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1 May›s’›
Dalc›lar’la Kazand›k!

Umudumuzun Önderli¤inde
Devrim Yürüyüﬂümüz Devam Ediyor!

1 May›s Alan›’n› da
Kazanaca¤›z!

Yaﬂ›yorlar

S›dd›k ÖZÇEL‹K

Güven KESK‹N

Esma POLAT

24 N isan
30 N isan
Adana’da bulunduklar› evin 30 Nisan
1992’de polis taraf›ndan kuﬂat›lmas›
karﬂ›s›nda büyük bir
direniﬂ yaratarak ﬂehit düﬂtüler.

S›dd›k ÖZÇEL‹K, 1970
Çorum Mecitözü do¤umlu, yoksul bir köylü ailesinin çocu¤uydu. Devrimci yaﬂam› lise
y›llar›nda baﬂlad›. Bu y›llarda baﬂka bir siyasi hareket içindeydi. 1988’de Devrimci Harekete kat›ld›. Gecekondularda faaliyet yürüttü. Ocak 92’de askeri örgütlenmede yerald›. ﬁehit düﬂtü¤ünde komutand›.

Fatma KOYUPINAR

2001'de tahliye oldu¤unda mücadelenin içindeydi yine.
2003 Ekim’inde 3. kez tutsak düﬂtü. Art›k F Tiplerine, tecrite karﬂ› direniﬂ
içinde, her yeni ölüm orucu ekibinde gönüllüydü. Nihayet 12. Ölüm Orucu
ekibinde k›z›l band›n› kuﬂand›. Direniﬂinin ilerleyen günlerinde tahliye edildi.
Direniﬂini d›ﬂar›da, ﬁiﬂli direniﬂ evinde sürdürdü. 27 Nisan 2006’da direniﬂin 122. ve dedi¤i gibi son ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.
5 Mart 1968’de Samsun’un Vezirköprü ilçesinde do¤du.
19 May›s Üniversitesi ö¤rencisiyken Dev-Genç’li oldu.
Üniversiteyi bitirip bir süre ö¤retmenlik yapt›. Sonra Mücadele Dergisi temsilcisi olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.

Güven KESK‹N, 1973 Adana Kozan do¤umluydu. Mücadeleye ‹stanbul’da kat›ld›. Gecekondu bölgelerinde çal›ﬂt›. 1991’de askeri örgütlenmede yerald›.
Esma POLAT, 1971 Kars Sar›kam›ﬂ do¤umluydu. ‹ﬂçi bir ailenin k›z›yd›. 86’da devrim
mücadelesine kat›ld›. Gecekondu halk›n›n örgütlenmesinde yerald›. ‘92 baﬂlar›nda savaﬂç› olarak görev ald›. ﬁehit düﬂerken örgütünün ismini duvara kanla yazarak, yeni
bir gelene¤in yarat›c›lar›ndan oldu.
1959 do¤umluydu. Samsun’da Devrimci Gençli¤in ilk sempatizanlar›ndand›. Bölgede tasfiyecili¤e karﬂ› tav›r alan bir kaç kiﬂiden biri oldu. Samsun Devrimci ‹ﬂçi Köylü Gençlik Derne¤i’nin emektarlar›ndand›. Her saatini devrimci mücadeleye
adam›ﬂ, coﬂkusuyla tan›nan bir devrimciydi. Yakaland›¤› hastal›ktan kurtulamayarak Nisan 1978’de aram›zdan ayr›ld›.

Mehmet
Akif Dalc›
Ödedi¤imiz
bedellerin
ad›d›r o...
1 May›s’›n ad›d›r..
Böyle dövüﬂtük,
böyle kazand›k!

Birçok kez gözalt›na al›nd›, iki kez tutukland›. Her seferinde yeniden mücadeleye koﬂtu. 1994’ten beri tutsakt›.
Fatma Hülya TÜMGAN Ulucanlar Hapishanesi’nde özgür tutsaklar›n temsilcisiydi. 19 Aral›k katliam›nda zulmü durdurmak için en öne
ç›kan feda savaﬂç›lar›ndan biri oldu. Ölüm orucu gönüllüsüydü. 28 Nisan 2001’de ölüm orucu direniﬂçisi olarak ölümsüzleﬂti.

Fehime ÖZTÜRK

Çi¤dem YILDIR
revler üstlenmiﬂti.

24 Nisan
1977’de ‹stanbul’da Galatasaray
Mühendislik Yüksek
Okulu ç›k›ﬂ›nda faﬂistlerin kurdu¤u bir
pusuda vurularak
katledildi. Dev-Genç
saflar›nda çeﬂitli gö-

1955 do¤umluydu. 28 Nisan 1980’de
Malatya Taﬂtepe’de faﬂistlerin
kurdu¤u bir pusu sonucu araHasan KARAGÖZ
m›zdan ayr›ld›.
Hasan devrimci
hareketin bir militan›yd›.

22 ﬁubat 1972 Gaziantep do¤umluydu. Kürt-Alevi bir
ailenin on çocu¤unun dokuzuncusuydu. Gaziantep Üniversitesi MYO ‹nﬂaat Bölümü ö¤rencisiyken TÖDEF,
Dev-Genç çal›ﬂmalar›na kat›ld›. 1990’da 6 Kas›m YÖK
boykotu çal›ﬂmalar›ndan dolay› tutukland›. 1991'de
tahliye oldu. Ayn› y›l, illegal örgütlenmede yerald›. 1617 Nisan operasyonunda tutukland›.

Erdo¤an GÜLER

10 Ekim 1972’de Dersim’in Ovac›k-Buzlutepe köyünde
do¤du. Kendi çevresinden tan›yordu devrimcileri. Kardeﬂinin tutsak düﬂmesi sonucu, daha yak›ndan tan›d›: “Hapishanedeki insanlarla tan›ﬂt›¤›mda onlar›n çok de¤erli insanlar oldu¤unu, halk› için vatan› için kendilerini feda ettiklerini gördüm.” diyordu. Demokratik mücadele içinde
yerald›, Ege TAYAD’l›yd›. 19 Aral›k katliam› sonras›nda
d›ﬂar›da ölüm orucuna baﬂlad›. 25 Nisan 2001’de d›ﬂar›daki ölüm orucunun 4’üncü ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

11 Haziran 1976’da ‹stanbul’da do¤du. Aslen Tokatl›’yd›. Gazi katliam›n›n ard›ndan mücadeleye kat›ld›. Eskiﬂehir tabutlu¤unun aç›ld›¤› y›l tutsak düﬂtü ve Eskiﬂehir’e sevkedildi. Eskiﬂehir’de direniﬂ içinde yer ald›. Direniﬂ sonras› Ümraniye Hapishanesi’ne gönderildi.

Sedat KARAKURT

F Tipi sald›r›s› gündeme geldi¤inde ölüm orucu gönüllülerden biri de oydu; 2. ekipte yeral›p zulme meydan
okuyarak 25 Nisan 2001’de Edirne F Tipi’nde ﬂehit
düﬂtü.

KAYIP

Recep GÜLER

Devrim mücadelesinin emektarlar›ndand›. Defalarca iﬂkencelerden geçirilmesine, 8 y›ll›k tutsakl›¤›na ra¤men, kavgan›n içinde olmaya devam etti. 1989’da Yeni Çözüm Dergisi’nin ‹zmir temsilcili¤ini yapt›. ‹zmir’de
12 Eylül’ün ölü topra¤›n›n aﬂ›lmas›nda onun önemli
katk›lar› oldu. 1994 Nisan'›n›n ilk günlerinde ‹stanbul'da gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.
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1 May›s’› Kazanan, Do¤ru
Devrimci Politika, Do¤ru
Devrimci Önderliktir
›llar süren mücadeleler soma ad›na kadeh kald›ranlara tan›k
nucunda 1 May›s’›n “ E m e k
olduk. 1 May›slar’› salonlara hapsev e D a y a n › ﬂ m a G ü n ü” oladenleri, olmad›¤›nda alanlardan
rak resmi tatil ilan edilmesi gündevrimcileri tasfiye etmeye çal›ﬂandemde.
Önümüzdeki
hafta
lar› gördük.
TBMM’de kabul edilmesi beklenen
alklar›n bin y›ll›k özlemlerini,
yasay› gündeme getiren AKP iktidameydan› rap rap ad›mlar›yla
r›d›r; fakat bu bir sonuçtur: 1 Masarsanlar›n gözbebeklerinde göry›s'›n resmi tatil ilan edilmesi,
dük. Onbinlerce emekçinin slogan1980'lerin sonlar›ndan itibaren ortalar›nda özetlenen kavgay› gördük.
ya konulan devrimci iradenin ve ›sAteﬂ alt›nda yürüyenleri gördük bu
rar›n sonucudur.
meydanlarda. Üzerlerine kurﬂunlar
KP, esas olarak 1 May›slar’›
ya¤arken kitlenin can güvenli¤ini
unutturmak, o olmad›¤›nda
almaya çal›ﬂanlar›, elindeki k›z›l
kutlanmas›n› bask›yla, yabayra¤› daha da yukar› kald›ranlar›
saklarla, terörle ve demagojiyle engördük. Dünya gördü, halk›m›z görgellemek isteyen k a r ﬂ › - d e v r i m
dü.
cephesinin bir üyesiydi. AKP’nin
May›s’›n yasallaﬂmas›nda da göbu konuda en küçük bir olumlu dürülmesi gereken önce bunlard›r.
ﬂünceye sahip olmad›¤›n› görmek
Ç›kart›lan
yasa ne AKP'nin demokiçin 2007, 2008 1 May›slar’›na bakratl›¤›n›n sonucudur, ne de sendikamak yeterlidir.
lar›n kazan›m›d›r. Bu kazan›m, devMay›s’› kazanan do¤ru devrimcileri ony›llard›r "alan fetiﬂizmi"
rimci politika, do¤ru devyapmakla suçlay›p, uzlaﬂmalar› sar i m c i ö n d e r l i k t i r. 1980’lerin
vunanlara da ait de¤ildir.
ikinci yar›s›ndan baﬂlayan uzun bir
ok say›lan, yasaklanan, kitlesel
mücadeledir 1 May›s mücadelesi.
kutlanmas›n› engellemek için
Karﬂ›m›zda zulüm vard›; yan›m›zkatliamlara baﬂvurulan bir günün
da, bizi sürekli aya¤›m›zdan geriye
önce meﬂrulu¤unun, ard›ndan yaçeken reformizm ve düzen sendikasall›¤›n›n ve bugün de resmi tatil olc›l›¤›... Zaman oldu ﬂehitler verdik.
mas›n›n kabul ettirilmesi, hiç tart›ﬂUzlaﬂmad›k. MGK sendikac›l›¤›
veya reformizm arac›l›¤›yla bizi
1 May›slar’dan tasfiye etmeye çal›ﬂt›lar. Meydanlar, s›n›fDevletin her türlü t erörüne
lar mücadelesini, bu mücadele yer alan güçleri ve onlar›n
ra¤men a d›m ad›m inatla, s ab›rla,
politikalar›n› oldu¤u gibi yan›srarla, k ararl›l›kla d o¤ru p olitikalar
s›tan bir aynayd› adeta. Katlisonucunda h er türlü bedeli göze
amlar gördük o meydanlarda.
alarak b u m ücadeleyi s ürdürdük v e
Uzlaﬂmalar gördük s›n›f düﬂ- bütün ülkede 1 May›slar’›n a lanlarda
manlar›m›zla. ‹hanetler görkutlanmas›n› meﬂrulaﬂt›rd›k.
dük. Provokasyonlar›, provoOligarﬂinin
katliamlar›, infazlar›,
kasyonlara çanak tutanlar›
gördük. Ayn› gün, ellerinde gözalt› ve iﬂkenceleri ve yasaklar› yine
sürdü. F akat a lanlar› d evrim
taﬂlarla alanlara ç›kanlara ve
mücadelesinde bir mevzi olarak
kokteyllerde 1 May›s’› kutla-
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kazanm›ﬂt›k.

4

mas›z biçimde bu mücadelenin sonucudur. Bu, 1988’den bu yana yirmi y›l› aﬂk›n bir süre ortaya koydu¤umuz kararl›l›¤›n sonucudur. Bu,
bedeller ödemeye göze alarak cüret
ve kararl›l›kla sürdürdü¤ümüz mücadelemizin zaferidir. Bu zafer en
baﬂta, 1 May›s alanlar›na kan› dökülen ﬂe hit l erimi z indi r. Bu zafer, o
alanlar› kazanmak için barikatlarda
dövüﬂen, iﬂkencelerden geçen, tutuklanan ve buna ra¤men sonraki
y›l yine o barikatlarda dövüﬂmeye
koﬂanlar›nd›r.
u zafer, biz devrimcilerindir. Bu
zafer her türlü bedeli göze alarak devrimcilerin öncülü¤ünde, ›srarla alanlara ç›kma cüret ve cesaretini gösteren iﬂçilerin, emekçilerin,
yoksul gecekondulular›n, ö¤rencilerin k›saca tüm halk›m›z›nd›r.

B

evletin her türlü terörüne
ra¤men ad›m ad›m inatla, sab›rla, ›srarla, kararl›l›kla
do¤ru politikalar sonucunda her türlü bedeli göze alarak bu mücadeleyi
sürdürdük ve bütün ülkede 1 May›slar’›n alanlarda kutlanmas›n› meﬂrulaﬂt›rd›k. Oligarﬂinin katliamlar›, infazlar›, gözalt› ve iﬂkenceleri ve yasaklar› yine sürdü. Fakat alanlar›
devrim mücadelesinde bir mevzi
olarak kazanm›ﬂt›k.
iz bu diﬂe diﬂ kavgay› yürütürken, reformizm, bizim politikalar›m›z› eleﬂtirmekle ve 1 May›slar’daki en geri, en sa¤ tav›rlar› teorileﬂtirmekle meﬂguldü. Önce
“alanlar› fetiﬂleﬂtirmekle” eleﬂtirildik. Öyle ya, salonlarda da kutlanabilirdi. Pikniklere gidilebilirdi. Hay›r dedik ve alanlarda ›srarc› olduk. Sonra “Taksim’i fetiﬂleﬂtirmek”le suçland›k. Oysa bizim
fetiﬂleﬂtirdi¤imiz bir ﬂey yoktu,
ama onlar›n hedefsizli¤i söz konusuydu.
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izim prati¤imiz ortadad›r:
1980’lerin sonunda Taksim’i
zaptetmek için barikatlarda dövüﬂenler bizdik. 1 May›s’›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›n› bir kazan›m olarak görüp, Ça¤layan’da 1 May›slar’› devrimcileﬂtirmeye çal›ﬂan
bizim politikalar›m›zd›. Bir müd-

B

det sonra emekçiler ve devrimciler
için adeta bir “kapana” dönüﬂen
Ça¤layan’dan ç›k›ﬂa önderlik eden
de bizdik. Kad›köy’de ülkemiz tarihinin en görkemli 1 May›slar’›n›
yaratan da, Kad›köy’de oldu¤umuz
süre boyunca Taksim hedefini hiç
unutturmayan da bizdik. Dolay›s›yla reformizmin, siyasi tarihlerinin
hiçbir döneminde oligarﬂiyle çat›ﬂma içinde olmam›ﬂ, hiçbir zaman da
bunu göze alamayacak olanlar›n bol
keseden kulland›klar› “alan fetiﬂizmi” gibi kavramlar, kendi pasifizmlerine örtü olman›n d›ﬂ›nda bir siyasi ve ideolojik öneme sahip de¤illerdir. Reformizm kendi “amaçs›z l›¤›n›”, fetiﬂleﬂtirmeme diye ortaya
koymaktad›r. Evet, y›llard›r 1 May›slar’da ﬂu veya bu biçimde yeralm›ﬂlard›r ama asl›nda ciddi bir 1
M ay›s poli ti ka lar› ol mam›ﬂt ›r. Genelde sürüklenen konumdad›rlar; ya
devrimcilerin açt›¤› yoldan devrimcileri izlemek zorunda kalm›ﬂlar, ya
oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlara hapsolmuﬂ, ya da sendikac›lar›n peﬂinden
sürüklenmiﬂlerdir.
eformizmin “iﬂçici” kesimi, bugün oldu¤u gibi, genel olarak
bu y›llar boyunca düzen sendikac›l›¤›na yedeklenmiﬂtir. Onlar “ 1
May›s takti¤i” deyince, bundan sadece tesbit edecekleri slogan› anlarlar; onlar öyle sihirli bir slogan tesbit edeceklerdir ki, 1 May›s’›n devrimci olup olmamas›n›, kitleselli¤in
sa¤lan›p sa¤lanmamas›n› “tek baﬂ›na” o slogan belirleyecektir. Taksim
mi Ça¤layan m›, hiç önemi yoktur,
önemli olan tek ﬂey, o sihirli slogand›r. Ve fakat, henüz o sihirli slogan›
bulamam›ﬂlard›r. 1 May›slar’›n kazan›lmas›, kitleselleﬂtirilmesi, devrimciler taraf›ndan oluﬂturulan ve
slogan›ndan alan seçimine kadar 1
May›s’› bütün olarak ele alan devrimci politikalar›n›n sonucunda gerçekleﬂmiﬂtir. Son derece zorlu koﬂullarda kazan›ld› tüm bu mevziler.
1996’da dört ﬂehit verdi¤imiz 1 may›s öncesinde, ‹stanbul Valisi Kemal Yaz›c›o¤lu Kad›köy Emniyeti’nde herkesin duyaca¤› ﬂekilde
ﬂöyle diyordu: “Bugün kan akacak...
O... çocuklar›na gösterece¤iz... Bir

R

Uzlaﬂmalar› reddederken, sol
saflardaki y ayg›n u mutsuzlu¤a
ve kendine güvensizli¤e karﬂ›n
1 May›s Alan›’n› kazanmay›
gündeme g etirirken, kendimize
güvendik. Yaklaﬂ›k yirmi y›ll›k
1 May›s mücadelesinin seyri,
bu g üveni d uyanlar›n, c üret
edebilenlerin, bedel ödeyebilenlerin sonuç da alabildi¤inin
kan›t›d›r.

daha nefes alamayacaklar...”
efesimiz kesmek istiyorlard›.
Çünkü 1 May›s alanlar›nda nefes alan devrim ve sosyalizmdi.
Alanda k›z›l bayraklar dalgaland›kça, devrimin gö¤sü, koca bir körük
gibi inip kalk›yordu. O güçlü nefes
al›ﬂlar, devrimi güçlendiriyordu.
Fark›ndayd› bunun oligarﬂi. Fakat
fark›nda olmad›klar› veya kabul etmek istemedikleri ﬂuydu. Biz kan
içinde de o nefesi almaya devam
ediyorduk. Meydanlar› gaz bombalar›na bo¤duklar›nda o bo¤ucu ortamda da biz en güçlü nefeslerimizi
almaya devam ettik.

N

May›s'a meﬂruluk kazand›ran,
yasallaﬂt›ran, 1 May›s'a s›n›fsal
özünü veren devrimciler olmuﬂtur.
Devlet her 1 May›s'ta seferberlik
ilan etmiﬂ, binlerce polisi alanlara
y›¤m›ﬂ, meydanlar› emekçilere kapatm›ﬂ, binlerce insan› gözalt›na alm›ﬂ, coplarla, gazlarla ortal›¤› savaﬂ
alan›na çevirmiﬂ, katliamlar yapm›ﬂt›r. 1 May›s'la ilgili her mevzi bu
koﬂullar alt›nda, 1 May›s'›n meﬂrulu¤una olan inanç ve bedel ödemeyi
göze alma cüretiyle elde edilmiﬂtir.
“ Taksim 1 May›s A l a n › d › r ” derken
de hareket noktam›z ayn›yd›. 1 May›s mücadelesinde bir çok bedeller
ödedik ama sürekli mevzi kazanan
biz olduk. Alanlarda kutlamam›z›
kabul ettirdik. Kendi meﬂrulu¤umuzu kabul ettirdik. Biz u z l a ﬂ m a l a r ›
r e d d e d e reddede savunduk 1 May›s hakk›m›z›.

1

emen her sene oligarﬂinin temsilcileri, iktidar yetkilileri, sar›
sendikac›lar, bizi ﬂu veya bu noktalarda "uzlaﬂmalara" ça¤›rd›lar. O seneki 1 May›s'›n ﬂekilleniﬂe göre, uz-

H

laﬂma önerilerinin ﬂekli farkl› olsa
da, uzlaﬂman›n dayat›lmas› de¤iﬂmedi. Bazen bir alan› dayatt›lar, kabul etmedik. Bazen ﬂu veya bu pankart› açmamay›, bazen k›z›l bayraklar taﬂ›mamay›, bazen tek tip elbise
olmamas›n› dayatt›lar. Bazen de
aramalar veya yürüyüﬂ güzergahlar›n›n nas›l olaca¤› üzerine kavgalar
verildi. Tüm bunlara ra¤men, 1 May›s konusunda dayat›lan hiçbir statükoyu kabul etmedik. ﬁimdi yine
bir uzlaﬂma biçimiyle ç›k›yorlar
karﬂ›m›za; " Taksim'e gelin ama bir
grup gelsin sadece! " Gelecek grubun yüz kiﬂi mi, 500 kiﬂi mi olaca¤›
tart›ﬂmas›n› yap›yorlar hatta. Yine
r eddediyoruz bu uzlaﬂmalar›.
zlaﬂmalar› reddederken, sol
saflardaki yayg›n umutsuzlu¤a
ve kendine güvensizli¤e karﬂ›n 1
May›s Alan›’n› kazanmay› gündeme getirirken, kendimize güvendik.
Yaklaﬂ›k yirmi y›ll›k 1 May›s mücadelesinin seyri, bu güveni duyanlar›n, cüret edebilenlerin, bedel ödeyebilenlerin sonuç da alabildi¤inin
kan›t›d›r. 1 May›s’lar, Türkiye devrimci hareketinin gücünü gösteriyor; ›srar›n ve kararl›l›¤›n sonuç
alabilece¤ini gösteriyor. En zay›f
oldu¤umuzda bile, biz büyük bir
gücüz. Gücümüz, hakl›l›¤›m›zda,
meﬂrulu¤umuz, do¤ru politikalar›m›z, kararl›l›¤›m›z ve bedel ödeme
cüret ve fedakarl›¤›m›zdad›r. Karﬂ›devrim rüzgarlar› karﬂ›s›nda bu
güçle durduk, Kay›plar, infazlar
karﬂ›s›nda bu güçle durduk. Emperyalizmin ve oligarﬂinin son y›llardaki en büyük sald›r›s› olan tecrit sald›r›s›n› bu güçle püskürttük. 1 May›slar’› da böyle kazand›k. Halk
olarak, sol olarak kendimize daha
fazla güvenmeliyiz. 1 May›s› kazanmam›z gösteriyor ki, daha fazlas›n› kazanabiliriz. Daha baﬂka mevziler elde edebilir ve devrim yürüyüﬂümüzü h›zland›rabiliriz. Hedefimizde ﬂimdi 1 May›s Alan›’n› kazanmak var. Yo l d a ﬂ l a r, tüm emekçiler, yoksul halk›m›z; emperyalizme, faﬂizme, kapitalizme karﬂ› mücadelemizi büyütmek için, Taksim’i
zaptedelim!
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‹rademizi
k›rmak
için kan›m›z› döktüler; devrimci i rade k›r›lmad›
Kitlelere
yönelik
gözda¤›
vard› h alk›n i radesinin k arﬂ›s›nda;
halk vazgeçmedi
‹ﬂbirlikçili¤in, icazetçili¤in
boyunduru¤unu
vurmak
istediler
irademize.

1 May›s'› Yasallaﬂt›ran
Halk›n Devrimci ‹radesidir
1 May›slar, yüzy›l›
aﬂk›n bir süredir iﬂçi s›n›f›n›n ve burjuvazinin gündeminde. Yüzy›l› aﬂk›n
bir süredir devrim
ve karﬂ›-devrim
aras›ndaki çat›ﬂman›n zeminlerinden biri. Bazen öne
ç›k›p, bazen geri
planda kalsa da, hiç
unutulmam›ﬂt›r.
Unutturmak istediler; ama iﬂçi s›n›f›
unutmad›. Emekçilerin
haf›zas›ndan bile silmek istediler, ama mesela Nazi kamplar›nda
oldu¤u gibi, emekçilerin direniﬂlerinin en simgesel günü olarak yaﬂamaya devam etti.
Ne zamanki iﬂçi s›n›f›
örgütlenmeye, 1 May›s'›
k›z›l bayraklarla kutlamaya, devrim ve sosya lizm sloganlar›yla alanlara ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r,
iﬂte o zaman burjuvazinin yüre¤ine de korku
düﬂmüﬂtür. Düﬂüﬂ o düﬂüﬂtür.
1920’li, 30’lu y›llar
boyunca küçük-burjuva
diktatörlü¤ü de, sonras›nda oligarﬂik diktatörlük de, 1 May›slar'› kendi iktidarlar› için bir
tehlike olarak gördü.
Çünkü 1 May›s, iﬂçi s›n›f›n›n birlik, mücadele
ve dayan›ﬂma günüydü.
Egemenlerin esas olarak
korktuklar› ise, iﬂçi s›n› f › n › n k e n d i s i ve onun
gerçek ideolojisi olan sos yalizm’dir. 1 May›s’a ko-

nulan yasak, bu anlamda “s›n›f”
düﬂüncesine konulan yasakt›r,
“devrim”e konulan yasakt›r,
“sosyalizm”e konulan yasakt›r.
Bu nedenledir ki, iﬂçi s›n›f›n›n öyle ciddi örgütlülüklere sahip olmad›¤› y›llarda bile, 1 May›s yasaklanm›ﬂt›r.

Emekçilerin, ayd›nlar›n
mütevaz› ama kararl› sahiplenmesini unutamay›z
1 May›s yasa¤›, 1925’te ç› k a r › l a n “Takrir-i Sükun” yasas›yla birlikte fiilen baﬂlad›. Buna ra¤men ilerici iﬂçiler, sosyalistler, ayd›nlar fabrikalarda,
pikniklerde 1 May›s'› çeﬂitli biçimlerde kutlamaya devam ettiler. Bildiri da¤›tt›klar› için gözalt›na al›nd›lar. Bu y›llarda tan›nm›ﬂ sosyalistler, hemen her 1
May›s öncesi gözalt›na al›n›p,
hücrelerde tutuldular. Ama 1
May›s unutturulamad›. Dolay›s›yla oligarﬂinin 1 May›s korkusu da bitmedi.
1920’lerden 1950’lere kadar
bir avuç sosyalist iﬂçinin, ayd›n›n bu sahiplenmesi son derece
önemli ve de¤erlidir. Öyle ki,
ço¤u kez yaln›zca 1 May›s bildirisi da¤›t›lmas›n›n bile, toplu
bir gözalt› operasyonuna yolaçaca¤› baﬂtan bellidir; ama onlar, güçleri son derece de yetersiz olmas›na karﬂ›n, y›llar boyu
bunu göze alarak bildirilerini
da¤›tt›lar, o güne özgü dergiler,
gazeteler ç›kard›lar, küçük çapl›
eylemler örgütlediler. Alanlara
ç›kmaya dönüﬂemese de, emekçilerin bu mütevaz› çabalar›n›n
da 1 May›s’›n kazan›lmas›nda
bir katk›s› oldu¤unu belirtmeliyiz.
1960'l› y›llar›n nisbi demokratik ortam›nda da, 1 May›s yasa¤› kald›r›lmad›. Oligarﬂi bu

dönemde de 1 May›s'› “ B a h a r
B a y r a m › ” ilan ederek, içini boﬂaltmay› denedi. Türk-‹ﬂ'in,
“Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi Grev ve
Lokavt Yasas›''n›n kabul edildi¤i tarih olan 24 Temmuz'u “‹ﬂçi
B a y r a m › ” ilan etmesinin amac›
da ayn›yd›: 1 May›s'› unutturmak!

