diyebilmek o ka-
dar 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 iiçin
ne ggerekiyor?

Sorunun elbette bir çok aç›dan
bir çok cevab› var ve flimdi verece-
¤imiz ilk cevap fludur: KKaayy››ppllaarr--
ddaann,, bbeeddeell ööddeemmeekktteenn kkoorrkkmmaa--
mmaakk ggeerreekkiiyyoorr..

Bedel ödemenin, kay›plar ver-
menin devrimci mücadelenin zo-
runlu sonuçlar›ndan oldu¤u aç›kt›r.
Ama kimileri bunu bir türlü kabul
etmek istemiyor. Sanki baflka türlü
bir mücadele mümkünmüfl gibi te-
oriler yap›yorlar. Hiçbir örgüt kay›p
vermek, yetiflmifl kadrolar›n› kay-
betmek istemez. Ancak, karfl›m›zda
iktidar› için herfleyi göze alan bir
güç vard›r ve biz de halk›n ç›karla-
r› için, devrimi gelifltirmek için hheerr
flfleeyyii göze almak durumunday›z. Bu
anlamda kay›plar›n da zorunluluk
oldu¤u aç›kt›r. Dünya devrim de-
neyleri, tarihi ortadad›r. Binler, on
binler, hatta Çin’de, Vietnam’da ol-
du¤u gibi mmiillyyoonnllaarr flehit düflmüfl-
lerdir. Ülkemizin devrim mücade-

lesi tarihi de ortadad›r. 12 Mart ve
12 Eylül süreçleri yaflanm›flt›r. SSaa--
vvaaflfltt››¤¤›› iiççiinn ddee¤¤iill,, ssaavvaaflflmmaadd››¤¤››
iiççiinn yok olan, unutulan bir çok ör-
güt vard›r.

2000-2007 ölüm orucu direnifli
en yak›ndaki en somut bir örnektir.
Devrimci hareketin pek çok de¤erli
kadrosu flehit düflmüfltür. Peki kay-
beden Parti-Cephe mi oldu? Yoksa
hiç flehit vermeyen veya en az ka-
y›p vererek "kadro kayb›n› önle-
yenler" mi? 100 flehit verenler mi,
“kaymak tabakay›” koruyanlar m›

kazand›? Asl›nda o gün-
den bu yana, tüm hare-
ketlerin yaflad›klar›na
bak›ld›¤›nda bunun ce-
vab› 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 fizi-
ki olarak, hem ideoloji-
siyle, hem de yaratt›¤›
moral de¤erlerle, çok

daha güçlüdür. Ya direnifli b›rakan-
lar? 19 Aral›k’›n hemen ard›ndan
ya da bir süre sonra "yenildik" tes-
piti 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.

–– Zaferi hhaz›rlayan
etkenler nelerdir?

1988, 1989, 1990 1 May›slar’›,
bbiinnlleerr hhaalliinnddee ggöözzaalltt››nnaa aall››nnmmaayyaa
ggiittttii¤¤iimmiizz 1 May›slar olmufltur. 

1989’da, Dalc›’y› flehit verdi¤i-
miz y›l 533 kifli gözalt›na al›nm›fl-
t›... Bir sonraki y›l, 1990’da 4 bini
(evet yanl›fl okumuyorsunuz, ra-
kamla 4000) aflk›n kifli gözalt›na
al›nm›flt›. 1991’de bine yak›n kifli... 

fiimdi gözalt›na al›naca¤›n›, ifl-
kencelerden geçirilece¤ini, belki
tutuklanaca¤›n›, belki meydanda
kurflun yiyece¤ini bile bile 1 Ma-
y›s’a gidiyorsun... Sorunun özü bu.

Devrim ‹‹çinDevrim ‹‹çin

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

Ders: 
Kazanmak

“Bir örnek,
bir insandan

iyidir”
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Bunu yapmazsan, hiçbir ko-
nuda asla zafer kazanamaz-
s›n. 

O 1 May›slar’daki tart›fl-
malar da benzerdi. Kimileri
“kitle haz›r de¤il” diye gel-
medi. 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 yakla-
fl›m› genel olarak böyledir. Kitleler
haz›r de¤il diyenlerin kendisi haz›r
de¤ildi; çünkü iflçisi, memuru, ge-
cekondulusu, 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 vurul-
duk, iflkencelerden geçirildik, tut-
sak edildik... Halk›n mücadelesinde
zaferler, baflar›lar, kazan›mlar, hiç-
bir zaman tesadüfi olarak ç›kmaz
ortaya. Keza, kazan›mlar, zaferler
herhangi bir güç taraf›ndan bahfle-
dilmez de. Egemen s›n›flar›n za-
man zaman farkl› hesaplarla yap-
t›klar› reformlar olabilir, ama bun-
lar s›n›flar mücadelesinin bütünü
aç›s›ndan belirleyici de¤ildir. Bu-
nun ötesinde her zaferin, her kaza-
n›m›n alt›nda büyük bir emek, bü-
yük bir sab›r, cüret, ödenen bedeller
vard›r. 

–– Korumac›l›k ppolitikas›
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› fark-
l›d›r. fiimdi bu noktada k›saca ““kkoo--
rruummaacc››ll››kk”” olarak ifade edebilece-
¤imiz bir politikaya de¤inmek ge-
rekir. 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 kav-
ram da bir biçimde kullan›l›r. Koru-
mac›l›k, kendini bazen ““kkaaddrroollaarr››

kkoorruummaa””,, bazen ““öörrggüüttüü kkoorruu--
mmaa””,, bazen ““kkiittlleelleerrii kkoorruummaa””,,
hatta bazen ““kkaayymmaakk ttaabbaakkaayy›› kkoo--
rruummaa”” biçimlerinde gösterir. 

“Kaymak tabaka” denilen fley,
zaten tart›flma konumuz de¤il (çün-
kü öyle bir tabakay› kabul etmiyo-
ruz), ancak onun d›fl›nda, elbette
her devrimci, her örgüt, kitleleri,
kadrolar›, örgütü koruma sorumlu-
lu¤unu duyar, duymal›d›r da. An-
cak mesele, bu sorumlulu¤un nere-
de, nas›l kendini gösterece¤idir. 

En baflta bilinmesi ve söylenme-
si gereken de fludur ki; hiçbir dire-
nifl kaçk›nl›¤›, hiçbir teslimiyetçi-
lik, kitleleri veya kadrolar› koru-
mayla aç›klanamaz. Neden? Çünkü
zaten yapman›z gereken direnifli
yapmad›¤›n›zda, teslim oldu¤unuz-
da, elinizde kkoorruuyyaaccaakk bbiirr flfleeyy kal-
mam›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. Birinci-
si normal oland›r, ikincisi, mahkum
edilmesi gerekendir. Bunu belirte-
rek devam edelim:

–– Korumac›l›k kkendini
nas›l ggösterir, hhangi
sonuçlara yyol aaçar? 

"Kendini korumac›l›k" bir poli-
tika olarak benimsenince, karfl›-
devrimin zoru, politikalar› ve da-
yatmalar› karfl›s›nda direnmek için
bir neden kalmaz. Korumac›l›k, ki-
fliyi ve örgütü, her türlü uzlaflmac›-
l›¤a aç›k hale getirir. 

Korumac›l›¤›n sonuçlar› sadece
sa¤ bir politika tesbitiyle s›n›rl› kal-
maz. “Kendini koruma” anlay›fl›,
giderek kkeennddii kküüllttüürrüünnüü,, yyaaflflaamm

ttaarrzz››nn››,, ddüüflflüünnüüflfl bbiiççiimmiinnii
yarat›r. 

Yoldafll›k iliflkileri, gü-
ven iliflkileri, bütün bunlar
da yeniden flekillenir. ‹nsan-
lar›n devrim için ve birbirle-
ri için canlar›n› vermeye ha-
z›r oldu¤u bir yerdeki iliflki-

lerle, kendini koruman›n, kaymak
tabakay› koruman›n esas oldu¤u bir
yerdeki iliflkiler ayn› olamaz. De-
¤ildir de zaten. 

Kendini korumac›l›¤›n bir nok-
tas›nda, örgütlerin kendi içlerinde
de bir çözülme yaflanmas› kaç›n›l-
mazd›r. Kendini korumac›l›¤›n ar-
kas›ndan genel olarak ssttaattüükkooccuu--
lluukk gelir, bbiirreeyycciilliikk gelir. Bunu
aç›k veya örtülü bir çözülme izler.
GGüüvveennssiizzlliikklleerr,, ssuunnii aayyrr››ll››kkllaarr bafl
gösterir. Çünkü yoldafll›k iliflkileri-
nin, devrimcili¤in harc› olan fleyler
tart›fl›l›r hale getirilmifltir. Devrim-
cili¤i vareden, devrim iddias›, dev-
rim 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: ""DDiirreenniiflfl dd››flfl››nnddaa
kkaall››nnaann hheerr ggüünn,, iiddeeoolloojjiikk,, ppoolliittiikk
oollaarraakk ttaahhrriibbaattllaarr yyaarraatt››rr,, ddeevvrriimm--
ccii ddee¤¤eerrlleerriinniizzii aaflfl››nndd››rr››rr,, bbuunnddaann
kkaaçç››nnaammaazzss››nn››zz......"" Öyle de oldu.
Hiç kuflkusuz, bu bir kehanet de¤il-
di. Devrim ile karfl›-devrim aras›n-
da ki böylesine büyük bir çarp›flma-
n›n d›fl›nda kalman›n ideolojik ola-
rak ne anlama geldi¤ine vak›f ol-
maktan kaynaklanan bir öngörüydü
sözlerimiz. 

Kendini koruma ad›na direniflle-
rin d›fl›na düflenler, meydanlara ç›k-
mayanlar, mevzilerinde çat›flma-
yanlar, karfl›-devrimin zoru, ve bur-
juva ideolojisinin kuflatmas› alt›nda
art›k farkl› bir tercih yapm›fllard›r. 

KKeennddiinnii kkoorruummaacc››ll››kk,, düzene
çark etmektir. Düzeniçileflme be-
yinleri teslim ald›kça da, bu yola
girenlerin saflar›nda her düzeyde
konformizm yaflanmas›, sa¤c›lafl-

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. 
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man›n do¤as›na uygun oland›r. Bu
noktada art›k burjuvazinin ideolojik
etkileri yukar›dan afla¤›ya hakim ol-
maya bafllar. Parçalanmalar, da¤›l-
malar da bu tür süreçlerde gündeme
gelir. Solda yaflanan bunca parça-
lanman›n, "yeni aç›l›m"lar›n gerçek
nedeni ve zemini de buras›d›r.

Kendini korumac›l›k, teoriyle
pratik, sözle eylem aras›ndaki tutar-
l›l›¤› yok eder. Söz baflka fley söyler,
pratik baflkad›r. 1 May›s’›n tart›fl›l-
maz hak oldu¤unu söyler ssöözz’de, fa-
kat, o tart›fl›lmaz hakk› savunmak
bedeller gerektirdi¤inde o
pprraattiikk’te yoktur. Söz’de
oligarflinin F Tipi sald›r›s›
“stratejiktir” denmifltir.
E¤er öyleyse yap›lmas›
gereken bellidir. Ama öy-
le olmaz. 

Çünkü, "kendini koru-
mac›l›k" fleklinde aç›¤a ç›-
kan statükoculuk, bu ke-
simlerin iradesini daha
bafltan felç eder. Öyle ki,
bu kadar kapsaml› (“stra-
tejik”) bir sald›r› karfl›s›nda adeta
““bbeekkllee ggöörr”” durumunda olmufllar-
d›r. Statükoculuk iflte budur ve opor-
tünizm de, 20 Ekim öncesi bu statü-
koculuk içinde çöküp kald›¤› nokta-
dan k›p›rdayamaz durumdayd›. 

Belki vazgeçerdi oligarfli... Belki
af ç›kar, belki de AB tecrite karfl› ç›-
kard›... Belki, belki...

Solu zehirleyen "kendini koru-
mac›l›k", "devrim u¤runa bedelleri
göze almaktan kaçmak", "dönemi
en az zararla atlatmak" anlay›fl›na
karfl›, do¤ru tutum, Che’nin, Cas-
tro’dan bir aktarmay› da içeren flu
sözlerinde somutlan›r:

"... kendimizi gelecek için sakla-
mam›z›n daha do¤ru oldu¤u biçi-
mindeki yanl›fl görüflü bir yana b›-
rakmam›z gereklidir. Bugün örnek
oluflturamazsak, gelecekte de bir
yere varamay›z. Fidel, 1959’da "Ya
özgür ya flehit olaca¤›z" dedi¤inde,
""BBiirr öörrnneekk,, bbiirr iinnssaannddaann iiyyiiddiirr""
diye belirtmiflti..."

"Kendimizi gelecek için sakla-
mam›z›n daha do¤ru oldu¤u biçi-
mindeki yanl›fl görüflü" bir yana b›-

rakmak, emperyalizm ve oligarfliye
karfl› dik durman›n, direnmenin ve
gelece¤e ›fl›k tutacak örnekler yarat-
man›n olmazsa olmaz›d›r. Gelece¤i
kazanmak, iflte tam da budur ve ge-
lecek, ülkemizde de K›z›ldere yo-
lunda yürünerek kazan›lmaktad›r.

K›z›ldere yolundaki Mahir’in
söyledikleri, Che’nin yukar›daki
sözlerinin devam›d›r bir bak›ma;
flöyle demiflti Mahir de: "... Bir di-
renifl gelene¤i yaratmal›y›z. Bu di-
reniflte bir ço¤umuz, belki de hepi-
miz ölebiliriz ama gelecek kuflakla-

ra bir direnifl gelene¤i b›rak›r›z."

Mahirler’in temelini att›¤› bu di-
reniflçili¤in geleneksel hale getiril-
mesine rehberlik eden Day›’n›n 12
Eylül koflullar›ndaki ’84 ölüm oru-
cunda söyledikleri gelece¤i kazan-
man›n, devrimi savunman›n, adan-
m›fll›¤›n ve direniflçili¤in manifes-
tosu olarak bugünü de ayd›nlatmak-
tad›r: 

"... Ölüyoruz, daha da ölece¤iz...
Belki bu, bugün birçok kimsenin
umurunda de¤il. Ama yar›n bizim
gerçe¤imiz, bizim ölümlerimiz anla-
fl›lacakt›r. Halk›m›z bizim onur dire-
niflimizi sahiplenecektir. Gelecek ku-
flaklar bizim kararl›l›¤›m›z›, cesare-
timizi, kavgaya olan ba¤l›l›¤›m›z› ör-
nek alacak, bizim can bedeli tafl›d›-
¤›m›z onur, onlar›n gelece¤i tafl›ya-
ca¤› miras olacakt›r. Biz gelece¤e gi-
dece¤iz... Bugün bizim varl›¤›m›z-
dan, yapt›klar›m›zdan habersiz in-
sanlar›m›z›n kavgas›nda olaca¤›z..."

Öyle de olmaktad›r. Mahir’in,
Day›’n›n izinden yürüyen bu topra-
¤›n Marksist-Leninistler’i, iflte yeni
direnifller yarat›yor, zaferler kazan›-

yorlar... 

–– Korumac›l›¤›n bbaflka
biçimleri nnelerdir? 

Korumac›l›¤›n bir baflka biçimi
de kendini özellikle demokratik kitle
örgütlerinde gösteren korumac›l›kt›r. 

Bunlarda gerekçe daha çok “biz
yasal bir derne¤iz, böyle yaparsak,
kapat›rlar”, “biz tüzel kiflili¤iz, flunu
yaparsak, soruflturma aç›l›r” ve ben-
zeri flekillerde geliflir. 

Böyle bir bak›fl aç›s›, oli-
garflinin yasalc›l›k dayatma-
s›na boyun e¤menin ve "te-
rörizm" demagojisi karfl›s›n-
da meflruiyetini savunma cü-
retini kaybetmenin sonucun-
da geliflmifl ve yerleflmifltir.
fiu flu eylemler demokratik
mücadele kapsam›na girer,
flu flu eylemler yap›lamaz
yaklafl›m› mekanik, statüko-
cu bir yaklafl›md›r. Bu geri
anlay›fllar örne¤in fabrika,

okul iflgallerini meflru görmeyen,
sendikalarda, dergi bürolar›nda bari-
kat kurmay› demokratik mücadelenin
d›fl›nda gören, militanca mücadele-
den uzak, faflist sald›r›lar karfl›s›nda
direnifl göstermeyen bir tarz› ortaya
ç›karm›flt›r. Gerekti¤inde bir sendika
da, bir dergi bürosu da, polis terörüne
karfl› barikat kurarak direnebilir. Di-
renebilmelidir. Veya bir meslek örgü-
tü, bir konfederasyon sokaklarda ça-
t›flabilir. Tekel iflçilerinin meflru dire-
nifl ve çat›flmas› buna örnektir. Ancak
bu nitelikteki direniflleri meflru gör-
meyen bizzat sendikalard›r. 2008 y›l›
1 May›s’›n› hat›rlayal›m: D‹SK Ge-
nel Merkezi’nin kay›s›na kadar daya-
nan sald›r›l› hat›rlay›n; o noktada
konfederasyonun genel baflkan›, tüm
yöneticileri de içinde olmak üzere,
soka¤a ç›k›p barikat kurmalar›nda
yasad›fl›, gayri meflru ne olabilirdi?

Ama ülkemizde geliflen “yasalc›,
icazetçi” anlay›fl nedeniyle benzeri
pek çok durumda, sendikalar, oda-
lar, dernekler, barikatlar kurup di-
renmek yerine, sa¤duyu ça¤›r›s›nda,
so¤ukkanl› olma ça¤r›s›nda bulunu-
yor, sadece egemen s›n›flara sesle-

"... kendimizi gelecek için saklamam›z›n
daha do¤ru oldu¤u biçimindeki yanl›fl görüflü
bir yana b›rakmam›z gereklidir. Bugün örnek

oluflturamazsak, gelecekte de bir yere
varamay›z. Fidel, 1959’da "Ya özgür

ya flehit olaca¤›z" dedi¤inde, "Bir örnek,
bir insandan iyidir" diye belirtmiflti..."
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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› yay-
g›nlaflt›¤›nda, susup kendimizi sa-
vunmamak, 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›-dev-
rim cephesinin fiziksel gücü karfl›-
s›nda gerileyecek, boyun e¤ecek,
kendilerine çizilen çerçevelerin d›-
fl›na ç›kamayacaklar ve hiçbir za-
man zaferlerin, kazan›mlar›n yolu-
nu açmayacaklard›r. 

Soru yine ayn›d›r: E¤er bir der-
nek, sendika, salt kapat›lmayap, so-
ruflturma aç›lmas›n, dava aç›lmas›n
gerekçesiyle yapmas› gerekeni yap-
m›yorsa, o dernek o sendikay› koru-
mufl mu oluruz? Hay›r. 

–– Sonuç aal›c› mmücadele
anlay›fl› flflartt›r? 

Kazanmak için, demokratik mü-
cadelede do¤ru bir bak›fl aç›s›na sa-
hip olmak gerekir. Do¤rulu¤un öl-
çülerinden biri SSOONNUUÇÇ AALLIICCII
BB‹‹RR TTAARRZZ’d›r. 

Demokratik mücadelenin güç-
süzleflmesinde, etkisizleflmesinde
bir baflka etken de yasak savmac›
anlay›fl›n çok yayg›n bir biçimde
sendikalardan siyasi hareketlere ka-
dar bir çok kesime egemen olmas›-
d›r. Bir çok konuda, bir kaç eylem
yap›l›p, o konu k›sa sürede gündem-
den ç›kar›lmaktad›r. Bu demokratik
mücadelenin, oligarfliyle mücadele-
nin temel mant›¤›na ayk›r›d›r. So-
nuç 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› yanla-
r›ndan biri bu durumdur. Sonuç al›-
c›l›k yerine, hedefe var›ncaya kadar

kampanyalar halinde seferber ol-
mak yerine, subjektivizm, hesapç›-
l›k, faydac›l›k, hakim olunca, de-
mokratik mücadele de demokratik
mücadele olmaktan ç›kmaktad›r. 