1 M a y › s ’ › g ü n c e l l e ﬂ t i ren ,
devrim mücadelesinin
geliﬂimi olmuﬂtur
1970'lerin baﬂ›ndan itibaren
devrimci mücadelenin kitleselleﬂerek geliﬂmesine paralel biçimde, 1 May›slar da devrimcilerin, emekçilerin gündemine
yeniden girdi ve bu tarihsel güne sahip ç›k›ld›. 1976 1 May›s'›
TAKS‹M alan›nda, 100 b i n
emekçiyle kutland›. Devrimcilerin ﬂehirlerde, köylerde, okullarda, fabrikalarda, mahallelerdeki kararl› çal›ﬂmalar›yla, sendikalar›n çal›ﬂmalar›yla böyle
büyük bir kitlesellik ortaya ç›km›ﬂt›. Oligarﬂi, bu geliﬂimi engellemek için, ertesi y›lki 1 May›s’› kana bo¤acakt›.
77' 1 May›s'›nda daha büyük
bir kararl›l›k ve coﬂkuyla 500
bin emekçi topland› Taksim
Alan›’nda. Sendikalar, gençlik
örgütleri, meslek odalar›, gecekondulular devrimcilerin önderli¤inde alandayd›lar. Oligarﬂi,
devrim ve sosyalizmin yükselmesini engellemek için katliam
plan›n› yürürlü¤e koydu; 35 kiﬂi katledildi.
1978'de provokasyon tehditlerine ve oligarﬂinin tüm engellemelerine ra¤men, ad› art›k
Taksim de¤il, 1 May›s Alan›
olan alanda yine 200 bini aﬂk›n
emekçi topland›. 35 ﬂehide ra¤men Taksim'den vazgeçilmedi.
Halk›n devrimci mücadelesi-

1 May›s’›
Kazand›k!

ni, 1 May›s'›n sahiplenilmesini engelleyemeyen oligarﬂi bu seferde
1979'da ‹stanbul'da dahil olmak
üzere 13 ilde s›k›yönetim ilan etti.
‹stanbul'da 1 May›s yasakland›.
Taksim ve ‹stanbul'un merkezi yerleri polis ve askerlerce kuﬂat›ld›. 1
May›s tüm yasak ve engellemelere
karﬂ›, Anadolu'da ve ‹stanbul'un baz› mahallelerinde yap›lan gösterilerle kutland›.
12 Eylül Cuntas› y›llar› boyunca
yayg›n 1 May›s eylemleri yap›lamad›. Ama devrimci hareket ne
1977’yi ne de 1 May›s’› unutmad›.
Ayn› 1970’lerin ikinci yar›s›nda 1
May›slar’›n güçlü bir biçimde kutlanmaya baﬂlanmas›nda oldu¤u gibi, mücadelenin yeniden geliﬂti¤i
1980’lerin ikinci yar›s› da, 1 May›slar’›n yeniden güncelleﬂti¤i dönem
oldu.
1987’de bir k›s›m sendikac›lar
ve reformistler 1 may›s’› salonda
kutlarken, 1988'de devrimciler 1
May›s'›n salonlarda de¤il, a l a n l a rda kut l anma s› i ç in ça¤r› yapt›lar.
Ça¤r› karﬂ›l›¤›n› buldu; emekçiler
unutmam›ﬂt› 1 May›s’›. 12 Eylül
sonras›nda ilk defa kitlesel olarak,
5000 kiﬂinin kat›l›m›yla 1 May›s'›n
TAKS‹M'de kutlanmas› zorland›.
Önemli olan 1 May›s'›n meﬂrulu¤uydu, devrimciler bu meﬂruluktan
yola ç›karak Taksim alan›na yürüdüler.
1989 1 M ay› s'›n da TAKS‹M
alan›, Devrimci Hareketin kararl›l›¤› ve iradesi sayesinde yeniden zaptedildi. Polisin sald›r›s› ve gözalt›lar› karﬂ›s›nda, devrimci irade üstün
geldi ve Taksim'e ç›kma kararl›l›¤›
engellenemedi. Valilik, 533 kiﬂinin
gözalt›na al›nd›¤›n› aç›klad›. polisin
sald›r›s› sonucunda M e h m e t Akif
Dalc›, hedef gözetilerek katledildi.
Mehmet'i vuran trafik polisi Kaz›m
Çakmakç› ise daha sonra DevrimciHareket taraf›ndan vuruldu; ki bu
da 1 May›s’›n engelenemezli¤inin
bir baﬂka ifadesi olarak geçti tarihe.
89 1 May›s’› devrimciler ve reformistler aras›ndaki önemli bir ayr›m
noktas› olmuﬂtur. Devrimciler 1
May›s'› mücadele günü olarak ele

1 May›s’a konulan yasak, bu
anlamda “s›n›f” düﬂüncesine
konulan yasakt›r, “devrim”e
konulan yasakt›r, “sosyalizm”e
konulan yasakt›r.
al›rken, reformistler “ b a y r a m ” olarak kutlamay› planlam›ﬂt›r. Abide-i
Hürriyet Alan›'nda yapacaklar› mitingide iptal ederek, gelen kitleyi
polisle yüzyüze b›rakm›ﬂlard›r.
1990'na gelindi¤inde ise Türk‹ﬂ'in 1 May›s'› salonda kutlamas›n›n
d›ﬂ›nda, herkes 1 May›s'ta TAKS‹M'de olma konusunda birleﬂmiﬂtir. Bu iddiayla ‹stanbul'un de¤iﬂik
yerlerinden Taksime ç›kmak isteyen
5000’e yak›n kiﬂi meydana bile varmadan gözalt›na al›nd›. Fakat, üç
y›l üst üste kitlesel bir ﬂekilde Taksim'e ç›kma kararl›l›¤›, 1 May›s'›n
yasaklarla, sald›r›larla engellenemeyece¤inin de kan›t› olmuﬂtur.

‹rademizi k›rmak için
kan›m›z› döktüler;
devrimci irade k›r›lmad›
1 May›s’›n yeniden gündeme
gelmesi, yeniden k›z›l bayraklar›n
dalgalanmas›na faﬂizm, en iyi bildi¤i yöntemle cevap verecekti yine:
Faﬂist devlet terörüyle.
Bunun ilk ifadesi, 1 May›s 1988
arifesinde, 30 Nisan’da, Okmeydan›'nda Salih Kul ve Öztürk Acari
isimli Devrimci Solcu’nun kald›klar› evde, polis taraf›ndan katledilmesi oldu. 1 May›s’›n sahiplenilmesinin karﬂ›s›na do¤rudan infazla r › koyuyordu oligarﬂi.
Ertesi y›l yine kan›m›z döküldü,
M. Akif Dalc›, 1 May›s Alan›’na
ç›kma mücadelesi verirken vuruldu.
1990’da yine kitlenin üzerine ateﬂ
aç›ld›, kurﬂunla felç olanlar, vurulanlar oldu.
1993’te yine kan›m›z döküldü:
30 Nisan 1993'de 1 May›s için haz›rl›k yapan ﬁengül Y›ld›ran ve
Ugur Yaﬂar K›l›ç isimli devrimci
ö¤renciler kald›klar› evde katledildiler. 1 May›s sabah› alanda toplananlar›n ald›¤› ilk haber bu infaz
haberiydi. Kitleyi y›ld›rmak için
polis infaz›n›, 30 Nisan’a denk ge-

1 May›s Alan›’n›
Kazanmak ‹çin Taksim’e!

tirmiﬂti.
Bütün bunlara ra¤men 1 May›s
mevzisinde ilerleyen devrimciler
oldu. Öyle ki, 1995 1 May›s’›, o güne kadarki 1 May›slar içinde devrimcilerin damgas›n›n en aç›k, en
güçlü oldu¤u 1 May›slar’dan biri
oldu. Buna cevap, bir sonraki 1 May›s’ta gelecekti.
1996'da Kad›köy'de yap›lan 1
May›s mitiginde polisin açt›¤› ateﬂ
sonucunda D u r s u n O d a b a ﬂ , H a san A l b a y r a k ve Yalç›n Levent
katledildi.
Bu katliam›n geliﬂimi, çarp›c›yd›. Polis, daha toplanma yerinde
sald›rd› devrimcilere. Dursun
Odabaﬂ ve Hasan Albayrak toplanma yerlerinden biri olan Hasanpaﬂa’da ﬂehit düﬂtü. O anda ya panikle, korkuyla kitle da¤›lacak ve 1
May›s yap›lmayacakt›, ya da buna
ra¤men devam edilecekti 1 May›s’a. ‹kincisi yap›ld›. 1996 1 May›s’› kelimenin gerçek anlam›yla
“ateﬂ alt›nda” bir 1 May›s oldu.
1996 1 May›s’› bu yan›yla 1 May›s’› kazanan, hiçbir koﬂulda 1 May›s’tan vazgeçmeyen iradenin kendini en somut gösterdi¤i 1 May›slar’dan biridir.
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K i t l e l e r e yönelik gözda¤›
vard› halk›n iradesinin
karﬂ›s›nda; halk vazgeçmedi
1 May›slar, ülkemizdeki en “kitlesel” gözalt›lar›n yaﬂand›¤› toplumsal olaylar›n baﬂ›nda gelir. Baﬂka hemen hiçbir günde, eylemde,
gözalt›lar bu kadar boyutlu olmam›ﬂt›r. Polisin sokaklarda estirdi¤i
terör de, 1 May›slar’›n hemen hemen ayr›lmaz bir parças›d›r. Bir çok
1 May›s’ta ülkemizin sokaklar›n›n,
caddelerinin “Filistin”e, polisin de
‹srail polisine benzetilmesi rastlant›
de¤ildir. Benzetme de¤il, gerçektir.
1989’da resmi aç›klamaya göre
533 kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂt›.
1990’da (1 May›s tarihini anlatan yaz› dizimizden ayr›nt›lar› görülebilece¤i gibi) s›n›flar mücadelesinde tek bir gündeki en büyük gözalt›lardan biri yaﬂand›: 4 bin kiﬂi
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gözalt›na al›nd›.
1991’de, 1 May›s öncesi ve 1
May›s günü yap›lan gözalt›lar›n
say›s› 1500’dü.
1992, yüzlerce gözalt›n›n yan›nda, demokratik kurumlar›n
yayg›n biçimde bas›ld›¤› bir 1 May›s olarak geçti tarihimize.
Kitle üzerinde estirilen bu terörün amac›, kitleleri 1 May›s’tan koparmakt›. Gözalt›lar, ayn› zamanda
devrimcileri kitlelerden tecrit etmeyi hedefliyordu. Ama diyebiliriz ki,
y›llarca ›srarla sürdürülen bu gözalt› terörü, 1 May›slar’› kitlelerden
tecrit etmeye yetmedi. Tam tersine,
bu yo¤un gözalt›lar›n ard›ndan yap›lan 1993 ve 1994 1 May›slar’› 12
Eylül sonras›n›n en kitlesel 1 May›slar’› oldu. Gözalt›lar ve sokaklarda estirilen teröre karﬂ› kazanan
devrimin ve halk›n iradesiydi.

‹ﬂbirlikçili¤in, icazetçili¤in
boyunduru¤unu vurmak
istediler irademize.
Kuﬂku yok ki, bu irade savaﬂ›,
dönemsel olarak halk ve devrimciler kazanm›ﬂ olsa da, orada bitmiyordu. Bu savaﬂ, yaﬂad›¤›m›z, gördü¤ümüz gibi hala sürüyor.
Aç›kt›r ki, 1 May›s'›n alanlarda
kutlanmas› devrimcilerin ödedikleri
bedeller sayesinde olmuﬂtur. 1 May›s'› salon kutlamalar›yla özünden
kopar›lma politikalar›na bir yerde
iﬂte bu bedellerle son verilmiﬂ, 1
May›s'›n uzlaﬂma de¤il, mücadele
günü olaca¤› pratikte gösterilmiﬂtir.
Nas›l ki, kan›m›z› dökerek 1
May›slar’› y›ld›rmak bir politikaysa, nas›l ki kitlesel gözalt› terörüyle
kitleleri 1 May›slar’dan uzaklaﬂt›rmak bir politikaysa, iﬂbirlikçi, uzlaﬂmac› güçler arac›l›¤›yla 1 Ma y›slar ’› denetim alt›na almak ve
devrimci misyonundan uzaklaﬂt › r m a k da bütün bu y›llar boyunca
s›k s›k baﬂvurulan bir baﬂka politika
oldu.
Bu aç›dan 1997 1 May›s'› karakteristik bir örnektir: Oligarﬂinin polisinin takti¤i, 1996’daki devrimci
damgay› silmektir; sar› sendikac›l›k

1 May›s'›n alanlarda kutlanmas›
devrimcilerin ödedikleri bedeller
sayesinde olmuﬂtur. 1 May›s'› salon
kutlamalar›yla özünden kopar›lma
politikalar›na bir yerde iﬂte bu
bedellerle son verilmiﬂ, 1 May›s'›n
uzlaﬂma de¤il, mücadele günü olaca¤›
pratikte gösterilmiﬂtir.
da polisle iﬂbirli¤i halindedir. ‹stanbul Abide-i Hürriyet Meydan'›nda
yap›lan mitinge 40 bin kiﬂilik Cephe korteji ve HADEP’liler, ÖDP’liler sokulmad›. ‹ki 1 May›s yaﬂand›.
1 May›s'›n devrimcileﬂtirilmesi, oligarﬂinin yan›nda sar› sendikac›l›¤a,
reformize karﬂ› da verilen bir mücadeleyle olmuﬂtur. 1998’de reformistler de “devrimciler olmadan 1
May›s’› kutlama” konusunda sendika a¤alar›yla uzlaﬂt›lar. Devrimcileri d›ﬂlay›p, polis icazeti alt›nda 1
May›s kutlayacak(!)lard›. Ama bu
politika yine boﬂa ç›kar›ld›. O zaman söylendi¤i gibi, bu ülkede devrimciler olmadan 1 May›s kutlanamazd›. Kimse devrimcileri 1 May›slar’dan d›ﬂlayamazd›.
Bu politikalar›n›n k›smen boﬂa
ç›kmas› karﬂ›s›nda bu kez iﬂbirlikçi
sendikac›l›k aç›kça bölücü bir role
soyundu; Türk-‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ, 99 1
May›s'›n› yeniden salonlarda kutlama karar› ald›lar. Ama art›k peﬂlerinde sürükleyecek kimseyi bulamayacaklard›. Tam tersine bugün
görüldü¤ü gibi, onlar devrimcilerin
politikalar›na ve iradesinin peﬂinden sürüklenmek zorunda kalm›ﬂlar
ve hiç istemeseler de Taksim’i bile
talep eder duruma gelmiﬂlerdir. Bu,
oligarﬂinin 1 May›s’ta dayatt›¤› iﬂbirlikçi ve icazetçi politikalar karﬂ›s›nda devrimci politikan›n zaferidir.
2005’te, 2006’da Kad›köy’de
kutlanan 1 May›slar’da Taksim hedefi, somut bir hedef olarak ilan
edildi. Devrimci 1 May›s Platformu
kuruldu. 2007’de Taksim’i, yani 1
May›s Alan›m›z› zaptetme mücadelesi somut bir yürüyüﬂe dönüﬂtü. 1
May›slar’› geriye çekmeye çal›ﬂanlar, bölenler de d›ﬂ›nda kalamad› bu
mücadelenin. Türkiye devrimci hareketi, bu hedefi hemen tüm sola,
emekçi örgütlerine maletmenin
onuruna sahiptir.

Oligarﬂi kaybetti; k a z a n a n
halk ve devrimcilerdir!
2007 1 May›s'›nda art›k hedef
TAKS‹M'di. Taksim'e ç›kan bütün
yollar, emekçiler taraf›ndan zapdedildi. Yüzlerce insan gözalt›na al›nd›. 30 Y›l aradan sonra Taksim art›k
esasen kazan›lm›ﬂt›. Ayn› kararl›l›k
2008'de de devam etti. Oligarﬂinin
yasaklamas›na, Taksim'e ç›kan bütün sokaklara barikatlar kurmas›na,
yüzlerce gözalt›ya ra¤men Taksim
ve Taksim'e ç›kan bütün yollar 1
May›s Alan›’na dönüﬂtürüldü. Onbinlerce insan›n mücadelesi sonucunda Taksim'in 1 May›s alan› olmas›n›n engellenemeyece¤i gösterildi. Bu kazan›m Devrimci Hareket’in iradili¤i, ödedi¤i bedeller ve
Taksim'i hiç unutturmayan politikalar› sayesinde olmuﬂtur.
Oligarﬂi, hiçbir zaman 1 May›s'›n meﬂrulaﬂmas›ndan, yasallaﬂmas›ndan yana olmad›. Dünyada bir
kaç istisna d›ﬂ›nda oligarﬂik diktatörlüklerin hüküm sürdü¤ü hemen
her yerde bu çat›ﬂma, uzun veya
k›sa süreli de olsa yaﬂanm›ﬂt›r.
Yukar›da anlat›lan k›sa özetin de
gösterdi¤i gibi, Oligarﬂinin 1 May›s
politikas›n›n esas›n› hemen her zaman yasak, bask›, gözalt› ve katliam
oluﬂturmuﬂtur. Bugün 1 May›s'›n tatil edilmesiyle bu tarih unutturulamaz, yok say›lamaz. Bu hak, öylesine bahﬂedilmiﬂ bir hak de¤ildir.
BOﬁUNA U ⁄ R A ﬁ M AYIN,
BOﬁUNA TA RT I ﬁ M AYIN. S‹Z
K AY B E T T ‹ N ‹ Z . 1 May›s Alan›
yasa¤›n›z› düzenin güçleri bile savunam›yor art›k. TAKS‹M'‹ DE, 1
MAYIS ALANI’NI DA KABUL
EDECEKS‹N‹Z. ER YA DA GEÇ.
Çünkü biz yine pazarl›k yapmayaca¤›z. Biz, "1 May›s'›n tatil ilan
edilmesi" karﬂ›l›¤›nda Taksim'den
vazgeçilmesi ﬂeklindeki ucuz pazarl›klar›n›z›n parças› olmayaca¤›z. 1
May›s hakk›m›z› da, resmi tatil olmas›n› da, 1 May›slar'›n toplu sözleﬂmelere konulmas›n› da, Taksim
Alan›'n›n 1 May›s Alan› olarak tan›nmas›n› da er geç kabul edeceksiniz.
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"1 May›s'ta Taksim'de
Olaca¤›z"
D‹SK, KESK, TMMOB, TTB
ve Devrimci 1 May›s Platformu 15
Nisan günü Taksim Gezi Park›'nda
gerçekleﬂtirdikleri eylemle 1 May›s'ta Taksim'de olacaklar›n› yinelediler. Eyleme birçok demokratik
kitle örgütü ve siyasi yap› destek
verdi.
"Yaﬂas›n 1 May›s" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde aç›klamay›
okuyan Süleyman Çelebi, 15 gün
sonra Taksim'de olacaklar›n› vurgulad›. " Taksim Meydan› 36 insan›m›z›n yaﬂam›n› yitirdi¤i 1 May›s
77 Katliam›'n›n ard›ndan 1 May›s'la özdeﬂleﬂmiﬂ; 1 May›s Meyda-

n› olmuﬂtur. Emekçilere yap›lan en
kanl› sald›r› bu alanda gerçekleﬂmiﬂtir. Bu bir sembol de¤il bedelini
etimizle, kan›m›zla, gözyaﬂ›m›zla
ödedi¤imiz bir tarihtir. Bu nedenle
Taksim 1 May›s Alan›d›r" diyen
Çelebi 77 katliam›n›n ayd›nlat›lmas›n› istedi.
77 katliam›n›n aç›¤a ç›kar›lmas›
ve unutturulmamas› için de Taksim
kararl›l›¤›n›n sürdü¤ünü belirten
Çelebi, bu nedenle, ‹stanbul'da 1
May›s'› Taksim d›ﬂ›nda baﬂka bir
alanda kutlamama kararl›l›¤›nda olduklar›n› söyledi. 1 May›s'›n resmi
tatil ilan edilmek istenmesinin

önemli bir kazan›m oldu¤unu da
söyleyen Çelebi, bunun iktidar›n
bir lütfu olmad›¤›n›n alt›n› çizdi.
Eylemin sonunda Taksim 1 May›s
alan›ndaki kutlamalara ça¤r› yap›ld›.

1 May›s'la ‹lgili Kanun
Tasar›s› Meclis'e Sunuldu
Emekçilerin Taksim ›srar›n›n
sonucunda AKP'nin gündemine almak durumunda kald›¤› 1 May›s'›n
''Emek ve Dayan›ﬂma Günü'' ad›yla, tatil günü olarak belirlenmesi
için haz›rlanan yasa tasar› TBMM
‹çiﬂleri Komisyonu taraf›ndan kabul edildi.
Tasar›, Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakk›ndaki Kanuna, 1 May›s'›n da ''Emek ve Dayan›ﬂma Günü'' ad›yla tatil günü olarak eklenmesini öngörüyor.
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O TOBÜS KALKIﬁ SAAT ‹
Av r u p a Yakas›: 08.00 Anadolu Yakas›: 07.30
O K M E Y D A N I ; Sibel Yalç›n Park›, Örnektepe:
Muhtarl›k Önü, Ç A ⁄ L AYAN; Son Durak, De-re/Trafo, NURT E P E ; Dilan Cafe Önü, A L ‹B EYKÖY; Sayayokuﬂu (halkekmek), Cengizto-pel Dernek Önü, B A ⁄ C I L A R ; Yenimahalle/F›-r›n Dura¤›, Karanfiller Kültür Merkezi Önü, Bar-baros/Depo Dura¤›, Y›ld›z Tepe/Töre Dü¤ün Sa-lonu Önü, Göztepe Meydan, ‹ K ‹ T E L L ‹ ; Ceme-vi Önü, Sefaköy/‹nönü Mahallesi Muhtarl›¤› Ya-n›, E S E N L E R ; Tepe Meydan, Karabay›r (Kaz›m
Karabekir ‹lkö¤retim Okulu), Ç ‹ F T E H AVUZL A R ; Esenler Özgürlükler Derne¤i Önü, YEN‹BOSNA; Yenibosna Taﬂyol Dura¤›, Yenibosna
Cemevi Önü, B A H Ç E L ‹ E V L E R ; So¤anl› Mey-dan›, G Ü N G Ö R E N ; Meydan (Kaymakaml›k
Önü), ESENYURT; Köyiçi(PTT), Depo, Yeﬂil-kent Muhtarl›k Önü, AV C I L A R ; ‹nsa Lisesi
Önü, ALT I N ﬁ E H ‹ R ; Bayramtepe Meydan, 1
M AY I S ; Dernek Önü, G ÜL SU YU; Heykel,
Dernek Önü, K A RTA L ; Ahmet ﬁimﬂek Koleji
Önü, S A R I G A Z ‹ ; Cemevi Önü, SULTANBEYL ‹ ; Cemevi Önü, PAﬁABAHÇE; Durak

1 May›s Alan›’n›
Kazanmak ‹çin Taksim’e!

9

TAKS‹M TARTIﬁILAMAZ!
Oligarﬂinin hemen
her “kararl›l›k gösterisi”nde oldu¤u gibi, oligarﬂinin temsilcilerinin
“1 May›s'ta Taksim’i açmayaca¤›z” tavr›yla birlikte, reformist saflardaki
uzlaﬂmac› e¤ilimler de ortaya ç›kmaya baﬂlad›.
Reformizmin uzlaﬂmac›l›¤› genellikle iki noktada
ortaya ç›kar; birincisi, iktidarlar›n “demokratikleﬂme”
ad›na gündeme getirdi¤i
manevralar karﬂ›s›nda, ikincisi, iktidarlar›n terörü karﬂ›s›nda. Bugün 1 May›s’ta her
ikisi de var. Ve bu noktada da
E M E P, T K P ve di¤er baz› legal, reformist çevreler taraf›ndan, 1 May›s’›, 1 May›s
Alan› d›ﬂ›nda kutlama e¤ilimleri gündeme getirilmiﬂ durumda.
Bugün gelinen noktada,
Taksim'in tart›ﬂmaya aç›lmas›,
her ﬂeyden önce devrimcilerin
ve emekçilerin k a z a n › m l a r › n ›
ç i ¤ ne me kt i r.
1 May›s'›n “Taksim d›ﬂ›nda
da bir yerde kutlanabilece¤i”
düﬂüncesi, bugün 1 May›s mücadelesinin geldi¤i aﬂamada
bir kaç›ﬂt›r. Kimse bu kaç›ﬂ›,
“kitleselli¤i sa¤lama” veya
“alan› de¤il kitlelerin taleplerini öne ç›karma” gibi taleplerle aç›klamaya kalk›ﬂmamal›d›r.
Bu tart›ﬂma, basit bir yer
sorunu tart›ﬂmas› de¤ildir. 1
May›s'a ve daha genel anlamda oligarﬂiyle mücadeleye nas›l bak›ld›¤› tart›ﬂmas›d›r.
Daha önceki y›llarda da 1
May›s'›n nerede ve nas›l kutlanaca¤›na dair tart›ﬂmalar yaﬂanm›ﬂt›. Düzen sendikac›lar›
ve reformistler, her durumda,
çat›ﬂmadan, 1 May›s’›n militanca ele al›nmas›ndan, polis

icazetinde de¤il, devrimcilerin belirleyicili¤inde yap›lmas›ndan kaç›ﬂ›n teorisini yapm›ﬂlard›r. Yani
kaçt›klar› sadece bir alan de¤ildir.
Geçmiﬂte, mesela Ça¤layan Meydan›’nda da oligarﬂinin dayatmas›yla emekçilerin iradesi karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde, Ça¤layan’da polis
sald›r›s›na karﬂ› direniﬂler gerçekleﬂtirildi¤inde, onlar Ça¤layan’dan
da kaç›yorlard›.
‹ktidar, halk›n, devrimcilerin
önderli¤indeki mücadelesi, iradesi
karﬂ›s›nda, 1 May›s hakk›n› tan›mak zorunda kalm›ﬂken, reformist
kesimler "Taksim d›ﬂ›nda" seçenekleri gündeme getirmeye çal›ﬂ›yorlar. Kimi "kitle Taksim'e haz›r
de¤il", "kitle çat›ﬂmas›z 1 May›s
istiyor" gibi klasik gerekçelere sar›l›rken, kimisi de “her yer 1 May›s alan› olmal›” gibi daha “teorik” gerekçeler getirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Onlara göre, “küçük-burjuva
devrimcileri, 1 May›s'›n iﬂçi s›n›f›n›n günü oldu¤una ald›rmayarak,
Taksim diyorlar...” (Mustafa Yalç›ner, Evrensel, 13 Nisan 2009)
Bu gerekçelerin, teorilerin hiçbiri yeni de¤ildir. 1988’de 1 May›s
Alan› önünde çat›ﬂmaya baﬂlad›¤›m›zdan beri duyuyoruz bunlar›.
Bunlar› hala tekrarlamaya devam
etmek, kazan›mlar› da inkar etmektir. 1 May›s'›n meﬂrulaﬂmas›n›n, yasallaﬂmas›n›n, bugün Taksim'in çok daha geniﬂ kesimler taraf›ndan sahiplenilmesinin, devrimcilerin önderli¤inde yürütülen
mücadele sayesinde oldu¤unu görmezden gelmektir.
E ¤ e r 1 May›slar unutturulmam›ﬂsa, e¤er 1 May›slar’da alanlara
ç›k›l›yorsa, e¤er 1 May›s resmi tatil ilan edilme aﬂamas›ndaysa, bütün bunlar, 1980’lerin sonlar›ndan
bu yana, her koﬂulda ve her türlü
engele ra¤men 1 May›s için alanlara ç›kma iradesinin, cüretinin,
çat›ﬂmay› göze alman›n, ﬂehitler

vermenin sonucu de¤il midir? Bu
gerçe¤i inkar eden, Türkiye solunun mücadelesini, eme¤ini, ödedi¤i bedelleri inkar etmiﬂ olur.
Taksim, “basit bir alan tart›ﬂmas›” de¤ildir. Taksim, ﬂehitler
verilerek bedel ödenmiﬂ 1 May›s
alan›d›r. “‹zin al›n›rsa 1 May›s'›
Taksim’de kutlamak her bak›mdan
önemlidir. Ama Taksim için izin
al›namazsa, önceki 1 May›s'larda
oldu¤u gibi, bir avuç göstericiyle
hükümetin güvenlik güçlerinin çat›ﬂt›¤› bir 1 May›s, sadece emek
düﬂmanlar›n›n;... iﬂine yarar. ”
(Sabri Durmaz, Evrensel, 8 Nisan
2009)
Böyle söylüyorlar... Cümlenin
kendi içinde bir mant›¤› yok; “‹zin
al›n›rsa Taksim’de kutlamak her
bak›mdan önemli”... Ama izin al›namazsa, o zaman önemini kaybediyor?! ‹zin verilirse gelecekler,
peki vermezlerse? O zaman gelmeyecek, baﬂka bir alanda olman›n teorisini yapacaklar. Ondan
sonra da devrimcileri, “bir avuç
gösterici” diye burjuvazinin a¤z›yla tarif edecekler. Bu da yetmeyecek, devrimcilerin sald›r›lara
karﬂ› direniﬂini, hak arama mücadelesini “güvenlik güçleriyle çat›ﬂma” diye lanse edecekler. Bunun ad› da “iﬂçi s›n›f›ndan yana
tav›r almak” olacak!
Hay›r, “iﬂçi s›n›f›ndan yana tav›r almak” o kadar kolay de¤il.
Kimse, hem oligarﬂinin dayatmalar›n› kabul edip, hem de bunu “iﬂçi s›n›f›ndan yana tav›r” diye pazarlayamaz. Devrimci teori, baﬂka
deyiﬂle, iﬂçi s›n›f›n›n ideolojisi buna izin vermez.
Nedir iﬂçi s›n›f›ndan yana olmak?.. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›yla
burjuvazinin ç›karlar› uzlaﬂmazd›r
ve bu uzlaﬂmazl›kta, burjuvaziye
karﬂ› olmakt›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n Marksizm-Leninizm taraf›ndan belirlenmiﬂ siyasal çizgisini, tarihi geleneklerini s a v u n m a k v e s ü r d ü r-