Sonuç al›c› ›srara, kararl›l›¤a,
sonuç almak için gerekirse çat›flma-
ya, gerekirse bedel ödemeye haz›r
olmayan bir demokratik mücadele,
reformist bir tarzd›r. Bu tarz›n sa-
hipleri, giderek reformizme kaya-
cakt›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 alan-
lar bir yana. Ama ÖDP, EMEP ve
benzerleri, dün silahl› mücadeleyi,
Sovyetik ayaklanmay›, halk savafl›-
n›, barikat savafllar›n› savunmaktan
bu noktaya gelmifllerdir. Silahl› mü-
cadele savunuculu¤undan ""flfliiddddee--
ttiinn hheerr ttüürrllüüssüünnee kkaarrflfl››yy››zz"" nokta-
s›na durup dururken gelinmiyor.
Bugün devrim mücadelesinden, si-
lahl› mücadeleden, difle difl direnifl-
lerden ve bunlar›n gerektirdi¤i be-
delleri ödemekten kaçanlar›n gide-
ce¤i yer ÖDP’nin, EMEP’in ve
benzerlerinin yan› olacakt›r. Sak›n
kimse ""BBiizz oonnllaarr ggiibbii oollmmaayy››zz"" de-
mesin... Geriye dönüp solun tarihi-
ne bakmalar› gidecekleri yeri gör-
melerine yetecektir... 

–– 1 MMay›s’› hhangi ppolitika
kazand›?

Savaflmak demek, kay›plar ver-
mek demektir. Hay›r, sadece silahl›
savafltan söz etmiyoruz. militanca
ve devrimci bir anlay›flla sürdürülen
ekonomik, demokratik mücadelede
de böyledir. 

Arkadafllar, yoldafllar, bu çal›fl-
mada daha çok mücadelenin en ge-
neli aç›s›ndan zaferler kazanmak
üzerinde durduk. Ama burada ortaya
koydu¤umuz anlay›fl, burada anlatt›-
¤›m›z ön koflullar, hheerrhhaannggii bbiirr ççaa--
ll››flflmmaa aallaann››nnddaa ddaa geçerlidir. Her
Cepheli’nin bundan ç›karaca¤› so-
nuç fludur ki; bulundu¤umuz her yer-
de, zaferler yaratma bak›fl aç›s›yla
hareket etmeliyiz. Kendimize gü-

venmeliyiz. Yeni mevziler kazanabi-
lece¤imize inanmal›y›z. Ama soru-
nun özü nedir; aceleci olmayaca¤›z,
hemen sonuç alamad›¤›m›zda umut-
suzlu¤a kap›lmayaca¤›z,. ‹flte 1 Ma-
y›s mücadelesini düflünün...
1988’den bugüne tam 22 y›lda erifli-
len bir zaferden söz ediyoruz burada. 

1 May›slar’la ilgili en önemli tar-
t›flmalardan biri de y›llard›r devrim-
cilerin alanlar›n iflgal edilmesine, ya-
saklanmas›na karfl› gerekti¤inde ba-
rikatlar kurarak, gerekti¤inde tafllar,
molotoflar da kullanarak mücadele
etmeleridir. Malum, reformizm bun-
lara hep karfl› ç›km›flt›r. 

PPeekkii oo zzaammaann flfliimmddii ssoorraaccaa¤¤››zz;;
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 politikala-
r› m›? Sivil toplumculuk, önce talep-
leri “burjuvazinin kabul edebilece¤i”
noktaya, ““mmaakkuulllluukk”” s›n›rlar›na çe-
ker. Eylem tarz›nda ise, kitleselli¤i
reddeden, ““tteemmssiillii”” mücadeleyi öne
ç›karan bir biçimi dayat›r. Sonras›,
Saç, sakal, b›y›k kesmekle, z›r›lt›lar-
la düdüklerle, soyunmakla, palyaço-
luklarla, mizah ad›na sululuklarla
gelir... Oysa mücadelenin koflullar›
ortadad›r. Ortal›¤› panay›r alan›na
çevirmekle ciddi hiçbir sonuç al›na-
maz. Suland›r›lm›fl eylemlerle ancak
icazet dilenilebilir. Bu tarzla, kitlele-
re hiçbir bilinç tafl›namaz. Dikkat
çekmek ad›na yap›lan bu ve benzeri
flaklabanl›klar zamanla iddias›z ey-
lemlere, de¤er yitimine dönüflür. Do-
¤al olarak bu tarz, demokratik müca-
deleyi 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 ya-
parlarsa 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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TAKS‹M B

Genciyle Yafll›s›yla
Umudun Ordusu
Alandayd›...

Genciyle Yafll›s›yla
Umudun Ordusu
Alandayd›...

Sosyalizm Kavgas›nda fiehit Düflenler
TAYAD’l› Analar›n Ellerinde Alandayd›...
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...
Mehmet’in Toplad›¤› Tafllarla
Taksim’i Kazand›k...
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Sancaklar Yukar›da
1 May›s Alan›’na,
Taksim’e Girdik...

Sancaklar Yukar›da
1 May›s Alan›’na,
Taksim’e Girdik...

Türkiye Devriminin Ölümsüz Önderlerinin Yo
Taksim Yoludur...
Türkiye Devriminin Ölümsüz Önderlerinin Yo
Taksim Yoludur...
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Kavgan›n
Türküleriyle
Grup Yorum
Sahnedeydi...

Kavgan›n
Türküleriyle
Grup Yorum
Sahnedeydi...

oluYolu

Dev-Genç Pankart›
Taksim An›t›’nda
Dev-Genç Pankart›
Taksim An›t›’nda
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Emperyalistlerin Stalin’e ve sos-
yalizme yönelik sald›r›lar› sürüyor.
Yeni sald›r›lar› ise  ttaamm 6677 yy››llll››kk bir
yalan›n yeniden piyasaya sürülme-
sinden ibaret.

Emperyalist medyan›n ›s›tt›¤›
yalan›, Hürriyet, Zaman gibi gaze-
teler de vermekte gecikmedi.

“Rusya’dan Katyn ‹tiraf›. Josef
Stalin emretti 22 bin esir öldürül-
dü” diye yazd› Hürriyet. (30 Nisan
2010)

Oysa Katyn’de katledilen 10 bin
savafl esirini, Sovyetler Birli¤i’ni ifl-
gal eden, Alman faflistleri katletti.

Katledilen Polonyal› esirlerin sa-
y›s›n›n 10 bin olmas›na karfl›l›k,
Stalin ve sosyalizm suçlanmaya
bafllan›nca hep birlikte say›y› iki ka-
t›na, 2222 bbiinnee ç›kard›lar..

Emperyalistlerin bu karalama
sald›r›s›, faflist Almanya’n›n Propa-
ganda Bakan› GGööbbbbeellss’in bakanl›-
¤›nda haz›rlanan 6677 yy››ll öönncceekkii bbiirr
yalana dayanmaktad›r. Naziler, bu
yalan› ilk 1943 y›l› Nisan’›nda orta-
ya att›lar. 10 bin Polonyal› savafl
esirini katleden Naziler, katliam›
Stalin ve Sovyetler Birli¤i’nin üzeri-
ne atarak hem kendi suçlar›n› gizle-
mifl olacak, hem Sovyetler’i zan al-
t›nda b›rakacaklard›. 

Son 20 y›ld›r Stalin’e ve Sovyet-
ler Birli¤i’ne karfl› art›r›larak yürü-
tülen sald›r› kampanyas› ve 67 y›l-
l›k yalanla bir kez daha sosyalizmin
tertemiz sayfalar› kirletilmeye çal›-
fl›l›yor. Katyn'de 10 bin Polonyal›
subay›n “katledilmesi”, Alman-
ya'daki okullarda, ony›llard›r Bolfle-
vikler'in ““kkaann ddöökküüccüüllüü¤¤üünnee”” ka-
n›t olarak, gösterilmektedir. AAuusscc--
hhwwiittzz nas›l HHiittlleerr ffaaflfliizzmmii için bir
insanl›k suçu ise, ”Katyn katlia-
m›”n›n da Stalin ve Bolflevikler’in
iflledi¤i bir “insanl›k suçu” oldu¤u

yalan›yla genç beyinler zehirlen-
mektedir.

Kuflkusuz on y›llard›r, burjuva
ideologlar›n›n Hitler faflizmi ile bir
sorunlar› olmad›. Onlar, “Hitler kö-
tüdür ama Stalin de kötü”, “faflizm
kötü ama sosyalizm de kötüdür” di-
yerek as›l olarak Stalin ve sosya-
lizm düflmanl›¤›n› sürdürdüler.

Ama tüm çabalar› boflunad›r... 

Zaten her yeni sald›r›lar›, daha
önceki sald›r›lar›yla Stalin’i ve sos-
yalizmi karalamakta baflar›l› olama-
d›klar›n›n da kan›t›d›r. 

ÖÖnneemmllii bbiirr nnookkttaa ddaa flfluudduurr;;
Emperyalistler 2. paylafl›m savafl›n-
da, faflist ordulara karfl› savaflan
Sovyet halk›n›n 20 milyon vatanda-
fl›n› flehit verdi¤ini hep atlad›lar,
yok sayd›lar..

Alman faflistlerinin Sovyetler
Birli¤i’nde zulmünü ve katliamlar›-
n› da unutturmak istiyorlar. Yüzler-
ce toplu mezar bulundu. Sovyet
köyleri, kasabalar›, flehirleri yak›ld›,
günlerce bombaland›. Halk aç b›ra-
k›ld›. 

Stalin’i ve Sovyet halk›n› suçla-
yanlar bu gerçekleri zorunlu kalma-
d›kça tart›flm›yor, Alman faflizminin
insanl›k suçlar›n›, toplu mezarlar›n›,
milyonlarca insan› yakmalar›n› tefl-
hir etmekten bile kaç›n›yorlar.

6677 yy››llll››kk yyaallaann vvee sseennaarryyoollaarr
iillee SSttaalliinn vvee ssoossyyaalliizzmm
kkaarraallaannaammaazz

K›z›l Ordu, 2. paylafl›m savafl›
öncesi, Bat› Ukrayna ve Bat› Beyaz
Rusya bölgesine girmifl, Polonya
ordusundan da önemli bir askeri gü-
cü esir alm›flt›.

Polonyal› askerler serbest b›ra-
k›l›rken, subaylar esir tutulmaya de-

vam edilmifltir. Polonyal› subaylar,
K›z›l Ordu'nun savafl esiri olarak tu-
tulurken, 1941 yaz›nda Alman fa-
flistleri Sovyetler Birli¤i’ne sald›ra-
rak iflgale bafllad›.

Alman faflistlerinin iflgal etti¤i
bölgeler içinde Polonyal› savafl esir-
lerinin tutuklu oldu¤u bölge de var-
d›. Sovyet halk›na her tür zulmü uy-
gulayan faflistler, Polonyal› subay-
lara da sald›rmaktan geri durmad›-
lar.

NNiitteekkiimm bbiinnlleerrccee SSoovvyyeett kkööyyllüü--
ssüünnüü,, iiflflççiissiinnii kkaattlleeddiipp,, ttoopplluu mmee--
zzaarrllaarraa ggöömmeenn ffaaflfliissttlleerr bbiirr ssüürree 1100
bbiinn ssuubbaayy›› ddaa KKaattyynn oorrmmaannllaarr››nnddaa
ttoopplluu mmeezzaarrllaarraa ggöömmddüülleerr..

‹flgalden iki y›l sonra, 11994433 NNii--
ssaann oorrttaallaarr››nnddaa, faflist flef Göbbels,
Katyn ormanlar›nda bulunan Alman
kuvvetlerinin, “Polonyal› subayla-
r›n cesetlerinin oldu¤u bir çok top-
lu mezar bulduklar›n› ve subaylar›n
1940 Mart ay› içerisinde, yani yak-
lafl›k üç y›l önce, Ruslar taraf›ndan
öldürülmüfl oldu¤u” yalan›n› yayd›.

Faflist Hitler yönetiminin toplu
mezarlar› aç›klamas›n›n elbette ne-
denleri vard›. BBiirriinncciissii;; Alman or-
dular›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 terketme-
ye haz›rlan›yorlard›. Ve bir süre
sonra da insanl›k suçlar› aç›¤a ç›ka-
cak, toplu mezarlar onlar›n i¤renç
yüzlerini herkese gösterecekti.

O nedenle katliam› üzerlerinden
atmaya çal›fl›yordu. 

‹‹kkiinncciissii;; Alman faflizmi özellik-
le Sovyetler Birli¤i’ni i¤renç suçla-
r›na bulaflt›rarak, dünya halklar›

Katyn katliam› da sizin 
eseriniz, Katyn yalanlar› da!

Emperyalistlerin dilindeki Göbbels’in 67 y›ll›k yalan›d›r..



nezdinde ““ssaavvaaflfl ssuuççlluussuu” durumu-
na düflürmeye çal›fl›yordu.

ÜÜççüünnccüüssüü;; Sovyetler Birli¤i ve
Stalin’i katliamlar›na bulaflt›rarak,
flüphe alt›nda b›rakarak, baflta Po-
lonyal›lar olmak üzere Balt›k halk-
lar›n› Sovyet yönetimine karfl› k›fl-
k›rtma hesab› yapt›lar..

Alman faflistleri bölgeden at›l›n-
ca toplu mezarlar da bulundu. Aç›-
lan mezarlar, Polonyal› subaylar›n
cesetlerine yap›lan otopsiler, öldü-
rülenlerin üzerlerinde ç›kan kimi
belgeler, tan›klar, kurulan komis-
yonlar›n raporlar› ile o dönem
Katyn katliman›n sorumlusunun AAll--
mmaann ffaaflfliissttlleerrii oolldduu¤¤uu bbeellggeelleennddii vvee
ttüümm ddüünnyyaayyaa iillaann eeddiillddii..

Naziler, katliam›n Sovyetler Bir-
li¤i taraf›ndan 1940 y›l›nda yap›ld›-
¤›n› iddia ediyorlard›. Fakat mezar-
lar aç›ld›¤›nda, görülmüfltü ki, kat-
ledilenler elbiseleri ile gömülmüfltü
ve elbiselerin ceplerinden 1941 y›l›-
na ait belgeler-kimlikler ç›km›flt›.
Alman faflistleri katlettikleri Polon-
yal›lar›n üstünü alelacele aram›fl
ama bu belgeleri almay› unutmufl-
lard› anlafl›lan. Bu belgeler bile tek
bafl›na Alman faflistlerini yalanla-
maktad›r. Zira bu durum Nazi iflga-
line kadar savafl esirlerinin yaflad›-
¤›n› göstermektedir. 

Bu otopsilerde ayr›ca teknik,
mikroskobik bir çok ayr›nt› da rapor
edilmifltir. Bu otopsiler ve raporla-
r›n haz›rlanmas› s›ras›nda onlarca
ba¤›ms›z gözlemci ve bas›n haz›r
bulunmufltur. 11994444 y›l›nda Mosko-
va’da “Bat›l›” uzman gözlemcilerin
de haz›r bulunmas›yla 992255 cesede
yap›lan otopside Adli T›p uzmanla-
r›ndan özel bir komisyon kuruldu.
Raporlar, sadece büyük yalan› bel-
geliyordu. 

Sadece bunlar bile yeterlidir Na-
zilerin yalan›n› ispat etmek için.

Ortaya ç›kan belgelere ve sonu-
ca hiçbir emperyalist ülke o dönem
itiraz etmedi. Ve bu konu böylece
“kkaappaanndd››..””

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. 

EEmmppeerryyaalliisstt yyaallaannllaarraa
iinnaannmmaakk iiççiinn tteekk bbiirr nneeddeenn
yyookkttuurr;; aammaa iinnaannmmaammaakk
iiççiinn bbiinnlleerrccee nneeddeenniimmiizz
vvaarrdd››rr

Nisan ay› bafl›nda Polonya Dev-
let Baflkan› Kaczinski’nin, faflistler
taraf›ndan Katyn’de katledilen Po-
lonyal› subaylar› anmak için Rus-
ya’ya giderken uça¤›n›n düflüp öl-
mesi vesilesiyle yalan korosu tekrar
sald›r›ya geçti.

Daha anmadan önce, 10 Ni-
san’da emperyalist ajanslar tüm
dünyaya “Katyn Katliam›n›n Tari-
hi” bafll›kl› haberler geçiyor, ülke-
mizde de Anadolu Ajans› bu yalan›
tüm abanolerine yay›yordu.. 

Güya, Rusya Devlet Baflkan› Di-
mitriy Medvedev’in talimat› üzeri-
ne arflivdeki “belgeler” aç›lm›flt› ve
bu belgeler, Katyn katliam›ndan
Stalin ve Sovyet devrimi önderleri-
nin sorumlu oldu¤unu gösteriyordu. 

BBiirr:: BBuu bbeellggeelleerriinn nnee kkaaddaarr
ggeerrççeekk oolldduu¤¤uu ttaarrtt››flflmmaall››dd››rr..

‹‹kkii:: EEmmppeerryyaalliisstt yyaallaannllaarr››nn ttaa--
nn››¤¤›› oollaarraakk ggöösstteerriilleenn ddee bbiirr iiflflbbiirr--
lliikkççiiddiirr.. VVee bbuu aannllaammddaa ddaa nnee ttaa--
nn››kk,, nnee kkaann››tt ddee¤¤eerrii yyookkttuurr.. 

Emperyalistler, Nazizmin “yalan
bakan›” taraf›ndan ortaya at›lan 67
y›ll›k bir yalana inanmam›z› istiyor-
lar. Aç›k ki, onlara inanmam›z için
tteekk bbiirr nneeddeenniimmiizz yoktur. Fakat,
inanmamam›z için bbiinnlleerrccee nneeddee--
nniimmiizz vard›r. Bunlardan sadece bir
kaç›n› hat›rlayal›m. 

TTaarriihh 55 fifiuubbaatt 22000033...... YYeerr BBiirr--
lleeflflmmiiflfl MMiilllleettlleerr GGüüvveennlliikk KKoonnssee--
yyii.. Amerikan emperyalistlerinin
Irak’› iflgale haz›rland›¤› bir dönem-
dir. Emperyalistler dünya çap›nda
tam bir yalan kampanyas› yürüt-
mektedirler.

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› na-
s›l üretti¤i” üzerine konuflmakta,
“kkaann››tt ssuunnmmaakkttaadd››rr..””

DDeevv eekkrraannddaa uuyydduuddaann ççeekkiill--
mmiiflfl ggöörrüünnttüülleerr,, hhooppaarrllöörrddee ““kkiittllee
iimmhhaa ssiillaahhllaarr›› üüzzeerriinnee kkoonnuuflflaann iikkii
IIrraakk’’ll›› ssuubbaayy››nn sseessii””...... SSeeyyyyaarr llaa--
bboorraattuuvvaarr vvee kkaammyyoonnllaarr......

Irak’›n nas›l silahland›¤›n›(!),
nas›l her an sald›r›ya haz›r oldu¤u-
nu(!), 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 gösteri-
yor ve flöyle diyor:

“Bu elimde gördü¤ünüz tüp,
Irak'›n çiçek virüsü üretebilecek ve
bunu silah olarak kullanabilecek ka-
pasiteye sahip oldu¤unu gösteriyor.”

Emperyalist propaganda ayg›t›n›
tan›mayanlar aç›s›ndan anlat›lanlara
kadar “iinnaanndd››rr››cc››”” ki, milyonlarca
insan› Irak’›n kitle imha silahlar› ol-
du¤una “iikknnaa eettttii””ler bu yalanlarla.

Amaç iflgali zorunlu ve hakl›
göstermekti. O zaman BM’de konu-
flup Irak’› suçlayan Powel, iflgalden
y›llar sonra ; ““bbeenn oo zzaammaann ssaa¤¤llaamm
tteemmeelllleerree ddaayyaannaann kkaann››tt oolldduu¤¤uu--
nnuu bbiilliiyyoorrdduumm,, aammaa ddee¤¤iillmmiiflfl”” di-
ye aç›klama yapt›. 

BM’de dünya ülkelerinin en üst
düzeydeki temsilcileri önünde, tüm
televizyon kameralar› önünde söy-
lenen yalan›n büyüklü¤üne ve PER-
VASIZLI⁄INA bak›n. Orada o ka-
dar yalan›, üstelik uydurma resim-
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ler, uydu görüntüleri eflli¤inde tüm
dünyaya sunanlar, aç›kt›r ki, her ya-
lan› söyleyebilirler.

Arflivde oldu¤u söylenen Katyn
belgelerinin Powell’in elindeki tüp
gibi yalan olmad›¤›na bizi kim
inand›rabilir? O yalanlarla örülü su-
numu haz›rlayanlar, istedikleri “ar-
fliv belgesini” de haz›rlayabilirler. 

EEmmppeerryyaalliisstt hhiiççbbiirr yyaallaann,,
oonnllaarr››nn ggeerrççeekk yyüüzzüünnüü
ggiizzlleeyyeemmeezz

Yine o dönem emperyalist med-
ya sayfalar›n›, Irak’ta “Saddam zul-
mü” alt›ndan kaçan bir k›za ay›r-
m›flt›. Gerçekte ise böyle bir fley ya-
flanmam›flt›. Sözü edilen k›z, Ame-
rikan 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 ör-
neklerinden biri de Romanya’daki
karfl›-devrimdir.