1 May›s’›
Kazand›k!

m e k t i r. Bunu daha da geniﬂletebiliriz; ama bunun yerine farkl› bir
yöntemle son olarak ﬂunu belirtelim; iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunmak, Türk-‹ﬂ’e yedeklenmek de ¤ildir.
Nereden bakarsak bakal›m s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n› yitirmiﬂ, düzeniçileﬂmiﬂ çarp›k bir anlay›ﬂt›r karﬂ›m›zdaki. Taksim'i 1 May›s alan›na
dönüﬂtürmek için emek harcamaya,
bedel ödemeye gelince yoklar, ama
izin verildi¤inde Taksim'de olacaklar; bu en baﬂta baﬂkalar›n›n eme¤inin üzerine oturmakt›r. Devrimcilerin ödedi¤i bedeller, onlar›n izledi¤i
politikalar sayesinde kazan›lan
mevzilerde “en iﬂçici” yine kendileri olacaklar!!!
Türk-‹ﬂ çizgisine, reformizme
kal›nsayd›, tüm 1 May›s kavgas›,
onlar›n politikalar›na göre belirlenseydi, bugün alanlara ç›kamam›ﬂ
olurduk muhtemelen; veya Ça¤layan’dan ç›kamam›ﬂ, 1 May›slar’›
devrim ve sosyalizmin k›z›l bayraklar›n›n dalgaland›¤› günlere dönüﬂtürememiﬂ olurduk. Daha da geriye
gidelim, onlara kalsayd›, 1 May›s'›n
meﬂrulu¤u kabul ettirilememiﬂ olurdu.
Bugün katedilen onca mesafeden sonra "Taksim 1 May›s Alan› olmal› ama baﬂka yerde de olur" demek,, T ü r k - ‹ ﬂ ' i n , H a k - ‹ ﬂ ' i n p o l i t i -

Türk-‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ
Politikas›, ‹ktidar
Destekçili¤idir
Türk-‹ﬂ de, Hak-‹ﬂ de "Taksim olmasa da olur" tavr›ndalar. Türk-‹ﬂ
“Taksim d›ﬂ›nda da olsa, 1 May›s ‹stanbul'da kutlanacakt›r” demekle,
aç›kça Taksim için yap›lan çal›ﬂmalar›
b a l t a l a m a k t a d › r. Hak-‹ﬂ ise, “mekansal ve biçimsel tart›ﬂmalar›n ötesinde” bir 1 May›s'tan yana oldu¤unu
söylüyor. Mekan ve biçim; sar› sendikac›l›kla, s›n›f sendikac›l›¤› aras›ndaki kal›n çizgileri belirler bazen. Türk‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ'in tavr› iktidara sald›r›
için aç›k destek vermektir. Taksim'e

k a s › n d a n f a r k l › d e ¤ i l d i r. Sosyalist,
devrimci, komünist olma iddias›ndakiler, bu ayn›laﬂmay› sorgulamal›d›rlar.
TKP aç›klamas›nda da deniliyor
ki; “Türk- ‹ﬂ' in "ayr› 1 May›s" tavr› mahkûm edilmelidir.” Bunu diyen TKP, ayn› aç›klaman›n sonunda
Ça¤layan’da 1 May›s mitingi için
a y r › b a ﬂ v u r u yapt›¤›n› aç›kl›yor. 1
May›s mitingini, "s›n›f bölücüsü",
sa¤c› sendikac›lara b›rakmamak
olarak aç›klan›yor. Kendi içinde bir
tutarl›l›k gözükmüyor.
Sorunun özü nedir?
Öz ﬂudur: 1 May›s'›n NASIL ve
N E R E D E kutlanmas› gerekti¤ine
dair tart›ﬂmalar, ayn› zamanda
emekçileri düzen saflar›nda tutma
ya da devrim saflar›na çekme tart›ﬂmalar›d›r. Önce 1 May›s’›n kazan›lmas›, bugün 1 May›s Alan›’n›n kazan›lmas› mücadelesi, haklar ve özgürlükler mücadelesinin nas›l yürütülece¤ine, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin nas›l ele al›naca¤›na dair de
bir örnektir.
Reformizm daha önce de,
“önemli olan alanlar de¤il talepler”, “olay ç›kmas›n› istemiyoruz”
diyordu. Daha da ileri gidip, burjuvazinin a¤z›ndan “taﬂ atanlarla
yanyana olmama” söylemiyle kaç›yordu devrimci 1 May›slar’dan.
Sanki “olay› ç›kartan” devrimciç›kma kararl›l›¤›nda olanlara karﬂ›,
oligarﬂinin on y›llard›r yürüttü¤ü "onlar›n niyeti baﬂka" demagojilerine
destek vermektir. ‹ktidar iﬂbirlikçili¤iyle, emekçilerin haklar› savunulamaz.
Türk-‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ hiç bir zaman 1
May›s'lar› kutlamaktan yana olmam›ﬂlard›r. Onlar›n as›l düﬂüncesi, “komünist ideolojinin uzant›s›” olarak gördükleri 1 May›s'› yoketmektir. Baﬂaramad›klar› için, döneme göre salona
hapsetme, polis icazetine teslim etme,
iﬂçilerin birli¤ini bölme gibi roller üstenmiﬂlerdir.
Bugün de, Taksim'in kazan›lmas›yla statükolar›n›n bozulmas›ndan,
iﬂçi s›n›f› içinde sol devrimci düﬂüncelerin yayg›nlaﬂmas›ndan korkuyorlar.

1 May›s Alan›’n›
Kazanmak ‹çin Taksim’e!

lermiﬂ gibi! Çat›ﬂma nedeni e¤er 1
May›s'a özünü kazand›ran de¤erlerse, bunlar› savunmaktan vazgeçmeyece¤iz. Taksim Alan›na ç›kmak
meﬂru hakk›m›zd›r, alana yürüyece¤iz, engel olunursa geçen seneler ne
olduysa, yine o olacakt›r. Burada da
t e m e l a yr › m n ok t a s › ; polisin dayatmalar›na, sendika a¤alar›na, burjuvazinin ideolojik kuﬂatmas›na teslim olup, olmamakt›r.
Kitlelere düzen içi çözümleri,
uzlaﬂmay› göstermekle, haklar›n
ancak mücadeleyle al›naca¤›n› gösterme aras›ndaki f a r k ; 1 May›s politikalar›ndaki farkta da kendini
göstermektedir. 1 May›s Alan› Taksim'dir. Er ya da geç Taksim 1 May›s Alan› olarak kabul ettirilecektir.
Taksim hedefini küçümsemek, basit
bir alan tart›ﬂmas›na indirgemek,
emekçileri baﬂka alanlara ça¤›rmak;
Taksim'i kazanma mücadelesini geriletmek, gerekçesi ne olursa olsun,
fiilen düzene güç vermektir.
‹deolojik ve politik olarak s›n›f›n
yan›nda olmak, bugün devrimci bir
1 May›s'tan yana olmakt›r. Taksim
art›k tart›ﬂ›lmaktan ç›km›ﬂt›r, Taksim'de net olunmal›d›r. Tart›ﬂmas›z
Taksim'de olmak, gerekirse daha
önceki y›llarda oldu¤u gibi bedel
ödemeyi göze almakt›r. 1 May›s’›n
“çat›ﬂmal›” veya “çat›ﬂmas›z” olmas› tart›ﬂmas›, devrimcilerin tart›ﬂmas› olamaz. Çat›ﬂmay› ç›kartan
devrimciler de¤ildir. Bunu tart›ﬂmak 1 May›s'› oligarﬂinin icazetine
hapsetmektir. Emekçilerin mücadelesini geliﬂtirecek olan oligarﬂinin dayatmalar›yla uzlaﬂmak de¤il,
statükolar› k›rmakt›r. Önemli olan
kitlelere mücadelenin meﬂrulu¤unu, haklar›n ancak mücadeleyle
kazan›labilece¤ini kavratabilmek,
direnme azmi verebilmektir. Taksim icazetle de¤il, meﬂru mücadeleyi büyütmekle kazan›lacakt›r.
Ne faﬂizmin, ne reformizmin,
ne de sar› sendikac›lar›n emekçileri düzen içi politikalar›n›zla kand›rman›za izin vermeyece¤iz.
TAKS‹M 1 MAYIS ALANIDIR.
Taksim'i tekrar yüzbinlerle zaptedece¤imiz günler de gelecektir.
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1 May›s’› Bugünden Örgütleyelim...
Kitleleri Örgütlemeye
Kendimizden Baﬂlayal›m!
Y›llarca yasaklad›lar
1 May›s›m›z›. Polisiyle,
jandarmas›yla iﬂgal ettiler
alanlar›m›z›. Kontrgerilla
eylemler tezgahlay›p onlarcam›z› katletti. Fakat
cüretle, kararl›l›kla ç›kt›k
alanlara. Copland›k, gaz
bombalar›yla bo¤ulduk, yeni ﬂehitler verdik, yüzlerce,
binlerce gözalt›na al›nd›k,
tutukland›k, hapishanelere
at›ld›k. Ama vazgeçmedik. 1
May›slar’da alanlara ç›kmam›z› engelleyemediler.
Bizden gasp edileni, 1
May›s›m›z› ve 1 May›s Ala n›m›z›, bedeller ödeye ödeye,
adeta söke söke al›yoruz oligarﬂiden.

2009 1 May›s’›n›, 1
May›s’› kazanm›ﬂ olman›n güveni ve 1 May›s
Alan›’n› kazanma kararl›l›¤›yla örgütlemeliyiz
Hiç vakit kaybetmeden, bugünden baﬂlamal›y›z 1 May›s’›
örgütlemeye. Ve örgütlemeye
önce kendimi zden baﬂlamal›y›z. Her devrimci kendini, 1
May›s’› örgütleyecek bir birim gibi görmelidir. Bir örgüt
gibi düﬂünüp, örgüt gibi hareket etmelidir. Sadece 1 May›s’›n tarihi bile bize büyük ve
iddial› düﬂünmemiz gerekti¤ini gösterir.
Alanlar›n nas›l kazan›ld›¤›n›, onbinlerin alanlara nas›l
taﬂ›nd›¤›n›, kuﬂatma alt›ndayken, ateﬂ alt›ndayken, umudun
bayra¤› alt›nda nas›l onbinlerin topland›¤›n› bizden iyi
kimse bilemez. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Kendisi bir ﬂeye inanmayan, b a ﬂ k a l a r › n › d a

i n a n d › r a m a z . Kendisi 1 May›s’›n
büyük coﬂku ve heyecan›n› hissetmeyen, baﬂkalar›n› da bu coﬂkuya
katamaz. Onun için önce kendimizden baﬂlamal›y›z. Önümüzde
daha günler var demeden 1 May›s’›n coﬂkusu ve kararl›l›¤›yla
üstlenmeliyiz görevlerimizi. Vakit
kaybetmeden plan, program yap›p
seferberlik halinde çal›ﬂmalara
baﬂlamal›y›z.
Bulundu¤unuz alan›n bir plan›,
program›, 1 May›s’› örgütlemek
için oluﬂturulmuﬂ komiteleri, komisyonlar›, gruplar› olabilir. Bunlar›n içinde çeﬂitli görevler al›yor
da olabilirsiniz. Ancak bir görevi
s›radan bir ﬂekilde yerine getirmekle, ona kendimizi katarak,
kendimizi sunarak yerine getirmek
aras›nda büyük fark vard›r. “K endimizi örgütlemek ” ten kastetti¤imiz öncelikle budur. Bunu nas›l
yapaca¤›z?
Birincisi; 1 May›s çal›ﬂmalar›na olabildi¤ince çok insan› katabilmeliyiz. Sadece kendimizin çal›ﬂ›yor olmas›, hem de 24 saat koﬂturuyor olmas› çok fazla bir ﬂey
ifade etmez. Yaﬂad›¤›m›z mahallede, çal›ﬂt›¤›m›z fabrikada, okudu¤umuz okulda, sendikada, dernekte... nerede olursak olal›m, mutlaka farkl› insanlara, yeni insanlara
ulaﬂmal›, onlar› çal›ﬂmalara ortak
etmeliyiz.
Ço¤u zaman, yapmaz veya yapamaz diye düﬂünüldü¤ü için hiçbir iﬂ, sorumluluk, görev önerilmeyen insanlar›n içinde bu tür örgütlenmeleri belki bir çok insan›m›zdan daha iyi yapacak insanlar
da vard›r. Halk›n bir çok konuda
tecrübeleri vard›r. Onlar›n tecrübelerini, yarat›c›l›klar›n›, eme¤ini çal›ﬂmalar›m›za katabilmeliyiz. Bunun için çok somut ve sade bir
program›m›z olmal›.

Mesela ilk olarak, 1 May›s’a
yüz yüze görüﬂerek ça¤›racaklar›m›z›n bir listesini ç›kartal›m. Sonra bu listedeki kiﬂilerden 1 May›s’a sadece kiﬂisel olarak kat›lman›n ötesinde g ö rev alabileceklere
görev önererek, 1 May›s’› örgütleyecek olanlar›n say›s›n› ço¤altal›m... Bunu yapt›¤›m›zda, baﬂlang›ç noktas›ndan oldukça ileriye
s›çram›ﬂ oluruz.
Semtten, okuldan, iﬂyerinden 1
May›s’a ﬂu kadar kiﬂiyle gidece¤iz
diye iddial› hedefler koymal›y›z
önümüze.
Baﬂarabilece¤imize
inanmal› ve görev üstlenen herkesin bunu baﬂarabileceklerine inanmalar›n› sa¤lamal›y›z. ‹nsanlar baﬂarabileceklerine inanmad›klar›
ﬂeyleri yapamazlar.
1 May›s’›n örgütlenmesinde ﬂu
veya bu nedenle fiili olarak görev
almayan kiﬂileri bile “örgütleyici”
olmaya yöneltmeliyiz. Herkesin
mutlaka 1 May›s’a yanlar›nda getirebilece¤i bir arkadaﬂ›, komﬂusu,
eﬂi dostu vard›r. “Vard›r” deyip de
geçmeyelim elbette; onlarla birlikte düﬂünelim, kimleri nas›l getirebileceklerine dair birlikte kafa yorup, birlikte emek harcayal›m.
1 May›s çal›ﬂmas›, genel ça¤r›lar, ayak üstü sohbetlerle s›n›rl›
kalmamal›. Tek tek görüﬂmeli, konuﬂmal›y›z insanlarla. Mahallede,
okulda, iﬂyerinde bire bir çal›ﬂmay› esas almal›y›z. Okulumuzda her
s›n›fa girebilmeliyiz. Bu çal›ﬂmada akla gelebilecek, elimizin ulaﬂt›¤› her imkan, her yöntem kullan›labilir. Her yerde meﬂrulu¤umuzla,
coﬂkumuzla, kendimize olan güvenimizle yürütmeliyiz çal›ﬂmam›z›.
Onlarca yol, yöntem araç s›ralayabiliriz burada. Bunlar her dönem
kullan›lm›ﬂt›r, ama as›l mesele onlar› yo¤un, planl›, sonuç al›c› tarzda kullanmak ve ona kendi yarat›-

1 May›s’›
Kazand›k!

c›l›¤›m›z› katmakt›r. Her ﬂey sizin
yarat›c›l›¤›n›za kalm›ﬂt›r. Hiç kimsenin “olanaks›zl›k”, “adams›zl›k”
gibi bahaneleri olamaz, olmamal›.

belirli ve örgütlü hale getirilmeli;
halktan insanlara alana ulaﬂma konusunda da sorumluluklar, görevler
verilmeli.

1 May›s’ta Taksim’e ç›kmak,
açl›¤a, yoksullu¤a,
sömürüye, katliamlara karﬂ›
ç›kmakt›r!

Anadolu’dan Taksim’e
gelmek isteyen herkesi
getirebilmeliyiz!

Selam al›p verdi¤imiz herkesi
1 May›s’a katmay› hedeflemeliyiz.
Çünkü selam al›p verdi¤imiz herkesin 1 May›s’ta dile getirece¤i sorunlar› ve talepleri vard›r.
Propagandam›z halk›m›z›n içinde bulundu¤u somutlukla birleﬂmelidir. Taksim’in, 1 May›s Alan›’n›n
kazan›lmas› mücadelesinin açl›¤a,
iﬂsizli¤e, yoksullu¤a, emperyalizme
ba¤›ml›l›¤a, zulme karﬂ› mücadeleden ayr› olmad›¤›n› anlatabilmeliyiz. Açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik sürekli t›rman›yor. “‹ﬂsizlikte yeni rekor”lar k›r›l›yor. “Yoksullukta s›n›rlar aﬂ›l›yor”...
‹ﬂsizleri ça¤›rmal›y›z 1 May›s
alan›na. Art›k çal›ﬂan hiç kimsenin
iﬂ güvencesi yoktur. Emekçileri, iﬂ
güvencesi için ça¤›rmal›y›z 1 May›s
alan›na. Her iﬂçi, yar›n iﬂsiz kalabilir, bu ihtimal bu kadar yak›n tehlikeyken, emekçilerin taleplerini hayk›rmak için 1 May›s alan›na ç›kmak,
iﬂimizi, yar›n›m›z› savunmakt›r.
“Alana ç›kmak ne iﬂe yarayacak?” sorusunu cevaplamal›y›z insanlar›n. Kitlelere kendimize güvenmenin somut kan›t›n› sunabiliriz
bu çal›ﬂmada. ‹ﬂte 1 May›s’› kazanmak, haklar›n söke söke al›nabilece¤inin aç›k kan›t›d›r. Halka bu güveni taﬂ›mal›y›z.
Politik olarak kitlelere gerçekleri anlat›rken, pratik olarak 1 May›s’a kat›l›m› da organize etmeliyiz.
Çal›ﬂma yapt›¤›m›z her yerde kitleleri alana nas›l taﬂ›yaca¤›m›z› da en
ince ayr›nt›s›na kadar programlamal›y›z. Alana gidiﬂleri hiçbir ﬂekilde kendili¤indenli¤e b›rakmamal›y›z. ‹radi örgütlü hale getirmeliyiz.
Otobüs tutup, “ﬂuralardan araçlar
kalkacakt›r” demek de yeterli de¤ildir. Kim nereden nas›l gelecek,

1 May›s mücadelesinin bugünkü
koﬂullar› içinde, ü l k e ç a p › n d a m e rkezi, tek bir 1 May›s yap›lmas›,
do¤ru ve sonuç al›c› oland›r. 1 May›s’›n merkezi, ‹stanbul 1 May›s
Alan› olacakt›r.
‹ﬂte bu noktada, Anadolu’dan
Halk Cepheliler de sadece kendilerini taﬂ›mamal› ‹stanbul’a. ‹ddial›
olmal› onlar da. ‹ddial› olur, iddial›
düﬂünürsek, daha geniﬂ kesimleri 1
May›s Alan›’na ç›karmay› hedeflersek, iﬂin baﬂ›nda “imkans›zl›k” olarak görünen bir çok sorunun çözülebildi¤i görülür.
Ça¤r›m›z, çal›ﬂmalar›m›z tüm
emekçilere, tüm halka yönelik olmal›. Kendimize güvenelim, emekçilerin geleneklerine, tarihlerine sahip ç›kaca¤›na güvenelim.
‘70’lerden bugüne, 1 May›s’›n
kazan›lmas›nda milyonlarca emekçinin eme¤i vard›r. Ödenen bedeller
vard›r. Emekçiler için, mücadelenin
ve örgütlenmenin ﬂuras›nda veya
buras›nda yer alan hemen tüm kesimler için , 1 May›s’› ‹stanbul’da 1
May›s Alan›’nda kutlaman›n bambaﬂka ve özel bir anlam› vard›r.
Son iki y›lda, Anadolu’dan kat›l›m konusunda bir çok kesimin çok
ciddi bir çal›ﬂmas› olmamas›na, hatta bu konuda ikircikli politikalar savunulmas›na karﬂ›n, Anadolu’nun
dört bir yan›ndan kendi olanaklar›yla Taksim’e gidenler olmuﬂtur. Bunu yayg›nlaﬂt›rabiliriz. En geniﬂ kesimlere ulaﬂmay›, 1 May›s Alan›’nda olman›n onurunu, gururunu
paylaﬂmak isteyen herkesle birlikte
‹stanbul’a gitmeyi hedeflemeliyiz.

‹ﬂçi, köylü, memur, ö¤renci,
ayd›n, esnaf, avukat,
mühendis, sa¤l›kç›,
ev kad›n›... her meslekten,

1 May›s Alan›’n›
Kazanmak ‹çin Taksim’e!

her milliyetten, her inançtan
Halk›m›z!
1 May›s’a kat›lmak için herkesin
bir çok nedeni var. En baﬂta 1 May›s, ezilen, eme¤i sömürülen tüm
halk›n Birlik Mücadele ve Daya n › ﬂ m a G ü n ü ’dür.
Bugün, birlik olmak, dayan›ﬂmak ve mücadeleyi yükseltmek ve
bunun için 1 May›s Alan›’na ç›kmak her zamankinden daha elzemdir. Açl›k, iﬂsizlik, yoksulluk ve zulüm, her zamankinden daha fazla
can›m›z› yakmaktad›r.
Kriz bahanesiyle milyonlarca kiﬂi iﬂinden oldu. Kazan›lm›ﬂ haklar›m›z gasbediliyor. Ve buna ra¤men
iktidardakiler -kendi tuzlar›n›n kurulu¤undan- halkla alay edercesine
hala “ kriz vard›, yoktu, te¤et geçti”
masallar› anlat›yorlar. “Krize karﬂ›
önlem” diye açt›klar› paketler sadece tekellerin kurtar›lmas›n› içeriyor.
1 May›s’ta, 1 May›s alan›na ç›karak onlara halk› yok sayamaya c a k l a r › n › g ö s t e r el i m .
“Örgütsüzüz, sendikalar›m›zda
iﬂ yok, insanlar duyars›z, gelmiyorlar, yapm›yorlar” demeyelim. Ne
yap›lmas› gerekiyorsa, onu yapacak
olan biziz. En baﬂta bu ﬂikayette,
yak›nmada bulunanlard›r.
1 May›s’ta alana ç›kacaklar›n
baﬂ›na kendimizi yazal›m. Sonra
fabrikadaki, iﬂyerinizdeki arkadaﬂlar›m›zdan, yak›nlar›n›zdan, komﬂular›n›zdan baﬂlayarak geniﬂletelim listeyi. Herkesin 1 May›s’a gidebilece¤inden, gitmesi gerekti¤inden hareket ederek giriﬂelim çal›ﬂmaya. Gitmeyenlere “gitmiyor” diye yak›nmak yerine “nas›l götürürüm” diye düﬂünerek götürmenin
yollar›n› bulal›m. Bunu yapmak görevi baﬂta devrimci iﬂçi ve memurlar›n, tüm Halk Cepheliler’indir.
Tek baﬂ›m›za bu düzende hiçbir
hakk›m›z› savunamay›z. Ama bir
araya geldi¤imizde büyük bir gücüz, bu gücün önünde hiçbir sömürü düzeni duramaz. Bu gücü, 1 May›s’ta Taksim Alan›’nda birleﬂtirmeliyiz. Bu gücü kan›m›z› emenlere
göstermeliyiz.
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* Ç eber’in iﬂkencede katledilmesine tan›k olan iki adli tutuklu, h alen h apishanelerde o d üzen s ürdü¤ü i çin tan›kl›k y apmad›lar.
SORUYORUZ: Nas›l bir düzen h üküm sürüyor ki, i nsanlar tan›kl›k y apmaktan k orkuyorlar?..
* ‹ﬂkenceci g ardiyanlardan b iri, i ﬂkencede
katlettikleri E ngin Ç eber’in a blas›na d uruﬂma
s›ras›nda cinsel tacizde bulundu.
SORUYORUZ: Hangi mahkeme, hangi iktidar, hangi ahlaks›z kültür, onlara ahlaks›zl›¤›
bu k adar pervas›z s ürdürme c üreti veriyor?

Engin
Çeber
Davas›’na
Devam
Edildi
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‹ﬂkenceciler Kendilerine Yak›ﬂan› Yapmaya Devam Ediyorlar:

TEHD‹T VE TAC‹Z!

Her iﬂkenceci ahlaks›z,
namussuzdur. Bunun bir istisnas› yoktur, çünkü iﬂkence
zaten dünyan›n en büyük ahlaks›zl›klar›ndan, namussuzluklar›ndan biridir. ‹ﬂkencecinin ahlaks›zl›¤›na bir kez
daha tan›k olundu Engin Çeber duruﬂmas›nda.
Bu iﬂkenceci, ›rz düﬂmanlar›ndan bir gardiyan herkesin içinde duruﬂma salonunda tacizde bulunarak pervas›zl›¤›n› göstermiﬂtir. Bu
beyni çürümüﬂ ›rz düﬂmanlar›n› AKP çok iyi biliyor. Bu
tacizci ve onun gibiler hala
Metris’te görevlerinin baﬂ›ndalar. Kendilerini görevde
tutanlardan ve mahkemenin
tavr›ndan cesaret al›yorlar.
Mahkeme de herkesin içinde
tacizde bulunma cüretini
gösteren bu iﬂkenceci, mahkemeden bir ﬂey ç›kmayaca¤›na muhtemelen inanm›ﬂ olmal›d›r. ‹ﬂkenceci katilli¤inin
yan›na bir de tacizci ›rz düﬂman› ünvan›n› eklemekten
çekinmemektedirler.
Bu, AKP’nin eseridir.
Çünkü herﬂey olanca alenili¤iyle devam ediyor.

‹ﬂkenceye s›f›r tolerans vaadiyle
iktidara gelen AKP’nin riyakarl›¤› her
geçen gün kendini daha da aç›¤a vuruyor. Ama onlar pervas›zd›rlar, piﬂkindirler, buna al›ﬂk›nd›rlar. Adalet Bakan› ﬁahin’nin riyakarl›¤›n› hat›rlayal›m. Çeber’in katledilmesinden sonra
ailesinden özür diledi. Güya ciddiyetle ilgilenecekti. Ama o denli riyakar
ki, kendi denetimindeki Metris’te, bir
insan iﬂkenceden katledildikten sonra
bile, ciddi bir önlem alm›yor, düzenleme yapm›yor. Metris’te iﬂkenceciler
kendi düzenlerini sürdürüyorlar.
Öyle ki Engin Çeber’le ayn› ko¤uﬂta kalan ve tan›kl›k edebilecek durumunda olan iki insan, mahkeme heyetine ifade veremeyeceklerini söylüyorlar. Korkuyorlar çünkü. Metris’in
iﬂkencecilerinden, kendilerini Engin
gibi yapacaklar›ndan korkuyorlar. ‹fade verdikten sonra baﬂlar›na geleceklerden korkuyorlar. Ancak tahliye olma durumunda ifade verebileceklerini
belirtebiliyorlar.
Bu durum, bu düzenin resmidir.
Peki davan›n yarg›çlar›n›n tavr› ne oldu mesela? Bu insanlar›n korkusuzca
ifade verebilmeleri için her hangi bir
giriﬂimde bulundular m›? Hay›r.
Bulunmad›klar› için de, Metris’in iﬂkencecilerinin tehditleri hüküm sürüyor. Tutuklular, tan›kl›k yapm›yor.
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Ceza Mahkemesi’nde baﬂlayan Engin

Çeber davas›n›n 3. duruﬂmas› 15 Nisan’da görüldü.
Davan›n bir gün öncesinde Engin’e yap›lan iﬂkencelerin görüntüleri
gazete ve televizyonlara yans›d›.
Engin’in davas› için Bak›rköy Adliyesi önünde toplanan Halk Cepheliler, duruﬂma öncesinde bir eylem
gerçekleﬂtirdiler. Halk Cephesi ad›na
eylemde bir aç›klama okuyan Nurzet
Günal iﬂkence yapman›n insanl›k suçu oldu¤unu vurgulayarak, “Her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam
edece¤iz. ‹ﬂkence yapman›n insanl›k
suçu oldu¤unu kabul etmeyen hukuk,
faﬂizmin hukukudur. Ve iﬂkence yapmak ﬂerefsizliktir. ‹ﬂkenceye suç, iﬂkenceciye suçlu dedi¤imiz için “bir
k›s›m mihrak” olarak görülüyorsak
biz her zaman “bir k›s›m mihrak” olmaya devam edece¤iz” dedi.
Engin Çeber’in avukatlar› ve davaya müdahil olan di¤er ÇHD’li avukatlar da bir eylem yapt›lar. ÇHD ‹stanbul ﬁubesi imzal› “Biz adaletin mihraklar›y›z! Suçlular iﬂkencecilerdir”
yaz›l› bir pankart açan avukatlar, mahkemenin kendilerini, yarg›lamay› hukuk boyutundan ç›kart›p siyasi zemine çekmek isteyen, siyasi ideolojik
hesaplar içinde bulunan “bir k›s›m
mihrak” olarak suçlamas›n› protesto
ettiler. ÇHD ‹stanbul ﬁubesi ad›na bas›na aç›klama yapan Av. Güray Da¤;
“Biz ezilenlerin, sömürülenlerin,

Engin Çeber’in babas›
Ali Tekin:
“ O ¤ l u m a h e r türlü iﬂkence yap›ld › . B u n a r a ¤ m e n i ﬂ k e n c e c i l e re
tahliye talep ediyorlar. Bu nas›l
b i r v i c d a n d › r. . . . K a r t a l ’ d a d ü n yan›n en büyük adalet saray›,
Ç a ¤ l a y a n ’ d a Av r u p a ’ n › n e n b üyük adliye saray› yap›l›yor. B u r ay › z a t e n g ö r d ü n ü z . Ama içi boﬂ
olduktan sonra ne fayda.”

Engin Çeber için Adliye önünde
aç›lan defterden…
Sevgili Engin,
Seni belki hiç görmemiﬂ, seninle h iç tan›ﬂmam›ﬂ, o turup
belki bir çay bile içmemiﬂ onlarca i nsan v ar ﬂu an adliyenin
önünde… Ö lümsüz o ldu¤unu
hayk›r›yorlar, sana olan sayg›lar›n›, sevgilerini ifade ediyorlar. Bu çok güzel bir ﬂey biliyor musun? B unu s en y aratt›n. Bu güzelli¤i sen, direniﬂinle, inanc›nla yaratt›n. Ö lümsüzlü¤ünün a nlam› d a b urada
zaten. Ç ünkü t arihi b ugüne
kadar hep d irenenler yazd›.
Sen d e tarih yazanlar›n içine
ad›n› d ireniﬂinle yazd›rd›n.

rildi.
San›k avukatlar›n›n dinlemesini
istedi¤i Metris Cezaevi’nde tutanaklar› yazan Kenan Özmen, Engin
Çeber’le ayn› ko¤uﬂta kalan adli tutuklular Aﬂk›ner Koçak ve Hac› Koçak duruﬂmada haz›r bulundular.
Adli tutuklular Aﬂk›ner Koçak ve
Hac› Koçak tutukluluk hallerinin
devam etti¤i, hapishane idaresiyle
ve gardiyanlarla içiçe olduklar› gerekçesiyle endiﬂeleri ve baz› çekinceleri oldu¤unu belirterek ifade vermeyi reddettiler.
Bir di¤er tan›k gardiyan Kenan
Özmen ise Engin’in hastaneye
kald›r›ld›¤› günle ilgili düzenlenen
sahte tutana¤a iliﬂkin verdi¤i ifadede; yeni memur oldu¤u için tutanak
tutma konusunda yeterli olmad›¤›n›, sahte tutulan tutana¤›n müsvettesinin kendisine 2. Müdür taraf›ndan gönderildi¤ini, ilk haz›rlad›¤›
tutana¤›n 2. Müdür taraf›ndan
imzaland›¤›, ancak önce dört kiﬂi
için tutanakta isim aç›ld›¤›,
görüntüleri izledikten sonra bu
isimlerin 12 kiﬂiye ç›kar›ld›¤›n›
belirtti. Bu nedenle tutana¤›n ertesi
günü yeniden haz›rlan›p imzaya
aç›ld›¤›n› belirtip imzalar›n daha
sonra tamamland›¤›n› söyledi.

‹ﬂkencecilerin ahlak›
emekçilerin hakk›n› arayanlar›n yan›nda saf tutmuﬂ bir mihrak›z. Hukukla siyasetin birbirlerinden ayr›
olmad›¤›n› biliyoruz, bu yüzden
adalet mücadelemizi mahkeme salonlar›ndan ibaret görmüyoruz. Biliyoruz ki Engin’in katili, sadece
ona iﬂkence yapanlar de¤il, ayn› zamanda iﬂkence yap›lmas›n›n önünü
açan yasalar› yapanlar ve iﬂkencecileri koruyanlard›r.” dedi.

Metris’te düzen devam
ediyor
Kamera görüntülerinin izlenmesi ve tan›klar›n dinlenmesiyle geçen
duruﬂmada Engin’e iﬂkence görüntülerinin teknik uzmanlarca incelenip daha sonra dudak okuma uzmanlar›na gönderilmesine karar ve-

Her duruﬂmada adliyenin önünde Halk Cepheliler’in att›¤› sloganlardan biri “‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir!” slogan›yd›. Defalarca yap›lan aç›klamalarda iﬂkencenin “ahlaks›zl›k” oldu¤u vurgulan›yordu.
‹ﬂte bu ﬂerefsizlik, ahlaks›zl›k
son duruﬂmada somut bir biçimde
gözler önüne serildi.
‹ﬂkence yapt›¤› gerekçesiyle tutuksuz olarak yarg›lanan gardiyanlardan Salim Geniﬂ mahkeme salonunun her yerinin kameralarla kontrol edilmesine bile ald›rmay›p Engin Çeber’in ablas› ﬁerife Çeber’e
elle tacizde bulundu. ﬁerife Çeber
ve avukatlar›n tepkisi üzerine kaç›r›lmaya çal›ﬂ›lan gardiyan gözalt›na
al›nd›.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda aç›klama

yapan ﬁerife Çeber; “Kardeﬂimin
hakk›n› arad›¤›m için duruﬂma salonunda dahi taciz ediliyorum. ‹ﬂkence yapt›klar› yetmiyormuﬂ gibi bir
de taciz ediyorlar. Her türlü pisli¤i
yap›yorlar” dedi. Ard›ndan karakola
giden ﬁerife Çeber ve avukatlar tacizci gardiyandan ﬂikayetçi oldu.
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Bir sonraki duruﬂma
8 Haziran’da
Davan›n yabanc› konuklar› da
vard›. Yunanistan Atina Barosu’nu
temsilen gelen Av. Melina Siouli,
Piraeus Barosu’ndan Av. Lina Krokidi ve Yunanistan E¤itimciler Sendikas›’ndan Kostas Paplomatas destek amac›yla Türkiye’ye gelerek
duruﬂmaya kat›ld›.
Duruﬂma sonras›nda konuﬂan
Av. Taylan Tanay ara kararlar› aç›klad›. Tanay’›n aç›klamas›na göre
mahkeme heyeti taraf›ndan;
-6 tutuklu san›¤›n tutukluluk hallerinin devam›na,
-Müdahil avukatlar›n tutuklanmas›n› talep ettikleri gardiyan ve
polislerin tutuklanmas›n›n reddine,
-Müdahil avukat Ömer Kavilli’nin ‹stanbul Baro Baﬂkanl›¤›’na
sundu¤u raporun mahkemeye getirilmesine,
-Tuncay Özkan’›n beyan›n›n bulundu¤u TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu’nun Silivri
Cezaevi raporunun getirilmesine,
-San›k avukatlar›n›n hapishanedeki kap› açma demirinin getirilmesi talebinin görüntülerde her ﬂey net
oldu¤u gerekçesiyle reddine,
-Polise ait olan 17 CD ile cezaevi yönetimine ait olan 8 DVD’de
bulunan kamera kay›tlar›n›n taraflara ve bilirkiﬂilere verilmesine,
-Bilirkiﬂilere rapor haz›rlamalar›
için 1 ay süre verilmesine,
-ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’ndeki raporlar›n›n getirilmesine ve hastanedeki Engin’i muayene eden doktorun ça¤r›lmas›na,
-Davan›n bir sonraki duruﬂmas›n›n 8 Haziran’a ertelenmesine karar
verildi.
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Lafta ‘Aç›l›m’; Fiiliyatta
‹lhak ve Asimilasyona devam!
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Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤ 14 Nisan günü ‹stanbul'da Harp
Akademileri Komutanl›¤›'nda yapt›¤› "y›ll›k de¤erlendirme konuﬂmas›"yla, çeﬂitli konularda TSK’n›n
de¤erlendirmelerini ortaya koydu.
Bir çok gazete ertesi gün, Baﬂbu¤’un konuﬂmas›n› manﬂete ç›kard›lar. Konuﬂman›n ön plana ç›kar›lan yan› ise, Kürt sorununda söyledi¤i bir cümleden ibaretti.
Baﬂbu¤, “Türk halk›” yerine
“Türkiye Halk›” denilebilece¤ini
belirtmiﬂ ve bunu da Mustafa Kemal’›n bir sözüne dayand›rm›ﬂt›:
“ Atatürk Türk Devleti için ﬂunu
diyor: ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halk›’...
Türk halk› derseniz bütün cümle
düﬂer... Buradaki Türkiye halk› vurgusu, hiçbir dini, etnik tan›m› içermez…”
*
Gazeteler bu konuﬂmay› son zamanlar›n moda kavram›yla “aç›l›m”
olarak adland›rd›lar. Bir kaç›n› örnek vermek gerekirse:
“ S ü r p r i z a ç › l › m ” (Sabah)
“ Türkiyeli aç›l›m›” (Radikal)
“ Türkiye halk› aç›l›m›” (Yeni
ﬁafak)
Peki bu nas›l bir aç›l›m? Pratik
karﬂ›l›¤› nedir? ‹ﬂte bunun çok somut bir cevab› yok gazetelerde.
*
Oligarﬂinin resmi tezi, bugüne
kadar esas olarak “ T ü r k h a l k › ”
kavram›yd›. Ancak Demirel’in
“ a n a y a s a l v a t a n d a ﬂ l › k ” tan›m›ndan Özal’›n “federasyonu da tart› ﬂabiliriz” aç›klamas›na, daha önce
yine çeﬂitli burjuva politikac›lar taraf›ndan ifade edilen “ Türk i ye l il i k
üst kimli¤i” kavramlar› da bunun
çeﬂitli biçimleriydi.
Yukar›da örneklenen kavramlar›n kullan›lm›ﬂ olmas›, hiçbir ﬂey

de¤iﬂtirmemiﬂtir. Baﬂbu¤ da “Türkiye halk›” denilebilir dedikten sonra
“de¤iﬂmezli¤i” güvence alt›na almak için sözlerini ﬂöyle tamaml›yor: “‹kincil kimliklerin anayasa
ya da yasalarda tan›nmas›, Türki ye'n in ün iter dev let y ap›s› içind e
mümkün de¤ildir.”
Bunu dedikten sonra, gerçekte
ilk söyledi¤inin de bir anlam› kalmamaktad›r.
Çünkü ne anayasada, ne yasalarda Kürt halk›n›, Kürt kimli¤ini tan›mamak mümkün de¤ildir denildi¤inde, Kürt kimli¤i sorunu “bireysel” bir soruna indirgenmiﬂ olur ki,
bu da i n k a rc›l›¤›n bir biçiminden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
*
Baﬂbu¤’un konuﬂmalar›n› “büyük aç›l›m” diye alk›ﬂlayan burjuva
bas›n yay›n, bu noktada tam bir ikiyüzlülük içinde davranm›ﬂt›r; kuﬂku
yok ki, herkes yukar›da belirtti¤imiz noktalar›n fark›ndad›r; ama
Kürt halk›n› aldatmak için yalan riya, çarp›tma meﬂrudur oligarﬂinin
gazetecilerinde.
*
Acaba Genelkurmay “ T ü r k i y e
h a l k › ” demesinin ard›ndan Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ad›n› da “Türkiye Silahl› Kuvvetleri” olarak de¤iﬂtirecek mi? De¤iﬂtirse de bu Kürt
sorunu aç›s›ndan bir anlam taﬂ›maz
fakat, de¤iﬂtirmemesi, Baﬂbu¤’un
bu konuﬂmas›n›n ne kadar gerçekten, fiiliyattan kopuk oldu¤unu gösterir.
Burjuvazi her ne kadar çarp›t›p
sunsa da, Kürt sorununda temel bir
politika de¤iﬂikli¤i olmayaca¤›n›
aç›klam›ﬂt›r Baﬂbu¤. Gerisi ayr›nt›lard›r.
*
Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤ konuﬂmas›nda baz› isimleri telafuz etti ve onlardan baz› al›nt›lar

yaparak konuﬂmas›na entelektüel
bir hava vermeye çal›ﬂt›.
Max Weber, Samuel Huntington,
Montesquieu, Prof. Utkan Kocatürk, Prof. ‹hsan Güneﬂ. Prof. Metin
Heper ve emperyalist efendilerinden Barack Obama, Kennedy gibi
isimleri birbiri ard›na s›ralam›ﬂt›
konuﬂmas›nda. Ya¤c›lar hemen harekete geçtiler. Milliyet yazar› Taha
Akyol “askerden entelektüel aç› l›m” baﬂl›¤›n› koydu yaz›s›na.
Hürriyet’ten Eyüp Can ﬂöyle
yazd›: “Baﬂbu¤ iki saati bulan derinlikli konuﬂmas›nda sorunlar›n
fark›nda, analitik bak›ﬂ aç›s›na sahip, çözümcü, gerçek bir entelektü el asker portresi çizdi.”
Milliyet yazar› Meral Tamer ise
hepsini geride b›rak›p ﬂöyle diyordu
köﬂesinde: “Genelkurmay Baﬂkan›
‹lker Baﬂbu¤’u dün TV’de dinlerken
içim i p er de pe rde bir fe ra hl›k k ap lad›. Askerin daha önceki benzeri
konuﬂmalar›n›n aksine tepeden bakmayan, masaya yumru¤unu vurmayan, ‘onlara hadlerini bildiririm’
havas›nda olmayan bir üsluptu.”
Benzer örnekler pek boldu.
Çünkü bu burjuva yazar çizer
kesimin de, Kürt halk›n›n aldat›lmas›nda, Kürt halk›nda sanki birﬂeyler de¤iﬂecekmiﬂ beklentisinin
yarat›lmas›nda Baﬂbu¤’dan amaç ve
beklenti olarak bir farklar› yoktu.
*
Peki madem bir ﬂey de¤iﬂmeyecek bu manevralar neden? Genelkurmay’›n Kürt sorununda neden
bir “aç›l›m” ihtiyac› duydu¤unun
cevab›, ony›llard›r izledikleri politikan›n açmazlar›n›n art›k kendilerini
kuﬂatmas›d›r. AKP, CHP neden
Kürt sorununda “aç›l›m” manevralar› yap›yorlarsa, Genelkurmay’›n
nedeni de ayn›d›r.
Bir yandan Amerikan ve Avrupa
emperyalizminin istekleri vard›r, di¤er yanda ise, ony›llard›r izledikleri

tüm asimilasyon ve katliam politikalar›na ra¤men yokedemedikleri
bir mücadele gerçe¤i.
Genelkurmay, daha önce “AB’ye
uyum” yasalar› karﬂ›s›nda izledi¤i
politikay› izlemektedir ﬂu anda da;
bir yandan emperyalizmle uyum
sa¤lamaya çal›ﬂ›yor ama bunu yaparken bir yandan da klasik politikalar›n›, “i m ha ve k a t l i am öz gü rl ü¤ ü n ü ” sürdürmek istiyor.
*
Baﬂbu¤’un konuﬂmas›n›n en belirleyici yanlar›ndan biri ise, kuﬂkusuz ﬂu cümlede ifade ediliyordu.
“Gerek Osmanl› imparatorlu¤u, gerekse Cumhuriyet döneminde Kürt
kökenli vatandaﬂlar›m›za devletçe
sistematik asimilasyon politikas› uygulanmam›ﬂt›r. ”
Kürt halk›na karﬂ› yüzy›ld›r uygulanan ve halen de en koyu, en
kapsaml› biçimlerde uygulanmakta
olan asimilasyonu inkar etmenin tek
bir anlam› vard›r: Bunun sürdürülece¤i!
‹kinci belirleyici nokta ise, “teröre karﬂ› mücadelenin ayn› kararl›l›kla sürdürülece¤i” nakarat›n› tekrarlamas›yd›. Katliamdan, piﬂmanl›ktan baﬂka “çözümleri” olmayanlar›n “aç›l›m›ndan sözedilebilir mi?
Baﬂbu¤ bir de Avrupa’dan ö¤rendikleri yeni bir ek yaparak “asl›nda
terörist kriminal suçludur” diyerek, Kürt halk›na karﬂ› yap›lan bask›y›, zulmü asimilasyonu bir kez daha inkar etti. Çünkü mücadele edenler “kriminal suçlu” ilan edildi¤i
yerde, tüm bask›, zulüm, hak gasplar› inkar ediliyor demektir.
Kürt halk›n›n ulusal talepli mücadelesinin meﬂrulu¤unun kabul
edilmedi¤i bir yerde, Kürt sorununa
iliﬂkin ne çözüm, ne aç›l›m, olmaz.
Mücadelenin zorlamas› karﬂ›s›nda
önümüzdeki dönemde de çeﬂitli manevralar yapacaklar ama oligarﬂik
düzenle adeta bütünleﬂmiﬂ olan Kürt
sorununda mevcut statükolar› temelden de¤iﬂtirmeyeceklerdir. Çünkü zaten ulusal sorunda öyle bir de¤iﬂikli¤i, oligarﬂik diktatörlük yapamaz.

DTP Operasyonu
Halka G özda¤›d›r!
14 Nisan’da DTP’ye karﬂ› 15 ilde ayn› anda bask›nlar yap›ld›. Aralar›nda 2 Genel Baﬂkan yard›mc›s›, kapat›lan DEHAP Genel
Baﬂkan› Mahmut Abbaso¤lu ve PM üyesi 1 kiﬂinin de bulundu¤u çok say›daki partili ilk gün gözalt›na al›nd›. 16 Nisan akﬂam›na kadar gözalt›na al›nanlar›n say›s› 53’e ulaﬂt›..
Bask›nlar ve gözalt›lar DTP’ye yönelik olmas›na ra¤men burjuva bas›n
ve yay›n organlar›nda sald›r› terör demagojileriyle birlikte, “PKK”ye yönelik “operasyon” diye sunuldu. Örne¤in; Milliyet: “PKK’ye bask›n” baﬂl›¤›n› kullan›rken, Sabah: “PKK’ye ﬂehir operasyonu”, Türkiye: “PKK’ye ﬂehirde darbe” baﬂl›klar›n› kulland›lar. Di¤erleri de farks›zd›.
Ergenekon çerçevesinde kendi “s›n›flar›ndan” birine hukuksuzluk yap›ld›¤›nda aya¤a kalk›p hukuku hat›rlayanlar, söz konusu olan devrimciler
olunca, her zamanki tutumlar›n› sürdürüyorlard›. “‹ﬂte PKK’nin Türkiye
Meclisi” diye isimler say›yordu burjuva bas›n. Hani “masumiyet karinesi”?
Ayn› günlerde Trabzon’da demokratik kurumlardan gözalt›na al›nan 9 kiﬂinin tutuklanmas› da ayn› mant›kla gazetelerde “ D H K P - C ’ y e O p e r a s y o n ”
baﬂl›klar›yla sunuluyordu.

O p e r a s y o n a Te p k i l e r
DTP ayn› günden baﬂlayarak gözalt›lara tepki gösterdi. Ahmet Türk
mecliste partisinin grup toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂmada, “Hiçbir güç
DTP’ye diz çöktüremeyecektir” derken gözalt›lar›n oldu¤u günden baﬂlayarak bir çok il ve ilçede bas›n aç›klamalar›yla, yürüyüﬂlerle, toplant›larla gözalt›lar protesto edildi.
Halk Cephesi de 15 Nisan günü “ D T P O p e r a s y o n u K ü r t H a l k › n a ,
H a l k l a r› m › z a G ö z d a ¤ › d › r ! ” baﬂl›kl› bir aç›klamayla sald›r›lar› protesto etti. Aç›klamada, devletin operasyonunu hakl› ç›karmak için yine bildik demagojilere s›¤›narak “Terör operasyonu”, “büyük darbe” yalanlar›yla halk› aldatmaya çal›ﬂt›¤› vurguland›. Bu operasyonun bir kez daha ülkemizde
hukuk, adalet, demokrasi nam›na b i r k›r› nt ›n› n da hi ol mad›¤› n› gösterdi¤i belirtilen aç›klamada “DTP ﬂahs›nda baﬂta Kürt halk› olmak üzere halklar›n özgürlük mücadelesine karﬂ› verilen gözda¤› sald›r›s›n› k›n›yoruz.
Halklar›n Özgürlük Mücadelesi Bitirilemez!” denildi.
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Erdo¤an Kaldi Hukuku!
Bas›na yans›d›¤› kadar›yla bu operasyon polis, savc›l›k, mahkeme üçgenindeki bir senaryo ile yap›lm›ﬂ. Güya polis, Recep Sade isimli bir
“PKK”liyi daha önce yakalam›ﬂ, bu kiﬂi 40 sayfal›k ifade vermiﬂ. Gözalt›na al›nanlar›n isimleri bu kiﬂinin ifadesinde varm›ﬂ. Bu art›k bilinen ve s›k
baﬂvurulan klasik bir polis senaryosudur. Polis gözalt›na almak istedi¤i
isimleri bir ifade haz›rlayarak birine imzalat›yor. Sonra da üzerinize ifade
var deyip topluyor.
Daha önce polis HÖC’lülere karﬂ› da ayn› senaryoyu uygulad›. Toplamak istediklerinin isimlerinin oldu¤u uzun bir ifade haz›rlayarak bunu Erdo¤an Kaldi isimli birine imzalatm›ﬂ, “Erdo¤an Kaldi’nin hakk›n›zda ifadesi var” gerekçesiyle 82 kiﬂi tutukland›. Kaldiler’le insanlar›n gözalt›na al›nd›¤›, tutukland›¤› bir ülkede hukuk yoktur. DTP gözalt›lar› da “terör operasyonu de¤il, hukuksuzluk terörüdür. ”
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Öğrendiklerimiz
Her seferinde süslü püslü çal›ﬂma programlar› ç›kart›l›r.
Büyük büyük kararlar al›n›r:
"Bir daha olmayacak...", "Gelecek sefer böyle olmayacak..."
Ama bir süre sonra yine süreç
kendini tekrar eder.
Ve yine ayn› savunmalar baﬂlar: "‹NSAN YOK",
"ZAMAN YOK",
"‹ﬁ ÇOK"…
Adeta bir
tekerleme haline gelir.
Neden?
N e d e n
kendini tekrar
eder insanlar?
Ald›¤› kararlar hayata
uymaz. Sahte umutlarla al›nan
kararlar hayata uymay›nca, hemen moral bozulur. Ve "olmuyor"
söylemleri artmaya baﬂlar.
"Olmuyor" sadece moral bozmakla kalmaz, ciddi bir umutsuzluk oluﬂturur. Sadece o iﬂ veya o
olay olmamakla kalmaz; BUNDAN SONRA OLACA⁄INA DA‹R
UMUTLAR Y‹T‹R‹L‹R. Ve as›l tehlike de o zaman baﬂlar.
Yani ne yaparsak, biz yap›yoruz kendimize ve kararlar›m›za.
D›ﬂar›dan bir müdahaleye, faﬂizmin sald›r›lar›na gerek bile kalm›yor bunun için.
Önce beynimizi yiyoruz. Düﬂünmeyi bir kenara b›rak›yoruz.
Beynimizi devre d›ﬂ› b›rak›nca
bunun yerine önyarg›lar, inançs›zl›k, didiﬂmeler veya tersi "vallahi billahi bir daha yapmayaca¤›m", "nas›l böyle oldu anlamad›m" veya benzeri tortular ç›k›yor
ortaya.
Devrimci bilinçle, devrimci
e¤itimle de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›m›z
yanl›ﬂlar›m›z, BEYN‹M‹Z‹ DEVRE
DIﬁI BIRAKINCA, dibe çöken tortunun yeniden su yüzüne ç›kmas›
gibi dilimize dolan›veriyor.

TORTU hemen su
yüzüne ç›k›yor ve çok
k›sa bir sürede bütün
vücuda yay›l›yor ve
gelip
dayan›yoruz
beynimizin kap›s›na.
Dilde baﬂl›yor önce; B‹L‹NÇS‹ZCE... DÜﬁÜNMEDEN... D‹L‹M‹Z‹N UCUNA GELEN HER ﬁEY‹
SÖYLEY‹VER‹YORUZ. Bunun ad›
bazen mazeret, bazen kendini savunma, bazen durumu aç›klama,
ama özü hep ayn›: TORTU.
Dilde kalm›yor ama tortu.
Söyleye söyleye öylesine
meﬂrulaﬂ›yor ki, gelip dayan›yor
beynimizin kap›s›na.

Umudumuz gerçek olmal›.
O zaman iﬂe gerçekçi olarak
baﬂlamal›y›z.
Basit ve sade ve gerçekçi önlemlerle çözece¤iz. Küçük küçük
ad›mlarla çözece¤iz.
Madem "Devrim kitlelerin eseridir" diyoruz, Madem "Her ﬂey
kitlelerde" diyoruz, Madem "Tüm
sorunlar›n çözüm anahtar› kitleler" diyoruz, o zaman oradan
baﬂlayabiliriz.
Gün 24 saat ve 24 saat hiç k›sa bir zaman de¤il.
On saati sizin olsun, uyku dâhil on saatini kullan›r bir insan.
Geriye kal›yor
14 saat.
Bu 14 saatin 7
saatini, o hiç dilimizden düﬂürmedi¤imiz; "GÜNLÜK
PRAT‹K",
"GÜNLÜK PRAT‹⁄E DALIP BUNU
YA P M A D I K " ,
"BUNU ÖRGÜTLEMED‹K"... vb.
MAZERETLER ‹Ç‹N KULLANIN.
GER‹YE 7 SAAT KALIYOR.
Sadece bu yedi saati verimli de¤erlendirdi¤imizde bile neler olabilece¤ini görece¤iz.
Yedi saat; bunu sokak sokak
çal›ﬂma için, ev ev çal›ﬂma için,
de¤erlendirdi¤inizi düﬂünün. 7
koca saat. Göreceksiniz mutlaka
sonuç alacaks›n›z.
Baﬂka sihirli bir el gelip çözmeyecek sorunlar›m›z›.
Yoksa tek seçenek, hayalci bir
beklentiye kap›l›p kendi bitiﬂimizi
seyretmek kal›yor geriye.
Elbetteki hemen iki günde, on
günde ola¤anüstü sonuçlar alamayaca¤›z. ‹nce, küçük, say›s›z
ayr›nt› ç›kacak karﬂ›m›za. Hepsini çöze çöze gidece¤iz.
Beynimize sahip ç›kmal›y›z.
Beyin çok güzel bir organd›r.
Beynimizi kullanmal›y›z.
24 saat, çok çok uzun bir zaman. Ya gerçekçi olaca¤›z, gerçekleri söyleyece¤iz, devrimi büyütece¤iz; ya yalanlar imparatorlu¤una teslim olaca¤›z.
Gerçekleri tercih etmeliyiz.