Çavufleskular’›n idam›n›, Ro-
manya karfl›-devrimini hakl› ç›kar-
mak 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, Çavu-
flesku’nun emriyle 2000 ö¤rencinin
katledildi¤i aç›kland›. Sonra, ayak-
lanmalarda çat›flmalar yafland›¤› id-
dia edilerek Çavuflesku yönetiminin
60-70 bin insan› katletti¤i propa-
gandas› bafllat›ld›. Hastane morgla-
r›ndan çocuk ölüleri toplanarak, Ça-
vuflesku yönetimi taraf›ndan katle-
dilmifl gibi gösterildi. Dünyaya ya-
y›lan görüntülerle sanki halk ayak-
lanm›fl gibi gösterilerek, karfl›-dev-
rim kutsand›. Sonuçta o süreç, Ça-
vufleskular’›n göstermelik bir yarg›-
lamayla, yüzü kukuletal› “yarg›ç-
lar”ca idama gönderilmeleri ile ta-
mamland›.

Tüm bunlardan dolay› emperya-
list yalanlara inanmamaya devam
edece¤iz...

Uluslararas› Para Fonu (IMF)
ve AB emperyalistleri, borç bata¤›-
na saplanm›fl Yunanistan’› ekono-
mik krizden “kurtarmak” için 3 y›l-
l›¤›na 110 milyar Euro’yu aflan kre-
di vermeye karar verdi. 

Güya Yunanistan’› borçtan kur-
taracaklar. Ama hay›r, Yunanis-
tan’›n içine düfltü¤ü ekonomik bu-
nal›m› da f›rsat olarak gören em-
peryalistler, verdikleri krediyi geri
almay› garantilemek için Yunanis-
tan hükümetinden halk› sefalete sü-
rükleyen önlemler al›nmas›n› isti-
yor. 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 Eu-
ro’ya kadar maafl› olanlar›n yar›m
maafl tutar›ndaki iikkrraammiiyyeelleerrii kkaall--
dd››rr››llaaccaakk.. Daha yüksek maafl alan-
lar›n ise mmaaaaflflllaarr››nnddaa iinnddiirriimm ya-
p›lacak.

- Ek ödeme ve primlere yüzde 8
ek bir kesinti daha geliyor. Emekçi-
lerin kazan›lm›fl haklar› ggeerrii aall››nn››--
yyoorr.. Memurlar›n y›lda yaklafl›k 3
maafl›n›n kesilmesi anlam›na geli-
yor. 

- Memur maafllar› 3 y›ll›¤›na
ddoonndduurruulluuyyoorr. 

DDii¤¤eerr ttaarraaffttaann hhaallkk››nn eenn tteemmeell
iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa yyeennii zzaammllaarr vvee eekk
vveerrggii ggeettiirriilliiyyoorr..

- Emeklilerin ikramiyesi 1.000
euro iillee ss››nn››rrllaanndd››rr››llaaccaakk. 

- 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 eerrkkeenn eemmeekklliillii¤¤ii
kkaalldd››rr››ll››yyoorr.. Hiçbir Yunanl› 60 ya-
fl›ndan önce emekli olamayacak.

2015 itibariyle emeklilik süresi 37
y›ldan 40 y›la ç›kar›lacak. 

-- TToopplluu iiflfltteenn çç››kkaarrmmaallaarr kkoo--
llaayyllaaflfltt››rr››llaaccaakk..

Özel sektörde iflten ç›karmalar-
da tazminat oran›nda kesinti plan-
lan›yor. Toplu iflten ç›karmalar ko-
laylaflt›r›l›yor. Asgari ücret, düflü-
rülecek. 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 hhalk› eemperyalist
kölelik ppaketini
kabul eetmiyor

Emperyalistler ve iflbirlikçi ikti-
dar krizin faturas›n› halka ç›kart›r-
ken halk faturay› kabul etmiyor.
Soygun ve sömürü paketine karfl›
direniyor. 

Yunanistan ‹flçi Sendikalar› ve
Kamu Çal›flanlar› Sendikalar› em-
peryalistlerin dayatt›¤› paketin; Yu-
nan halk›n›n “yaflam standartlar›-
n›n 20 y›l geriye gitmesi”dir flek-
linde de¤erlendirdiler ve dayat›lan
paketin iptal edilmesi için memur
sendikalar› 48 saatlik ggrreevv kkaarraarr››
ald›lar ve 4 May›s’tan itibaren Yu-
nanistan’da hhaayyaatt›› dduurrdduurrdduullaarr..
Ayr›ca sendikalar, paket geri çeki-
lene kadar genel grev ça¤r›s›nda
bulundular. 

Yunan halk› dayat›lan pakete
boyun e¤miyor. Onbinlerce Yunan-
l› Atina sokaklar›nda polisle çat›fla-
rak AB ve IMF’nin dayatt›¤› pake-
te karfl› direniyor. 

Yunanistan’› bat›ranlar kurtaramaz: 
Krizin faturas›n› 
halka ödetemezsiniz



Siirt’in Pervari ilçesindeki Ata-
türk Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Oku-
lu’nda (Y‹BO) okuyan ö¤rencilerin
flantaj, tecavüz ve cinayet giriflimi
gibi a¤›r suçlarla gündeme gelmele-
ri, yat›l› okullar›n durumunu tekrar
tart›flma konusu haline getirdi. 

Bir k›z arkadafllar›n›n uygunsuz
foto¤raflar›n› çekip ona flantaj yap-
mak, bebeklere tecavüz etmek, son-
ra onlar› öldürmek gibi suçlar› iflle-
yebilmeleri karfl›s›nda akla gelen
soru fluydu elbette. Yat›l› okullar
nas›l bir yerdi ve bbuu öö¤¤rreenncciilleerr nnaa--
ss››ll yyeettiiflflttiirriilliiyyoorrdduu??

Bas›n günlerce yazd›. Televizyon
ekranlar›n› psikologlar, uzmanlar,
uzman geçinenler doldurdu. Konufl-
tukça konufltular. PPeekkii yyaa ssoonnrraa??

HHeerrzzaammaannkkii ggiibbii yyiinnee kkaappaa--
tt››llaaccaakktt››..

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 oku-
lun tuvalet kuyusunda bulunmufltu.

Kuflkusuz, Yat›l› ‹lkö¤retim Böl-
ge Okullar›’nda, Pansiyonlu ‹lkö¤-
retim Okullar›’nda (P‹O), devlete
ait ve kimsesiz, yoksul ailelerin ço-
cuklar›n›n kald›¤› çocuk yurtlar›nda
tecavüz, taciz, iflkence ss››rraaddaann
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 yan-
s›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.

BBaakkaannllaarrddaann,,
mmiilllleettvveekkiilllleerriinnee;; hheeppssii
ggöörrüüyyoorr,, hheeppssii bbiilliiyyoorr

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 ilçele-
rinde bulunmaktad›r.

Pansiyonlu ‹lkö¤retim Okullar›
da yat›l› ö¤renci bulundurmas› ne-
deniyle bir yurt niteli¤indedir.

Ayr›ca, her yafltan kimsesiz,
yoksul çocu¤un, 18 yafl›na kadar
kald›¤› çocuk yurtlar› da bu katego-
ride de¤erlendirilmelidir.

KK››ssaaccaass››,, yyookkssuull,, eemmeekkççii aaiilleellee--
rriinn ççooccuukkllaarr›› yyaatt››ll›› ookkuullllaarrddaa,, ççoo--
ccuukk yyuurrttllaarr››nnddaa kkaallmmaakkttaadd››rr.. BBuu--
rraallaarrddaa hheemmeenn hheerr yyaaflflttaann bbiinnlleerrccee
kk››zz vvee eerrkkeekk bbaarr››nndd››rr››llmmaakkttaadd››rr..

Bu okullardaki tüm ö¤renciler
“ddeevvlleett ggüüvveenncceessiinnddee”dirler. Ka¤›t
üzerinde böyledir. Nitekim, bu yurt-
lar›n ba¤l› oldu¤u Genel Müdürlük-
ler, Bakanl›klar buralar için kurallar
koymufl, çocuklar›n ailelerine ve
halka güvence vermifllerdir.

AAmmaa ggöörrüüllddüü¤¤üü ggiibbii,, yyuurrttllaarr--
ddaa hheerr ttüürrllüü ppiisslliikk,, yyoozzlluukk kkooll ggee--
zziiyyoorr.. ÜÜsstteelliikk bbuu yyoozzllaaflflmmaa,, aannccaakk
ssaannssaassyyoonneell bbaazz›› oollaayyllaarrllaa yyaannss››--
yyoorr.. Peki devlet kendi denetiminde
ve yönetiminde olan olaylar› duy-
muyor mu? 

fiundan emin olunmal›d›r; genel
müdürlükler, müsteflarlar, bakan-
lar... k›sacas› devletin tüm yetkili
organlar› y›llard›r buralarda yafla-
nan herfleyi biliyorlar. 

Ailelerden “çocuklar› yetifltirece-
¤iz”, “meslek kazand›raca¤›z” diye-
rek al›nan çocuklara b›rak›n meslek
kazand›r›lmas›n›, hepsi halka yaban-
c›laflt›r›l›yorlar.. Yozlaflma da bu ya-
banc›laflma içinde ortaya ç›k›yor. 

‹stanbul’da, Dersim’de, Malat-
ya’da, Uflak’ta, Siirt’te... bir çok
yurtta yaflanan tecavüz, taciz, dayak,
afla¤›lama, yozlaflma karfl›s›nda bu-
güne 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› kadro-
laflmaya giderek, bu kurumlar› ele
geçirmekle meflgul. 

Orada yaflam›n› sürdüren binler-
ce çocu¤un nas›l yaflad›¤›n›n hiç
önemi yoktur AKP için. 

OOkkuullllaarr,, yyuurrttllaarr
ddüüzzeenniinn aayynnaass››dd››rr

Bugün yaflanan ççüürrüümmee,, yyoozzllaaflfl--
mmaa vvee bbuurrjjuuvvaa bbaass››nnddaa ççookk kkuull--
llaann››llaann ddeeyyiimmllee,, “insan›n kan›n›
donduran” olaylar, ilk defa olmufl
de¤ildir. Bir iki okula, yurda özgü
de de¤ildir. K›sacas› çürüme, sap-
k›nl›k, tecavüz, istisna de¤ildir.
Emekçi çocuklar›na bunlar› yafla-
tan, yoksul halk›n çocuklar›n› koru-
mayan bu düzenin kendisidir.

Sorun buradaki ö¤rencilerin, ço-
cuklar›n psikolojisi ile aç›klanamaz.
Sorun yurtlardaki çocuklar›n psikolo-
jilerinin bozuk olmas› da de¤ildir.

Y›llarca burdaki çocuklar› ezen,
sahip ç›kmayan, deyim yerindeyse
onlar› “kkuurrddaa kkuuflflaa yyeemm eeddeenn”” bu
devlettir. Devlet korumas›nda oldu-
¤u söylenen bu okullara, uyuflturu-
cu giriyor, fuhufl giriyor, her türlü
pislik giriyor. 

Yat›l› okullar› bitiren ö¤rencile-
rin hiçbir güvenceleri olmad›¤› gibi
yurtlarda kalan k›z ve erkek ö¤ren-
ciler 18 yafl›na geldi¤inde kap› önü-
ne konuyor. O nedenle buralar, y›l-
lard›r ya özel timlere, polise eleman
veren ya da fuhufl tacirlerinin el at-
t›¤› yerler haline getirildiler. 

Yat›l› okullar, yurtlar düzenin
aynas›d›r. Çürüyen düzen, e¤itimi,
insan›, insan iliflkilerini çürüterek
yoluna devam ediyor.

Bu Devlete Çocuk
Emanet Edilemez!

9 May›s
2010
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YY››ll 22001100 11 MMaayy››ss’’›› ......

Kimse bahfletmedi, biz kazan-
d›k. Kimseden icazet almadan, hiç
kimsenin iznine tabi olmadan, biz
ald›k. 

Taksim’in bir ad› 11 MMaayy››ss AAllaa--
nn››’’yydd›› ve bu ad› ona zaten biz ka-
zand›rm›flt›k. 11997777’’de devlet tara-
f›ndan düzenlenen kont-
rgerilla sald›r›s›nda can
verenlerin ad›na, y›llarca
yasaklanan Taksim için
mücadele ettik.

Gençlik olarak, DDEEVV--
GGEENNÇÇ’’liler olarak, bu-
nun için çok kan döktük.
Bedel ödedik. Yaraland›k,
sakat kald›k. Tutsak düfl-
tük...

Taksim’i as›l sahiplerine açma
mücadelesinde flehit düflen UU¤¤uurr--
llaarr,, fifieennggüülllleerr,, MMeehhmmeett AAkkiifflleerr’’in
akan kanlar› ad›na devralm›flt›k bu
mücadeleyi. Y›llarca direne direne,
çat›fla çat›fla Taksim Alan› nezdinde
savunmufltuk davam›z›.

NNiihhaayyeett,, 3322 yy››ll ssoonnrraa aarrtt››kk TTaakk--
ssiimm bbiizziimmddii.. AAdd››mm aadd››mm,, iillmmeekk iill--
mmeekk öörrüüllmmüüflfl bbuu zzaaffeerr hheerr flfleeyyddeenn
öönnccee flfleehhiittlleerriimmiizziinnddiirr..

O gün ala-
na ç›kan bütün
DD EE VV --

GGEENNÇÇ’’liler bunun ve bu tarihi gü-
nün anlam›n›n fark›ndayd› elbette.
O gün gençli¤in coflkusu görülmeye
de¤erdi. Zaten coflkular› da buna
yak›fl›r flekildeydi.

Gençlik, UU¤¤uurrllaarr,, fifieennggüülllleerr,,
MMeehhmmeett AAkkiifflleerr öncülü¤ünde yü-

rüyordu alana. Bütün yürüyüfl bo-
yunca flehitlerimiz yan›bafl›m›zda,
bizimle birlikteydi.

Alan› dolduracak üüççyyüüzzbbiinnee yyaa--
kk››nn kifli üç ayr› koldan bafllam›flt›
yürüyüfle. En kalabal›k kol fiiflli
üzerinden yürüyecekti ve o kolun
en kalabal›k korteji de HHaallkk CCeepp--
hheessii kortejiydi. 

Oligarflinin bütün demagojileri-
ne, sald›r›lar›na karfl›n alan›n as›l
sahipleri binlerce DDaallcc›› alana karar-
l› ad›mlarla yürüyordu. 

DDEEVV--GGEENNÇÇ’’lilerin hemen ya-
n›bafl›nda uummuudduunn ççooccuukkllaarr›› var-
d›. Onlar umudun, bizim çocuklar›-
m›zd›. Yar›n›n DDEEVV-GGEENNÇÇ’lileriy-
di. Kortejlerde foto¤raflar› tafl›nan,
UU¤¤uurr abileri gibi kararl›, fifieennggüüll
ablalar› gibi inançl›, MMeehhmmeett AAkkiiff
gibi militan olacaklard›.

1 May›s Alan›’nda bir kez daha
tarihsel bir buluflma gerçekleflti. 7777

11 MMaayy››ss’›nda bomba ve
kurflun ya¤murlar› alt›nda
kitlenin güvenli¤ini alan
DDEEVV-GGEENNÇÇ’liler ile bir-
likteydik.

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 DDEEVV--GGEENNÇÇ’liler. 

3322 yy››ll sonra onlar›n ayak izinde
yürüyor, bayraklar›n› dalgaland›r›-
yorduk.

O gün katletmek ve umudumuzu
karartmak için sald›ranlar, o alanda-
ki DDEEVV--GGEENNÇÇ’lilerin inanc›n›, ka-
rarl›l›¤›n› öldüremediler..

22001100 11 MMaayy››ss’›nda yine 1 May›s
Alan›’nda, yine kararl›, yine coflku-
lu, yine kitleseldik. DDEEVV--GGEENNÇÇ
ruhu ile bir kez daha biz kazand›k.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

TAKS‹M B‹Z‹MD‹R 
ZAFER 

fiEH‹TLER‹M‹Z‹ND‹R

Liselerde kavgalar
sürüyor

Liselerde kavgalar, b›çakl› sal-
d›r›lar, yaralamalar sürüyor. Özel-
likle çete örgütlenmelerinin yay-
g›nlaflt›r›lmas› ile  süren kavgalar
lise önlerinin ayr›lmaz bir parças›
haline getirildi.

Kayseri Arif Molu Anadolu Li-
sesi'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 has-
taneye kald›r›ld›.

AKP’nin polisi gençli¤in bu tür
kavgalar›ndan çok rahats›z de¤ildir.

Marmara Üniversitesi’nde
Panel

29 Nisan günü Marmara Üniver-
sitesi Haydarpafla Kampüsü’nde
“Paras›z E¤itim Hakk›” konulu bir
panel düzenlendi. 

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i’n-
den Oya Aslan, Marmara Üniversite-
si 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 örgütlen-
mesinin ve mücadele etmesinin
gereklili¤i vurguland›. 

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 bil-
dirisi halk›m›za ulaflt›r›larak "1
May›s'ta Taksim'e" ça¤r›s› yap›ld›.
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Ülkemizde Gençlik

ÜN‹VERS‹TELERDE 
B‹R ALDATMACA; 
KAR‹YER GÜNLER‹

Öyle bir sistemde yafl›yoruz ki dü-
zen; insana, insanl›¤a dair ne varsa
hepsini sömürüyor, içini boflalt›yor ve
yok ediyor. Kendi istedi¤i flekle soka-
rak yönetiyor ki karfl›s›nda hiçbir ör-
gütlü güç olmas›n. 

Hemen hemen bütün iktidarlar›n
ilk hedefi üniversiteler olmufltur. ‹kti-
darlar bir yandan üniversiteler üzerin-
de polis bask›s›n› eksik etmezken, bir
yandan çeflitli etkinlikler, vaatler, oya-
lamalar ile ö¤renci gençli¤i üniversi-
teye hapsetmeye ve düzene kazanma-
ya çal›fl›rlar.

Üniversiteler de okulda kurdukla-
r› sistemle, soruflturmalar›yla, düzen-

lerdikleri semi-
nerlerle ve daha
bir çok yol ve

araçla oligarflinin bu politikas›n› kam-
püsler içinde sürdürürler. 

“Kariyer Günleri” ad› verilen top-
lant›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¤retil-
mesidir. Ö¤retilen ise, burjuva ideolo-
jisinin ve kültürünün yol göstericili-
¤inde bir “ifl yaflam›”d›r. 

KKaarriiyyeerr GGüünnlleerrii anlat›l›rken, o
kadar masum anlat›lmaktad›r ki, dü-
zenin ö¤renciyi “nnee kkaaddaarr ççookk ddüü--
flflüünnddüü¤¤üü”sonucuna varanlar bile ç›-
kabilir. Oysa, “Kariyer günleri” ad›
alt›ndaki bu toplant›lar, bir aldatma-
ca ve yönlendirmedir.

KKaarriiyyeerr GGüünnlleerrii’nde ö¤rencilere
örrnnee¤¤iinn; tekellerin flirketlerine nas›l
kalifiye eleman ol  unaca¤› ö¤retilir.

Herkesten farkl› olup ““eenn bbiirriinnccii” ol-
mak, herkesi geçmek ö¤retilir. Bunun
için h›rsland›r›l›r, çevresindeki herke-
si rraakkiipp olarak görmesi gerekti¤i ö¤-
retilir. BBiirreeyycciilliikk,, bbeenncciilllliikk adeta
““ddoo¤¤aall”” bir davran›fl olarak kabul et-
tirilir. 

KKaarriiyyeerr ggüünnlleerriinnddee ülkenin du-
rumuna dair de pembe tablolar çizilip,
sorunlar gizlenmektedir. KKaarriiyyeerr
ggüünnlleerriinnee defalarca kat›lm›fl, binlerce
iflsiz üniversite mezunu vard›r. Düzen
bu boyutlardaki iflsizli¤i saklayama-
d›¤›, gençli¤in örgütlü tepkisinden
korktu¤u için de kkaarriiyyeerr ggüünnlleerrii
türündeki toplant›lara önem vermek-
te, 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 yap-
maktad›r.

Her zaman, düzen bizim için ne
yap›yorsa onun tersini düflünece¤iz.
Zira ortadaki tabloda budur...

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

‹lkö¤retimde; 

33 bin 310 okul, 

10 milyon 916 bin
643 ö¤renci, 

485 bin 677 ö¤ret-
men, 

332 bin 902 derslik
bulunmaktad›r.