GÜN 24 SAAT

24 SAAT ÇOK, AMA ÇOK UZUN B‹R ZAMAN
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"Düﬂünme" diyor.
"Çözme" diyor.
"Mümkün de¤il" diyor.
"Olmaz" diyor.
Biz kendimiz yiyoruz kendimizi. Ve en sonunda beynimize dayan›yor. Orada "dur" demeliyiz.
Orada "dur tortu". Bu kadar
de¤il. Beynimiz hala bizim.
Her sorunun mutlaka bir çözümü vard›r. Her sorun, çözümü de
kendi içinde bar›nd›r›r.
"Sor un ne?" Önce bunu anlamak, do¤ru anlamak gerekiyor.
Program m›?
Disiplin mi?
‹nanç m›?
Umut mu?
Ve tersi mi... Programs›zl›k
m›? Disiplinsizlik mi? ‹nançs›zl›k
m›? Umutsuzluk mu?..
Sorun ne ise, onu ortaya ç›kartmak önemli. Hepsi gelip gerçekler ve gerçekçilik üzerinde dü¤ümleniyor.
Program›m›z gerçekçi olmal›.
Disiplinimiz gerçekçi olmal›.
‹nanc›m›z somut olmal›, elle
tutulur yani gerçek olmal›.

bu pencere
Hayata aç›lan türlü pencereler
vard›r. Ama en hakikatlisi, Sabo’nun durdu¤u o penceredir. Çünkü ancak o pencereden bak›ld›¤›nda
zaman›n ad›na t a r i h denir. Ve gelece¤i görmek, o pencereden bak›ld›¤›nda mümkündür sadece...
ﬁimdi ne kadar karart›lsa da zaman, ne kadar unutturulmaya çal›ﬂ›lsa da tarih, o pencereden yay›lmaktad›r u m u dun ›ﬂ› ¤›.
O p e n ce r ed e n bak›ld›¤›nda o
›ﬂ›¤›n ayd›nl›¤›nda tüm gerçekler
görülür. Ve tersine, o p e n ce r eye bak›ld›¤›nda da çok ﬂey görmek mümkündür; o pencerede sos yalizm vard›r dünyay› selamlayan. Sabo ve
Eda gibi, devr i mcil e r vard›r. H a l k
vard›r o pencerede... Ve bir bayrak
vard›r, hepsini birden temsilen...
Dalgalan›r o pencereye as›lan
bayrak, halka hayata ve hakikate
adanm›ﬂl›¤›n olanca aﬂk›yla. Engel
tan›maz o pencerede boyun e¤mez
Sabo’su, Eda’s› ile dikilen halk.
Durmak yoktur halk›n yazg›s›nda.
Ki umudun y›ld›z›, gö¤süne nak›ﬂlanm›ﬂt›r emekçinin art›k. Emek ile,
yürek ile, yumruk ile yürünecektir
yar›nlara do¤ru...
Bu yol çetindir elbette. K›ldan
ince, k›l›çtan keskindir. Ulaﬂ›lacak
olan› haketmenin yürüyüﬂüdür bu.
Türlü zahmet ve bedelleri malumdur. Engebeli, dolambaçl› ve sarp
oldu¤u, olaca¤› kula¤›m›za küpe

edilmiﬂtir. Ama zaten, her engel,
aﬂ›lmas› için vard›r halk›n bu muazzam yürüyüﬂünde. Her sarpl›k, ç›kmak için vard›r. Bunca zahmet,
bunca engel, devrimi hak etmenin
karﬂ›l›¤›d›r; kimileri onu devrimi
terk etmenin bahanesi de yapabilir.
O iki devrimci, bu engellerin nas›l
aﬂ›laca¤›n›n ve bedellerin nas›l ödenece¤inin örne¤i olarak parlamaktad›rlar o pencerede...
O pencerede söylenen Adal›lar›n
türküsüdür yine. Çünkü Cevahir ile
Sabo, omuz omuzad›r bütün zamanlarda. M a l t e p e ile Ç i f t e h a v u z l a r’›n kan kardeﬂli¤i, umut yoldaﬂl›¤›d›r yaﬂanan. Ve gelenek, her zaman ve her yerde umudun kesintisiz
savunulmas›d›r. Ve iki yi¤it Adal›’n›n E d a ’s› görünüyor ﬂimdi o
pencerede.
Mahir’in hayat dolu gözleriyle
bak›yorlar yine zamana. Umutsuzlu¤un zerresi yok bu gözlerde. Öyle
gözü kara ve coﬂkuyla bak›yorlar
hayata. Ad›na “ y a r › n ” dedi¤imiz,
“ b i r g ü n m u t la k a ” dedi¤imiz, bütün dillerde “Vence r emos” dedi¤imiz gelece¤i görüyorlar bakt›klar›
yerde. Ve sadece o pencereden böyle net ve ayd›nl›k görünür, halka ait
olacak zamanlar. ﬁimdi o pencerede
yarat›lan an, ge le ce ¤in teme li d i r.
Ki Sabo’nun omuz baﬂ›ndaki Che
“ H adi gidelim dos tum” deyip ekliy o r :

“Öcün ü a lmak için haks›zl›k lar›n /
Asi y›ld›zl a r p a rlas›n aln›m›zda /
Yenemezsek / Ölürüz / Ne ç›k a r...”
Do¤rusu ﬂu ki, al›nlar›nda asi
y›ld›zlar parlayanlar›n elinde ﬂekillenir en güzel gelecekler.
Ve ﬂimdi, o pencerede at›l›yor
tarihsel yürüyüﬂün ﬂanl› bir ad›m›
daha. Yol kesicilerin, malum namlular›n ve ﬂom a¤›zl›lar›n yaygaralar›na karﬂ›, Sabo’nun yan›baﬂ›nda
konuﬂan Mahir’dir: “Va rs›n büt ü n
oklar üs tü mü ze ya¤ s›n. Biz, do¤r u
gördü¤ümüz bu yolda so n un a k adar yü r üyece¤iz...” ‹ﬂte bu yürüyüﬂün kesintisizli¤ine can ile damga
vurulur o pencerede! Ve Adal›lar’›n
türküsü yay›l›r bir kez daha cümle
cihana...
O pencereden zamana kar›ﬂ›yor
gelecek düﬂlerimizi omuzlayan karanfiller. Öyle çok, öyle yi¤it ve
amans›z aç›yorlar ki... Ama zaten
Sabo demiﬂti o pencereden halk›na
seslenirken. Dedi¤i gibi, k›rm›z› karanfiller olup açt›lar vatan›n dört bir
yan›nda. Ve e¤ilmeyen boyunlar›n
aln›nda açmaya devam ediyorlar.
Karanl›¤›n ortas›nda ve fedakâr
avuçlar›n y›ld›z›nda aç›yor nice karanfil...
Yeniden ve yeniden hayata kar›ﬂ›yor Sabo. Hayat›n her alan›nda
baﬂkald›ranlar, görüyor o pencereden yay›lan ayd›nl›¤›. Hayat›n her
alan›nda umudu örgütleyenler, o
penceredeki ayd›nl›¤› taﬂ›yorlar gecekondulara, fabrikalara, üniversitelere ve da¤lara.
Elbette, o pencerenin alt›ndan
gelip geçenlerin bazen baﬂ kald›r›p
bakacak takati olmayabilir. Bilmeyebilir, çekinebilir ve lakin, halk›n
geçici halleridir bunlar. O pencere
ise kal›c›d›r. Ki sokaklar, ancak o
pencereden geçerek ulaﬂ›rlar özgürlük meydanlar›na...
Tarih tan›kt›r ki, gelece¤i kazanmak isteyen halk›n geçmesi gereken
eﬂikler vard›r. Adal›lar, o eﬂiklerden
nas›l geçilece¤inin M ah i r ’i olarak,
Da y›’ss› olarak yol gösterirler evlad› olduklar› halka. Ve toprak, su,
rüzgar ve ateﬂi elleriyle ﬂekillen-

dirip hayat› yaratan halk, evlatlar›n›n açt›¤› o pencereden ak›p gider
gelece¤e. Halk nehrinin gelece¤e
akt›¤› ›rma¤›n yata¤›, Sabolar’›n
b›rakt›¤› ad›mlar›n izlerinden ibarettir. Zamana damlayan k›rm›z› izlerdir bunlar. Ad›na ab-› Kevser denir. ‹ﬂte bu yüzden, ölümsüzlük,
firavunlardan krallara kadar egemenlerin asla ulaﬂamad›¤› bir hedefken, halk›n s›radanlaﬂt›rd›¤› bir
varoluﬂ biçimidir. Ölümsüzlük
penceresidir iﬂte bu pencere.
‹ﬂleyen demir pas tutmaz misali, yar›na yürüyeni ar› ve diri tutar
zaman. S›n›f mücadelesinin tarihsel ak›ﬂ›na ayak uyduramay›p duranlar, duraklayanlar, çürümenin o
kaç›n›lmaz sonucu ile karﬂ›laﬂ›rlar.
Kirlenir, pas tutarlar. Her gün ve
her an, biraz daha bulaﬂ›r onlara
kapitalizmin türlü çeﬂitli pislikleri.
Erozyona u¤rayan ruhlar›ndan geriye kocaman bir yalan ve riya kal›r.
Onlar art›k, p a t e n t i b u rj uva ziye ait türlü pencerelerden bakarlar
zamana. Görüp görecekleri, yald› z l a n a n k ö le l ik le r i n d e n baﬂka
birﬂey olmaz. Ve fakat kimse mahkum de¤ildir bu pencerelere.
Gerçekli¤i görmek isteyen için
daima bir pencere daha vard›r.
Mazlumu ve zalimi, emperyalizmi
ve halklar›, zulmü ve direniﬂi ol d u¤u gi bi göste r en halk›n penceresidir o. Bizim penceremizdir...
Sabolar’›n bakt›¤› bu penceredir. ‹ﬂte bu pencere, direniﬂin zirvesine dikilen umut bayra¤›n›n mekan›d›r. ﬁairin dedi¤i gibi; “ U m u t /
S a k l› m › z d a ö l ü m s ü z b a y r a k /
K › rm› z› k›rm› z› ...”
Umuttur o bayrak; O bayra¤›n
as›l› oldu¤u pencere, tarihin “sakl›s›ndaki” yerini alm›ﬂt›r çoktan. Öyle ki, onun varl›¤›yla, suskunlu¤un
zaptetti¤i zamanlarda bile, ﬂaha kalkar umut her yürekte. Öyle ki, dayat›lan yaln›zl›k ve yabanc›laﬂman›n tenhal›¤›n› da¤›t›r rüzgar›yla.
Ezilenlerin ufkunu ayd›nlat›r o
pencereden yay›lan ›ﬂ›k ve ses. O
pencere, ﬂaﬂ m a z p usu la s› d › r hal-

k›n ve kavgan›n. Hep h a ya t›n do¤r usu n u ve h a l k›n do¤ r u l t usun u
gösterir. Herkes görebilir, çünkü
yücelerdedir. Ve o yücelik karﬂ›s›nda, sahtekarlarla haramilerin alçakl›¤› derinlik yar›ﬂa girerler. Bitmeyen bir yar›ﬂt›r bu. Çünkü alçal›ﬂ›n
sonu yoktur. Ki o pencereden bak›ld›¤›nda, herkes oldu¤u gibi görünür...
Dünyaya tutulmuﬂ bir aynad›r o
pencere. Öyle bir aynad›r ki bu,
hem cel l a t la r›n acizli ¤i ni hem de
h a l k›n heybe ti ni gösterir. Zor ve
yalan üzerinde taht kurup halk› hor
görenlerin, tarihsel küçüklü¤ünü
sergiler. Ve dahas›, tarihin tekerle¤ini ilerletme yetene¤ine sahip
olan o devasa gücün, yani halk›n
gerçek kuvvetini de yans›t›r. Halk›n gerçek kuvveti, onun öncüsü ve
önderidir evvela...
Göründü¤ü her yere, güveni ve
inanc› taﬂ›r Sabo’nun penceredeki
silueti. O siluetin tarihte yank›lan›p
duran sesi, halk›n zincir k›ran kuvvetini büyütür daima...
Halklar›n birli¤ine aç›lan bir
penceredir o. Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin bölücülü¤üne karﬂ›,
halklar›n emek, umut ve kavga kardeﬂli¤idir bu. Halklar›n eme¤ini,
hayat›n› ve düﬂlerini çalan ayn›
düﬂmand›r. Amerika’dan Avrupa’ya emperyalizmdir bu düﬂman›n
ad›. Dostu düﬂman› bilmenin ve
kardeﬂli¤i büyütmenin oca¤›na aç›l›r o pencere...
Ezelden yadigar bir öfkeyi kuﬂanan penceredekilerin her biri, gelece¤e yadigar bir mirast›r ﬂimdi.
Kuﬂatmay› aﬂmak, penceredeki
bayra¤›, ülkemizin dört bir taraf›nda dalgaland›rmak için, halk›n ve
hayat›n aras›na kar›ﬂman›n vaktidir
ﬂimdi. Gün o gündür, dem o dem.
Dedelerinin “Ya ‹stiklal Ya Ölüm”
deyiﬂini “Ya Özgür Vatan, Ya
Ölüm”e tercüme eden Adal›lar,
Amerikanc›lar’a teslim olmaktansa, bayrak olacaklard›r halk›n elinde. Kurtuluﬂa kadar dalgalanacaklard›r kavgan›n doruklar›nda... Evlatlar› ölse de halk›n, bu pencerede
umudu dalgalan›r daima...

Gelenekten Gelece¤e
Bedreddin
Çi¤li Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i taraf›ndan 11 Nisan günü
"Gelenekten Gelece¤e ﬁeyh Bedreddin" konulu bir program düzenlendi.
Programda; “Geçmiﬂ olaylar›n tarihsel özelli¤i ancak gelece¤e katk›lar› ortaya ç›kt›¤›nda tam olarak anlaﬂ›labilir...
Börklüce Mustafa, Torlak Kemal
ve ﬁeyh Bedreddin ça¤›n›n d›ﬂ›na ç›kabilme ve gelece¤e uzanabilme beceri ve yetene¤ini göstermiﬂ ve ödedikleri bedellerle tarihin alt›n sayfalar›na yazd›rm›ﬂlard›r adlar›n›" denildi.
Program›n devam›nda, ‹rfan
Ünal’›n ba¤lamas›yla eﬂlik etti¤i sözleri Naz›m Hikmet’e ait olan ﬁeyh
Bedreddin Destan›’n› okundu.
‹ki saat süren programa 57 kiﬂi kat›ld›.

Trakya Kültür
Merkezi 2. K›rklareli
Konseri
Trakya Kültür Merkezi taraf›ndan
12 Nisan günü K›rklareli’de Roma
Dü¤ün Salon'unda TKM müzik toplulu¤unun da kat›ld›¤› bir konser düzenlendi. Trakya Kültür Merkezi ad›na
yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda; yozlaﬂmaya karﬂ› halk kültürümüz temelinde birlik beraberli¤in önemine vurgu
yap›ld›. Bu geceninde K›rklareli’deki
insanlar›n yaratt›klar› kollektif eme¤in sonucunda ortaya ç›kt›¤›n›n
anlat›ld›¤› konuﬂman›n ard›ndan;
Trakya Kültür Merkezi nin iki y›ll›k
çal›ﬂmalar›n› ve üretimlerini konu
alan 15 dakikal›k sinevizyon gösterimi izlendi. Sahneye ç›kan TKM müzik toplulu¤unun söyledi¤i marﬂ ve
türkülerden sonra TKM atölye faliyetlerine kat›lan küçük TKM’lilerin
söyledi¤i 'büyü' ve 'eftelya' adl› iki
parça ilgiyle dinlendi. Bu sene ikincisi yap›lan konsere yaklaﬂ›k 200 kiﬂi
kat›ld›. Coﬂkunun hiç dinmedi¤i konser seneye bir daha görüﬂmek dile¤iyle sona erdi.

Gençli¤in Sesi

Polis-‹dare-Sivil Faﬂist
‹ﬂbirli¤i

‹stanbul Üniversitesi' nde 8 Nisan
Çarﬂamba günü bir faﬂist sald›r› daha
yaﬂand›. Y›llard›r defalarca yaﬂad›¤›m›z tablo yine karﬂ›m›zdayd›. Gençli¤in akademik-demokratik mücadelesinden korkanlar, gençlik aya¤a kalk›nca kendi saltanatlar›n›n bozulaca¤›ndan ürkenler, iﬂbirli¤i içerisinde yine karﬂ›m›zdayd›.
Beyaz›t' taki Merkez Kampustan birlikte ç›karak Unkapan›’na giden arkadaﬂlar›m›za, otobüse binmek üzereyken ellerindeki köhnemiﬂ sat›rlarla, b›çaklarla sald›ran faﬂistler Aynur Özin, Bora Keklik, Ç›nar Öney adl›
arkadaﬂlar›m›z› yaralad›lar. Aynur Özin arkadaﬂ›m›z›n
sald›r›da diz kapa¤›na ald›¤› sat›r darbesiyle tendom
ba¤lar› koptu. Ameliyata al›nan Aynur Özin’in 6 hafta
kadar aya¤› alç›da kalacak, sonra da fizik tedavisi görecek. Aylarca yürüyemeyecek.
Bu nas›l bir gözü dönmüﬂlüktür ki, otobüsün içine
girip halktan insanlar da dahil sat›r sallay›p, insanlar› öldürmeye kalk›yorlar? Bu nas›l bir pervas›zl›kt›r ki, daha
önce sald›rganl›klar› defalarca tescillenmiﬂ bu çapulcu
sürüsü, tekrar bu sald›r›lar› düzenleyebiliyor?.. Sivil
faﬂist hareketin niteli¤i bilindi¤inde bu sorular da
cevab›n› bulmuﬂ olur.
Bu faﬂistlerden Siyasal Bilgiler Fakültesi ö¤rencisi
olan Serhat ...., s›nava girmek için okula geldi¤inde yan›nda onu koruyan onlarca sivil polis ve o t o bü s l e r dolusu çevik kuvvet vard›. Faﬂistleri korumak için gösterilen ﬂu gayrete, ﬂu resmi seferberli¤e bak›n. Ve bu resmi iﬂbirlikçilerin gözü önünde, ocaklardan getirilmiﬂ
30-35 yaﬂlar›ndaki faﬂistler bize bellerindeki si lahlar›
gösterdiler ve polisler k›llar›n› bile k›p›rdatmad›lar.
Her ne hikmetse sald›r›lardan iki dakika sonra sivil polislerin hepsi müneccim gibi otobüs duraklar›ndayd›lar.
Bunlar tesadüf olabilir mi? Ve bu yaﬂananlara “ sa¤sol çat›ﬂmas›” denilebilir mi? Bu yaﬂananlar sivil faﬂistlerin devletten ba¤›ms›z olmad›¤›n› ve gençli¤e yönelik
bu faﬂist terörde, devletin do¤rudan a z m e t t i ren ve
“ k o r u y a n ” oldu¤unu aç›kça gösteriyor.
Çok aç›k bir ﬂekilde polis-idare-sivil faﬂist iﬂbirli¤i
var. Bize her f›rsatta saçma sapan bahanelerle soruﬂturma aç›p cezalar ya¤d›ran idare, bu çapulcu sürüsüne hiç
dokunmamaktad›r. Bu sald›r›da da Ta n j u G e z e r, Reﬂat
Hajiyev, O r h a n Alizade, Ta n j u M e r t adl› faﬂistler yer
alm›ﬂt›r. Görece¤iz ki, bunlar›n hepsi yine ellerini, kollar›n› sallayarak okullara gelip yeni sald›r›lar düzenleyecekler. Aradan bir hafta geçmesine ra¤men adlar›,
okullar›, sald›r›ya kat›ld›klar› bilinen ve aç›klanan bu
kiﬂiler hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmam›ﬂt›r.
Ortada, aç›k aç›k öldürmeye teﬂebbüs gibi, kasten
yaralama gibi bu düzenin yasalar›nca dahi en a¤›r suçlardan biri olarak kabul edilen bir suç vard›r. Fakat bu
kiﬂiler ne tutuklanm›ﬂ, ne de gözalt›na al›n›p haklar›nda

herhangi bir soruﬂturma baﬂlat›lm›ﬂt›r. Okul idaresi de
herhangi bir soruﬂturma açmam›ﬂt›r.
Ama söz konusu devrimci ö¤renciler olunca, sivil faﬂistlerin yapt›klar›n› görmeyen, üç maymunu oynayan
polis, i d a re ve yarg› kartal kesiliyorlar. En temel yasal
haklardan biri olan bas›n aç›klamas› yapmak, bildiri da¤›tmak ve afiﬂ asmaktan dahi, göz a l t › na a l › n› p t u t uk l anabiliyoruz. Hukuksuzca y›llarca hapislerde yat›r›labiliyoruz. Sivas'ta karikatür sergisi açt›klar› için 11 ay önce tutuklanan arkadaﬂlar›m›z halen mahkemeye bile ç› k ar › l m a d › l a r. ‹ddianameleri bile haz›rlanmad›. Dava
dosyalar› hakk›nda gizlilik karar› al›nd›. Neredeyse 1
y›ld›r neye dayanarak tutukland›klar›n› bilmeden tutuklu durumundalar.
Yasad›ﬂ› gitar çalmak, ideolojik halay çekmek gibi
trajikomik iddialarla hakk›m›zda soruﬂturma aç›p bizlere aylarca, y›llarca okuldan uzaklaﬂt›rma cezalar› veren
okul idareleri, sivil faﬂistlerin aleni katliam giriﬂimini
dahi görmezden gelmiﬂtir. Bu farkl›l›¤›n aç›klamas›,
ülkemizdeki sistemin faﬂizm olmas›ndad›r.
Köhnemiﬂ sat›rlar›n› bize de¤il, gerçeklere vuruyorlar. Ya l a n l a r › n h ü k ü m s ü r d ü ¤ ü b i r ülke ve üniversite
i s t i y o r l a r. Bu yüzden korkakça gerçeklere sald›r›yorlar.
Ama gerçekler vurmayla, k›rmayla de¤iﬂmez.
Devrimcilerin, demokratlar›n savunduklar› çok aç›k
ve sadedir. Ba¤›ms›z demokratik bir ülke, paras›z-bilimsel-demokratik bir üniversite istiyoruz. ‹ﬂte bu idealleri
yok etmek, bizi y›ld›rmak için sald›r›yorlar.
Y›lmayaca¤›z! Hakl› olan biziz, meﬂru olan biziz.
Biz tüm üniversitelileri ve ezilen, sömürülen halk› temsil ediyoruz.Onlar için yaﬂ›yor, mücadele ediyoruz. Da¤›tt›¤›m›z bildiri, ast›¤›m›z afiﬂ, hayk›rd›¤›m›z sloganlar
vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›z›n özgürlü¤ü içindir.
Faﬂistler ise on y›llard›r emperyalizmin ve onun iﬂbirlikçilerinin bekçi köpekli¤ini yap›yorlar. Bu kadar
aç›k ve nettir! Sa¤-sol çat›ﬂmas› denen ﬂey koca bir yaland›r ve gerçek budur.
Yalanlar›n karﬂ›s›nda daha güçlü olabilmek için y›lmadan, sinmeden örgütlenmeye devam edecek, her bir
sald›r›n›n hesab›n› mutlaka soraca¤›z. Faﬂist terörün
hesab›n› sorarak, daha cüretli ve kararl› bir ﬂekilde mücadelemizi büyütece¤iz.
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KAHROLSUN FAﬁ‹ZM YAﬁASIN MÜCADELEM‹Z!
FAﬁ‹ZM‹ DÖKTÜ⁄Ü KANDA B O ⁄ AC A ⁄ IZ!
P O L ‹ S - ‹ D A R E -S ‹ V ‹ L FAﬁ‹ST ‹ﬁ B ‹R L ‹ ⁄ ‹N E S O N !
BEYA Z I T FA ﬁ ‹Z M E M EZ A R O LA C A K !

Gençlik Federasyonu
21

Gençli¤in mücadelesi ve örgütlenmesine karﬂ› faﬂist terör!

FAﬁ‹ST TERÖRÜN AMACI NE?
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Son dönemde üniversitelerde faﬂist
sald›r›lar artm›ﬂ
durumda. Dikkat çekici olan, sald›r›lar, çat›ﬂmalar, anl›k geliﬂen olaylar ﬂeklinde de¤ildir. Faﬂistler, son
derece planl›, sistemli bir sald›r›
içindeler. Kantinlerde terör estirmekten devrimci ö¤rencilere yönelik pusulara kadar sald›r›larda
birçok yönteme baﬂvuruyorlar. Son
bir iki hafta içindeki sald›r›lara bakt›¤›m›zda bu daha aç›k görülecektir.
Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi
E¤itim Fakültesi’nde devrimci demokrat ö¤renciler bildiri da¤›t›rken
faﬂist ö¤renciler, b›çak ve sat›rlarla
sald›rd›lar. Devrimci ö¤rencilerin
sald›r›ya karﬂ› koymas› üzerine faﬂistler, üniversite güvenli¤i taraf›ndan korumaya al›nd›lar. Durumu
protesto için rektörlük binas›na yürümek isteyen ö¤rencilere polis,
cop, gaz ve köpekleriyle birlikte
sald›rd›. Onlarca ö¤renci yaraland›,
74 ö¤renci gözalt›na al›nd›.
18 Mart’ta ODTÜ'de aç›lan
Newroz masas›na bir faﬂist sald›rd›.
Ö¤renciler faﬂiste müdahale edince
Ö G B ’ l e r faﬂisti k o r u m a alt›na ald›.
Bu himayeyi protesto eden ilerici
ö¤rencilere ise j a n d a r m a sald›rd›.
Bir ö¤renci gözalt›na al›nd›, çok say›da ö¤renci yaraland›.
2 Nisan’da Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde; karﬂ›-devrimci ‹ﬂçi
Partisi’ne ba¤l› Türkiye Gençlik
Birli¤i (TGB) okul d›ﬂ›ndan getirdikleri ö¤renci olmayan kiﬂilerle
devrimci, demokrat gruplar›n afiﬂlerini y›rtmaya baﬂlad›lar. Buna müdahale eden devrimci demokrat ö¤rencilere TGB’li l e r, ÖGB’ler, okul
i d a r esi ve poli sle r b i r l i k o l u p s a l d › rd › l a r. Polis sald›r›da gaz bombas›, cop, plastik mermi kulland›.
Ayn› hafta içinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde faﬂistler
b›çak ve sat›rlarla, okul içinde ve
d›ﬂ›nda üç devrimci-demokrat ö¤renciye sald›rd›lar. Okul idaresi sald›ran faﬂistlere sesini ç›kartmazken,

sald›r›y› protesto eden ö¤rencilere
izin vermedi. Ayn› günlerde faﬂistlerin “Alparslan Türkeﬂ'in Askerleriyiz” sloganlar›yla gösteri yapmas›na kimse sesini ç›kartmad›.
‹stanbul Üniversitesi’nde okuyan bir grup devrimci-demokrat ö¤renci, 8 Nisan’da okul ç›k›ﬂ›nda faﬂistler taraf›ndan takip edildiler. Faﬂistler Unkapan›’nda ö¤rencilere b›çakla sald›rd›. ‹ki ö¤renci yaraland›.

Faﬂist terör
polisin himayesinde
Özetledi¤imiz son sald›r›lar bir
kez daha göstermektedir ki faﬂistler
tüm üniversitelerde mutlak bir serbestli¤e sahiptirler. Devrimci, demokrat ö¤renciler ise polis, idare,
ÖGB’ler, sivil faﬂistler taraf›ndan
kuﬂat›lm›ﬂ durumdad›rlar.
Ö¤renci olmayan faﬂist katiller,
okullara sürüler halinde girip rahatl›kla sald›r›lar yapabilirken, ö¤renciler, daha okul giriﬂinden itibaren
bir dolu engelle karﬂ›laﬂ›rlar. Okul
idareleri taraf›ndan her vesileyle
haklar›nda soruﬂturmalar aç›l›r. Ö¤renci velileri aran›p ayr›ca bir de
“veli bask›s›” yarat›lmaya çal›ﬂ›l›r.
Faﬂistler sald›r›lar›n› polisin,
ÖGB’lerin himayesi alt›nda gerçekleﬂtirmektedir. Faﬂistlere himaye,
polis ve ÖGB’lerle s›n›rl› olmay›p,
üniversite yönetimlerine de uzanmaktad›r. Yönetimler, devrimci-demokrat ö¤rencileri okuldan atmak
için binbir türlü gerekçe yarat›rken
faﬂist ö¤rencileri korumaktad›rlar.
Faﬂistler, devrimcileri aç›ktan
tehdit ederler, tabancalar, b›çaklar,
sat›rlarla terör estirirler, fakat idare
taraf›ndan soruﬂturma aç›l›p ceza
verilenler faﬂistler de¤il yine devrimci, ilerici ö¤renciler olur.

Faﬂist terörün amac›?
Birincisi, ilk anda sald›r›lar, devrimci, ilerici gençli¤e yönelmiﬂ gözükmektedir. Amaçlar›ndan biri budur: Okullardaki devrimci-demok-

ratik örgütlenmeleri da¤›tmak.
Gençlik yap›s› gere¤i soran sorgulayand›r. Faﬂist gerici e¤itim sistemi ise baﬂtan aﬂa¤› sorgulanmaya
muhtaçt›r. Bunun için gençli¤in politikleﬂmesinden, örgütlenmesinden
korkmaktad›rlar. Düzen, sormayan,
sorgulamayan, istedi¤i gibi yönlendirebilece¤i apolitik bir gençlik yaratmak istemektedir. Bunu baﬂarabilmelerinin ön koﬂulu ise, devrimci-demokrat gençlik örgütlenmelerini da¤›tmakt›r.
Bu anlamda bugün oligarﬂinin
“gençlik politikalar›”n›n önündeki
en büyük engel devrimcilerdir. Bunun içinde hem resmi, hem sivil faﬂist terörün öncelikli hedefi gençlik
örgütlenmeleridir.
Aç›k ki, gençlik örgütlenmeleri
faﬂist terör karﬂ›s›nda geri çekilir,
sinerlerse, tüm kitlenin sindirilmesi
çok kolay olacakt›r. Onun için devrimci, ilerici gençlik örgütlenmeleri
faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda daha kararl›, daha cüretkar olmal›d›r.
‹kinci amaç; t ü m ö ¤ renci kitle s i n i y › l d › r m a k v e s i n d i r m e k t i r.
Devrimcilere yönelik sald›r›lar arac›l›¤›yla kitleye gözda¤› verilmektedir. Faﬂist terör daha çok da bu
noktada etkili olmaktad›r.
Gençlik kitlesi, bu tür sald›r›larla büyük oranda devrimci gençlikten uzaklaﬂt›r›lmaktad›r. Devrimcilere yak›n olursan›z, devrimci, demokrat örgütlenmeler içinde yeral›rsan›z ayn› ﬂeyler (ss o r u ﬂ t u r m a l a r,
o k u l d a n a t m a , f a ﬂ i s t t e r ö r, gözal t›, iﬂkence, tutuklama vd.) sizin de
baﬂ›n›za gelir denilmiﬂ olmaktad›r.
Bu tehdit ve gözda¤›, s›k s›k da
fiiliyata dönüﬂtürülmektedir. Bu da
gençlik kitlesini kendi sorunlar›
karﬂ›s›nda dahi sesini ç›kartamaz
duruma getirmekte, yan›baﬂ›ndaki
sald›r›lara kay›ts›z kalmalar›na neden olabilmektedir. Bir an önce
okulumu bitireyim düﬂüncesiyle
apolitik leﬂme hakim k›l›nmaktad›r.
Bu bir yerde gençli¤in faﬂizm lehi-

ne “tarafs›zlaﬂt›r›lmas›”d›r.
Üçüncüsü, faﬂist sald›r›larda bir
amaç da devrimci, ilerici ö¤rencilerin okullardan fiziki olarak tasfiye
edilmesidir. Faﬂist sald›r›lar, ço¤u
kez polis ve yarg›n›n gözalt› ve tutuklamalar›yla, üniversite yönetimlerinin soruﬂturmalar›yla tamamlanmaktad›r. Her faﬂist sald›r› sonras›nda faﬂistlere ne polis, ne üniversite yönetimleri dokunmamakta,
buna karﬂ›l›k, devrimci, ilerici ö¤renciler hakk›nda gözalt›lar, soruﬂturmalar, okuldan uzaklaﬂt›rmalar
birbirini izlemektedir. “Mücadele
ederseniz, örgütlü olursan›z, okulu
bitiremezsiniz! ” Tehdit aç›kt›r.
Durum buyken, son sald›r›larda
da tekrarland›¤› gibi faﬂist sald›r›lar
“sa¤-sol çat›ﬂmas›”, ya da TGB’li
karﬂ›-devrimcilerin sald›r›lar›nda
oldu¤u gibi “sol görüﬂlü ö¤renciler
aras›ndaki kavga” gibi yans›t›larak,
faﬂist terörün amac› gizlenmektedir.