BBuunnllaarr››  
B‹L‹YOR 
MUSUNUZZ?

“GGeennççllii¤¤ii üüllkkee
ssoorruunnllaarr››nnaa
yyaabbaanncc››llaaflfltt››rr››pp,,
hhaallkk››nnaa vvee
vvaattaann››nnaa iihhaanneett
eettttiirrmmeekk kkoollaayy
ddee¤¤iillddiirr..” 

DDuurrssuunn 

KKAARRAATTAAfifi

GGeennççlliikk 
ÜÜzzeerriinnee  
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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 ya-
panlar›n bizlere ö¤retecek do¤ru bir yollar› yoktur. Düze-
nin tüm olanaklar›yla özellikle liseli gençlik üzerinde art-
t›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 da-
yatt›¤› yozlaflman›n içinde çürüyüp gitmemek için örgüt-
lenece¤iz. Örgütlülü¤ümüz bize böyle bir yaflam› reva
gören düzen sahiplerine ve onlar›n kraldan daha kralc›
korumas› polise verilecek en iyi cevap olacak. 

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!

- 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 bas-
k› ve terörünü polis arac›l›¤›yla okullarda uygulamakta-
d›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, apo-
litik, yozlaflm›fl, her türlü pisli¤e bulaflm›fl bir liseli genç-
liktir. Bu anlamda yeri geliyor okul önlerinde terör estiri-
yor, 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 ooddaa--
llaarr›› bbiillee vvaar. 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 dos-
yalara 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 yapa-
bilmesini okul idareleri teflvik ediyor. 

- “Liselerde Polis Terörüne Son!” Kampanyam›zla son
zamanlarda artan polis terörünü teflhir edip tüm liseli genç-
li¤i bu bask› ve teröre karfl› sessiz kalmamaya mücadeleye

ça¤›r›yoruz. Son dönemlerde poli-
sin aileleri aramas›, emniyetten so-
ruflturmalar aç›lmas› tehditler al-
mam›z okullar›m›zda her gün po-
lisleri görmemiz yani polis terörü-
nün liselerde çokça boyutland›¤›
bir dönemde böyle bir kampanya
örgütleme zorunlulu¤u duyduk.
Bugün için liselerdeki ö¤renci kar-
defllerimiz ço¤u fleyi kan›ksam›fl
durumda. Polisin okullar›m›zda ye-
ri yok. Bu durumu liseli gençli¤e
kabul ettiremeyecekler. Liseli Dev-
Gençliler olarak polisleri okullar›-
m›zdan kovaca¤›z. Bunun için ör-
gütlenmeli yaflad›¤›m›z polis terö-
rünü tüm çevremizdeki insanlara anlatmal›y›z. 

- “Liselerde Polis Terörüne Son! Liseli DEV- GENÇ”
içerikli pullama ve bildiriler bast›rd›k. Bunlar› en yayg›n fle-
kilde tüm liselerde da¤›taca¤›z. Öncelikli olarak polis terö-
rünü 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 kampan-
yay› sahiplenmeye destek olmaya ça¤›r›yoruz. Bugün bize
bu bask› ve terörü dayatanlar “bizim iyili¤imiz için” yapt›k-
lar›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 terörü-
ne karfl› Liseli DEV- GENÇ saflar›nda mücadele edelim! 

Bu kavgada biz de var›z
Sad›k
fienbaba 
(20)
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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 kurul-
tayda  Türkiye’nin çeflitli illerinden
gelen Gençlik Federasyonu üyeleri
ve yurtd›fl›ndan gelen gençlik temsil-
cileri yaflad›klar› sorunlar› anlatt›lar.

Kurultay›n olaca¤› salonun giri-
fline Türkçe, ‹ngilizce, ‹spanyolca
ve Arapça “Hofl geldiniz” yazan bir
pankart as›ld›. Merdivenler boyun-
ca Dev-Gençliler’in yapt›¤› kam-
panyalar›n afiflleri ve bildirileri as›l-
d›. Tiyatro salonunun girifline ise
Dev-Genç’in eylemlerini ve emper-
yalist-siyonist katliamlar› gösteren
bir resim sergisi aç›ld›.

SSoorruunnllaarr››nn HHiiççbbiirrii
ÖÖ rrggüüttlleennmmeenniinn ÖÖnnüünnddee
EEnnggeell TTeeflflkkiill EEttmmeemmeelliiddiirr

5 May›s günü yap›lan üç oturu-
mun ilkinde; Ankara Gençlik Der-
ne¤i’nden Yakup Erdo¤an, Eskifle-
hir Gençlik Derne¤i’nden Hasan
Aksoy, Mu¤la Gençlik Derne¤i Gi-

riflimi’nden Baflak fiah, Kars Genç-
lik Derne¤i’nden Zilan Yigen ve
Çanakkale Gençlik Derne¤i’nden
Meltem K›l›ç illeri özelinde gençli-
¤in örgütlenmesi önündeki engel-
lerden bahsederek kendi okullar›n-
da yaflad›klar› sorulardan örnekler
verdiler.

Bu oturumda Ankara Gençlik
Derne¤i üyesi Yakup Erdo¤an yap-
t›¤› konuflmada; “Sorunlar›n hiçbiri
örgütlenmenin önünde engel teflkil
etmemelidir. Tüm sorunlar›n çözü-
münün örgütlülükten geçti¤ini bil-
me ve kitlelere bunu ö¤retmeliyiz”
dedi. 

1. oturumun ard›ndan Dev-
Genç’in tarihini anlatan bir sineviz-
yon gösterildi ve ikinci oturuma ge-
çildi. 2. oturumda ise Tokat Gençlik
Derne¤i Girifliminden Özgür Deve-
li, Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Girifli-
minden Ça¤dafl Aktepe, Kütahya
Gençlik Derne¤i Girifliminden Vol-
kan Koyutürk ve son olarak ‹stan-
bul Gençlik Derne¤i’nden Sad›k
fienbaba ve Emel Kelefl kendi illeri
üzerinde yaflad›klar› sorunlar› anlat-
t›lar.

Bu oturumda Sad›k fienbaba; li-
seliler özelinde bir sunum yapt›.
Kütahya Gençlik Derne¤i Girifli-
mi’nde Volkan Koyutürk’te bar›n-
ma sorunundan ve emekçi halk›n
çocuklar›n›n yurt paralar›n› ödeye-
medi¤inden bahsederek bu duru-
mun cemaat yurtlar›n› cazip hale
getirdi¤ini vurgulad›.

Genel anlamda iki oturumda da
kat›l›mc› ö¤renciler üniversite ve li-
selerde “yozlaflman›n” örgütlenme
önündeki en büyük engellerden biri
oldu¤unu belirttiler. Bunun yan› s›-
ra ayn› flekilde “lise ve üniversite-
lerde polisin birebir çal›flmalar yü-
rüttü¤ü ve ö¤rencileri ailelerini ve
okulla ilgili durumlar›n› kullanarak
korkuttu¤u bu durumunda örgütle-
menin önündeki engellerden biri ol-
du¤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 konufl-
ma yapt›lar. 

Nebi Faris yapt›¤› konuflmada

Gençlik ve Örgütlenme Kurultay› Yap›ld›
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siyonist bask›lardan ve yozlaflma-
dan bahsetti. 

Hondurastan gelen Eduardo,
ABD’nin deste¤iyle bir darbe yafla-
d›klar›n› belirterek; “Burada yafla-
nan oyunu bozmak istiyoruz. Bura-
da 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 insan-
lar için yap›yoruz ama hümanist de-
¤il. Biz politik bir destek bekliyo-
ruz. Bizim davam›z tüm dünyay› il-
gilendiriyor” dedi. 

Dev-Genç flehitlerinin resimleri-
nin de sergilendi¤i Dev- Genç sergi-
si de kurultayda aç›ld›. Kurultay›n
birinci günü saat 17.00’da yurt d›-
fl›ndan gelen konuklar›n konuflma-
lar›ndan sonra sona erdi. 

Kurultay›n ikinci günü FHKC
politbüro üyesi Meryem Abu Dag-
ga’n›n kurultay için yapt›¤› konufl-
man›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 Örgütleme-
si’nden Muhammed Halef ilk ola-
rak bir konuflma yaparak; as›l prog-
ramlar›n›n siyonizme karfl› mücade-
le etmek oldu¤unu söyledi. 

FHKC Gençlik Örgütlenmesi
ad›na konuflan Mustafa Beytari; Fi-
listindeki gençlerin sorunlar›n›n
arama noktas›ndan itibaren bafllad›-
¤›n›, bu sorunlar› evinden ç›kt›¤›n-
da bir daha geri dönebilecek mi
kayg›s›n›n takip etti¤ini söyledi. Fi-
listin’deki gençlerin büyük bir yok-
sullukla karfl› karfl›ya oldu¤unu, bu-
nun da e¤itime devam edebilmeleri-
ni etkiledi¤ini söyleyen Beytari;
“Biz gençlikteki yozlaflmaya karfl›-
da mücadele ediyoruz. Bunun için
sol e¤ilimli bir grup kurduk. Önü-
müze koydu¤umuz hedeflerden biri
sa¤ e¤ilimli hareketlerin önünü kes-
mektir. Olaylara diyalektik-mater-
yalist aç›dan bak›yoruz. Oradan ba-
k›nca temel çeliflkinin emperyalizm

oldu¤un görüyoruz” dedi. 

Sosyalist Ufuk ad›na konuflan
Selam Sadi, Sosyalist Ufuk’un Su-
riye’de bir grup genç aras›nda bafl-
lay›p bütün Arap ülkelerine yay›l-
may› hedefleyen bir proje oldu¤unu
söyledi. Gençli¤in potansiyelinin
büyük oldu¤unu belirten Sadi, bu-
nun s›n›flar› unutturmamas› gerekti-
¤ini söyledi. Sadi Suriye ve Filis-
tin’de “Sadece Gençler” slogan›yla
gruplar olufltu¤unu ve buralara ge-
len gençlerin ideolojisiz olmas› ge-
rekti¤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›l-
mas›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. 

BBiizz ‹‹ddeeoolloojjiimmiizzee SSaarr››lldd››kkççaa
MMüüccaaddeelleeyyii BBüüyyüüttüürrüüzz

‹kinci oturumda Halk Cephesi
ad›na Sad›k Ero¤lu, ‘80 sonras›,
Remzi Uçucu ise ‘90 sonras› Dev-
Genç’in örgütlenmelerini anlatt›. 

12 Eylül’ün amac›n›n gençli¤i
örgütsüzlefltirmek oldu¤unu söyle-
yen Ero¤lu; o dönemlerde örgütlü-
lü¤ün suç olarak gösterilmeye çal›-
fl›ld›¤›n› belirtti. Bunlara ra¤men
gençli¤in yeniden örgütlendi¤ini
söyleyen Ero¤lu dernek kurma hak-
k› olmas›na ra¤men tüzel kiflilikle-
rin verilmedi¤ini belirtti. 

‘80-‘90 aras› gençli¤in mücade-
lesinin büyümesinin Dev-Genç’in
büyümesiyle ilgili oldu¤unu söyle-
yen 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. Her-
fley bizim elimizde” diyen Uçucu
ayr›ca, mücadelenin yükselmesinin
bir yan›n›n as›l düflmana karfl› mü-
cadele ederken, soldaki reformist
anlay›fla karfl› verilen mücadele ol-
du¤unu söyledi. 

Daha sonra sahneye ç›kan sanatç›
Bilgesu Erenus iflçi gençli¤in sorun-
lar›yla ilgili orada bulunan ö¤renci-
lere do¤açlama bir oyun oynatt›. 

Oyunun ve Bilgesu Erenus’un
konuflmas›n›n ard›ndan ÇHD ‹stan-
bul fiubesi Baflkan› Av. Taylan Ta-
nay ve Bak›rköy E¤itim-Sen üyesi
Mehmet Püremifl konuflma yapt›lar.
Tanay; gençli¤i örgütlemeyi hedef-
leyen Dev-Genç’in yarg›n›n en bü-
yük hedeflerinden biri konumuna
geldi¤ini söylerken, Püremifl ise
sendikalarla iliflkilerin daha ileri ol-
mas› gerekti¤ini belirterek; “Paras›z
e¤itim istedikleri için tutuklanan
Berna ve Ferhat konusunda burada-
ki E¤itim-Senler, Yunanistan’daki-
ler kadar bile duyarl›l›k gösterme-
di” dedi.

Hollanda Anadolu Gençlik’ten
Dilber Günefl ve Fransa Anadolu
Gençlik’ten Ilg›n Güler’de, Avru-
pa’da karfl›laflt›klar› sorunlar› anlat-
t›lar. Avrupa’da dilden kaynakl›
iletiflim sorunlar› yafland›¤› söyle-
nen konuflmada; iki kültür aras›nda
kalan gençlerin tam bir kimlik pro-
blemi yaflad›klar› vurguland›.

Son olarak Gençlik Federasyonu
ad›na Ünal Çimen bir konuflma
yapt›. ‹llerden ve ülkelerden temsil-
cilerin konuflmalar› sonucunda hep-
imizin 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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Bugün herhangi bir özel okula
kay›t yapt›rmak için aç›k ki, büyük
paralar›, bbiinnlleerrllee ifade edilen ra-
kamlar› gözden ç›karmak gerekiyor.
Hatta baz› özel okullar, üniversite-
ler, dolar üzerinden y›ll›k ücret al-
maktad›r.

Örne¤in, AAtt››ll››mm ÜÜnniivveerrssiitteessii
BBaaflflkkeenntt ÜÜnniivveerrssiitteessii,, ÇÇaannkkaayyaa
ÜÜnniivveerrssiitteessii gibi üniversiteler dolar
üzerinden y›ll›k ücret almaktad›r..
Y›ll›k ücretleri ise  en az  66--77 bbiinn
ddoollaarrddaann bafllamakta, okuluna, bö-
lümüne göre yükselmektedir.

Yine BBiillkkeenntt ÜÜnniivveerrssiitteessii,, ‹‹ss--
ttaannbbuull BBiillggii ÜÜnniivveerrssiitteessii gibi üni-
versitelerin y›ll›k ücretleri en az 1155
bbiinn TTLL s›n›r›ndan bafllamaktad›r..

Kuflkusuz bu sadece üniversite-
ler ile s›n›rl› de¤ildir. Hatta ana oku-
lundan bafllayarak, e¤itimin her ka-
demesinde karfl›m›za y›ll›k ücreti
1100--2200 bbiinn TTLL aras›nda de¤iflen ra-
kamlar 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;
BBiirr kkaammuu eemmeekkççiissii,, bbiirr aassggaarrii

üüccrreettllii,, bbiirr eessnnaaff,, bbiirr kkööyyllüü,, bbiirr eevv
kkaadd››nn›› demektir ki, o¤lunu, k›z›n›
bu okullar›n hiçbirinde okutamaz.

Yani paral› e¤itim, yoksul,
emekçi halk›n çocuklar›n›n okuma-
mas› anlam›na gelmektedir. 

PPaarraa;; ee¤¤iittiimm vvee bbiillggii
“E¤itimin üretilebilir ve tüketile-

bilir özel bir 'mmaall'' oldu¤unu kabul
edersek, sat›labilir ve sat›n al›nabi-
lir olmas› gerekti¤ini de söyleyebili-
riz...(...) paral› okullar›n yan›nda
normal devlet okullar›n›n da belli
ölçüde, en az›ndan zorunlu ö¤retim-
den 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 Ba-
s›m, 1997)

Yukardaki sat›rlar,  Milli E¤itim
Bakanl›¤›nda Talim Terbiye Kurulu
Baflkanl›¤› yapan birine aittir.

E¤itimi “ttüükkeettiilleebbiilliirr””, “ssaatt››nn
aall››nnaabbiilliirr”” bir mal olarak görmek-
tedir. Kuflkusuz AKP’nin savundu-
¤u mant›kt›r bu.

YYÖÖKK BBaaflflkkaann›› YYuussuuff ZZiiyyaa ÖÖzz--
ccaann,, göreve bafllad›¤› ilk günlerde,
dünyan›n hiçbir ülkesinde üniversi-
te e¤itiminin paras›z olmad›¤›n›
söylemiflti.

Yani e¤itim paral› hale getiril-
meliydi ona göre. E¤itim bir ““mmaall”
olarak görüldü¤ü için, ancak paras›
olanlar  ondan yararlanmal›d›r.

Para ve bilgi, para ve e¤itim ara-
s›ndaki iliflki de tam da böyle bir
iliflkidir. Para ve bilgiyi, para ve
e¤itimi bir araya getiren kapitalizm-
dir.

Böyle bir durumda e¤itimin bir
hak olmas› ortadan kalkmakta, e¤i-
tim ““ttiiccaarrii bbiirr ffaaaalliiyyeett”” haline ge-
tirilmektedir. 

Bunun ilk pratik sonucu, halk
çocuklar› aç›s›ndan okula gideme-
mektir. Kald› ki, flu durumda bile
emekçi halk›n çocuklar›, yemesin-
den, giyinmesinden,  ihtiyaçlar›n-
dan  k›sarak okula gitmektedir.

PPaarraass››zz ee¤¤iittiimm bbiirr hhaakk,,
bbiirr zzoorruunnlluulluukkttuurr

Marmara Üniversitesi Rektörü
“Ço¤u ö¤renci, günde bir ö¤ün ye-
mek yiyebiliyor. Geçen y›l 10 ö¤ren-
ci derste açl›ktan bay›ld›. Sabahlar›
çorba da¤›t›yoruz.” (Milliyet, 9 Ey-
lül 2009) diyordu, bundan tam bir
y›l önce.

Bir yanda bir y›ll›k ücreti sadece
88--1100 bbiinn ddoollaarr›› bulan okullar var-
ken bir yandan da günde bir ö¤ün
yemek ile gününü dolduran binlerce
ö¤renci var.

EEddiirrnnee’de yoksul ailelerin ço-

cuklar›n›n gitti¤i 55 ookkuullddaa yap›lan
bir ankette;

ÇÇiinnggeennee hhaallkk››nn ççooccuukkllaarr››nn››nn
ççoo¤¤uunnlluukkllaa oolldduu¤¤uu ookkuullllaarrddaa aann--
kkeettee kkaatt››llaann öö¤¤rreenncciilleerriinn bbüüyyüükk
bbööllüümmüünnüünn kkaahhvvaalltt›› yyaappmmaaddaann,,
öö¤¤llee yyeemmee¤¤ii yyeemmeeddeenn ggüünnüü ggeeççiirr--
ddii¤¤ii tteessppiitt eeddiillddii.. 

Yine,

HHeerr 110000 öö¤¤rreenncciiddeenn;; 7755’’iinniinn
düzenli kahvalt› yapamad›¤›; 8855 öö¤¤--
rreennccii açken dersleri anlamad›¤›, 6677
öö¤¤rreennccii yoksul olduklar› için kah-
valt› yapamad›¤›, ö¤rencilerden
5588’’inin düzenli beslenmenin büyü-
me ve geliflmenin etkisini bilmedi-
¤ini söylemifltir.

Türkiye’deki çarp›c› gerçek bu-
dur. Milyonlarca aile, her y›l artan,
her y›l daha fazla para ödemek zo-
runda kald›¤› paral› e¤itim karfl›s›n-
da çocu¤una kahvalt› yapt›ramaya-
cak bir duruma getirilmifltir.

AKP’li bürokratlar›n savundu¤u
gibi halktan daha çok para istemek
demek, milyonlarca çocu¤un tü-
müyle aç b›rak›lmas›d›r. 

AKP iktidar›, çocuklar›m›z›,
gençlerimizi açl›¤a terketmemizi is-
tiyor. ‹stiyor ki, derslerde daha çok
ö¤renci açl›ktan bay›ls›n. 

Elbette paral› e¤itimin savunul-
du¤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 ön-
celikle bu eflitsizli¤e, e¤itim ve bil-
ginin yoksullardan kaç›r›lmas›na
karfl› ç›k›yor ve bir hak olan paras›z
e¤itimi savunuyoruz. E¤itim bir
hakt›r, engellenemez.

Para ve Bilgi... Para ve e¤itim
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uVatanseverler ‹çin Eylemler
5 May›s günü EEddiirrnnee 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 bulu-
nan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› gerekti¤ini belirtti ve 7 May›s günü
görülecek olan mahkemeye ça¤r› yapt›. 

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa Gençlik  Federasyonu üyeleri 4 May›s günü  Taksim Tram-
vay 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› dur-
du¤unu belirterek, yaflanan bu hukusuzlu¤a dur demek ve vatansever genç-
leri sahiplenmek için 7 May›s tarihinde Befliktafl 14. A¤›r Ceza’da görüle-
cek 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 Fede-
rasyonu üyesi Hatice Kalkan
yarg›lanmas› gerekinlerin bu
ülkeyi Amerikan emperyalizmine
peflkefl çekenler olmas› gerek-
ti¤ini vurgulad›.

Lisede Polis Sald›r›s›
Mardin Milli Piyang› Lisesi'nde yafla-

nan bir kavga üzerine  okula gelen polis,
ö¤rencileri gözalt›na almak istedi. Gözal-
t›na al›nmaya karfl› direnen ö¤renciler
coplanarak gözalt›na al›nd›. Polislerden
biri ö¤rencilerin bahçede bulundu¤u s›ra-
da havaya atefl açt›.

Olaya kar›flt›¤› ve polise sald›rd›¤› ge-
rekçesi ile arkadafllar›n›n gözü önünde
kelepçelenen bir ö¤renci polis arac›na
bindirilirken baz› polisler taraf›ndan
yumrukland›. Gözalt›na al›nan ö¤renci-
ler, Çocuk fiube Müdürlü¤ü'ne götürülür-
ken, ö¤renciyi sahiplenen bir ö¤retmen
de ö¤rencileri polise karfl› k›flk›rt›¤› iddi-
as›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 du-
yurusunda bulundu. Çevik kuvvet polisi-
nin de kat›ld›¤› bu sald›r›da s›n›flara ç›ka-
rak ö¤rencileri tek tek toplayan polislere
ise okul ö¤retmenleri de tepki gösterdi.

u‹stanbul  Üniversitesi’nde 1 May›s  ça¤r›s›
‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kampüsünde 27 Nisan günü Tiyatro Si-

murg'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 ka-
lan masalarda Grup Yorum'un müzikleri dinletildi. 

Masan›n 2. gününde 25 kiflilik faflist güruh devrimci demokrat ö¤ren-
cilerin 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 pullamalar-
dan ve yaklafl›k olarak 6 bin adet kufllamalardan yap›ld›.

Tiyatronun oynanaca¤› gün yemekhaneye gidilerek tüm kitleye sesle-
nilerek programa ça¤r› yap›ld› ve el ilanlar› da¤›t›ld›. Tiyatronun oynana-
ca¤› Cep Tiyatronun önüne 1 May›s' › anlatan resim sergisi aç›ld›. Ve tiyat-
roya 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›l-
d›.

‹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 broflürler-
de flöyle anlat›l›yor: “2000’li y›llarda F
tipi hapishaneler aç›ld›¤›nda Canan’›n
amcas› da cezaevindeydi. Canan Kulak-
s›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 ala-
rak ölüm orucuna bafllad› ve 15 Nisan
2001’de hayat›n› kaybetti. Günden güne
bencillefltirilen, üretmekten, sorgula-
maktan uzaklaflt›r›lan gençli¤in aksine
Canan Kulaks›z, 19 y›ll›k hayat›na bü-
yük 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. 

Canan  Kulaks›z
fienlikleri 
11 May›s’ta Bafll›yor
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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 bafllaya-

biliriz 
Çünkü önce sorunu sadelefl-

tirmemiz 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 yön-
tem ile bafllayaca¤›z ifle. 

Gerçekte ne oluyor? 
Olmayan ifller denilen

fley nedir? 
Olmayan, biriken, erte-

lenen 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 uy-
durulmufl mevcut durumu gizle-
meye yönelik, mevcut duruma
gerekçe bulmaya yönelik ifade-
lerdir. 

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-

tur, çözüm yoktur.  
Dergi sat›fl› da iliflkiye,

örgütlenmeye dönüfltürül-
memektedir. 

Hemen hiçbir sorumlu-
nun e¤itim guruplar›, kitle iliflki-
leri yoktur. 

Bir militan gibi çal›flmamak-
tad›rlar. 

Ne yapt›klar› belli de¤ildir. 
Sorulan hiçbir soruya ya ce-

vap verememekte, ya da yuvar-
lak sözlerle geçifltirmektedirler. 

Hiç birisi kendi bölgelerine
vak›f de¤illerdir. 

Nerede ne var, kim var, kime
gidiliyor, kim nedir, hemen hiç-
bir fley bilmemektedirler. 

Biz ›srarla güncel politika ya-
p›lmal›d›r deriz,  yerel sorunlar›n
örgütlenmesi gerekti¤ini söyle-
riz, b›rak›n güncel politikay› ge-
nel bir politik faaliyetin zerresi

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 devrimcilefltir-
mek için ›srarl› ve düzenli e¤itim
yap›lmamaktad›r. 

Yukar›dan afla¤›ya bafllana-
rak her türlü boflluk t›kan›p, e¤i-
tim ve kitle faaliyetinde ›srar et-
meliyiz. 

Birimlerimizde, alanlar›m›zda

faaliyet yoktur, 
faaliyet yoksa devrimcilik

yoktur. 

Kurumlarda genellikle halk
de¤il; üç- befl genç bulunur ve
günlük o hiç bitmeyen ifllerle il-
gili "muhabbetler" yap›l›r. 

Kurumlar böyle olmamal›d›r. 
Muhabbetçiler asalakt›rlar.
Asalaklar ifl örgütlemezler. 
Bu kafadakiler elbette ki kit-

lelere gitmeyecektir. 
Gitmesi için bir neden yoktur. 
Tek tek emek vererek ad›m

ad›m kitleleri örgütlemek yok-
tur.

Toplu para bulmak cazip ha-
le gelir. 

Bu tür muhabbetçiler- asa-
laklar, 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 ta-
kip etmemektedirler. 

Kitlelere yönelik
düzenli e¤itimi yap-
mazlar, 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. 

BASİT VE SADE
DÜŞÜNECEĞİZ 

AMA ASLA 
YÜZEYSEL DEĞİL

ÖğretmenimizÖğretmenimizÖğretmenimi
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Bak›n yap›lmayan ifllerde
uygulanmayan programlarda ne
göreceksiniz.

Görecekleriniz s›r de¤ildir. 
Görülür ki; bu gibi durumlar-

da hiçbir haz›rl›k çal›flmas› ya-
p›lmam›flt›r. 

Görüldü ki; aralar›nda do¤ru-
dürüst bir iletiflim yoktur. 

Hemen birçok konudan ha-
bersizdirler. 

Ayaküstü birbirlerini dinlerler. 
Kap› önlerinde konuflurlar.
Birbirlerini dinleme, iflin gü-

venli¤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 verme-
yen, ruhsuz tipler oluflmufltur,
devrimcilik kaybolmufltur. 

Bu tablodan bir fley ç›kmaz. 
Güvenlik önlemleri bilinmi-

yor 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 insan-

lar hemen malum statüye dâhil
olurlar.  

Bu statü tembel, düflünme-
yen, üretmeyen bir statüdür. 

Bu yap›yla bu tarzla ileri bir
fley örgütlenemez.  

Sorun yukar›dan afla¤›ya bo-
zuktur. 

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¤it-

meyen insan neyi anlatacak? 
Kadro e¤itimi yoktur. 

Kadro; kadrolar›n sempati-
zanlar›, 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, ol-
mayan kadrolara fleflik yap›l-
maktad›r. 

Kim prati¤i örgütleyecektir? 
Kim yapacakt›r? 
Belli de¤ildir. 
‹flte bunal›m ve kaos , bu fle-

kilde olmayanlar üzerinde bafl-
lamaktad›r. 

Adeta kitlelere gitmeden
e¤itmeden emek vermeden mi-
litanl›k yapmadan kitlelerden is-
tenmektedir. 

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, kadrolaflma-
man›n, kitlelere gitmemenin,
iletiflimsizli¤in bir yans›mas›d›r.

Neyi, niçin yapaca¤›m›z›n bi-
linmedi¤i bir tabloda bu tür ge-
rekçelerin, hatta bunal›m ve ka-
os ifadelerinin ortaya ç›kmas›
kaç›n›lmazd›r. 

Ve devam›nda devrimcili¤in
bitmesi kaç›n›lmazd›r. 

Çok de¤il, bu tabloda bu in-
sanlar bir y›la kadar tümden tü-
kenirler. Çünkü bir verim yoktur. 

Bu tablo de¤iflmek  zorunda-
d›r. 

Hiçbir iflin ciddiye al›nmad›¤›
bir tablodur. 

Asalakl›¤›n ad›; kaostur.
Kitlelere gitmemenin ad›; bu-

nal›md›r.
Çözüm devrimciliktir. 
Çözüm ›srarla örgütlenme ve

mücadeledir. 
Sihirli baflka bir formül yok-

tur. 

Yozlaflmaya
Karfl›
Gücümüz
Birli¤imizdir!

Yozlaflmaya KKarfl›
Futbol TTurnuvas›

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 KKarfl›
Film GGösterimleri

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 VURMASIN-
LAR: 22.05.210

BEYNELM‹NEL: 29.05.2010

YER :: 11 MMAYIS
MAHALLES‹
fiÜKRÜ SSARITAfi PPARKI
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TTeeccrriittttee bbiirr ööllüümm ddaahhaa!!
VVaann MM TTiippii HHaappiisshhaanneessii

Van M Tipi Hapishanesi’nde NNii--
hhaatt YYaavvuuzz isimli adli tutuklu ceza
verilerek tek kiflilik hücreye at›ld›.
Tek kiflilik hücrede tutulan NNiihhaatt
YYaavvuuzz’un kendini asarak intihar et-
ti¤i aç›kland›  33 MMaayy››ss’’ta.

Tecritte tutulan, ceza ve bask›lar
ile sindirilmeye çal›fl›lan tutsaklar›n
ölümünden AKP iktidar› sorumlu-
dur.

DDiiyyaarrbbaakk››rr EE TTiippii’’nnddee
iinnttiihhaarr ggiirriiflfliimmii

16 yafl›ndaki SS.. isimli bir çocuk
tutuklu 25 Nisan günü bask›lardan
ve yaflad›klar› sorunlardan dolay›
intihar etmek istedi.

Gece saatlerinde banyoda çama-
fl›r ipi ile kendisini asmak isteyen SS..
isimli tutuklu, arkadafllar›nca kurta-
r›ld›.

Polise ““ttaaflfl aatttt››kkllaarr››”” gerekçe-
siyle aylard›r tutuklu olan ve y›llar›
bulan a¤›r hapis cezalar› ile yarg›la-
nan tutsaklar, hapishanede de bask›
alt›nda tutuluyorlar..

DDiiyyaarrbbaakk››rr EE TTiippii HHaappiisshhaannee--
ssii’’nnddee ‹‹SSYYAANN

Diyarbak›r E Tipi Hapishane-
si’ndeki tutuklu çocuklar, hapishane-

deki bask›lar ve hasta arkadafllar›
n›n hastaneye götürülmemesi üze-
rine, 33 MMaayy››ss’’ta  isyan ç›kartt›lar. 

110000 ssiiyyaassii tutuklu çocu¤un
kald›¤› E Tipi Hapishanesi’nde 55
ssaaaatt ssüürreenn iissyyaann ss››rraass››nnddaa 77 vvee
1122 nnuummaarraall›› kkoo¤¤uuflflllaarrddaa 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› BBDDPP’lilerin çocuklarla gö-
rüflme talebini kabul etmedi.
BBDDPP’liler isyan s›ras›nda yaralanan
2 çocuk ile görüfltüler.

‹SYAN’a neden olan hapishane
koflullar›n› tutuklular flöyle ifade et-
tiler;

*Hastalanan tutuklular, günlerce
revire ç›kar›lm›yor, hastaneye gön-
derilmiyor. 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. 66 hhaassttaa
ttuuttuukklluu vvaarr flfluu aannddaa..

*Koflullardan ve bask›lardan do-
lay› intihar girifliminde bulunan tu-
tuklular oldu.

*‹nfaz koruma memurlar›nca sü-
rekli dövülüyor, afla¤›lan›yorlar.

*Yeterince beslenemiyorlar, du-
rumlar› ile ilgilenen yok. 

Öte yandan AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››
geçti¤imiz hafta TTüürrkk TTaabbiipplleerr
BBiirrllii¤¤ii’nin DDiiyyaarrbbaakk››rr EE TTiippii HHaa--
ppiisshhaanneessi’ni ziyaret etme talebini
kabul etmedi. GGeerreekkççee oollaarraakk iissee
ggeeççeenn yy››ll aayynn›› aammaaççllaa hhaappiisshhaanneeyyii
zziiyyaarreett eettmmeelleerrii ggöösstteerriillddii..

Tutuklulara a¤›r bask› uygula-
yan AKP iktidar›, hapishaneleri
halktan gizlemeye devam ediyor.
Tecrit alt›nda tutsaklara verdikleri
cezalar ile tecriti a¤›rlaflt›rarak sür-
dürmektedir AKP iktidar›.

MMaalltteeppee ÇÇooccuukk TTuuttuukkeevvii’’nnddee
bbaasskk››llaarr ssüürrüüyyoorr

AA--1100 kkoo¤¤uuflfluunnddaa kalan 13 siya-
si tutuklu çocuk, hapishaneden gön-
derdikleri mektupta, yaflad›klar› so-
runlar› flöyle dile getirdiler;

*Her tutuklu, hapishaneye daha
ilk giriflten itibaren, asker ve gardi-
yanlar›n sald›r›lar›na maruz kal-
makta, arama ad›na ç›r›lç›plak so-
yulmaktad›r. 

*Tutuklular tek kiflilik hücrelere
at›lmakta, orada keyfi olarak gün-
lerce tutulmaktad›r.

*Tutuklulara koridorlar› temiz-
lemeleri için bask› yap›l›yor. Yap-
mayanlar ise iflkence görüyor.

*Siyasi ko¤ufla gitmek isteyenle-
re ““OOrraass›› tteerröörr kkoo¤¤uuflfluudduurr,, oorraayyaa
ggiiddeerrsseenniizz,, öörrggüütt üüyyeessii oolluurrssuunnuuzz,,
oorraayyaa ggiiddeerrssiinniizz aaiilleelleerriinniizz vvee
aavvuukkaattllaarr››nn››zzllaa ggöörrüüflfleemmeezzssiinniizz””
diyerek bask› yap›lmaktad›r..

Adli tutuklular›n yan›na verilen
tutuklular, siyasi bölüme geçmek is-
tediklerinde keyfi olarak yyeerr ddee¤¤iiflfl--
ttiirreemmeezzssiinniizz” denilmektedir.

*Hasta tutuklular hastaneye sevk
edilmemektedir. 

Hasta tusa¤›n hastaneye götü-
rülmemesini  protesto eden tutsak-
lar› sindirmek amac›yla 6600 iinnffaazz
kkoorruummaa mmeemmuurruu ko¤ufla sokuldu.

AAhhllaakkss››zz bbiirr iikkttiiddaarr
AAddaannaa KKaarraattaaflfl KKaadd››nn
HHaappiisshhaanneessii’’nnddee aarraammaa

Hapishanede yap›lan ko¤ufl ara-
malar›na erkek gardiyanlar ve as-
kerler 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›rma-
yan Adalet Bakanl›¤›, kad›n tutsak-
lara bask›lar›n› sürdürmektedir..

EEsskkiimmiiflflssiinn hhüüccrreemm 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

Çocuklar, Tecrit 
Zulmüne ‹syan Etti

9 May›s
2010
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Elbistan Hapishanesi’nde kanser
hastal›¤›na yaklanan Güler Zere, has-
tal›¤› geç teflhis edilerek hastanenin
kör, rutubetli mahkum ko¤uflunda
sözde tedaviyle ölüme mahkum edil-
di. 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-

minde bu hafta  “Güler
Zere Ölümsüzdür” yaz›l›,
Güler Zere’nin resmi bu-
lundu¤u pankart aç›ld›.
Pankart›n  arkas›nda 1000
kifli yürüyerek  “Güler’in
Katili AKP ‹ktidar›d›r,
Güler Zere Ölümsüzdür,
Katil Devlet Hesap Vere-
cek, Hasta Tutsaklar Ser-

best B›rak›ls›n, Tecrite
Son” sloganlar›n› att›ld›.

Galatasaray Lisesi’ne
kadar süren yürüyüflte Me-
pisto Kitapevinin önünde
durularak oturma eylemi

yap›ld›. Oturma  eyleminde Güler Ze-
re flahs›nda tüm devrim flehitleri için
Bize Ölüm Yok Marfl› söylendi.

Marfl bittikten sonra alk›fllarla Ga-
latasaray Lisesi’nin önüne yüründü.
Burada Güler Zere’nin zafer iflareti
yapt›¤› büyük boy pankart lisenin de-
mir parmakl›klar›na as›ld›.  

Daha sonra aç›klamay› okuyan
Halk Cephesi’nden Özgür Ayd›n; 

“Bu sokaklardan, tüm Türki-
ye’den ve hatta ülkemizin s›n›rlar›n›
aflan yerlerden, haftalarca yükselen

özgürük ç›¤l›klar›n›n sayesinde
ölümcül bir hastal›kla pençeleflen
devrimci tutsak; Güler Zere’yi özgür-
lü¤üne kavuflturmufltuk.” diye belir-
ten Ayd›n, Güler Zere’nin hastal›¤›
sürecinde yaflad›¤› s›k›nt›lara de¤indi.

Özgür Ayd›n konuflmas›n›n deva-
m›nda “Güler’e tan›nan özgürlük, d›-
flar›da ölme özgürlü¤ü oldu. Bir fluç
karargah› olan Adli T›p Kurumu Gü-
ler’e son aflamada rapor verdi. Yafla-
mas›n› de¤il ölüm aflamas›n› d›flar›ya
havale etti.” diyerek kimsenin 12 Ey-
lül genarellerini lanetle an›p rahatla-
mas›n ‘Asmayal›mda besleyelim di-
yenlerin bugün iktidar koltu¤unda ol-
du¤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. 

Olur olmaz hemen her yerde, ilgili-ilgisiz bir biçimde
“NNoorrmmaalllleeflflmmee” kelimesi kullan›l›yor. “ NNoorrmmaalllleeflflmmee”
nin sözlükteki karfl›l›¤›; “Normal duruma gelmek, normal
olmak”t›r.

NNoorrmmaall’’in sözlükteki karfl›l›¤› ise; “Kurala uyan, al›-
fl›lagelene uyan”d›r. fiu an hemen herfleyin “ilac›” olarak
kullan›lan “NNoorrmmaalllleeflflmmee”” kelimesi ise bu tan›mlarla aç›k
ki, çeliflmektedir.

Daha çok, “TTüürrkkiiyyee nnoorrmmaalllleeflflmmiiflflttiirr” deniyor. Yani
Türkiye “normal hale” gelmifltir deniyor. Ve bunu Türkiye
aç›s›ndan, koflullar aç›s›ndan bir olumluluk olarak sun-
maktad›rlar.

BBiirriinncciissii; “NNoorrmmaalllleeflflmmee” 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¤er-
lendirme yapmak ise böyle yap›lamaz.

Örne¤in, Ülkenin sosyal-siyasal, ekonomik yap›s›n›
de¤erlendireceksek, “TTüürrkkiiyyee ffaaflfliizzmmllee yyöönneettiillmmeekktteeddiirr””
diye tan›mlar›z. Türkiye  emperyalizme ba¤›ml› bir ülke-
dir diye aç›klar›z mevcut durumu..

O yan›yla bu kelime böylesi bir tart›flmada kullan›la-
maz. Türkiye’nin “nnoorrmmaallee”” dönmesi ne demektir? Nor-

mal olan nedir? Sorun normallik ya da
anormallik sorunu  de¤ildir. Emperya-
lizme ba¤›ml›l›k ve emperyalizmi kova-
rak ba¤›ms›z olmak vard›r.. 

‹‹kkiinncciissii;; “TTüürrkkiiyyee nnoorrmmaalllleeflflmmiiflflttiirr” demek, Türki-
ye’deki faflizm gerçe¤ini gizlemektir. Türkiye’ye ““ddee--
mmookkrraassii” geldi¤ini savunmakt›r. Aç›kças›, bu halk› aldat-
makt›r, halka yalan söylemektir.

Bu kavram› kullanmak, emperyalizme ba¤›ml› bir ye-
ni-sömürge olan Türkiye gerçe¤ini gizlemektir. Emperya-
lizmi ve faflizmi gizlemektir. Demokrasicilik oyununu ye-
ni 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.

““TTüürrkkiiyyee nnoorrmmaalllleeflflmmeemmiiflfl”, faflizmle yönetilmeye
devam etmektedir. “Normal” olan “anormal” olan de¤il,
sömürü ve ya¤ma sürmektedir. Yoksullu¤un, açl›¤›n, fa-
flizmin sürdü¤ü koflullarda herfley sürüyor!