Gençli¤e karﬂ›
kullan›lanlar kimler?
Bunlar›n baﬂ›nda M H P ’ l i v e
BBP’li ›rkç›, kafatasç› sivil faﬂistler
gelmektedir. Burjuva bas›n yay›n
organlar›n›n sivil faﬂist hareketi
“de¤iﬂtiler”, “12 Eylül öncesindeki
gibi de¤iller” diye göstermeye çal›ﬂmas›na ra¤men, devlet bunlar› ihtiyaç duydu¤u her zaman, her yerde
halka ve devrimcilere karﬂ› kullanmaya devam ediyor. Üniversitelerdeki sald›r›larda da yine onlar var.
‹stanbul’da devrimci ö¤rencilere
yönelik son faﬂist sald›r›da Alperen
Ocaklar›’ndan faﬂistler vard› yine.
Güya liderlerini kaybetmiﬂlerdi,
“üü z g ü n”düler, ama elde sat›r b›çak,
sald›r›yorlard› yine.
Sivil faﬂist hareket, 1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren bunun
için örgütlenmiﬂtir zaten. Özellikle
‘70’li y›llarda halk›n yükselen mücadelesine karﬂ› daha yayg›n olarak
devreye sokulan sivil faﬂist hareket,
CIA, M‹T taraf›ndan komando
kamplar›nda e¤itilmiﬂ, kontrgerilla
örgütlenmeleriyle içiçe organize
edilmiﬂ ve 12 Eylül’e kadar ki y›llarda binlerce insan› katletmiﬂlerdir.

Faﬂist t erörün k arﬂ›s›na
militanca ve kitlesellikle
ç›k›ld›¤›nda, faﬂistlerin
yapabilece¤i bir ﬂey yoktur.
Faﬂizme karﬂ› mücadelenin
biçimleri, yöntemleri
konusunda Dev-Genç
tarihinden ö ¤renmeli ve
ö¤retmeliyiz.
MHP’lilerle, BBP’liler aras›nda
devletin sald›r›lar›nda kullan›lmalar› aç›s›ndan bir fark yoktur.
Gençli¤in mücadelesine karﬂ› ayn› amaçla zaman zaman kullan›lan
bir di¤er güç, islamc›lard › r. Faﬂistlerle birlikte, devrimci, ilerici gençlere birçok kez sald›rm›ﬂlard›r. ‹slamc›lar, “türban” çerçevesinde
YÖK’e karﬂ› bir mücadele içindeymiﬂ gibi gözükseler de, devrimcilere
karﬂ› birçok konuda faﬂistlerle ve
nesnel olarak da üniversite yönetimleriyle birlikte olup sald›rm›ﬂlard›r.
Ayd›nl›kç› TGB’liler ise 12 Eylül’den beri tescilli ihbarc› karﬂ›-devrimcilerdir. Özellikle 12 Eylül öncesinde ihbarc›, provokatör olarak sald›rd›lar. 12 Eylül sonras› siyasi arenaya “‹ﬂçi Partisi” gibi sol bir adla
ç›ksalarda daha fazla devlete yaslanan bir çizgiye savruldular. 2000’lerde “K›z›l elma” ve benzeri isimler alt›nda faﬂistlerle ittifak halinde devrimcilere sald›r›lar›n› sürdürdüler.

Gençlik, faﬂist teröre
teslim olmayacak!
Ülkemiz gençli¤i, faﬂistleri de,
ihbarc›lar› da, tarihinden tan›yor. 12
Eylül öncesinde her alanda faﬂist terör uygulayan, okullar› iﬂgal edip
can güvenli¤ini ve ö¤renim hakk›n›
yok eden MHP’li-ÜGD’li sivil faﬂist harekete karﬂ› mücadelede de
gençli¤in önemli bir gelene¤i ve
tecrübesi vard›r. Bu gelene¤in ve
tecrübenin ad› Dev-Genç’tir.
Faﬂist terörün karﬂ›s›na m i l i t a nca ve kitlesellikle ç›k›ld›¤›nda, fa-

ﬂistlerin yapabilece¤i bir ﬂey yoktur.
Dev-Genç’liler bu militanca ve kitlesel mücadele anlay›ﬂ›yla, 1980
öncesindeki say›s›z faﬂist iﬂgali k›rm›ﬂ, birçok alan› faﬂistlerden temizlemiﬂtir.
Faﬂistler, b›çakl›, silahl› sald›r›larla, tek tek insanlara pusu kurmalarla, adam kaç›rmalarla devrimcileri ve en genelde tüm gençlik kitlesini y›ld›rmak, sindirmek istemektedir. Sürekli teröre maruz kalan insanlar korkup sineceklerdir. Faﬂizme karﬂ› mücadelenin biçimleri,
yöntemleri konusunda Dev-Genç tarihinden ö¤renmeli ve ö¤retmeliyiz.
Resmi ve sivil faﬂist terörün hakim oldu¤u yerde ne hak ve özgürlüklerden, ne en genel anlam›yla
e¤itimden bahsedilemez. Faﬂist terörden tüm ö¤renci kitlesi zarar görmektedir. Faﬂist teröre karﬂ› gençli¤in kendini savunmas›, korumas›
meﬂrudur.
Devrimci gençlik, faﬂist sald›r›lar›n karﬂ›s›na tüm anti-faﬂist gençli¤i dikmeyi hedeflemelidir. Oligarﬂinin y›llard›r sürdürdü¤ü apolitikleﬂtirme sald›r›lar›na karﬂ›n önemli
bir anti-faﬂist potansiyel vard›r. Ve
bu kesimler örgütsüz olduklar› için
faﬂist terör en çok da onlar üzerinde
etkili olmaktad›r. Faﬂist teröre karﬂ›
ancak militan bir mücadele sürdürülerek bu kesimlere güven verilebilir.
Faﬂistlerin gerçek yüzü aç›¤a ç›kart›l›p teﬂhir edilmelidir. Tüm vatan millet söylemlerinin sahte oldu¤u, ba¤›ms›zl›kla, vatanseverlikle
ilgilerinin olmad›¤›, tüm zamanlar›nda Amerika’n›n uﬂakl›¤›n› yap›p
onlar ad›na devrimci, demokrat, ilericilere sald›rd›klar›n› en geniﬂ
gençlik kitlesine gösterebildi¤imiz
ölçüde, anti-faﬂist mücadele güçlenecektir. Bu teﬂhir, kesinlikle ihmal
edilmemesi gereken bir çal›ﬂmad›r.
Bu anlamda, gençlik örgütlenmelerinin öncelikli görevleri; gençlik kitlelerindeki anti-faﬂist bilinci
güçlendirmek, örgütlü bir anti-faﬂist
güç yaratmak, kitlelerin akademikdemokratik taleplerine sahip ç›kan
ve faﬂistlere meydan› boﬂ b›rakmayan örgütlülükler oluﬂturmakt›r.
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Sorun, milyonlarca ö¤renci ve velisinin,
onbinlerce ö¤retmenin sorunu.
Sorun, çözülemedi¤inde, gençlerin e¤itim hakk›n›
ortadan kald›racak kadar önemli bir sorun.

Kim çözecek?
Ö¤renci:
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Kas›mpaﬂa Lisesi’nde 2. s›n›fta okuyorum. OkmeydaSoru: Okula ulaﬂ›m› n›’nda oturuyorum. Okula her
gün y ü r ü y e rek gidip geliyonas›l sa¤l›yorsun?
r u m . 20 dakika falan sürüyor.
Çünkü e¤er otobüsle giderCevap: Yürüyerek.
sem aç kal›r›m. Param cebimde
kals›n diye yürüyerek gidiyorum. Zaten ailemin de bana her
gün yol paras› verecek durumu yok.
Ö¤renciler, a¤›rl›kl› olarak da liseUlaﬂ›m bedava olursa iyi olur
li ö¤renciler, bir süredir ulaﬂ›m sorunlar›n› duyurmaya, sorunun çözümünü sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlar.
Ö¤retmen:
Bugüne kadar çok fazla dile getiGazi Osman Paﬂa’da oturuyorilmeyen bu sorun, görülüyor ki,
rum.
ﬁimdi çal›ﬂt›¤›m lisenin ad›n›
gençlerin e¤itim hakk›n› yok eden
vermeyeyim, zaten iki davam var.
boyutlara ulaﬂabiliyor. Sorun birUlaﬂ›ma ayl›k 55 TL veriyorum.
çok yerde, bir çok biçimde ortaya
Ayl›k ulaﬂ›m toplu taﬂ›mada ucuz
ç›k›yor. Ulaﬂ›m sorunuyla ilgili iki
gözükmekle beraber; gelir düzeyisay›d›r yay›nlad›¤›m›z röportajlamiz ele al›nd›¤›nda kuﬂkusuz yükr›n bu say›da üçüncü ve son bölüsek bir maliyet oluﬂturmaktad›r.
münü yay›nl›yoruz. Ve sonuç olarak belirtiyoruz ki, sorunun çözü‹stanbul’da kamu hizmetinin
mü, tüm ö¤rencilerin, tüm velilemant›¤›na ayk›r› olarak ‹stanbullurin, soruna sahip ç›kmalar›nda dülar’a paral›, sa¤l›kl› olmayan bir
¤ümleniyor: ‹steyelim ve alal›m!
ulaﬂ›m hizmeti verilmekte. Özellikle ö¤renci kesimine ulaﬂ›m ücretsiz
sa¤lanmal›d›r.
***

Ö¤renci:
Vatan Lisesinde okuyorum. 11
TM s›n›f›nday›m. Fatih’te oturuyorum. Okula yürüyerek gidiyorum.
Servis fiyatlar›, bugün en düﬂü¤ü, 110 TL. Minibüs ve otobüslerin
de aﬂa¤› kal›r yan› yok. Buralara verilen paray› en az›ndan e¤itim ihtiyaçlar›m ya da acil sa¤l›k durumlar› için kullanabilirim. Bunun için
ulaﬂ›m ücretsiz olmal›.
Ulaﬂ›m sorunu birileri ceplerini
doldurmay› sürdürdü¤ü sürece çözülemez. Ama tabi bu sorun ancak
bizim zorlamam›zla çözülür.
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E rcüment Eskici
Psikolojik Dan›ﬂman
‹stinye Sar›yer ikamet bölgem.
Sar›yer Çay›rbaﬂ› Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’nda görevliyim. Günde 2
araç olarak düﬂününce 20 iﬂ günü
toplam ulaﬂ›m gideri 40 TL. Lakin
bu gider ekstra araç kullanma zorunlulu¤u ile daha fazla bir gider
olarak ortaya ç›k›yor. Minimum 60
tl’lik bir gider... Ulaﬂ›m probleminin temelinde yeralan ilk ve tek çözüm toplu taﬂ›man›n özendirilmesidir. Bunun tek yolu, ulaﬂ›m› ücretsiz

olarak sadece hizmet mant›¤› çerçevesinde düﬂünen bir sistemin devreye girmesidir.

Ö¤retmen:
Okmeydan›’nda oturuyorum.
ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi’nde çal›ﬂ›yorum.
Okula otobüs ya da minibüsle
gidip geliyorum. Günde 3 TL para
ay›rmak zorunday›m o da ayl›k 6070 TL yap›yor.
Ulaﬂ›m sorunu nas›l çözülebilire
gelince? Bir ö¤rencinin ulaﬂ›m masraf› ailesi taraf›ndan de¤il beledi yeler t a r a f › n d a n k a r ﬂ › l a n m a l › d › r.
Ulaﬂ›m›n paral› olmas› asl›nda devletin e¤itime bak›ﬂ aç›s›d›r. MEB’in
bir uygulamas› var. Ücretsiz kitap
uygulamas›. O uygulama sadece
kendilerine yarar sa¤l›yor. Hem
bask› iﬂlerini kendi yandaﬂlar›na veriyorlar, hem de kendi propagandalar›n› yapm›ﬂ oluyorlar.
Devlet öncelikle e¤itim sorununu baﬂtan aﬂa¤›ya ele almal›d›r zaten ulaﬂ›m sorunu denilen ﬂey de
ü c retsiz e¤itim kapsam›na gire r.
‹lkö¤retim velileri ve ö¤rencileri için konuﬂacak olursak; Bir servis
paras› 200-250 TL civar›nda. Bu asgari ücret alanlar için imkans›z gibi.
Buradan da ﬂöyle bir sonuç ç›k›yor
ya çocuk do¤urmayacaklar ya da bu
sorunun çözümü için u¤raﬂacaklar,
u¤raﬂmal›lar.... En az›ndan %60-70
civarar›nda ulaﬂ›m ücretsiz hale gelebilir. Belediyeler bunu sa¤lama
olana¤›na sahiptirler.

E¤itimci Ümit Ö zcan:
Sürücü kursunda e¤itimciyim.
Bayrampaﬂa Y›ld›r›m Mahallesi’nde oturuyorum.

Ye¤enlerim okula giderken
otobüsle gidip-geliyorlar. Biri
ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyor, di¤eri Bayrampaﬂa’
da.
Ö¤rencilerin ücretsiz taﬂ›nmas› gerekiyor. Asgari ücretin 527
lira olmas› ailenin ö¤renciye para
vermesini engelliyor.
Devletle birlikte belediyelerin
çözmesi gerekiyor. Uzak olan okullara ücretsiz hat açmas› gerekiyor.

Eczac›:
Alibeyköy’de oturuyorum. ﬁiﬂli
taraf›na gidiyorum daha çok. Seçim
zaman›nda Cemevlerine ve daha
birçok yere bedava otobüslerle, minibüslerle servis yaparken seçim zaman› geçtikten sonra herkesi unutuyorlar. Ulaﬂ›m özellikle ö¤rencilere
ücretsiz olmal›. Onlara ücretsiz ol-

yaﬂlar› küçük, yürekleri büyük;
istemeye cüret ettiler bir kez...
‹ST‹YORLAR VE ALACAKLAR!
sun bari baya¤› rahatlar›z. Yani
okullar›n önüne ücretsiz servis istiyoruz.

Ö¤renci:
Alibeyköy’de oturuyoruz. Eyüp’te aç›k ö¤retimde okuyorum.
Otobüsle gelip-gidiyorum. Para sorunu nedeniyle dershaneye gitmiyorum. Gidemiyorum. Herhangi bir
yere gitmek çok pahal›. Pasoyla falan bile. Ö¤rencilere de çok pahal›

Faﬂist Sald›r› Protesto Edildi
‹stanbul Üniversitesi'nde 8 Nisan günü okuldan beraber ç›k›ﬂ yapan devrimci-demokrat ö¤rencilere
Unkapan›'da sald›ran faﬂistler, üç
ö¤renciyi yaralam›ﬂlard›. Otobüslere girerek halktan insanlara da sat›r
sallayan faﬂistlerin sald›r›s›nda
Gençlik Federasyonu'ndan Aynur
Özin'in diz kapa¤›n›n alt›ndaki tendom ba¤lar› sat›r darbesi sonucu
kopmuﬂtu.
Sene baﬂ›ndan beri birçok kez
sald›r› düzenleyen sivil faﬂist-idarepolis ittifak›na karﬂ›, 9 Nisan günü
devrimci-demokrat-yurtsever ö¤renciler bir eylem gerçekleﬂtirdi.
Eylemde önceFen-Edebiyat Fakültesi ve Merkez Kampüste duyurular yap›l›p, bildiriler da¤›t›ld›. S›n›f, bahçe, kantin, yemekhane, konuﬂmalar›n›n yap›ld›¤› eylemde
Fen-Edebiyat Fakültesi'den ç›kan
ö¤renciler, ‹letiﬂim ve E¤itim Fakülteleri üzerinden Beyaz›t Meydan›'na
geldi. Meydana Merkez Kampüs'ten
gelen di¤er ö¤rencilerle birleﬂerek
burada bas›na aç›klama yap›ld›.
“(...) Yalanlar›n karﬂ›s›nda daha

güçlü olabilmek için y›lmadan, sinmeden örgütlenmeye devam edecek, her bir sald›r›n›n hesab›n› mutlaka soraca¤›z. Adaleti kendimiz
sa¤layacak, daha cüretli ve kararl›
bir ﬂekilde mücadelemizi büyütece¤iz.” denilen eylem boyunca;
"Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz", "Beyaz›t Faﬂizme Mezar
Olacak", "Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza" sloganlar›n›n at›ld›. 200
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemden sonra
ö¤renciler toplu ﬂekilde Taksim ‹lkyard›m Hastanesi'nde ameliyat olan
arkadaﬂlar› Aynur Özin'i ziyarete
gittiler.

Faﬂizme Karﬂ› Birleﬂik
Mücadele
7 Nisan günü Eskiﬂehir Anadolu
Üniversitesi Yunus Emre kap›s›nda
toplanan ö¤renciler 18 Mart'ta yaﬂanan olaylar› ve üniversite rektörünün gerek olay esnas›nda gerekse
olaylardan sonra yapt›¤› aç›klamalar› protesto etti.
"Faﬂizme Karﬂ› Birleﬂik Mücadeleye" pankart›n› açan ö¤renciler

gerçekten.
Birleﬂirsek hakk›m›z›
alabiliriz.
Bunun için imza
toplay›p büyükﬂehir
belediyesine vermeliyiz.
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Ö¤renci:

ﬁiﬂli
Endüstri
Meslek Lisesi’nde otomotiv bölümü ö¤rencisiyim. Okmeydan›’nda
oturuyorum. Okula giderken günde
iki defa araç kullan›yorum. Bu y›l,
haftada bir gün okula gidiyorum, di¤er günler staja gidiyorum. O yüzden bu y›l beni zorlam›yor. Ama
mesela Lise 1. s›n›ftayken y ü r ü y e r ek gidip geliyordum. Çünkü her
gün yol paras› vermek zor oluyor
Ulaﬂ›m bize indirimli ya da bedava olmal›d›r. Bunu da belediyeler
yapmal›d›r.
Yunus Emre giriﬂinden, ö¤renci yemekhanesi önüne kadar "Kahrolsun
Faﬂizm, Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza, Gözalt›lar Soruﬂturmalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar›yla yürüdüler.
Yemekhane önünde yap›lan
aç›klamada; "Faﬂizm, kimi zaman
ellerinde sat›r, b›çak ve silahlar›yla
sald›ran bir güruhla, kimi zaman da
yasalar› ve kurallar›yla hepimizi
tehdit etmeye devam ediyor. Bugün
bütün fikirlere aç›k oldu¤unu söyleyen üniversite yönetimi eli sat›rl›,
silahl›lar› korumaktan çekinmemektedir.
Bu sorun her ö¤renciyi ilgilendirmektedir. Çünkü yar›n bu eli sat›rl›larla her birimiz karﬂ› karﬂ›ya
kalabiliriz.
Bizlerin hakl› mücadelesini gözalt›larla tutuklamalarla, okuldan
uzaklaﬂt›rmalarla, sald›r›larla durdurmaya çal›ﬂ›yorlar. Fakat bizler
faﬂizmin bu güne kadar yapt›¤› hiçbir sald›r›da okullar›m›z› faﬂizmin
ellerine b›rakmad›k; bundan sonra
da b›rakmayaca¤›z" dendi. 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem söylenen türkülerle son buldu.
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Umuttur Ülkemizin Dört

Bir Yan›nda Büyüyen...

Dalc›lar’la Yol Açt›k
Halk›n Coﬂkun Akan
Seline...
1 May›s’›n K›sa Tarihi:

BEDEL ve ISRAR
BÖLÜM 2
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“ Sular ‹daresi binas›n›n üzerinden otomatik silahlarla alandaki
kitlenin üzeri taranmaya baﬂlanm›ﬂt›...” diye bitirmiﬂtik yaz› dizimizin
birinci bölümünü.
Alanda tam bir kargaﬂa baﬂlam›ﬂt›. Yüzlerce kiﬂi bu panik s›ras›nda ayaklar alt›nda kalarak ezildi.
Kitlenin üzerine S›raselviler ve ‹ntercontinental oteli taraf›ndan da
kurﬂun ya¤d›r›l›yordu. Bir DevGenç’li o günü, o an› ﬂöyle anlat›yor;
“Kaçacak boﬂluk yok. Herkes
önündekilere çarp›yor, insanlar birbirini çi¤niyor. Pani¤i engellemek
isteyenlerin uyar›lar› birbirini izliyor. ﬁaﬂk›nl›k ve çaresizli¤in verdi¤i
dalgalanmaya karﬂ›n sadece DEVGENÇ kitlesi yerinde ve DEVGENÇ’lilerin sesleri duyuluyor: Yere yat›n, kaçmay›n!
‹lk pani¤in yat›ﬂt›r›lmas›nda rol
oynayan DEV-GENÇ görevlileri
alana ateﬂ aç›lan noktalar› yo¤un
bir ateﬂe al›yorlar. Ateﬂ açanlar beklemedikleri bu karﬂ›l›k üzerine kaç›yorlar.” (Zafer Yolunda-1, syf. 111)

Taksim, Ödenen Bedeldir
Taksim meydan›nda o gün, kurﬂunlarla ve izdiham sonucu ezilerek
35 emekçi hayat›n› kaybetti. Ve o
günden itibaren Taksim Meydan›
art›k sadece bir “meydan” de¤ildi.
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Taksim Meydan›, kontrgerillan›n
kanl› tarihinin tan›¤›yd›. Taksim
Meydan›, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinde can›n› veren 35 emekçi demekti. Taksim Meydan›, 1 May›s
demekti art›k. Tarihimizde, bedeli
kanla ödenmiﬂ bir mevzi olarak, 1
May›s Alan› olarak yeralacakt› art›k.
Taksim Meydan›, oligarﬂik diktatörlü¤ün hiçbir maskeyle gizleyemeyece¤i gerçek yüzüdür. Onun
içindir ki, oligarﬂi, onlarca y›l yasaklad› Taksim’i. Oligarﬂinin temsilcileri, Taksim’e bakt›klar›nda
hep, 500 bin emekçiyi gördüler. Bu
yüzden burjuvazinin kabusu oldu
Taksim.
Burjuvazi, Taksim’in, yeri gö¤ü
sarsan 500 bin emekçiyle ve katledilen 35 emekçiyle özdeﬂleﬂmesini
unutturmak için yasaklad›lar, meydan› meydan olmaktan ç›kard›lar,
ama baﬂaramad›lar. Taksim Meydan› emekçilerin bilincinin çok derinliklerinde yer etmiﬂtir.

‘7 8 1 Ma y› s ’› ;
Yüzbinlerin Israr›
78 1 May›s’›na gelindi¤inde
kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ› ve
faﬂist terör iyice t›rmand›r›lm›ﬂ, 1
May›s’a kat›l›m› azaltmak için her
yöntem devreye sokulmuﬂtu. ’77 1
May›s katliam› kitlelere gözda¤›
vermek için kullan›l›yordu. Daha
k›sa süre önce de 16 Mart’ta ‹stanbul Üniversitesi katliam› gerçekleﬂtirilmiﬂti. Oligarﬂi seferberlik halindeydi. ‹stanbul’a giriﬂ ç›k›ﬂlar günler öncesinden kontrol alt›na al›nm›ﬂt›. Görünen oydu ki, 1 May›s,
kuﬂat›lm›ﬂ bir kentte, polis ve askerin iﬂgali alt›nda kutlanacakt›. O
günkü ç›kan Cumhuriyet Gazetesi’inde durum ﬂöyle anlat›l›yordu;

“1 May›s Alan›’nda törenler boyunca il jandarma alay›, motorize jandarma alay› ve 5 bin polisin görev
yapaca¤› ... polis, jandarma ve hastanelerde tüm izinlerin kald›r›ld›¤›
belirtilmiﬂtir. ... 66. tümen haz›r olarak bekleyecektir. ‹stanbul’a giriﬂç›k›ﬂlar dün sabahtan itibaren kontrol alt›na al›nm›ﬂ, tüm araçlar ve
içindekiler aranm›ﬂt›r.” (1 May›s
1978, Cumhuriyet)
1 May›s Meydan›’n› yasaklamam›ﬂlard› fakat ihtimal ki, bir önceki
katliamlar›n›n “baﬂar›s›n›” görmek,
bir avuç insan›n topland›¤› bir alan
görüntüsüyle, halka ve devrimcilere
moral bir darbe vurmak istiyorlard›.
Ama yan›lacaklard›.
Devrimciler emekçiler fark›ndayd› ki; ’78 1 May›s’›nda alanlara
ç›kmak, o alanda › s r a rc› olmak, ye ni bedelleri göze almak ﬂartt›.
Oligarﬂi umdu¤unu bulamad›.
Israr, bedel ödeme kararl›l›¤›,
TÜRK-‹ﬁ’e ba¤l› baz› sendikalar›n
da kat›l›m›n› sa¤lam›ﬂt›.
200 bin civar›nda emekçi yeni
bedeller ödemeyi göze alarak 1 May›s’› 1 May›s alan›nda kutlamakta
›srarl› oldular. 200 bin emekçinin
kararl›l›¤› ve öfkesi doldurmuﬂtu
Taksim Meydan›’n›.

’79 1 May›s’›; Yasakl›
1 M a y › s l a r ’›n Baﬂlang›c›
‹ktidarda Ecevit hükümeti vard›
ve Maraﬂ katliam›ndan sonra 26
Aral›k 1978’de içinde ‹stanbul’un
da bulundu¤u 13 ilde s›k›yönetim
ilan edildi. S›k›yönetim alt›nda gelinen 1979 1 May›s’› arifesinde, Taksim Meydan› da yasaklanm›ﬂt›.
D‹SK yönetimi “1 May›s’› 1 May›s
Alan›’nda kutlayaca¤›z” aç›klamas›n› yapt›. Ama bu sözü hayata geçi-

recek militan bir kararl›l›k gösteremedi. Bu koﬂullarda 1 May›s Alan›’na ç›k›lamad›. 1 May›s, yoksul
gecekondu semtlerinde soka¤a ç›kma yasaklar›na ra¤men silahl› ve silahs›z çeﬂitli gösterilerle kutland›...
1979, 1 May›s ve meydanlar›n
emekçilere yasakland›¤› y›llar›n
baﬂlang›c› oldu. Sonraki y›llarda çeﬂitli yerlerde gösteriler, silahl› eylemler yap›lsa da, yeniden alanlara
ç›k›labilmesi için uzun y›llar geçmesi gerekecekti...

1988, 89, 90: 1 May›slar ’›
Kazanmak ‹çin Kararl› ve
Bedel Ödemeye Haz›rd›k
12 Eylül faﬂizmi, emekçi halk›n
o güne kadarki tüm kazan›mlar›n›
gasp etmiﬂti. Kitleler büyük ölçüde
pasifize edilmiﬂ, apolitikleﬂtirilmiﬂti. Hapishanelerdeki direniﬂler, en
küçük haklar için bile büyük bedeller ödenmesi gerekti¤ini göstermekteydi.
‘80’lerin ikinci yar›s› cuntan›n
yaratt›¤› pasifikasyonun k›r›ld›¤›
y›llar oldu. Devrimcilerin önderli¤inde iﬂçi direniﬂleri, ö¤renci gençli¤in eylemleri birbirini izledi. Sonra memurlar ve gecekondular›n
yoksul emekçileri aya¤a kalkt›. Bu
dönem halk›n devrimci mücadelesinin yeniden uyan›ﬂ dönemiydi bir
bak›ma. ‹ﬂte bu süreçte, 1 May›s da
12 Eylül’ün gasp ettiklerini tekrar
kazanma mücadelesinin bir parças›
oldu. Her alanda bedellerin göze
al›nmas› gerekiyordu, 1 May›s’lar›n, meydanlar›n yeniden kazan›l-
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mas› da bedeller pahas›na olacakt›.
Bugün 1 May›s alanlarda kutlanabiliyorsa, bunda iﬂte özellikle bu
üç y›ldaki mücadelede gösterilen
kararl›l›¤›n pay› büyüktür..
‘88, 89, 90 l May›s’lar›, 1 May›slar› yeniden kazand›¤›m›z y›llard›r.... ‘91, 92, bu kazanma kararl›l›¤›n›n güçlendirildi¤i, pekiﬂtirildi¤i
y›llard›r... ‘93, 94, 95, 96 ise l May›s’›n yeniden onbinlerle, yüzbinlerle kutlanmas›n›n önünün aç›ld›¤›
y›llard›r. Bütün bu kazan›mlar›n temelinde ise kararl›l›k ve ödenen bedeller vard›r.
Devrimciler 1988 1 May›s’›nda,
bedeli ne olursa olsun Taksim’e ç›kmaya kararl›yd›. Haz›rl›klara baﬂland›. Taksim’e ç›kma kararl›l›¤›
yeniden yükselen mücadele içinde
yeralan iﬂçiler, memurlar, ö¤renciler, gecekondulular üzerinde büyük
bir coﬂku yaratt›.
Ancak, 1 May›s’›n Taksim Meydan›’nda kutlanmak istemesinden
rahats›z olan sadece oligarﬂi de¤ildi.
gibi, bunlarda rahats›z olmuﬂlard›
Taksim’e ç›kma kararl›l›¤›ndan. Statüler bozulacak, sars›lacakt›... Ama
devrimcilerin kararl›l›¤› karﬂ›s›nda,
reformist siyasi hareketler ve sendikalar da “birﬂeyler yapmak” zorunda kald›lar. D‹SK gazetelere verdi¤i
bir ilanla 1 May›s’› Bahçelievler’de
bir sinemada kutlayaca¤›n› aç›klam›ﬂt›. Devrimci Sol Güçler, “1 May›s S alonlarda De¤il, A l a n l a r d a
K u t l a n m a l › d › r ” slogan›yla bu reformist tavr› da mahkum etti.
Devrimcilerin 1 May›s’› kutlama
ve alana ç›kma kararl›l›¤› karﬂ›s›nda
eski D‹SK liderlerinden milletve kili A b d u l l a h B a ﬂ t ü r k ve çevresindekiler, 1 May›s’a iki gün kala
devrimcilerin eylemini bölen bir
tav›rla 1 May›s Alan›’na gidece¤ini duyurdular. Çeﬂitli siyasi dergiler ve sendikalar taraf›ndan
oluﬂturulan ve kendilerine “1 May›s Platformu” ad›n› veren bir kesim de onlar›n peﬂine tak›ld›lar.
Oligarﬂi de 1 May›s öncesinden kitleleri korkutma, sindirme
kampanyas›na baﬂlam›ﬂt›. 1 May›s’ta alanlara ç›kmak isteyenlere

karﬂ› 12 Eylül öncesi katliamlar hat›rlat›larak, “12 Eylül öncesine ge r i d ö n m e k ” demagojileri ortaya sürülmüﬂtü. Televizyonlardan 1 May›s’›n yasak oldu¤una, müdahale
edilece¤ine dair tehdit bildirileri yay›nlan›yordu. Kitleleri sindirme politikas›n›n bir parças› olarak iki
Devrimci Solcu Öztürk Acari ve Salih Kul, 1 May›s’›n arifesinde kald›klar› evde katledildiler. Fakat
Acari ve Kul’un Okmeydan›’nda
kuﬂat›ld›klar› evde çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂmeleri, korkuyu de¤il, cüreti büyüttü.
1 May›s sabah› geldi¤inde 1 May›s Alan›, tamamen polis iﬂgali alt›ndayd›. Alana ç›kan tüm sokaklar,
caddeler barikatlarla kapat›lm›ﬂt›.
Abdullah Baﬂtürk de, dedi¤i gibi
1 May›s Alan›’na geldi. Ama, milletvekili s›fat›n› taﬂ›yan Baﬂtürk,
dokunulmazl›¤› sayesinde arabayla
alana kadar gelip aceleyle bir çelenk koyup, ayn› aceleyle alandan
ç›k›p gitmiﬂti. Baﬂtürk’e yedeklenenler, alanda polisle yüzyüze kald›lar ve hiçbir haz›rl›klar› olmad›¤›
için, ne yapacaklar›n› bilemeden
öylece “eylemlerini” bitirdiler!!!
Onlar “eylemlerini” bitirirken,
as›l 1 May›s kavgas› baﬂl›yordu.
Gö¤üs gö¤üse çat›ﬂ›laca¤› mutlak
oldu¤u halde, bu kavgaya 5000’e
yak›n kiﬂi gelmiﬂti. Devrimcilerin
önderli¤inde 5000 emekçi, 1 May›s
Alan›’na yürüyüﬂe geçtiler. Binlerce kararl› insan, “Yaﬂas›n l May›s”,
“l May›s Engellenemez”, “Kahrolsun Faﬂizm!” sloganlar›yla barikatlar›n üzerine yürüdü. Polis sald›r›s›n›n ard›ndan çat›ﬂmalar Taksim civar›ndaki tüm sokak ve caddelerde
saatlerce sürdü. Bu kararl›l›k, art›k
1 May›slar’› kutlamaktan geri ad›m
at›lamayaca¤›n›, 1 May›s Alan› hedefinden vazgeçilmeyece¤ini gösteriyordu.
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‹ ﬂte Ö d ü y o r u z
Art›k 1 May›s’›n salonlara hapsedilmesi sözkonusu olamazd›. Yine vard› 1 May›s’› salonlarda, kokteyllerle “kutlamak” isteyenler. An-
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cak 1 y›l önce devrimcilerin Taksim’de barikatlar› zorlamas›, kitlelerde büyük bir etki yaratm›ﬂt› ve bu
alanlardan kaç›ﬂ› da zorlaﬂt›r›yordu.
Reformistler, 1 May›s alan›n›n
tarihsel anlam›n› görmekten uzakt›lar. Görseler de bunun gere¤ini yerine getirecek siyasi cüretten yoksundular. Kimileri, 1 May›s’› “polise
karanfil atarak”, kimileri ise Pera
Palas’ta kokteyl düzenleyerek kutlayacaklar(!)d›. Önceki y›l “89’da 1
May›s alan›nday›z” diye bildiri yay›nlayan gruplardan baz›lar› da, baz› sendikac›lar›n peﬂinde Mecidiyeköy’e gittiler. Ve yine ayn› kaderi
yaﬂay›p, sendikac›lar taraf›ndan düpedüz aldat›ld›lar.
1 May›s alan› ise polisin iﬂgali
alt›ndayd›. Polis, yeterli görülmemiﬂ jandarmayla takviye edilmiﬂti.
Fakat, Devrimci Sol Güçler nettiler,
kararl›yd›lar, bir y›l önce att›klar›
imzan›n arkas›ndayd›lar. ‹stiklal
Caddesi’nde toplan›p 1 May›s alan›na do¤ru yürüyüﬂe geçtiler.
Polis sald›r›s›na karﬂ›, Tarlabaﬂ›’ndan ﬁiﬂhane’ye, 1 May›s Alan›’a aç›lan sokaklara kadar, barikatlar kurarak 1 May›s alan›n› ele geçirme mücadelesini sürdürdüler.
Polis püskürtüyor, kitle yeniden toparlan›yor ve yönünü 1 May›s alan›na dönüp ilerliyordu. Sonunda iﬂkenceci, katliamc› güruh, kitlenin
üzerine ateﬂ etmeye baﬂlad›. Devrimci Sol Güçler’den genç iﬂçi
Mehmet Akif Dalc›, bu çat›ﬂmalar
s›ras›nda vuruldu. Yüzlerce kiﬂi yaraland›, yaklaﬂ›k 500 kiﬂi gözalt›na
al›nd›. Gözalt›ndakiler, günlerce iﬂkencelerden geçirildi. Direniﬂ gözalt›nda da sürdü. D›ﬂar›da da tutuklu aileleri ve baz› demokratik kitle
örgütleri açl›k grevi baﬂlatarak gözalt›ndakilere destek verdiler. 1 May›s direniﬂi bu kez günlere yay›lm›ﬂt›.
Elinde taﬂlarla tarihimize kaz›nan Mehmet Akif Dalc›’n›n 5 bin
kiﬂiyle kald›r›lan cenazesi de adeta
1 May›s Alan› civar›ndaki kavgan›n, Zeytinburnu’na taﬂ›nmas› oldu.
Polis cenazeyi kaç›rmas›na karﬂ›
barikatlarda direnildi.

1 May›s Alan› için bir ﬂehit daha vermiﬂtik. Yüzlerce de gözalt›
ve tutuklu. Biz haz›rd›k bu bedeli
ödemeye... Verdi¤imiz canlar, bizi 1 May›s’› ve 1 May›s Alan›’n›
kazanmaktan geri çeviremeyecekti. 1990’da herkes buna bir
kez daha tan›kl›k edecekti....
Devrimci Sol Güçler’in ‘89 1
May›s’›nda yüzlerce yaral›s›, tutsa¤› ve ﬂehidi pahas›na yaratt›¤›
direniﬂ, 1 May›s’›n meﬂrulu¤unu
tart›ﬂ›lmaz hale getirmiﬂti. ‘90 y›l›n›n 1 May›s tart›ﬂmalar›nda
kimse 1 May›s Alan›’n› tart›ﬂma
konusu bile yapmad›, yapamad›.
Türk -‹ﬂ bi l e 1 May›s’› kutlama karar› ald›. Burjuva politikac›lar› Demirel’den ‹nönü’ye, tekelci burjuvazinin kodamanlar›ndan
Koç’a kadar pek çok kiﬂi “ 1 M ay› s ya s a ll a ﬂ ma l› d › r” demeçleri
verdiler. Bedel ödemeyi göze alman›n, ›srar›n sonucuydu onlara bunu
yapt›ran.
Bir yandan “1 May›s yasallaﬂmal›d›r” türünden aç›klamalar yap›l›yordu ancak bir taraftan da alenen,
1 May›s’ta gösteri yapacaklara ateﬂ
aç›laca¤› ilan ediliyordu.
Bu tehdit, belli kesimler üzerinde gecikmeksizin etkisini gösterdi.
18 Nisan’da Taksim için izin baﬂvurusu yapan 22 sendika ve ﬂubeden
bir k›sm›, 1 May›s Alan›’na gitmeyeceklerini aç›klad›lar. Kimileri de
“üretimden gelen gücü kullanma”
demagojisiyle oligarﬂinin terörü
karﬂ›s›nda geri ad›m at›p Türk-iﬂ’in
arkas›na yedeklendiler.
1 May›s günü geldi¤inde oligarﬂi bu kez, yaln›z 1 May›s Alan›’n›
de¤il, adeta tüm istanbul’u iﬂgal etmiﬂti. Ama devrimciler de kararl›yd›. Devrimci Sol Güçler, Unkapan›’ndan, Kas›mpaﬂa’dan pankartlar›n› açarak yürüyüﬂe geçtiler. Polisle karﬂ›laﬂ›lan her yerde çat›ﬂmalar
yaﬂand›. Gülay Beceren s›rt›ndan
vuruldu ve felç oldu. ‹stanbul belki
de tarihinin en büyük gözalt›s›n› yaﬂad›. 4 bin kiﬂi gözalt›na al›nd› sokaklardan. Di¤er illerden gelenler
de ﬂehire sokulmad› ve gözalt›na
al›nd›. Binlerce kiﬂinin gözalt›na
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al›nmas› sonucu 1 May›s Alan›’na
girilemedi ama, kazanan yine de
oligarﬂi de¤ildi, 1 May›s hakk›m›z›
kazan›yorduk bedeller ödeye ödeye.

‘ 9 1 ; I s r a r v e C ü r etle
Kazan›yoruz!
Ad›m ad›m büyütülen 1 May›s’›
kazanma mücadelesi tüm ülkeye
yay›lm›ﬂt›. 1 May›s’›n, alanlara ç›kman›n meﬂrulu¤u terörle, demagojilerle, burjuva bas›nla, sar› sendikac›larla, reformist politikalarla karart›lamaz, yolundan sapt›r›lamazd› art›k. 1 May›slarda dile getirilen “1
May›s’›n yasallaﬂmas›” talebi ilk
sonuçlar›n› veriyor ve çeﬂitli yerlerde izin veriliyordu 1 May›slar’a.
Ancak ‹stanbul’da yasak sürüyordu.
Haftalar öncesinden ‹stanbul’da
ilan edilmemiﬂ bir s›k›yönetim uygulanmaya baﬂland›. 1 May›s öncesinde 500’ü aﬂk›n kiﬂi gözalt›na
al›nd›. 1 May›s günü ise, caddeler,
sokaklar, büyük iﬂ yerleri, polislerle, panzerlerle sar›lm›ﬂt›. Çevre illerden 6 bini aﬂk›n takviye polis getirilmiﬂti. Her taraf abluka alt›ndayd›. Toplanman›n oldu¤u her yerde
polis sald›r›yor ve taﬂl› sopal› çat›ﬂmalar yaﬂan›yordu. Buna karﬂ›n Saraçhane’de, Sultanhamam’da göste-

riler yap›ld›. Kitlesel gösteriler
Eyüp’ten ﬁirinevler’e kadar
yay›ld›. ‹stanbul’un çeﬂitli yerlerinden 1000’in üzerinde kiﬂi
gözalt›na al›nd›. 1 May›s‘›n yasaklanamayaca¤› bir kez daha
gösterildi herkese.

‘92 1 May›s’›; Israr ve
Kararl›l›¤›n ‹lk
Kazan›m›
1992’den itibaren yasal 1
May›slar süreci baﬂlad›. Devrimciler önderli¤inde ortaya
konulan 1 May›s kararl›l›¤› ilk
sonuçlar›n› yaratm›ﬂt›. 92’de
‹stanbul’da 12 Eylül sonras›n›n
ilk yasal 1 May›s mitingi yap›ld›. 1 May›s’› yasaklayamayaca¤›n› anlayan oligarﬂi, kitlesel
olmas›n› engellemek için elinden geleni yapm›ﬂt›. D‹SK,
TÜRK-‹ﬁ ve HAK-‹ﬁ, devletin
tehditleri karﬂ›s›nda 1 May›s’›
salonda kutlama karar› ald›lar.
Konfederasyonlar›n bu tutumuna karﬂ›l›k, bu konfederasyonlara ba¤l› baz› ﬂubeler, alanda
olacaklar›n› aç›klad›lar. 1 May›s öncesinde baﬂta Devrimci
Sol Güçler’inkiler olmak üzere, dernekler bas›ld›, yüzlerce
gözalt› yaﬂand›. Bu koﬂullarda
Gaziosmanpaﬂa’da yap›lan mitinge 7 bin kiﬂi kat›ld›. Kat›l›m›n yar›s›n› Devrimci Sol Güçler’in kitlesi oluﬂturuyordu...
‹stanbul d›ﬂ›nda Ankara, ‹zmir,
Kocaeli’de de 1 May›s mitingleri yap›ld›.
93 1 May›s’›nda yasal 1
May›slar devam etti. Öncesinde yine demokratik kurumlar
bas›ld›. 30 Nisan gecesi, 1 May›s’a haz›rlanan Dev-Genç’li
U¤ur Yaﬂar K›l›ç ve ﬁengül
Y›ld›ran 1 May›s pankart›n› yazarken katledildiler. Buna ra¤men ertesi gün, ‹stanbul Abidei Hürriyet’te 30 bin kiﬂilik bir
kitle topland›. ‘93 1 May›s’›,
1978’den sonraki en kitlesel 1
May›s’t›. Katliamlara, gözalt›lara ve devrimci hareketteki
darbe ihanetine ra¤men, Dev-

rimci Sol kortejinde de 6 bin
kiﬂi yürüdü.

Kararl›l›¤›m›zla
Umudu Büyütüyoruz
94 1 May›s’› yine Abide-i
Hürriyet Meydan›’nda yap›ld›.
‘78 1 May›s’›ndan sonraki en
kalabal›k mitingti. Yaklaﬂ›k
yüzbin kiﬂinin topland›¤› alan
kitleyi almakta zorlan›yordu.
1995, kontrgerilla sald›r›lar›n›n t›rmand›r›ld›¤› bir y›ld›.
’95 1 May›s’›ndan yaklaﬂ›k 1,5
ay önce kontrgerilla Gazi katliam›n› gerçekleﬂtirmiﬂti. Gazi’deki bu sald›r› Cephe’nin
öncülü¤ünde halk›n ayaklanmas›’yla boﬂa ç›kart›lm›ﬂt›. ‘95
1 May›s’› da Gazi Ay a k l a nmas›’n›n izlerini taﬂ›yan bir 1
May›s oldu. Miting Kad›köy’de yap›ld›.
Oligarﬂinin 1 May›s öncesi
klasik terör demagojilerine,
olay ç›kacak yalanlar›na ve tehditlerine ra¤men, onbinler yürüyordu Kad›köy’e inen caddelerde. Umudun ayak sesleri
yükseliyordu Kad›köy Mey dan›’nda... Çünkü Devrimci
H a re k e t i l k k e z P a r t i o l a r a k
ç›k› yordu meydanl ara. Bu 1
May›s’ta Cephe kortejinde ilk
kez ‘temsili gerilla birli¤i’ yürüyüﬂü yap›lm›ﬂ ve bu halkta
çok büyük bir coﬂku uyand›rm›ﬂt›. 1 May›s’taki devrimci
damga, oligarﬂi kadar D‹SK ve
Türk-‹ﬂ yöneticilerini de rahats›z etmiﬂ ve mitingi aceleyle bitirmeye çal›ﬂmaktayd›lar. Alanlar, onca bedeller ödenerek kazan›l›l›rken ortal›kta gözükmeyenler, 1 May›s’›n sahibi olmaya soyunuyorlard› ﬂimdi. Ama
meydan› onlara b›rakmayacakt›
kimse. Kad›köy Meydan›’nda
70 bini aﬂk›n emekçi toplanm›ﬂt›. Umudun kortejinde ise
15 bin kiﬂi yürüyordu. Coﬂkulu
ve devrimci umudun daha güçlü hissedildi¤i bir 1 May›s’t›...
Ve o umut her 1 May›s’ta büyümeye devam edecekti.

D‹SK’ten direniﬂteki Meha
Tekstil iﬂçilerine destek
Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK), Gaziosmanpaﬂa’da bulunan ve
LC Waikiki için üretim yapan MEHA Tekstil
fabrikas›ndaki iﬂten ç›karmalar› protesto etti.
10 Nisan günü ﬁiﬂli’deki LC Waikiki ma¤azas› önünde gerçekleﬂtirilen eylemde, Meha
Tekstil direniﬂçi iﬂçileri, “Ücret, fazla mesai,
tazminat haklar›m›z gasp edilemez” yaz›l›
pankart açt›. Burada aç›klama yapan Süleyman Çelebi, bu durumun sorumlusunun uluslararas› bir ﬂirket olan LC Waikiki oldu¤unu
dikkat çekerek LC Waikiki’nin iﬂçinin alacaklar›ndan yasal olarak sorumlu oldu¤unu
söyledi.
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“Sendikal Haklara Sayg›
‹stiyoruz”
Sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lan IBM
çal›ﬂanlar›, “IBM’de sendikal haklara sayg›
istiyoruz” talebiyle Yap› Kredi Plaza önünde
eylem yapt›. Sabah-ATV grevcileri, Tek
G›da-‹ﬂ ve EMO’nun kat›ld›¤› eylemde IBM
patronu protesto edildi.
“IBM’de sendikal haklara sayg› istiyoruz” talebiyle yap›lan eylemde mücadelenin,
kazan›mla sonuçlanana kadar sürece¤i duyuruldu.
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Eczac›lar protestolar›n›
sürdürdü
Eczac›lar Tünel Meydan›'nda bir araya
gelerek, Taksim Meydan›'na kadar yürüyüﬂ
düzenlediler. ‹stanbul, Marmara, Yeditepe
üniversitelerinin dekanlar›, ö¤retim görevlileri ve ö¤rencilerinin de destek verdi¤i
yürüyüﬂte 'Zapsu elini eczanemden çek' sloganlar› at›ld›, pankartlar aç›ld›. Yürüyüﬂün
ard›ndan konuﬂma yapan ‹stanbul Eczac›lar
Odas› Baﬂkan› Semih Güngör, hükümete
yak›nl›¤›yla bilinen Zapsu ailesine ait For
You ma¤azalar›n›n yeniden yap›land›r›lmaya
çal›ﬂ›larak, bu ma¤azalarda öksürük ﬂuruplar›n›n, a¤r› kesicilerin, mide ilaçlar›n›n serbest olarak sat›lmak istendi¤ini belirtti.
Türkiye'nin ilaç ﬂirketleri için kar cenneti
haline dönüﬂtürülmek istendi¤ini vurgulayan
Güngör, 'eczanelerimizin market zincirlerine
devredilmesine ve halk›m›za yutturulmaya
çal›ﬂ›lan bu ac› reçeteye izin vermeyece¤iz'
dedi.
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Amerika
‹çimizde!
Obama'n›n ziyaretinin hemen arkas›ndan gazetelerde bir haber yay›nland›: "Valilere casus uyar›s›".
Kimdi sözü edilen casuslar ve 81
ilin valisi niçin uyar›l›yordu?
Uyaran Genelkurmay’d›; ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›'na gönderdikleri yaz›da
"Türkiye'de görevli ABD Hava Kuvvetleri Özel Tahkikat ve Araﬂt›rma
Bürosu'na (AFOSI) ba¤l› Amerikan
ajanlar›n›n yetki ve görev sahas› d›ﬂ›na ç›karak, baz› yerel yöneticileri
ziyaret ettikleri ve bilgi istediklerini" haber veriyordu. (Akﬂam, 10 Nisan 2009)

AFOSI!
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Hiç kuﬂkusuz, 70 milyon içinde
bu ad› duyan pek yoktu bugüne kadar. Ama ülkemizde böyle bir büro
(ABD Hava Kuvvetleri Özel Tahkikat ve Araﬂt›rma Bürosu) varm›ﬂ;
bu büronun bir çok ilimizde de ﬂubeleri varm›ﬂ. ABD Hava Kuvvetleri, Anadolu’nun ücra illerinde neyi
araﬂt›r›yor? Düﬂünün; gitmiﬂ, yerel
yöneticilerden bilgi istiyor. O kadar
da rahat, o kadar da pervas›z..
Nas›l olmas›nlar, ülkemiz, adeta
babalar›n›n çiftli¤i!
Türkiye'de böyle bir büro oldu¤unu halk biliyor m u y d u ? Bu büronun faaliyetleri hakk›nda bugüne
kadar h a l k a b i r bilgi verilmiﬂ miy di? Halk bir yana, acaba oligarﬂinin
kendi meclisindeki parlamenterlere
verilmiﬂ miydi bu bilgi?
AFOSI ad›ndaki bu kurumun
görevi, sözde TSK tesislerinde çal›ﬂan Amerikal› personelin faaliyetlerini takip etmekle s›n›rl›ym›ﬂ! Bu
elbette, iﬂin görüntüdeki yan›d›r. Bu
tarz ajan örgütleri, esas›nda ABD ile
imzalanan “S a vunma ve Ekono mik ‹ﬂbirli¤i” anlaﬂmalar›na dayanarak, faaliyet yürütmektedirler.
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Amerika’n›n bu tür faaliyetleri de
Genelkurmay'›n ve hükümetin bilgisi dahilindedir. Bugün sanki bundan haberdar de¤illermiﬂ gibi, uyar›larda bulunmalar›n›n hiçbir gerçekli¤i yoktur. Ya, geçici bir anlaﬂmazl›k ya da emperyalist efendiye
dolayl› bir mesaj olsa gerek.
AFOSI bürolar›n›n yerleri, An k a r a ' d a k i ABD Savunma ve ‹ﬂbirli¤i Ofisi, ‹ z m i r v e ‹ s t a n b u l ' d a k i
destek kuruluﬂlar› ve Adana ‹ncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanl›¤›
imiﬂ. Ülkemizde bunun gibi kaç
Amerikan bürosu var acaba? Kaç
ekonomik, kaç askeri büro?

" C I A alt › m ›z› oy mu ﬂ"
Türkiye ve ABD aras›nda 1945’ten sonra yap›lan ikili anlaﬂmalar
çerçevesinde ülkemizin birçok yerinde Amerikan üslerinin kuruldu¤u, CIA’n›n çeﬂitli paravan kuruluﬂlar arac›l›¤›yla kurumlaﬂt›¤› bilinmektedir. Dolay›s›yla, Amerika
hem politik olarak, hem de bizzat
çok çeﬂitli kurumlar› arac›l›¤›yla ülkemizde sistemin içine yerleﬂmiﬂtir. Bu yüzden de Amerikan ajanlar›n›n ülkemizde cirit atmas› yeni bir
mesele de¤ildir. Türkiye'de kontrgerilla, bizzat ABD eliyle örgütlenmiﬂtir. Eylül 1952'de, sonras›nda
Özel Harp Dairesi ad›n› alacak olan
Seferberlik Tetkik Kurulu, Amerika'n›n sivil bir yard›mlaﬂma kurumu
ad› alt›nda faaliyet yürüten JUSMATT taraf›ndan kurulmuﬂtur. Bu
iki kurum y›llarca ayn› binada birlikte çal›ﬂm›ﬂ, hatta Özel Harp Dairesi'nin çal›ﬂanlar›n›n maaﬂlar›
Amerika taraf›ndan ödenmiﬂtir.
ABD'nin Türkiye'ye yerleﬂtirdi¤i ajan kurumlar›ndan biri de, ABD
Kara Kuvvetlerine ba¤l› çal›ﬂan
T U S L O G'dur. Sözü edilen bu kuru-

mun bir çok ﬂehirde bürolar› bulunmakta, dinleme yapmakta ve bilgi
toplamaktad›r.
ABD; askeri, politik, ekonomik
olarak uygulad›¤› denetimlerini, anlaﬂmalarla da garanti alt›na alm›ﬂt›r.
Gerek resmi yollardan yürütülen
yeni sömürgecilik iliﬂkileri, gerekse
de gizli olarak sürdürülen ajan faaliyetlerine, imzalanan bu anlaﬂmalarla k›l›f uydurulmuﬂtur. 23 Haziran 1954'te ABD ile Türkiye aras›nda “ As keri K ola yl ›kl a r A n l a ﬂ m a s›” imzalanm›ﬂ, ard›ndan da 91 a d e t
ikili anlaﬂma daha imzalanm›ﬂt›r.
Bu anlaﬂmalar esas olarak iki konuyu kapsamaktad›r. Birincisi; Amerikal›lar’a sa¤lanan üs ve tesisler.
‹kincisi; Amerikal› personelin Türkiye'de sahip olaca¤› ayr›cal›klar ve
yetkiler. 1965'de iktidar olan Adalet
Partisi Hükümeti'nin D›ﬂiﬂleri Bakan› ‹h sa n S a br i Ç a¤ l a ya ng i l bu
iliﬂkileri " C I A alt›m›z› oymuﬂ" diye anlat›yordu. Amerikan emperyalizmi bu iliﬂkiler a¤› içinde gerçekten de içsel bir olgu haline gelmiﬂti
zaten.
Obama’n›n ülkemizdeyken, ülkenin sahibi gibi dolaﬂmas›n›n,
TBMM kürsüsünden adeta talimatlar vermesinin sebebi de bundan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
3 . O r d u K o m u t a n › Orgeneral
Refik Tulga, 1963'de Trabzon'daki
Amerikan Üssü'ne gitti¤inde yaﬂad›klar›n› 1969’da Devrim Gazetesine ﬂöyle anlatm›ﬂt›; “... Biraz ötede
etraf› demir kafesle örtülü gerçek
üsse do¤ru ilerledim. Amerikal› albay yolumu kesti; Giremezsiniz, buraya ancak Amerikan uyruklu yetkililer girebilir.
-Ben ordu komutan›y›m... giremeyece¤imiz yer olamaz.
-Emir böyle.
-Bu hükümranl›k haklar›m›za
tecavüz de¤il mi?
-Ama ikili anlaﬂmalar var... Bir
viski al›r m›s›n›z paﬂam.” (U¤ur
Mumcu, Amerika Küsmesin, syf.25)
Evet, Genelkurmay’›n yukar›da
yazd›¤› “uyar›” yaz›s›na karﬂ›l›k
Amerikal› yetkililerin verece¤i ce-

vap, kuﬂkunuz olmas›n ki, ayn› olacakt›r: “ Bir viski al›r m›s›n›z Baﬂb u¤ p a ﬂ a m . ”
Türkiye, bu anlaﬂmalarla kendi
topraklar›ndaki Amerikan üslerine
iﬂte böyle giremez hale gelmiﬂtir.
12 Mart'›n Erim Hükümeti'nin
Baﬂbakan Yard›mc›s› Sadi Koçaﬂ'›n
ﬂu sözleri de ilginçtir: “Görevi s›ras›nda kendisine M‹T'i düzeltme görevinin verildi¤ini, o zaman M‹T ile
ClA'n›n içiçe geçti¤ini gördü¤ünü...
bir ﬂey yapamad›¤›n›" söylüyordu o
da.
3 Ocak 1969'da ABD ile imzalanan “Savunma ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›” sonucunda da, 30 bin A m e r i k al› personel gelmiﬂ, ancak oluﬂan tepkiler nedeniyle say› -en az›ndan görünürde- 7 bine düﬂürülmüﬂtür. Halen ülkemizde kaç Amerikan personeli var, bilen var m›?
1976 'da ABD ile yeni bir anlaﬂma daha imzalanarak; ‹ n c i r l i k ,
K a r g a b u r u n v e h a b e r alma tesis l e r i n i n k u l l a n › m l a r › ABD'ye aç› l› r k e n, 29 Mart 1980'de “Savunma
ve Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›”
imzalanm›ﬂt›r. 12 askeri üssün NATO ad›na ABD taraf›ndan kullan›lmas›n›n yolu da böyle aç›lm›ﬂt›r.