Bu tür kavramlarla hiç kimse s›n›f mücadelesini “yyuu--
mmuuflflaattaammaazz,,” içini boflaltamaz. Bu tür kavramlar› kulla-
nanlar ayn› zamanda s›n›f mücadelesi gerçe¤ine, s›n›f ça-
t›flmas›na göz yumanlard›r.. 

NNoorrmmaalllleeflflmmee 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. 

Normalleflme!

Güler Zere’nin Katili AKP
ve Adli T›p Kurumudur!

Savaflan
Kelimeler 
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EEddiirrnnee’’ddee GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoo--
nnuu üüyyeelleerrii vvee HHaallkk CCeepphheessii’’nnee yyöö--
nneelliikk yyaapp››llaann lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nnaa iilliiflfl--
kkiinn lliinnççççiilleerree aaçç››llaann ddaavvaa üüzzeerriinnee
HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu iillee yyaapptt››¤¤››--
mm››zz rrööppoorrttaajj›› yyaayy››nnll››yyoorruuzz..

YYüürrüüyyüüflfl:: DDaavvaa kkiimmlleerree aaçç››lldd››,,
kkiimmlleerree aaçç››llmmaall››yydd››?? 

HHHHBB:: Dava, linç sald›r›s›na kat›l-
d›¤› foto¤raflarla sabit olan befl kifli-
ye aç›ld›. Ancak elbette etkili bir so-
ruflturma 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¤erlendiril-
di¤inde aç›kça görülüyor. 

Dava kimlere aç›lmal›yd› soru-
suna gelince, içinde yalan bilgi, k›fl-
k›rtma, yönlendirme olan linç sald›-
r›lar› haklar ve özgürlükler mücade-
lesini engellemek, demokratik hak-
lar›n kullan›m›n› rafa kald›rmak
amac›n› güden örgütlenmifl, planlan-
m›fl kontrgerilla faaliyetidir. Hat›r-
lars›n›z, bas›na yans›m›flt›. Bu linç
sald›r›s›n›n Rambo lakapl› bir poli-
sin 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 mut-
lak 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¤ra-
yan ma¤durlar› gözalt›na alanlar,
Edirne kentinin mülki amiri s›fat›yla
Edirne Valisi, güvenlik ve asayiflin-
den sorumlu ‹l Emniyet Müdürü de
bu sald›r›dan sorumludur. 

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

YYüürrüüyyüüflfl:: ‹‹ddddiiaannaammeenniinn iiççeerrii¤¤ii
nneeddiirr?? ‹‹ddddiiaa mmaakkaamm›› lliinnçç ssaalldd››rr››ss››--
nn›› nnaass››ll oorrttaayyaa kkooyyuuyyoorr?? 

HHHHBB:: ‹ddia makam› linç sald›r›-
s›ndan bahsetmiyor. fiüphelilerin
müfltekilere sald›rarak bas›n aç›kla-
mas› ve imza kampanyas›n› engel-
ledikleri, müfltekilerin basit t›bbi
müdahale ile giderilebilecek yara-
lanmalar›n›n oldu¤unu, ancak bu
yaralanmalar›n at›l› suçun yasal
ö¤elerinden olan cebir ve fliddet un-
surunu 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 et-
mek demektir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: DDaavvaann››nn ggeeççeenn dduurruuflfl--
mmaass››nnddaa nneelleerr oolldduu??

HHHHBB:: Davan›n geçen duruflmas›n-
da ifade vermedi¤i için haklar›nda
yakalama karar› ç›km›fl olan san›k-
lar mahkemeye geldiler. ‹fade ver-
meyenlerin 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› orga-
nize bir sald›r›d›r. Bu konunun arafl-
t›r›lmas› yönünde baz› taleplerimiz
oldu. Mahkemenin bu iddiay› ciddi
bulmas› ve gerekli araflt›rmay› yap-
mas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Aksi
halde maddi gerçe¤in aç›¤a ç›kmas›
önlenmifl olacakt›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: SSiizziinn ddaavvaayyaa yyaakkllaaflfl››--
mm››nn››zz,, bbuu kkoonnuuddaa yyaappmmaakk iisstteeddiikk--
lleerriinniizz nneelleerrddiirr??

HHHHBB:: Her fleyden evvel flunu söy-
leyebiliriz. Bu dava bize yarg›n›n
linç olaylar› karfl›s›ndaki tavr›n›
göstermektedir. Bak›n mesela polis
hiçbir sald›rgan› suçüstü yakalama-
m›flt›r. Cumhuriyet savc›l›¤› flüpheli
polisler hakk›nda takipsizlik karar›
vermifltir. Görülen bu davada yine
cumhuriyet savc›l›¤› tahkikat› gü-
venlik flube ya da asayifl büroya de-
¤il terörle mücadele flubesine yap-
t›rm›flt›r. E¤er savc› ya da kolluk bu
kiflilerin silahl› organize bir çete ol-
du¤unu düflünüyorsa o zaman tabi-
i ki tahkikat› terörle mücadele kol-
lu¤u yürütebilir. Ki bizce de bu hal-
ka yönelmifl silahl› bir sald›r›d›r.
Bask› ve fliddet kullanarak halk›
sindirmeye çal›flmaktad›rlar. Ancak
gelin görün ki suçlama de¤il bir ak-
lama faaliyetine benzemektedir so-
ruflturma. Emniyet ifadeleri ise
Terörle Mücadele fiubesi gibi özel
bir kolluk faaliyetinden çok s›radan
bir karakol ifadesine benzemekte-
dir. 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›lama-
da, mahkemelerin yard›mc› olduk-
lar› bir husus olmad›. Ama tarih
nezdinde bu sald›r›n›n mahkum ol-
mas› kaç›n›lmazd›r.

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

Edirne Linç
Davas›
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Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nde 19-22 Aral›k 2000 tarihin-
de Ümraniye Hapishanesi’nde kat-
liama u¤rayan tutsaklara aç›lan da-
vaya 5 May›s günü devam edildi.

Mahkemede katliama u¤rayan
tutsaklar›n avukatlar›; mahkeme he-
yetine  soruflturman›n geniflletiril-
mesi ve hapishanelerde bulunan tut-
saklar›n mahkemede haz›r bulun-
mas›  taleplerinde bulundular. Mah-
keme; taleplerin daha sonra de¤er-
lendirmesine karar vererek durufl-
may› 6 Ekim 2010 tarihine erteledi.

Mahkeme sürerken TAYAD’l›
Aileler adliye önünde eylem yapa-
rak katliamdan sa¤ ç›kan tutsaklar›n
yarg›lanmas›n› protesto ettiler.

“19-22 Aral›k Katilleri Hala Ce-

zaland›r›lmad›” pankart›
aç›lan eylemde, “19-22
Aral›k Katilleri Cezalan-
d›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar› at›ld›.

TAYAD yönetim ku-
rulu üyesi Mehmet Güvel
taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada;

Ümraniye katliam da-
vas› 19-22 Aral›k “Haya-
ta Dönüfl” operasyonun-
daki katliamlardan birine
iliflkin oldu¤unu söyle-

yen Güvel; “Operasyonu yapanlar,
katliam› planlayanlar, katliam emri-
ni verenler yarg› taraf›ndan korun-
mufltur” dedi. Güvel, 4 gün süren
operasyon sonunda katledilen tut-
saklar›n sorumlulu¤unun sa¤ kalan
tutsaklara yüklenmek istendi¤ini
belirterek; “Ancak gelinen aflamada
aç›lan davalar›n geri tepmesi üzeri-
ne zaman afl›m› iktidar›n can simidi
oldu” dedi.

Güvel aç›klaman›n sonunda; za-
man afl›m› kararlar› adalet istekleri-
ni karfl›lamad›klar›n› “biz katliam›
planlayanlar›n, katliam emirlerini
verenlerin, katliamlar› yapanlar›n
cezaland›r›lmas›n› istiyoruz” dedi.

Eylemin ard›ndan mahkeme ka-
rar› beklenildi.

Adana'da Devrim
fiehitleri An›ld›

Adana'da 17 Nisan günü, 30
Mart-17 Nisan Devrim fiehitleri
an›ld›. Yüre¤ir ‹lçesine ba¤l› Bu-
ruk Mezarl›¤›na giden Halk Cep-
heliler, Güven Keskin'in mezar›
bafl›nda 1 dakikal›k sayg› duruflun-
da 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 Kes-
kin Ölümsüzdür","Devrim fiehitleri
Ölümsüzdür","Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez" sloganlar› at›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 kara-
koldan b›rak›l›rken Süleyman sav-
c›l›ktan tutuksuz yarg›lanmak üze-
re sabah serbest b›rak›ld›.

Ayn› gün Antalya merkezde de
1 May›s çal›flmas› yapan Hasan
Dut ile Ahmet Karao¤lan, kendile-
rini engellemeye çal›flan Özel Gü-
venlik ve zab›talarla yapt›klar› tar-
t›flma sonunda gözalt›na al›nd›lar.
125 pula el konularak, para cezas›-
n›n kesilmesinden sonra akflam sa-
at 20.15'de serbest b›rak›ld›lar.

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-

de cereyan etti¤ini söyledi.
Baflbakan’›n sözlerine tepki göste-
ren 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 hita-
ben, “Siyahlar giyinerek gelme-
dim. Taksim Meydan›’nda senin
konufltu¤un kürsüde 1 May›s’›
kutlad›k. Bütün iflçilerin selam-
lar›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›.

Kemal Türkler An›ld›

19-22 Aral›k Katliamc›lar›
Cezaland›r›ls›n
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Adana’da 2 May›s  günü Halk
Cepheliler Kültür soka¤› önünde
“Amerika Defol!” dedikleri için
tutuklanan vatanseverlerin ser-
best 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-

s›n, Yaflas›n Dev-Genç Yafla-
s›n Dev-Gençliler, Kahrolsun
Faflizm Yaflas›n Mücadele-
miz, Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” sloganlar› at›ld›. 

Eylemde Halk Cephesi
ad›na bir aç›klama yapan Em-
rah Eskibal; kampanya çal›fl-

malar›n› anlatt›
ve kampanyan›n
sonuçland›¤›n›
ancak bu kam-

panya çal›flmas›nda tutuklanan
vatanseverlerin hala serbest b›ra-
k›lmad›klar›n› söyledi. “Ülkemi-
zin ba¤›ms›zl›¤›n› isteyenler tu-
tuklu. Amerikan iflbirlikçileri d›-
flar›da” diyen Eskibal aç›klama-
s›nda tutuklanmas› gerekenlerin
ülkemizi Amerika’ya, emperya-
listlere peflkefl çekenler oldu¤unu
vurgulad›.

1 May›s Mahallesinde
Polis Teflhir Edildi... 

3 May›s günü, 3001 Cadde üzerin-
de resmi plakal› polis arac›n›n bir es-
naf›n önünde park halinde durdu¤unu
farkeden Halk Cepheliler polislere
arac› kald›r›p bu mahalleyi terk etme-
lerini söyledi  Bunun üzerine polis
arac› mahalleyi h›zla terk etti .. Olay›n
ard›ndan esnaflara bir konusma yapan
Halk Cepheliler bu mahallenin her ye-
rinde iflci emekcilerin devrimcilerin
kan› oldu¤unu, bu ülkedeki uyuflturu-
cunun, kumar›n, fuhuflun alt›nda poli-
sin oldu¤unu söylediler.  1 May›s Ma-
hallesi Halk Cephesi üyeleri “ nas›l
uyuflturucuyu fuhuflu kumar› mahalle-
mizden yok ediyorsak bunlar›n zemi-
nini haz›rlayan polisi de mahalleden
defedece¤iz...” diyerek konuflmalar›n›
bitirdiler. 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ""KKiimmsseenniinn bbuu
iikkttiiddaarrddaann kkooppaarraa kkooppaarraa aalldd››¤¤›› bbiirr flfleeyy yyookk.. KKooppaarraa
kkooppaarraa aallmmaa ggüüççlleerrii vvaarrssaa 11997777''ddeenn bbeerrii nneerreeddeeyyddii--
lleerr??""diyor. AKP, 1 May›s Alan›’n›n söke söke elinden
al›nmas›n› ve üstüne bir de orada yüzbinlerin toplan-
mas›n› hazmedemedi. Bir iki demagoji, birkaç mane-
vrayla 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: ““MMüüccaaddeellee eettttiikk,, ddiirreenn--
ddiikk,, kkaazzaanndd››kk.. BBaaflflbbaakkaann’’››nn aakkll›› 88 yy››lldd››rr nneerreeddeeyyddii??””

Çelebi, 1 May›s’›n görkeminden etkilenerek konu-
fluyor 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 ““KKooppaarrdd››kk mm››,,
vveerrddiilleerr mmii,, hheerr nneeyyssee...... öönneemmllii oollaann bbuu ttaabbuuyyuu bbiittiirr--
mmeekkttii..”” diyen Süleyman Çelebi’ydi. Günübirlik politi-

ka yapmak budur iflte. 

1 May›slar›n nas›l kazan›ld›¤›n› bil-
mez mi Çelebi? 1988’den bu yana tek bir
1 May›s var m› bbeeddeell ööddeennmmeemmiiflfl?? Çe-
lebi, 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 Ma-

y›s’a iliflkin flunlar› söylüyor: ““BBuurraaddaann yyeenniiddeenn bbiirr
uummuutt ddoo¤¤dduu¤¤uunnuu bbiirr kkeezz ddaahhaa ssiizzee mmüüjjddeelleemmeekk iiççiinn
ggeelliiyyoorruumm,, hhuuzzuurruunnuuzzddaa oonnuunn iiççiinn bbuulluunnuuyyoorruumm.. OO
mmüüjjddee ddee ss››nn››ff mmüüccaaddeelleessii yyeenniiddeenn mmoorraall ddee¤¤eerrlleerriinnee
kkaavvuuflflttuu.. YYeenniiddeenn iiflflççii ss››nn››ff››nnaa yyöönneelliikk ssaalldd››rr››llaarraa kkaarr--
flfl›› oorrttaakk mmüüccaaddeelleenniinn nnee aannllaammaa ggeellddii¤¤iinnii bbiirr kkeezz ddaa--
hhaa 11 MMaayy››ss’’ttaa TTaakkssiimm’’ddee hhaayykk››rrdd››llaarr..’’’’

1 May›s’›n sendika yöneticilerinde de böyle bir
“umut do¤urmas›” önemlidir. Ancak bu umudun ete-
kemi¤e bürünmesi için en baflta yap›lmas› gereken
““ÇÇaa¤¤ddaaflfl sseennddiikkaacc››ll››kk”” anlay›fl›n› terk edip, s›n›f ve
kitle sendikac›l›¤›na dönmektir. 

E¤er Çelebi, “ss››nn››ff mmüüccaaddeelleessii yyeenniiddeenn mmoorraall ddee--
¤¤eerrlleerriinnee kkaavvuuflflttuu..”” diyorsa, yap›lmas› gereken bel-
lidir: D‹SK’in s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n› reddedip
“ça¤dafl sendikac›l›k” denilen burjuva anlay›fl› benim-
semesi, 12 Eylül sonras› iflte o moral de¤erleri kaybet-
tikleri noktada gerçekleflmifltir. EE¤¤eerr ÇÇeelleebbii oo mmoorraall
ddee¤¤eerrlleerree ssaahhiipp çç››kkmmaakkttaa ttuuttaarrll›› iissee,, oo ddee¤¤eerrlleerriinn ggee--
rree¤¤ii ss››nn››ff vvee kkiittllee sseennddiikkaacc››ll››¤¤››dd››rr.. 

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

Ça¤dafl sendikac›l›¤› terk edin! 
S›n›f ve kitle sendikac›l›¤›na dönün!

Tutuklanan Gençlik Federasyonu
Üyeleri serbest b›rak›ls›n



Güvencesizlik; güvencesiz çal›flma ve bunun
getirdi¤i sorunlar emekçilerin gündeminin bafl
s›ralar›nda yer almaktad›r.

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyo-
nu (KESK) ve Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu (D‹SK) 8-9 May›s tarihlerinde "Gü-
vencesiz Çal›flma Güvencesiz Gelecektir – So-
runlar ve Çözümler” bafll›kl› gerçeklefltirece¤i
sempozyum ile güvencesiz çal›flmay› tart›flacak. 

Emekçiler 26 May›s’ta da "Herkese ‹fl Güvencesi,
‹nsanca Yaflanacak Ücret” slogan›yla greve haz›rlan›-
yorlar.

Tart›flmalar› do¤ru zeminde gelifltirmek, güvence-
sizli¤e karfl› do¤ru çözümler üretebilmek için “güven-
cesizlik nedir? Emekçilere neler getirmektedir? Güven-
cesiz çal›flma neyi hedeflemektedir?”  sorular›na cevap
bulmak gerekir.

Emperyalistler ve iflbirlikçilerinin emekçilere yönelik
sald›r›lar›n›n bugünkü somutu güvencesiz çal›flt›rmad›r.

- 6 milyon 740 bin iflsiz 

- Yüzde 43 kay›t d›fl› iflçi çal›flt›rma oran› 

- 4-C, esnek çal›flma, sözleflmeli personel, tafleron-
laflt›rma, atamas› yap›lmayan yüzbinleri aflan ö¤ret-
menler...

Bu tablo güvencesiz çal›flman›n ne oldu¤unu, emek-
çilere neler getirdi¤ini, daha do¤rusu emekçilerden ne-
ler götürdü¤ünü ortaya koyan somut gerçeklerdir.

‹flsiz milyonlar. Kölece çal›flma koflullar›na mahkum
edilen, ifl güvenli¤i kalmayan, kazan›lm›fl haklar› elle-
rinden al›nan çal›flan milyonlar. Sendikas›z, sigortas›z
emekçiler. Beslenme, bar›nma, sa¤l›k gibi temel hakla-
r› yok edilmifl, yaflam güvencesizler. 

IMF’si, Dünya Bankas› gibi emperyalist kurumlar ve
iflbirlikçileri eliyle sürdürülen bu politikan›n amac› ör-
gütsüzlefltirmek, sendikas›zlaflt›rmak,
tek tek bireyler haline getirmek ve
vahflice sömürmektir. Emekçileri gü-
vencesizlefltirenler bu flekilde sömü-
rünün güvencesini sa¤lamaktad›rlar.

Amaç örgütlülü¤ü bitirmektir. O
halde bu sald›r›ya verilecek cevap,
güvencesiz çal›flman›n çözümünün
odak noktas› örgütlenmek, örgütlü-
lüklerimizi büyütmek ve güçlendir-
mek olmal›d›r.

Peki bunu nas›l yapaca¤›z? Bu
sald›r›y› neyle, hangi araçlarla bofla
ç›kartaca¤›z?

Bu sorular sendikalar›m›z›, mücadele ve örgütlenme
anlay›fl›m›z› gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Do¤ru
olan da budur.

Oysa bugün aç›s›ndan bak›ld›¤›nda güvencesiz ça-
l›flmaya karfl› çözümler tart›fl›ld›¤›nda bu temel nokta
geçilmekte güvencesizlik sorunu, güvencesizlerin nere-
de, nas›l örgütlenece¤ine odaklanmaktad›r. “Güvence-
sizler memur sendikalar›nda m›, iflçi sendikalar›nda m›
örgütlenmeli?” sorusu bu yanl›fl anlay›fl›n bir ifadesidir.
Ayn› flekilde emekçilerin ortak örgütlenmesi sorunu da
bu bak›fl aç›s›yla ele al›nmaktad›r.

Çok aç›kt›r ki güvencesizlik sorununu daha genel
ifadesiyle emperyalizm ve iflbirlikçilerinin emekçilere
yönelik ekonomik, politik, ideolojik sald›r›lar›n› emek-
çilerin nerede örgütlenece¤i, iflçi ve memur ayr›m›n›n
ortadan kalkt›¤›ndan da hareketle çözümü "ortak örgüt-
lenme ekseninde görmek sorundan, kendi gerçekli¤i-
mizden dolay›s›yla da çözümden uzaklaflmakt›r.

Güvencesizleri örgütleyecek miyiz? Evetse nerede
örgütleyece¤iz? Sorusu yanl›fl, sorunu dar, emperyalist-
lerin ve iflbirlikçilerinin bize dayatt›¤› bir kal›ba sokan
bir sorudur.

Do¤ru soru, “güvencesiz çal›flma sald›r›s›n› nas›l bir
mücadele anlay›fl›yla, nas›l bir örgütlenme anlay›fl›yla
bofla ç›kartabiliriz?” sorusudur. Tart›flma mücadele ve
örgütlenme anlay›fl› temelinde yap›lmal›d›r.

Örgütsüzleflmenin bir yan› emperyalizm ve oligarfli-
nin sald›r›lar›ysa di¤er yan› da reformist mücadele an-

lay›fl›n›n; icazetçi, sonuç al›c›l›ktan
uzak, militan olmayan, kitleden ko-
puk politikalar›n›n emekçileri sendi-
kalara güvensizlefltirmesidir. Çözüm
bulunmas› gereken nokta öncelikle
buras›d›r.

1 May›s’ta 1 May›s Alan›’na akan
yüzbinler do¤ru mücadele hatt›na sa-
hip olundu¤unda oligarflinin bask› ve
yasak politikalar›n›n nas›l yerle bir
edildi¤ini göstermifltir. Emekçilerin
mücadele tarihi bunun say›s›z örne-
¤iyle doludur. O halde tart›flmay›
mücadele anlay›fl›na odaklamal›y›z.

GÜVENCES‹ZL‹⁄E
KARfiI 
ÇÖZÜM ÖRGÜTLÜ VE 
M‹L‹TAN MÜCADELE 
ANLAYIfiINDADIR

Örgütsüzleflmenin bir yan›
emperyalizm ve oligarflinin
sald›r›lar›ysa di¤er yan› da

reformist mücadele anlay›fl›-
n›n; icazetçi, sonuç al›c›l›ktan

uzak, militan olmayan,
kitleden  kopuk politikalar›n›n

emekçileri sendikalara
güvensizlefltirmesidir.

Çözüm bulunmas› gereken
nokta  öncelikle buras›d›r.
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Devrimci Memur
Hareketi



Et fiyatlar› üzerine bafllayan tar-
t›flma, “ithal et” karar›yla sona erdi.
“Et fiyatlar› dört ayda flu kadar art-
t›, bu kadar artt›, vatandafl et yiye-
miyor” diye sorunun bir anda ön
plana ç›kar›lmas›n›n alt›nda hemen
herkes bir “Çapano¤lu” arad› hakl›
olarak. Çünkü ülkemizde yolsuz-
luklar, doland›r›c›l›klar böyle olu-
yordu. Nitekim, belli bir noktada
AKP, “vatandafl et yiyebilsin” diye
soruna el koydu! Memurlar›n› ka-
saplara,  teftifle gönderdi. Et fiyatla-
r›n›n neden bu kadar artt›¤›n› arafl-
t›rd›. Çözüm gecikmedi: ‹‹tthhaall EEtt..

Oysa halk›n et yeyip yememesi
AKP’nin umrunda m›? Halk›n bü-
yük bir ço¤unlu¤u zaten yoksulluk-
tan bayramda seyranda ancak et yü-
zü görebiliyor. 

AAKKPP’’nniinn ssoorruunnuu hhaallkk››nn 
eett iihhttiiyyaacc›› ddee¤¤iill,, tteekkeelllleerriinn 
ppaazzaarr iihhttiiyyaacc››dd››rr

AKP halk› düflünüyor olsa, halk›
iflsiz, aç, yoksul b›rakmaz. AKP, te-
kellerin hizmetindedir ve tekellerin
ç›karlar› için baflvurmad›¤› yöntem
yoktur. Son bir kaç haftad›r et fiyat-
lar› üzerinden kopar›lan yaygara da
bunun bir parças›d›r.. 

Et fiyatlar›n›n sürekli artmas›-
n›n, yeterli et bulunamamas›n›n so-
rumlusu da AKP’den baflkas› de¤il-
dir. Kopar›lan yaygara et ithalat›n›n
meflrulaflt›r›lmas› içindi. Halk›n et
yiyememesi istismar edilerek, ülke-
mizin tüm dünyaya et satan tekelle-
rin sömürüsüne aç›lmas› sa¤lan-
maktad›r. 

AKP, et fiyatlar›n› düflürme ba-
hanesiyle “ithal eti” gündeme getir-
di. Bir kaç gün içinde de Et Bal›k
Kurumu’na canl› hayvan ithalat›
yetkisi verdi. Amerika’dan, Brezil-
ya’dan, Meksika’dan ve Avru-
pa’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 HHaacc››llaarr TTüürrkkiiflfl HHeellaall GG››ddaa
ad›nda -AKP iflbirlikçili¤i ad›ndan
belli- bir flirket ald›. 

Bütün bunlar et fiyatlar›n› ucuz-
latmak ad›na iki hafta gibi k›sa bir
süre içinde yap›ld›. 

TTeekkeelllleerr iissttiiyyoorr,, AAKKPP
ttaarr››mm›› ttaassffiiyyee eeddiiyyoorr

Et ithalat›n›n serbest b›rak›lmas›
emperyalist tekellerin politikas›d›r.
Gizli sakl› de¤il, emperyalistler
aç›ktan dayat›yor; ““ttaarr››mm››,, hhaayy--
vvaanncc››ll››¤¤›› ttaassffiiyyee eeddeecceekkssiinniizz”” di-
yor. Çünkü ülkemizde emperyaliz-
min y›llard›r sürmekte olan tar›m›
tasfiye politikalar›na ra¤men halen
ülkemizde 2255 mmiillyyoonn civar›nda üre-
tici nüfus k›rsal kesimde tar›m ve
hayvanc›l›kla geçimini sa¤l›yor. 

Emperyalistler bu nüfusun 1155
mmiillyyoonnaa kadar düflürülmesini daya-
t›yor. Tar›msal üretim tasfiye edile-
rek onun yerini emperyalist tekeller
dolduracak. Özellikle son yirmi y›l-
daki tüm iktidarlar emperyalist te-
kellerin bu iste¤ini yerine getirmek
için aflamal› olarak çeflitli uygula-
malar› 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 ürü-
nün ithalat› serbest b›rak›ld›. Devle-
te ait tar›m alanlar› büyük oranda
özellefltirildi, emperyalistlerin top-
rak sat›n almas›n›n ve kapitalist ta-
r›m çiftlikleri kurmas›n›n önündeki
engeller kald›r›ld›. Cargill örne¤in-
de oldu¤u gibi, emperyalist tekelle-
re büyük ayr›cal›klar tan›yan yasal
düzenlemeler yap›ld›. AKP iktida-
r›yla bu süreç çok daha h›zland›r›l-
d›. 

Tar›mda oldu¤u gibi hayvanc›l›k
da, emperyalist tekellerin dayatma-
s›yla ayn› flekilde tasfiye edilmek
isteniyor. Ki bu süreç de uzun y›l-
lardan beri ifllemektedir. 1980 y›l›n-

da ülkemizdeki büyük bafl hayvan
varl›¤› 1166 mmiillyyoonn iken 2007 y›l›nda
1100,,55 mmiillyyoonnaa geriledi. Koyun, keçi
gibi küçük bafl hayvan varl›¤› ise 25
milyondan 15 milyona geriledi. Ül-
ke 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 küçültüle-
rek emperyalist tekeller için pazar
alan› aç›l›yor. ‹thalat›n önündeki
engeller de kald›r›larak “siz üretme-
yin” diyorlar, “biz size satar›z.” Ki,
öyle de oluyor. Ülkemizde yetifltiri-
len bir çok ürünün üretimine s›n›rla-
ma konulurken ayn› ürünler “daha
ucuz” denilerek ithal ediliyor. 

Ayr›ca köylülü¤e dayal› küçük
üreticilere yap›lan devlet deste¤i
kesilirken kapitalist iflletmelerin ge-
lifltirilmesi için büyük destekler ya-
p›l›yor. Örne¤in 2002 y›l›nda tar›ma
yap›lan devlet deste¤i 1.8 milyar li-
ra 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› doldur-
mak için üretim yapan büyük kapi-
talist tekellere verilmektedir. Hay-
vanc›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, kapita-
list iflletmelere yap›lmaktad›r. 

AKP’nin et ithalat›na, et fiyatla-
r›n› düflürmek için baflvurdu¤unu
iddia etmesi AKP sahtekarl›¤›n›n
yeni bir örne¤inden baflka bir fley
de¤ildir. Emperyalist tekeller daya-
t›yor. AKP de gere¤ini yap›yor. Et
ithalat›n›n serbest b›rak›lmas› hay-
vanc›l›¤›n tasfiyesinden baflka bir
fley de¤ildir. Bu, hem temel bir g›da
maddesinin tekellerin insaf›na ter-
kedilmesi, hem milyonlarca iflsizler
ordusuna yeni milyonlar›n kat›lma-
s› demektir.

Emperyalist tekellerin hayvanc›l›¤› 
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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 Bula-
n›k davas›n› izlemek üzere Samsun
Adliyesine gelen BDP heyetine ve-
Ahmet Türk’e yönelik sald›r›s› son-
ras› geliflmeleri de¤erlendirdi.  BDP
heyetine ve Ahmet Türk’e yap›lan
faflist sald›r› sonras›nda Samsun
polisinin provakasyonu devam ettir-
meye yönelik faaliyetlerine de¤inil-
di¤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 yöne-
lik sald›r› ve asker cenazelerinin ar-
d›ndan polis çemberine al›nm›fl, ko-
ruma ad› alt›nda sald›r›n›n hedefi
haline getirilmifllerdir. Zira esnafla-
ra yönelik sald›r›n›n tam da Çiftlik
Polis Noktas›n›n karfl›s›nda yaflan-
mas› ise çekilen her döner b›ça¤›n›n
arkas›nda ve at›lan her tafl›n alt›nda
Samsun polisinin bulundu¤unu gös-
termektedir.” 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 polisi-
nin sorumlu tutacaklar›n› söylediler.

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

1 May›s Alan›’nda bir iflçi; ta-
n›d›k, tan›mad›k her gördü¤ü iflçi-
yi kucakl›yor. Samimi, s›cak, yü-
rekten s›ms›k› sar›l›p öpüyor:
“Çok mutluyum, 32 y›l sonra  1
May›s Alan›m›za kavufltuk. En bü-
yük hayalim gerçek oldu” diyor. 

Söylemesine gerek yok, yüzün-
den gözünden, hareketlerinden an-
lafl›l›yor mutlulu¤u...

Hayaline kavuflmak için yüz-
lerce kilometreden gelmifl. Mesa-
fenin d›fl›nda kim bilir baflka han-
gi “engelleri” aflarak geldi. Ya da
32 y›ll›k hayali 1 May›s Alan›’na
ç›kmak olan bir kiflinin önüne han-
gi neden engel olabilir? Sanm›yo-
ruz böyle bir engel olsun. Ne mad-
di imkans›zl›klar ne de baflka iflle-
rin olmas›. Hiçbir fley böyle bir ha-
yalin gerçekleflmesinin önünde en-
gel olamaz. Zaten 1 May›s Alan›-
na da böylesi bir istekle ç›k›lmad›
m›...

***

Dünyalar kurar›z hayallerimiz-
de,  dünyalar y›kar›z. 

Hayalsiz yaflanmaz denir ya,
do¤rudur. Herkesin çeflitli hayalle-
ri vard›r. 

Zengin olmak hayali kurar ki-
mi, kimisi bir ifl, bir ev, bir araba,
mutlu bir evlilik, çoluk çocuk sa-
hibi olmak hayalini kurar.

Hayallerimiz düflüncelerimiz-
den, dünyaya bak›fl aç›m›zdan ba-
¤›ms›z de¤ildir elbette. Nas›l yafl›-
yorsak, nas›l düflünüyorsak hayal-
lerimiz de ona benzer.  

Peki hiç düflündünüz mü kur-
du¤unuz hayallerin nnee kkaaddaarr››
kkeennddiinniizzee aaiitt??  

Çünkü burjuvazi yaflam›m›z›

yönlendirirken öönnccee hhaayyaalllleerriimmii--
zzee yyöönn vveerriiyyoorr.. Neyi düflünece¤iz,
nas›l düflünece¤iz, neyi hayal ede-
ce¤iz..? Hiç fark›nda olmadan bin-
bir türlü araçla yönlendiriyorlar
hayallerimizi. BBiizziimm aadd››mm››zzaa 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 su-
nulan yaflamlar, burjuvazinin yoz
yaflam› süslüyor hayalleri... 

Yaflamlar›m›z da, hayallerimiz
de bizim olmaktan ç›k›yor. Burju-
vazinin yönlendirdi¤i gibi hayal
kurup, burjuvazinin empoze etti¤i
yozlaflm›fl bir yaflama özenerek hiç
de kendi gerçekli¤imize denk düfl-
meyen yaflamlar sürüyoruz. 

Hayal kurmak, gerçekleflmesi
mümkün olmayan fleyleri istemek
de¤ildir. Hayal; kelime anlam›
olarak ““zziihhiinnddee ttaassaarrllaannaann,, ccaann--
llaanndd››rr››llaann vvee ggeerrççeekklleeflflmmeessii öözzllee--
nneenn flfleeyylleerr””dir. 

Hayallerimiz kendi gerçekli¤i-
mizden ba¤›ms›z olmamal›.
Emekçilerin, halktan insanlar›n
burjuvazinin yönlendirdi¤i hayal-
leri kurmas› o kifliyi sadece rahat-
s›z eder, mutsuz eder. Çünkü o ha-
yaller kifliyi kendi gerçe¤inden ç›-
kart›r. Gerçekte olmayacak ya-
flamlara, dünyalara götürür.

Hayallerimiz 1 May›s Alan›’n-
daki iflçinin hayalleri kadar bizim
olmal›d›r. Gerçekçi olmal›d›r. Bur-
juvazinin bizlere kurdurdu¤u ha-
yal dünyas›nda de¤il, kendi dün-
yam›zda, kendi s›n›fsal gerçe¤i-
miz içinde, kendi hayalimizi kur-
mal›y›z. Hayalci olmadan...

Hayallerimiz, düfllerimiz

SAMSUN
POL‹S‹N‹N
PROVOKASYONLARI
DEVAM ED‹YOR
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HHoollllaannddaa''ddaa PPoolliiss TTeerröörrüü
Her sene Rotterdam’da Hollan-

dal› 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 bu-
lundu¤u Rotterdam 1 May›s Komi-
tesi’nin ça¤r›s›yla kitle Belediye Bi-
nas› önünde toplanmaya bafllad›.
Hollanda Halk Cephesi, alanda
Hollandaca ve Türkçe yaz›l› “Halk
Cephesi” ve “Yaflas›n 1 May›s”
pankartlar›, Day› ile Mahir resimle-
ri ve k›z›l bayraklarla yerini ald›.

Saat 14.00’te bafllamas› prog-
ramlanan 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›.

‹‹nnggiilltteerree''ddee 11 MMaayy››ss
Londra’da Karl Marks Kütüpha-

nesi önünde bafllay›p, Trafalgar
Meydan›’nda  sona eren yürüyüfle
120 kiflilik kortejiyle kat›lan Halk
Cepheliler ‹ngilizce ve Türkçe  pan-
kartlar tafl›d›lar. Halk Cephesi pankar-
t›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›.

‹‹ssvveeçç’’ttee 11 MMaayy››ss 
Emekçiler ‹sveç’te 1 May›s için

alanlar› doldurdu. ‹sveç’in ikinci bü-
yük 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› meydanlar-
da kutlad›lar. Komünist Partisi’nin
organize etti¤i ve içlerinde enternas-
yonal guruplar›nda oldu¤u Röd Front
Korteji Järntorget’te toplanmaya bafl-
lad›. DHKC’liler de kendi pankart ve
bayraklar› ile bu kortejde yer ald›.
Yaklafl›k 1300 kiflinin kat›ld›¤› yürü-
yüfl boyunca “Yaflas›n 1 May›s,  Kah-
rolsun Kapitalizm Yaflas›n Sosya-
lizm, ‹sveç Afganistan’dan ç›k ‹sra-
il’i boykot et Yaflas›n Filistin” slo-
ganlar› at›ld›. Miting alan›nda
yap›lan konuflmalardan sonra hep
birlikte ‘Enternasyonal Marfl›’ söyle-
nilerek eylem sona erdi.

YYuunnaanniissttaann AAvvrruuppaa
BBiirrllii¤¤iinnddeenn vvee NNAATTOO''ddaann
ÇÇ››kkss››nn!!

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›¤› "ön-
lemler 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›r-
ken, bu y›l polisin keyfi tavr› sonu-
cu bütün kortejlerin elçili¤e yürü-
mesi engellendi. Polisin keyfi tavr›-
n› protesto eden sendikalar ve ör-
gütlerle polis aras›nda çat›flma ya-
fland›. Polisin biber gaz› kulland›¤›
çat›flmada, yürüyüflçülerin bir bölü-
mü ABD elçili¤ine gidemeden eyle-
mi bitirmek zorunda kald›lar.

Selanik'teki 1 May›s eylemleri
iki farkl› alanda yap›ld›. PAME
(Militan ‹flçi Cephesi) ve Yunanis-
tan Komünist Partisi üyeleri ve baz›
sendikalar Venizellos Meydan›’nda
toplanarak tüm flehir merkezini içi-
ne alan bir güzergahta yaklafl›k 2 sa-
at süren bir yürüyüfl yapt›lar. Di¤er
bir miting ise Selanik ‹flçi ve Me-
mur 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 Mücade-
lemizle Kazand›k" bafll›kl› bildirile-
ri da¤›tt›lar. 

FFrraannssaa''ddaa 11 MMaayy››ss
Fransa'n›n bir çok flehrinde

yap›lan eylemlerle 1 May›s kut-
land›. Paris, Nancy, Mulhouse, Blo-
is flehirlerinde yap›lan eylemlere
kat›lan Halk Cepheliler Faruk
Ereren’in serbest b›rak›lmas› için
pankart tafl›d›lar. 

AAvvuussttrraallyyaa''ddaa 11 MMaayy››ss
CCooflflkkuuyyllaa KKuuttllaanndd››

Avustralya'n›n Sydney kentinde
yürüyüfl Hyde Park'ta bafllad›. Dün-
ya'n›n her köflesinden örgüt ve grup-
lar›n, yerel sendika ve partilerin yer
ald›¤› yürüyüfle yaklafl›k 5000 kifli
kat›ld›. Yürüyüflte Cephe taraftarlar›
üzerinde Day› ve Mahir Çayan'n›n

Avrupa’da

Avrupa’da 1 May›s
Hollanda



resimleriyle ‹ngilizce ve Türkçe
pankart ve sloganlar›yla kat›ld›lar.
Eylem, Circular ‹skelesi’nde sendi-
ka baflkanlar›n›n Avustralya'da son
dönemlerde iflçi haklar›na yönelik
hukumetin sald›r›lar› ile ilgili yapt›-
¤› konuflmalarla sona erdi.

UUkkrraayynnaa''ddaa 11 MMaayy››ss
Ukrayna'n›n hemen hemen bü-

tün flehirlerinde dünya iflçi ve emek-
çilerin 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 mi-
tingle devam etti. Komünist Parti ve
iflçi sendikalar›n›n düzenledi¤i mi-
tinge beflbine yak›n kifli kat›ld›. Le-

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

AAllmmaannyyaa''ddaa 11 MMaayy››ss
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, Nürn-
berg’de, Bremen’de, Frankfurt’ta,
Dortmund’da, Stuttgart’ta ve
Berlin’de  yap›lan kutlamalarda
Halk Cepheliler pankartlar›yla, slo-
ganlar›yla yerlerini ald›lar. 

Berlin’de Nazilerin yapmak iste-
di¤i yürüyüfl, Anti-faflist bloklar ta-
raf›ndan engellendi. 

Hamburg’da ise 30 Nisan akflam›
özellikle Sternschanze ve çevresinde

gece geç saatlerde yollara kurulan
barikatlar ve yak›lan atefllerin ard›n-
dan polisle çat›flmalar yafland›. Ertesi
günü yap›lan Devrimci 1 May›s kut-
lamas›nda yürüyüflün önü Sterns-
chanze’de polis taraf›ndan durduru-
lunca yeniden çat›flmalar bafllad›. ‹ki
günde yap›lan gösteriler s›ras›nda
çok say›da insan gözalt›na al›nd›.

BBeellççiikkaa''ddaa 11 MMaayy››ss
Belçika- Liege’de Halk Cepheli-

ler, Belçika Komünist Partisi (PC)

“Demokrasinin befli¤i” derler
Avrupa ülkeleri için. Zengin ülkeler-
dir, “insan haklar›” vard›r..! 

Avrupa... 

Burada iflkence olmaz, insanlar
rastgele gözalt›na al›nmaz, evleri ba-
s›lmaz, haks›zl›k, adaletsizlik ol-
maz... hukuk vard›r  burada, haks›z-
l›k adaletsizlik olmaz.... Burada in-
sana de¤er verilir... iflçilerin haklar›
vard›r, ö¤rencilerin, kad›nlar›n, göç-
menlerin... haklar› vard›r!.. 

Gerçekte böyle midir Avrupa?
Bu, küçük-burjuva ayd›n-
n›n Avrupa’ya yükledi¤i
imajd›r. Gerçekler ise heç
de böyle de¤ildir Avru-
pa’da. Avrupa devletleri
emperyalist sömürücüdür. Avru-
pa’n›n “demokrasisi” halklar›n kan›-
n› emen emperyalist sömürücü yü-
zünü gizlemek için uydurulan mas-
keden baflka bir yey de¤ildir. Avru-
pa’ya gerçek niteli¤ini veren maske-
li yüzü de¤il, emperyalist olmas›-
d›r... 

Avrupa’da yaflayan bizler Avrupa
ülkelerini gerçek nitelikleriyle ta-
n›mlamal›y›z... 

Demeliyiz ki; benim yaflad›¤›m
Almanya, ikinci paylafl›m savafl›nda
onmilyonlarca kifliyi ›rkç› söylem-
lerle emperyalist tekellerin ç›karlar›
için katletmifltir. Halen bir emperya-
list ülke olarak, dünya pazar›n› ele
geçirmeye çal›flmaktad›r... Almanya,
dünyadaki açl›¤›n, açl›ktan ölümle-
rin bafl sorumlular›ndand›r... Alman-
ya, Irak'ta katledilen milyonlar›n so-
rumlulu¤unu tafl›yan ülkelerin için-
dedir... Almanya, dünya halklar›n›n
katili Amerikan emperyalizminin
katliam ortaklar›ndand›r... Afganis-

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 di-
lemesi bir anlam ifade etmiyor, çün-
kü ayn› emperyalist politikalar› da-
ha da art›rarak sürdüren, dünya pa-
zar›n› ele geçirme kavgas›nda yar›n
yine milyonlar›n katledilmesinde

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 em-
peryalist ülkelerin. Almanya, Fran-
sa, Hollanda, Belçika farketmez...
Emperyalizmin sömürücü, iflgalci,
bask›c› yüzü ayn›d›r. Hepsinin de ta-
rihleri katliamlarla doludur.

Fakat, emperyalizm, kendini de-
mokrasi ülkesi, özgürlükler ülkesi di-

ye pazarlamaktad›r. Yüzleri-
ne  geçirdikleri bu maskede
bile dünyan›n yoksul ülkele-
rinin 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 Ameri-
ka'daki sömürdükleri ülke halklar›na
uygulad›klar› bask› ve sömürüyü giz-
lemelerine izin vermemeliyiz. Emper-
yalizmin gerçek yüzünü tan›mal› ve
tan›tmal›y›z. Avrupa dendi¤inde gör-
dü¤ümüz bunlar olmal›.

AVRUPA DEN‹LD‹⁄‹NDE 

AVRUPA’dakiB‹Z
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‹fiTE HALK ‹fiTE CEPHE

ile Belçika Emek Partisi (PTB)'nin
ortaklafla düzenledi¤i 1 May›s yürü-
yüflünde bulufltular. Eylem çesitli
parti temsilcilerinin konuflmalar›yla
bafllad›. Konuflmac› olarak Belçi-
ka'da DHKP-C davas› san›¤› Bahar
Kimyongür de söz alarak, 1 Ma-
y›s'›n Türkiye devrimcileri için öne-
mini ve ‹stanbul'daki canl› geliflme-
lere de¤inirken, 18 May›s tarihinde
Brüksel Yarg›tay mahkemesinde
görülecek davaya ça¤r› yapt›.

Konuflmalar›n ard›ndan yürüyü-
fle geçildi. Toplam 500 kiflinin yer
ald›¤› yürüyüflte, 35 kiflilik kortejiy-
le Halk Cephesi de yerini ald›.

AAvvuussttuurryyaa''ddaa 11 MMaayy››ss
1 May›s Avusturya’da Viyana,

Graz, Innsbruck ve Linz flehrinde
kutland›. 

Viyana’da aralar›nda Halk Cephe-
liler’in de bulundu¤u Devrimci 1 Ma-
y›s Platformu 1.Viyana’da bulunan
Karlsplatz’da Opera binas›n›n önün-
de toplanmaya bafllad›. Yaklafl›k 900
kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflte Halk Cep-
heliler 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 yürü-
yüflle bafllad›. Halk Cephesi, Didf,
Adhk, Partizan, ÖDP ve Avusturya
Komünist Partisinin kat›ld›¤› yürü-
yüfl 2 saat sürdü. 

Linz flehrinde Volksgarten’de
birçok demokratik kitle örgütünün

ve gruplar›n kat›l›yla gerçeklefltiri-
len eyleme Halk Cepheliler pan-
kartlar›yla kat›ld›lar.  

‹‹ssvviiççrree''ddee 11 MMaayy››ss
‹sviçre’nin Zürich flehrinde 1

May›s kutlamas›, sendikalar, ‹sviç-
reli, Türkiyeli devrimci örgütler ve
demokratik kitle örgütlerinin kat›l›-
m›yla yap›ld›. Helvetia Platz Mey-
dan›’ndan bafllayan yürüyüflte Halk
Cepheliler de pankartlar› ve k›z›l
bayraklar›yla yerlerini ald›lar. fiehir
merkezinin ana caddelerinin dolafl›l-
d›¤› yürüyüfl "Bürkli Platz" meyda-
n›nda sona erdi. Burada yap›lan
konuflmalardan sonra Halk Cepheli-
ler devrimci blok ile kendi program-
lar› do¤rultusunda tekrar yürüyüflün
bafllad›¤› Helvetiaplatz’a döndüler.
Kamera ve foto¤raf çekimiyle yürü-
yüflü terörize etmeye çal›flan polis,
kitlenin da¤›lmas›yla beraber belirli
noktalarda gözalt›lar ve kimlik sor-
gulamas› yapt›. Ö¤leden sonra yap›-
lan yürüyüfle polis sald›rd› ve gaz
bombalar› kulland›.

Düsseldorf'ta Eylem
Almanya'n›n Düsseldorf ken-

tinde 28 Nisan günü Paras›z E¤i-
tim istedikleri için tutuklanan
Ferhat Tüzer ve Berna Gerçek
için Özgürlük Komitesi taraf›n-
dan eylem yap›ld›. Türkiye Kon-
soloslu¤u önünde "Paras›z E¤itim
‹stemek Suç De¤ildir Berna ve
Ferhat Serbest B›rak›ls›n" pan-
kart› açan Özgürlük Komitesi
üyeleri, konsoloslu¤a da bir bildi-
ri b›rakt›lar. Di¤er bildiriler ise
konsolosluk önünde da¤›t›ld› ve
okundu. "Yaflas›n Dev-Genç Ya-
flas›n Dev-Gençliler", "E¤itim
Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z" ve
"Berna'ya Ferhat'a Özgürlük" slo-
ganlar› ile eylem sona erdi.

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mah-
kemesinde devam eden Nurhan Er-
dem, Cengiz Oban ve Ahmet Istan-
bullu'nun mahkemeleri 27 Nisan'da
federal kriminal dairesinden Paul
Andreas Groschel adl› polis memu-
runun dinlenmesi ile bafllad›.

Dava bafllamadan önce Cengiz
Oban'›n avukatlar› "129 b mahke-
melerinde davalar›n aç›l›p aç›lma-
yaca¤›na Adalet Bakanl›¤› karar
vermektedir, Adalet Bakanl›¤› ne-
ye ve hangi dosya içeri¤ine daya-
narak bu davan›n aç›lmas›na karar
vermifltir, karar verilen dosyan›n
bize incelenmek üzere verilmesini
talep ediyoruz" dedikleri bir dilek-
çe verdiler. Verilen dilekçe Hakim
taraf›ndan reddedildi ve polis me-
murunun dinlenmesine geçildi.

Ahmet ‹stanbullu'yu takip eden
ve tutuklayan, ayn› zamanda
DHKP-C "uzman›" olmas›ndan
kaynakl› olarak önce dinlenen po-
lis, Ahmet ‹stanbullu hakk›nda ya-
p›lan tahkikat› anlatt›. Yap›lan tah-

kikatlar sonucu ele geçen belge ve
bilgilerin tümünün yasal dernekler-
de yürütülen; konser çal›flmalar›,
piknikler, Anadolu Federasyonu
gazetesinin sat›fllar› oldu¤unu, bun-
lar›n hesab›n›n tutuldu¤unu, notlar
al›nd›¤›n›, komitelerin kuruldu¤u-
nu, kimlerle konufluldu¤unu vb. ve
bunlar› yapan kiflinin de DHKP-C
sorumlusu oldu¤unu söyledi. Haki-
min sürekli, flahiti yönlendirir fle-
kilde sorular sormas› ne kadar ta-
rafl› oldu¤unu gözler önüne serdi.

Avukatlar›n sorular›nda ise din-
lenen flahit zor anlar yaflarken, ba-
z› sorularda kaçamak cevap verin-
ce avukatlar sorular›n› tekrar ede-
rek somut cevaplar istediler. fiahiti
kald›¤› zor durumdan kurtarmak
isteyen hakimde ne kadar yanl› ol-
du¤unu gösterse de, avukatlar›n di-
retmesi karfl›s›nda flahitin dinlen-
mesi sa¤land›. 

Mahkeme ertesi günü baflka bir
polisin dinlenmesinin ard›ndan so-
na erdi. 

Anadolu Federasyonu davas›na devam edildi

Avusturya



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 il-
gili verdikleri demeçler flöyle; “Çok bilge bir kad›n.  Sadelik timsa-
li... 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 bafl-
ka bir fley olmalar› farketmiyor. Ç›karlar› için egemenlerin önünde
yaltaklan›yorlar. 

Yaltakland›klar›n›n Emine han›m gibi ttüürrbbaannll›› veya Semra Özel
gibi bbaaflfl›› aaçç››kk vvee ppuurroolluu olmas›n›n hiç önemi yok. Etek öpücüler
için önemli olan etek, her kal›ba girer, her ete¤i öperler.

Misafire ay›p oluyor!
5 May›s’ta oligarflinin meclisinde milletve-

killeri yine birbirine girdiler. ‹fl yumruklaflma-
ya 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 birbiri-
nizi. 

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii
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Evrensel’in Objektifi
Evrensel Gazetesi, 1 May›s’›n haberini

yap›yor. Önce fifiiiflflhhaannee kkoolluunnuu 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 fifiiiflflllii kkoolluunnaa geliyor.. D‹SK ve
KESK’e ba¤l› sendikalar... TMMOB,
TTB, kitle örgütleri, BDP, yazarlar ve ay-
d›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 Ma-
y›s’a... 

Anlat›yor Evrensel: O kitleselli¤iyle
dikkat çekmifl, bu kitleselli¤iyle dikkat
çekmifl, bir tek Halk Cephesi Evrensel
muhabirlerinin dikkatini(!) bir türlü çeke-
memifl... 

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, Evren-
sel muhabirinin karfl›s›na getirir dikerdik,
ki dikkatini çekebilelim. 

Ama mesele siyasi miyopluksa, bizim
bildi¤imiz kadar›yla çaresi yok. 



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 profesör-
ler...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 ““hhüü--
kküümmeetttteekkii bbiirr mmiilllleettvveekkiillii,, mmuuhhaalleeffeettee eell hhaarreekkeettii
yyaapptt››””...... 

AKP Bal›kesir milletvekili Cemal Öztaylan
CHP’li milletvekillerine 

““DDüünn aakkflflaamm ççookk  mmuu aacc››tttt››??”” diye ba¤›rd›. 

...

CHP Ordu milletvekili Rahmi Güner, AKP’li Ay-
flenur Bahçekap›l›’ya ““yyaavvrruumm oottuurr yyeerriinnee”” diye hi-
tap etti.. 

vs. vs. vs. 

‹flte bu anlar, o çok çok “say›n” flahsiyetlerin s›rma-
lar›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 kal-
d›r›p indirdikleri elleriyle memleketi yönetenlerin ha-
li budur. 

Birbirlerine “alçak” derken bile “say›n alçak” der-
ler. Say›nl›klar› ve sayg›nl›klar› da iflte bu kadar i¤re-
tidir.. 

Faflizmin Aynas›:
Canan Ar›tman Tayyip Erdo¤an’a “Hitler ar›-

yorsan›z, aayynnaayyaa bbaakk››nn”” diyor. 

Ertu¤rul Günay, Baykal’a Mussolini’yi hat›rlat›p
“ aayynnaayyaa bbaakk”” 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.

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 örneklerin-
den 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 ol-
duklar› 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› ““kk››yyaammeett””
aalleemmeettii”” sayan bir kültürden gelen iktidar, nas›l olup da
böyle bir yozlaflmaya izin veriyor?

Aç›k ki, ““BBaaflfl››mm››zzaa ttaaflfl yyaa¤¤aaccaakk”” diyerek kitleleri kor-
kutanlar, yeflil dolarlar karfl›l›¤›nda her türlü yozlaflmaya,
ahlaks›zl›¤a izin veriyorlar.

Burjuva yozlaflmas›n›n ürünü olan her fleyi parça par-
ça kabul ediyorlar. Kad›nlar›n metalaflt›r›lmas›ndan ve
kendi vücutlar›n› pazarlamas›ndan baflka bir fley olmayan
““mmooddaa ddeeffiilleelleerrii””nin islamc› kesimde türbana sokularak
nas›l kabul edildi¤i ve yayg›nlaflt›r›ld›¤› biliniyor. Pod-
yumlarda kendini pazarlayan bir ffaahhiiflfleellii¤¤iinn bafl›na türban
giydirmekle, o fahiflelik olmaktan ç›k›yor mu?

Elbette ç›km›yor ama islamc› kesim de art›k kad›n vü-
cudunun aç›kça pazarlanmas›n› kabul eden bir kültürün
içine giriyor. 

‹lginç olan bir nokta da, islami inanç ve de¤erler konu-
sunda 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 FFUU--
HHUUfifi alabildi¤ine artm›fl, yayg›nlaflm›flt›r. ‹slamc›lar, han-
gi ekonomi politikalar›n, hangi kültür politikas›n›n buna
neden oldu¤unu ve AKP’nin NNEEDDEENN bunu önlemek için
HH‹‹ÇÇBB‹‹RR fifiEEYY YYAAPPMMAADDII⁄⁄IINNII sorgulam›yorlar. Yozlafl-
madaki her yeni örnek, AKP iktidar›n› ülkemizde ahlak-
s›zl›¤›n, yozlaflman›n iktidar› oldu¤unu tescil ediyor. 

Ahlaks›zl›¤›n
‹ktidar›!
Türkiye ttarihinde iilk 
Ç›plaklar Kamp›’na AAKP
‹ktidar›’nda ‹‹zin VVerildi... 

9 May›s
2010
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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 benzete-
cekleri bir figür ar›yorlarsa Füh-
rer’e özenip kendisine ‘milli flef’de-
dirten eski genel baflkanlar›n›n fo-
to¤raf›na baks›nlar. Hitlervari b›-
y›klar›n›n alt›ndan kendilerine gü-
lümsedi¤ini görecekler” sözleriyle
bafllad›.

Çat›flma flimdi görülece¤i üzere,
kurtulufl savafl›n›n kurmaylar›ndan,
Kemalist ,yönetimin önderlerinden
‹‹ssmmeett ‹‹nnöönnüü üzerinden yürütülüyor. 

“Kim Hitler’e benziyor”, tart›fl-
mas› yürütenler önce kendilerine
bakmal›d›rlar. Baflta Baflbakan ol-
mak üzere tüm iktidar, bugün halka

ve devrimcilere karfl›
HHiittlleerr’’iinn ttaakkttiikklleerriinnii
kullanmaktad›rlar. 

AKP önce kendisi-
ne bakmal›d›r. ‹ktidar-
da oldu¤u 8 y›l boyun-
ca 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 Hit-
ler’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›la-
cakt›r” diyerek kad›n ve çocuklar›n
katledilmesi emrini vermiflti. Kad›n
ve çocuklar› katletmeleri için AKP
polisine talimat veren bir Baflba-
kan’›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›rakmaya-
rak katleden bir iktidar›n Hitler’den
ne fark› vard›r?

Halka karfl› savafl yürüten her ik-
tidar, halka karfl› savafl›n sorumlula-
r›ndan biri olan her Baflbakan, birer
““kküüççüükk”” HHiittlleerr’’ddiirr..

FFaaflfliizzmmllee yyöönneettiilleenn bbiirr üüllkkeeddee,,
hheerr iikkttiiddaarr HHiittlleerr iikkttiiddaarr››nn››nn bbiirr
yyaannss››mmaass››dd›› rr ;; DDeemmiirreelllleerr ’’ddeenn
ÖÖzzaallllaarr’’aa,, BBaayykkaallllaarr’’ddaann EErrddoo--
¤¤aannllaarr’’aa kkaaddaarr,, hheeppssii bbiirr yyaann››yyllaa
HHiittlleerr,, bbiirr yyaann››yyllaa MMuussssoolliinnii’’ddiirr!!

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, des-
tekleyen de ayn›d›r. ‹flbirlikçi burju-
vazi ve emperyalizm. AKP ad›m
atarken bu gerçe¤e göre ad›m atmak-
ta, tekellerin ç›karlar› için biraz Hit-
ler, biraz Mussoloni olmaktad›r.

‹nönü, Hitler ve Erdo¤an!
Faflizmin oldu¤u bir ülkede, 
her yönetici biraz Hitlerdir!

Ufuk Uras milletvekili seçildi-
¤inde ilk sözlerinden biri “eezzbbeerr
bboozzmmaakk”t›. TBMM’de öyle fleyler
yapacakt› ki, tüm ezberleri bozacak,
herkese mecliste nas›l çal›fl›laca¤›n›
gösterecekti.

‹lk günlerde, arada bir konuflma-
lar yapan Uras, bir süre sonra mec-
lis s›ralar› içinde kayboldu. Ta ki,
anayasa de¤iflikli¤i için yap›lan oy-
lamalara kadar!..

Bu oylamalarda Uras’›n nas›l
““eezzbbeerr bboozzdduu¤¤uu””na hep beraber ta-
n›k olduk. Anayasa de¤ifliklikleri
konusunda mecliste AKP milletve-
killeriyle ayn› do¤rultuda oy kulla-
nan Uras, AKP s›ralar›ndan yyoo¤¤uunn
aallkk››flfl ald›.

AKP’nin de¤ifliklik tekliflerinin
önce askerî yarg›yla ilgili 16. mad-
desine, ard›ndan da 17. maddesine
destek oyu verdi.

Anayasa de¤iflikli¤i paketinin
sözkonusu maddelerinin geçmeme-

sinin ““EErrggee--
nneekkoonn’’aa yyaa--

rraayyaaccaa¤¤››”” tespitini yapan Uras, oli-
garfli içi it dalafl›nda AKP’nin kuy-
ru¤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› gör-
mezden gelmektedir.

fiunu belirtmek gerekir ki, Ufuk
Uras, bugüne kadar gerek ÖDP Ge-
nel Baflkan› olarak, gerekse de ondan
sonra izledi¤i siyasetin mant›ksal so-
nuçlar›na uygun davranmaktad›r. 

Ak›lc› solculu¤un varaca¤› yer
buras›d›r. Parlamentarizmin varaca-
¤› yer buras›d›r.. Halka ve mücade-
leye güvenmeyenler, mücadele diye
bir dertleri kalmayanlar›n gelece¤i
yer AKP gibi iflbirlikçi bir partinin
kuyru¤una tak›lmakt›r.

AKP gibi iflbirlikçi partiden de-
mokrasi beklemek, oligarfli içi it da-
lafl›nda kullan›lmakt›r. Kullan›lan-
lar, kendilerini kullananlar›n suçla-
r›na da ortak olurlar. T›pk› Ufuk

Uras gibi.. 

Evet bay Uras; AKP’ye verdi¤in
destek oyuyla ne yapt›¤›n›n fark›n-
da de¤ilsen, biz sana hat›rlatal›m:

Bu oylarla,

Sen bizim katledilmemize oy
verdin.

Sen özellefltirmelerin devam›na
oy verdin. 

Sen Tekel iflçilerinin coplanma-
s›na oy verdin.

Sen hapishanelerde tecrit edil-
memize oy verdin. 

Sen Çeberler’in katledilmesine
oy verdin.

Sen caddelerde, parklarda insan-
lar›n AKP’nin polisi taraf›ndan dö-
vülüp vurulmas›na oy verdin. 

Sen Amerikan emperyalizminin
tafleronlu¤una oy verdin.

Sen Ergenekon’a karfl› ç›karken,
AKP’nin kendi kontrgerillas›n› ör-
gütlemesine oy verdin.  

Yaz›k, seni seçip oraya gönde-
renlerin beklentilerine!

AKP’lileflen Ak›ll› Solculuk!
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