1986'da yine ABD ile imzalanan
“ E v Sahibi Ülke Destek A n l a ﬂ m a s›”na göre, Türkiye do¤rudan savaﬂa girsin ya da girmesin t ü m a s k e r i y a da sivil havaalanl ar›n› ABD
emrine vermeyi taahhüt etmiﬂtir.
Elbette mesele, görünür üslerin,
bilinen anlaﬂmalar›n ötesindedir.
1986-1989'da CIA'n›n ‹stanbul Bölgesi ﬁef Yard›mc›s› olarak görev yapan Philip Giraldi; “Ben orada iken
‹stanbul, Avrupa'n›n en büyük CIA üssü idi” diye anlat›yordu. CIA'n›n ülkemizin bir çok ﬂehrinde birimler açt›¤›, gizli üslerin oldu¤u
daha önce de gazetelere yans›m›ﬂt›.
Amerika, istihbarat çal›ﬂmalar›n›n, siyasal yönlendirme faaliyetlerinin önemli bölümünü de aç›ktan
sürdürmektedir. 27 Kas›m 2007'de
ABD Büyükelçili¤i'nde Ross Wilson ve ABD Kongre üyesi Christopher Shaeys, Kürt sorununa yönelik
araﬂt›rma yapmak için AKP'li,
CHP'li milletvekilleri ve baz› Kürtlerle, Kürt sorunu üzerine görüﬂmeler yapm›ﬂlard›. Ard›ndan Shaeys,
Cizre'den Nusaybin'e kadar dolaﬂarak “araﬂt›rmalar”(!) yapm›ﬂt›.
Amerikan Büyükelçileri, s ö m ü rge valisi gibi ekonomik, siyasi, sos-

Milyar Dolarlar ‘‹mar’ De¤il, ‘‹ﬂgal’ ‹çin!
Obama, Irak ve Afganistan’daki
iﬂgalleri sürdürebilmek için 83.4
m i l y a r d o l a rl › k ek bütçe istedi. Bu
rakam ABD’nin önceki Baﬂkan›
George W. Bush’un istedi¤i 42.3
m i l y a r d o l a r l › k ek bütçenin iki kat›.
Aç›klamalara göre, Obama bu
paran›n yüzde 95’ini Irak, Afganistan ve Pakistan’da kullanacak.
Elbette bu milyar dolarlar, Irak, Afganistan ve Pakistan’›n “ i m a r › ” için
de¤il,
yak›p
y›kmak
için
kullan›lacak. Daha çok asker, daha
çok bomba, daha çok savaﬂ uça¤›,
daha çok kimyasal, daha çok Ebu
Garipler için harcanacak... Obama,
ek bütçenin bir an önce ç›kar›lmas›
ça¤r›s› yapm›ﬂ bir de. Acelesi var;
çünkü, Taliban ve El Kaide bölgede
giderek güç kazan›yor. Obama’n›n

“Af-Pak” ismini verdi¤i AfganistanPakistan hatt›nda direniﬂ tehdit ediyor iﬂgalciyi. Direniﬂ, Irak’ta da
eylemlerini art›rd›. Obama bir an
önce tedbir almak istiyor.
Kimilerinin, ›srarla Amerikan
emperyalizminin sald›rgan politikalar›n› “en az›ndan” s›n›rlayaca¤› beklentisinde olduklar› Obama, att›¤› her
yeni ad›mda, Amerikan ‹mparatorlu¤u politikalar›n› en sald›rgan
biçimleriyle hayata geçirece¤ini
göstermeye devam ediyor. Tekeller
neye, hangi politikaya ihtiyaç duyuyorsa, Obama onu yapacak. AB-ABD
hayranlar› hala onlardan bar›ﬂ, demokrasi bekleyebilir, Amerikanc› yalakalar, Obama’n›n köpe¤iyle meﬂgul
olabilirler, tekeller iﬂlerini sürdürür.

yal her konuda kah Genelkurmay
Baﬂkan›’yla, kah milletvekili, bakan,
belediye baﬂkanlar›yla görüﬂmeler
yapmakta, birifing almakta, kendilerin de teftiﬂ etmektedirler. Eski ABD
Büyükelçilerinden Mark Parris de
“ G ü n e y d o ¤ u K a l k › n m a P roje s i”
haz›rlay›p Güneydo¤u’yu gezip, yetkililerden bilgi alm›ﬂt›. ‹zmir, Ankara ve ‹stanbul'daki Amerikan büyükelçilikleri, konsolosluklar› da birer
üs gibi çal›ﬂmaktad›r.
‹smet ‹nönü'nün on y›llar önce
ba¤›ml›l›¤› çarp›c› biçimde ortaya
koydu¤u bir sözü hat›rlatal›m son
olarak; "Daha ba¤›ms›z ve ﬂahsiyetli bir d›ﬂ politika izlenmesini istiyorsunuz. ... Karar verece¤im ve iﬂi
teknisyenlere havale edece¤im... Yapabilirler mi bunu? Hepsinin etraf›nda uzman denilen yabanc›lar dolu. Bir görev veriyorum; neticesi
bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Sonucu memurumdan
önce sefirimden ö¤reniyorum.”
‹nönü, ülkemizde ba¤›ml›l›¤›n
k a p › l a r › n › a ç a n l a r d a n biridir. Yapt›¤›n›n da fark›nda olmal› ki ﬂunlar›
söylüyor: “ Böyledir bu iﬂler. Peygamber edas›yla size dünyalar› vaat ederler. ‹mzay› att›n›z m› ertesi
gün gelmiﬂlerdir. Personeli gelmiﬂtir, üsleri gelmiﬂtir. Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler.” (Bir
Gizli Servis Tarihi, Milliyet Yay›nlar›, Tuncay Özkan)
Nitekim gitmemiﬂlerdir.
Bugün de ba¤›ml›l›k ayn› kabal›kla sürüyor. Yukar›daki örnek, bunun bir ifadesidir. Amerikan ajanlar› bu ülkenin valilerini, kaymakamlar›n› sorguya çekebiliyorlar ve
kimse bunlarda bir gariplik görmüyor. ABD ile imzalanan ikili anlaﬂmalar, aç›lan üsler, konsolosluklar,
paravan ﬂirketler, hepsi Türkiye ve
Ortado¤u halklar›na karﬂ› yürütülen
savaﬂ›n bir parças›d›r. Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›m›z› kazanamad›¤›m›z sürece bu kurumlar halk
düﬂman› faaliyetlerini sürdürmeye,
Obamalar ülkemizde fink atmaya,
Amerikan Büyükelçileri sömürge
valileri gibi davranmaya devam
edeceklerdir.
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‘Darbe Karﬂ›tlar›’, Darbeciyi
Çankaya’da A¤›rl›yorlar
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
eski Cumhurbaﬂkan› Kenan Evren’le Çankaya Köﬂkü’nde bir görüﬂme yapm›ﬂ. Evren, 12 Ey lül faﬂ i s t d a rbe si nin ﬂefiydi, sonradan
kendisini cumhurbaﬂkan› seçtirerek
7. Cumhurbaﬂkan› oldu. Di¤eri darbelere karﬂ› oldu¤unu söyleyen 11.
Cumhurbaﬂkan› Gül.
Evren’in sebebi ziyareti, teﬂekkür etmek imiﬂ; çünkü, son yaﬂad›¤›
sa¤l›k sorunlar› s›ras›nda, Abdullah
Gül çok yak›n ilgi göstermiﬂ, Genel
Sekreteri’ne “Evren’in sa¤l›k sorunlar› ile yak›ndan ilgilenilmesi”
talimat›n› vermiﬂ.
‹lginç bir sahiplenme.
Oysa ki, AKP’liler aylard›r “darbe” yapmaya niyetlenen Ergenekoncular’a demedik, yapmad›k ﬂey
b›rakmad›lar. “Darbe karﬂ›tl›¤›” ﬂu
anki politikalar›n›n en temel unsurlar›ndan biri durumunda. O halde, halk›n deyi-

ﬂiyle AKP’ye sormak gerekmiyor
mu; “bu ne perhiz, bu ne lahana
turﬂusu?”
Veya soruyu ﬂöyle de sorabiliriz:
Ergenekon darbecileri kötü, 12 Eylül darbecileri iyi mi? AKP’nin iyilik, kötülük ölçüsü ne?
O Evren ki, iﬂbaﬂ›na geldi¤inde,
650 bin insan›m›z gözalt›na al›narak,
iﬂkencelerden geçirildi. Yüzbinlercesi tutukland›, idam sehpalar› kuruldu, sendikalar, tüm demokratik örgütler kapat›ld›, grevler yasakland›,
devrimci, ilerici iﬂçiler, memurlar,
ö¤renciler k›y›mdan geçirildi...
Cumhurbaﬂkan› Gül, Tayyip Erdo¤an’la birlikte AKP’yi kuranlardan biridir. AKP, “darbelere karﬂ›”
oldu¤una dair bir izlenim vermiﬂti.
Ama bu do¤ru de¤ildi. AKP tüm
darbelere karﬂ› de¤ildi. Onlar yaln›z
AKP’ye karﬂ› olan, AKP’yi devirmek isteyen darbelere ve darbecilere karﬂ›yd›lar. Bugün iktidar çat›ﬂmas›n›n bir ürünü olan Ergenekon

davas› da bunun ürünüydü zaten.
AKP, gerçekten darbecilere karﬂ›
olsayd›, hesap soracaklar›n›n baﬂ›nda Ke n a n E v r en gelirdi. Ama b›rak›n hesap sormay›, Çankaya’da
a¤›rl›yorlar emekli darbeciyi. AKP,
2002’den beri iktidar olmas›na ve
gerekli ço¤unlu¤a sahip olmas›na
ra¤men, 12 Eylül cuntac›lar›na dokunulmazl›k kazand›ran Anayasa’n›n 15. maddesini de¤iﬂtirmek
için hiçbir giriﬂimde bulunmad›.
Bulunmaz da! Çünkü AKP, tarikatlar›n önünü dolay›s›yla RP, AKP iktidarlar›n›n da önünü açm›ﬂ oldu¤u
için 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n ﬂefine
ﬂ ü kr a n borçludur. Gül de bu ﬂükran
borcunu ödüyor zaten.
Abdullah Gül’ün 12 Eylül darbesinin ertesi günü Evren’in askerleri taraf›ndan tutukland›¤›n› gazetecilere anlatmas› yan›ltmas›n kimseyi. Hep yapt›klar› gibi, Cunta taraf›ndan “ k a y› r › l a n ” olduklar›n›
gizlemek için, 12 Eylül’ün ma¤duru
rolünü sürdürüyorlar sadece.

Beyaz Saray’›n köpekleri
Obama baﬂkan
seçildi¤i
günden
beri,
mesela “ABD
Irak’tan çekilecek mi, çekilmeyecek
mi”, “Guantanamo kapat›lacak m›,
kapat›lmayacak m›?” sorular› kadar, belki onlardan daha fazla tart›ﬂ›lan bir soru daha vard›: Obamalar
Beyaz Saray’a yerleﬂtiklerinde bir
köpek alacaklar m›, almayacaklar
m›yd›?
O güne kadarki tüm Amerikan
baﬂkanlar› alm›ﬂt›, köklü bir Amerikan gelene¤i(!) idi bu. (Köksüz bir
ülkenin gelene¤i de böyle olurdu!)
Bu tart›ﬂma, dünya iletiﬂim mekanizmas›n› büyük ölçüde ellerinde
tutan Amerika tekelci bas›n› arac›l›¤›yla tüm dünyaya yay›ld›. Milyarlar›n açl›¤›, yoksullu¤u, iﬂsizli¤i,
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bunlar›n hiç önemi yoktu! Beyaz
Saraya’a köpek al›nacak m› al›nmayacak m›? As›l sorun buydu...
Ve iﬂte nihayet, “ABD’de aylard›r merakla beklenen ‘first köpek’,
Beyaz Saray’a teslim edildi.”
Geçen hafta gazetelerden, televizyonlardan, üstelik canl› yay›nlarla dünyaya duyuruldu bu. Bilmem
hangi cins olan köpe¤e “Bo” ad›
konulmuﬂ: “ F i rs t k ö pe k B o ”!
Fakat yaz›n›n baﬂl›¤›na bak›p
Bo’dan söz edece¤imizi sanmay›n
sak›n. Hay›r hay›r. Biz, Bo’lar› gündem yapan öteki “Beyaz Saray kö pe kl er i ni ” yazmak istiyoruz.
Onlar, Obamalar, Beyaz Saray’a
köpek alacak m›, alacaklarsa hangi
cins al›nacak diye aylarca yay›n yapanlard›r. Onlar, Bo’yu canl› yay›nla dünyaya tan›tanlard›r. Onlar, ga-

zetelerinde koskoca sayfalar› Bo’ya
ay›ranlard›r. B o ’ d a n t e k f a r k l a r ›
boyunlar›nda tasmalar› yoktur.
Ülkesinin insanlar›na bir gram
de¤er vermeyenler, ölümlere, zulümlere, sütunlar›nda üç sat›r ay›rmayanlar, gazetelerinde koca koca yerler ay›r›yorlar Obama’n›n Bo’suna.
Bu durumda sormakta haks›z m›y›z?
Obama’n›n köpe¤i as›l kim diye?
Obama’n›n bu iki ayakl› Bolar’›ndan sadece ABD’de de¤il, ülkemiz de dahil olmak üzere, hemen
tüm yeni-sömürgelerde bolca var ne
yaz›k ki.
Bo adl› köpek, ne kadar yalaka
olursa olsun, Beyaz Saray’a al›nan
bir hayvan› sanki dünyan›n en
önemli sorunuymuﬂ gibi abartarak
haber yapanlar kadar yalaka olamaz.

Türkiye gerçe¤i çok ö¤reticidir!
Ö¤renmemekte ›srar edene bile ö¤retir
13 Nisan’da ismine 12. dalga dedikleri “Ergenekon” operasyonunda
toplam 36 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Operasyonlarda ÇYDD (Ça¤daﬂ
Yaﬂam› Destekleme Derne¤i) ﬂube,
yöneticileri de gözalt›na al›n›rken,
ÇYDD baﬂkan› Prof. Dr. Türkan
Saylan’›n da evi arand›.
Gözalt›na al›nanlardan biri de
Do¤an Gazetecilik ‹cra Kurulu üyesi Tijen Mergen idi. Mergen ÇYDD
ile birlikte “Baba Beni Okula Gönder” kampanyas›n›n örgütleyicilerinden biri idi.
‹ki ismin de operasyona tepkilerinin ortak yan› “bize bunu nas›l yaparlar” tarz›ndayd›.
Tijen Mergen serbest b›rak›ld›ktan sonra, gözalt› koﬂullar›n› anlat›rken ﬂöyle diyordu. “Küçücük
hücreler. Üç gün boyunca kimseden haber alamad›m. Kimse ben den haber alamad›. ﬁartlar çok kötü. Tamam Ergenekon’da a¤›r iddialar var, ama bizim gibi hakk›nda
doneler olmayanlar için farkl› bir
muamele, farkl› bir yer olmas› gerekir...”
Mergen, asl›nda koﬂullardan de¤il, kendisine ayr›cal›kl› davran›lmad›¤› için yak›n›yor. Çünkü o bir
burjuva!
Öyle ya “terörist” dedikleri, kiﬂilerin hücresine konulmuﬂtu. Nas›l
olurdu?! Mergen kendisi gibiler için
kullan›lmamak ﬂart›yla, hakk›nda
“a¤›r” iddialar olanlar›n oralara konulmas›nda bir sak›nca görmüyor.
Üç gün habersiz kalm›ﬂ, feveran
ediyor. Peki, kendisinin ‹cra Kurulu
üyesi oldu¤u Do¤an Gazetecilik’in
bas›n yay›n organlar›n›n insanlar›
üç gün de¤il, y›llarca insans›zl›¤a
mahkum edecek olan “ h ü c re!”leri
nas›l savundu¤unu hat›rl›yor mu
ﬂimdi?
Mergen, yöneticisi oldu¤u holdingin gazete ve televizyonlar›, insanlar› “tecrit” edebilmek için yap›-

lan F T ipi hücrelerini “5 y›ld›zl›
otel” diye pazarlam›ﬂt›, hat›rlad› m›
acaba? O tecrite karﬂ› mücadelede
122 insan›n öldü¤ünü ve onun yönetici oldu¤u yay›n organlar›n›n o
ölümlerin haberini bile yapmad›¤›n›
hat›rlad› m›?
Yak›nd›¤› bir di¤er konu da,
“Darmada¤›n›k etmiﬂler kurumlar›.” demesiydi. Öyle ya “terörist”
denilen devrimcilerin evleri, dernekleri, dergi bürolar› darmada¤›n
edilebilir, hatta yerle bir edilebilir,
ama Mergen han›mlar›n derneklerine yap›lamaz!
*
Kendisinin “üç gün habersiz
kald›m” diye feveran etti¤i hücrelerde y›llard›r kal›yor insanlar.
Ama Mergen, “terörist” olarak
ilan edilenlerin oraya konmas›nda
bir sak›nca görmüyor.
Polislerin nas›l davrand›¤›n› soruyor spiker; o kendi mezhebine
uyan bir cevapla, “Yak›ﬂ›kl› çocuklar, yak›ﬂ›kl› k›zlar var” diye cevap
veriyor. O “yak›ﬂ›kl› çocuklar” ile
“yak›ﬂ›kl› k›zlar”›n insanlara ne iﬂkenceler yapt›klar›, kaç kiﬂiyi sakat
b›rakt›klar› ya da katlettikleri onu
hiç ilgilendirmiyor. Çünkü Tijen
Mergen’i Türkiye gerçekleri pek ilgilendirmiyor. O, egemenlerin gözlükleriyle, p a t ro n u Ayd›n Do¤anlar’›n gözlükleriyle bak›yor.
*
Operasyonun yöneldi¤i isimlerden biri de ÇYDD Genel Baﬂkan›
Türkan Saylan idi. Saylan, evinin
bas›l›p aranmas›ndan sonra 16 Nisan’da hastaneden ç›k›p evine giderken yapt›¤› aç›klamada, adeta
itiraf niteli¤inde ﬂu sözleri söylüyordu: “Bu konularla hiç ilgilenmiyorduk, bu olay bizi uyand›rd›.”
‹ﬂte s o r u n tam da burada.
Bu olay›n onlar› ne kadar uyand›rd›¤›n› bilemiyoruz, ama ülkemizde olan bitenler karﬂ›s›nda bu-

güne kadar tam bir “ u y k u ” halini
tercih ettikleri aç›kt›r. Fakat bu görmemekten, bilmemekten, habersizlikten kaynaklanan bir durum de¤il,
bir t e rc i h t i r.
Çünkü faﬂizm gerçe¤ini görmek,
ö¤renmek istemiyorlard›. San›yorlard› ki fazla suya sabuna dokunulmazsa, yasalar çerçevesinde çal›ﬂ›l››rsa birﬂey olmaz. Ama yan›ld›lar,
faﬂizm gerçe¤inden kaçamad›lar.
ÇYDD Baﬂkan› “hukukçu” olmas›na ra¤men, bask›n›n zulmün en
vahﬂileri karﬂ›s›nda bile “görmezden, bilmezden” gelmeyi tercih ediyordu. Bunun somut bir örne¤i yaﬂanm›ﬂt› bu kurum nezdinde;
2003 y›l›n›n 1 Haziran’›nda, TAYAD’l› Aileler, hapishanelerdeki
hücrelere karﬂ› sürdürdükleri mücadele çerçevesinde birçok demokratik kurumu dolaﬂ›p, hücreleri, Ulucanlar katliam›n› anlat›yor ve destek istiyorlard›. U¤rad›klar› yerlerden biri de isminde “Ça¤daﬂ Yaﬂam›” amaçlad›¤› belirtilen ÇYDD
idi. Genel Baﬂkan Prof. Dr Türkan
Saylan’la görüﬂürler. Görüﬂmede
“hukukçu” baﬂkan Saylan, “iﬂiniz
çok zor devlet hücreleri uygulayacak, engelleyemezsiniz.” der.
Ama Saylan’›n hücrelere yaklaﬂ›m› bununla kalmaz; Yasal olarak
yay›nlanan TAYAD Bülteni’nin verilmesi üzerine, “hukukçu” baﬂkan
Saylan, “ b u n u a l a m a m d e r n e ¤ i m i z i k a p a t › r l a r ” cevab›n› verir.
Daha sonra, derne¤i terketmekte
olan TAYAD’l› Aileler’in arkas›ndan koﬂarak, Ulucanlar katliam›n›n
vahﬂet resimlerini de geri verir.
“‹lgilenmemeleri” iﬂte bu boyuttayd›. Kuﬂku yok ki bu kesimlerin
hepsi, “önce Yahudileri ald›lar...”
diye baﬂlayan öyküyü bilirler. Ama
iﬂte bilmelerine ra¤men, “susma
sustukça s›ra sana gelecek” slogan›n›n yank›s› hiç kuﬂkusuz onlar›n
da kulaklar›na ulaﬂmas›na ra¤men,
susmuﬂlard›r. S›ra onlara geldi!
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Kapitalizm Kendini
Tahkim Ediyor!
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2 Nisan'da Londra'da yap›lan G20 Toplant›s›'nda al›nan kararlar,
emperyalist ülkeler taraf›ndan
memnuniyetle karﬂ›land›.
‹ngiltere Baﬂbakan› Gordon
Brown, "vahﬂi kapitalizmin daha iyi
yönetilmesi” konusunda anlaﬂt›klar›n› belirtirken, Almanya Baﬂbakan›
Angela Merkel; “ Bu küresel iﬂbirli¤inin zaferidir” diyordu.
Fransa Cumhurbaﬂkan› Nicolas
Sarkozy’nin de¤erlendirmesi ise
ﬂöyleydi. "G-20 ülkeleri u l u s l a r a ras› mali örgütlenmeyi temelden
reformdan geçirmeye karar vermiﬂtir ki, bu da 1945'teki Bretton Woods anlaﬂmalar›ndan beri hiç yap›lmam›ﬂ bir ﬂeydir."
Emperyalistler, bu toplant›yla
krize iliﬂkin çözümler aray›p, yeni
politikalar belirlediler. G-20 Zirvesi'ne kat›lan liderler, al›nan kararlar›n tarihi oldu¤unu savundular. Toplant› sonuçlar›yla ilgili olarak gazeteler ﬂu tür baﬂl›klar att›: "yeni bir
dünya düzeni ortaya ç›k›yor", " b ›rak›n›z yaps›nlar kapitalizmine
s o n ", "vahﬂi kapitalizmin daha iyi
yönetilmesi", "denetimsiz kapitalizm i n s o n u "...
G-20 Zirvesi'nde al›nan kararlar›n böyle yorumlanmas› ne kadar
do¤rudur? Keza 1929 Ekonomik
Bunal›m›'ndan sonraki en büyük
bunal›m olarak tan›mlanan krizin
aﬂ›lmas› için emperyalistler gerçekten “vahﬂi kapitalizme son verme yi” isteyebilirler mi?

Kapitalistler, kendi
vahﬂiliklerini denetim
alt›na a l›r m›?
Emperyalistler 1990'lar›n baﬂ›nda da “Küreselleﬂme”, “Globalizm”, “Yeni Dünya Düzeni” gibi
kavramlar ortaya atm›ﬂlard›. Amaç,
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sosyalist sistemin y›k›ld›¤› koﬂullarda emperyalizmin yeni tahakküm
biçimini daha “kabul edilebilir”
göstermekti.
Bugün de emperyalist ekonomik
sistem, hem krizle sars›l›yor, hem
de dünya çap›nda dünya tarihini en
büyük adaletsizliklerini, açl›k ve
yoksullu¤unu üreten sistem olarak
teﬂhir olmuﬂ durumdad›r. “Vahﬂi
kapitalizmi denetim alt›na ald›k”
demagojilerinin önemi buradad›r.
Tüm bu emperyalist kurumlar›n
istatiktiklerinin bile gösterdi¤i gerçek, emperyalizm, dünyan›n her yerinde ülkeleri borç bata¤›n›n içine
sürükledi¤idir. Bunun sonucunda da
açlar›n, isﬂizlerin say›s› her geçen
gün artmaktad›r.
Emperyalistler, krizlerin gerek
sistem içi dengeleri bozdu¤u dönemlerde, gerekse de yeni-sömürgeler üzerindeki sömürü ve ya¤ma
politikalar›n›n ﬂu veya bu nedenle
uygulanamaz hale geldi¤i dönemlerde, sistemin iﬂleyiﬂi üzerinde de n e t i m m e k a n i z m a l a r › n › art›r›r, yeni mekanizmalar geliﬂtirirler. Ancak
yine de kesin olarak söyleyebiliriz
ki, G-20 zirvesinden ç›kan sonuç,
"b›rak›n›z yaps›nlar kapitalizmine
son" verilmesi anlam›na gelmiyor.
Mesele "vahﬂi kapitalizmin denetlenmesi" de de¤ildir. Çünkü, "b›rak›n›z yaps›nlar" dönemi, zaten as›l
olarak serbest rekabetçilikle bitmiﬂtir; emperyalist dönemde, tekeller
h a k i m d i r ve tekeller kimseyi istediklerini yapmas› konusunda serbest b›rakmam›ﬂlard›r. Lenin'in
1900'lerin baﬂ›nda dedi¤i gibi, serbest rekabetin egemen oldu¤u eski
kapitalizmin yerini, tekellerin egemen oldu¤u yeni kapitalizm alm›ﬂt›r. Bu dönemde " b › r a k › n › z y a p s › n l a r " › n pratikteki karﬂ›l›¤›, " b › r a k › n
tekeller halklar› istedikleri gibi
soysun, sömürsünler" ﬂeklindedir.
Halklara liberalizm diye, serbest te-

ﬂebbüs diye, hür teﬂebbüs diye yutturduklar› budur. Keza kapitalizmin
vahﬂili¤i de, halklara karﬂ› vahﬂiliktir. Bugün de esas olarak yapt›klar›,
kitleler üzerindeki sömürünün, kapitalizmin vahﬂili¤inin azalt›lmas›
de¤il, art›r›lmas›d›r.
Bu toplant›da al›nan en önemli
kararlardan biri, IMF ve Dünya
Bankas›'na 1 TR‹LYON dolar kaynak sa¤lanmas› ve IMF'nin sorumlulu¤unun art›r›lmas›d›r. Emperyalistler sömürülerini art›rabilmek
için IMF'yi güçlendirmek istemektedirler. IMF, DB ve yeni kurulan
Finansal ‹stikrar Kurulu (F‹K) arac›l›¤›yla yeni-sömürgelerin borçland›r›lmas›, onlar›n daha fazla sömürülmesi h›zland›r›lacak, yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r. Bu anlamda Sarkozy'nin
G-20 kararlar›n› 1945'teki Bretton
Woods Anlaﬂmalar›'ndan sonraki en
önemli kararlardan biri olarak de¤erlendirmesi boﬂuna de¤ildir.
Bretton Woods Anlaﬂmas›, IMF
ve Dünya Bankas›'n›n kuruluﬂu anlaﬂmalar›d›r esas olarak. 45 ülkenin
kat›l›m›yla imzalanm›ﬂt›r. Dünya
Bankas›'na kat›lman›n ön koﬂulu
olarak IMF'ye kat›lma zorunlulu¤u
getirilmiﬂ, uluslararas› ticarette dolar temel para birimi olarak kabul
edilmiﬂtir. Bu anlaﬂman›n özü, dünya ticaretini denetim alt›nda almak,
ekonomik dalgalanmalar› durdurmak, kapitalist sistemi krizden kurtarmakt›.
Böylece Dünya Bankas› ekonomileri uzun vadede düzenleme iﬂini
üstlenirken, IMF de ülkeleri denetleyerek, sömürge ülkelerin emperyalist sisteme uyumlu iﬂlemesini,
ba¤›ml›l›¤›n ve sömürünün devam
etmesini sa¤lama görevini üstlenmiﬂtir. IMF kararlar›n›n al›nmas›nda, % 23 oy oran›yla ABD, % 10 oy
oran›yla ‹ngiltere ve % 40 oy oran›yla da di¤er emperyalist ülkeler
belirleyicidir. Yeni-sömürgeler üye

olsa da, yönetimde bir hükümleri
yoktur.
IMF’nin as›l yöntemi, ülkeleri
borç bata¤›na çekmektir, nitekim
bunda baﬂar›l› da olmuﬂtur. IMF ile
anlaﬂmalar yapan yeni sömürgelerin 1973’de 150 milyar d o l a r
olan borcu, 1980'de 800 milyara,
1996’da ise 1.770 milyar dolara
yükselmiﬂtir. IMF, borç bata¤›na
sürüklenen ülkelere “kemer s›kmay›” önermektedir. Bundan kas›t kamu giderlerinin azalt›lmas›,
özelleﬂtirmeler, iﬂten ç›kartmalar,
ücretlerin düﬂürülmesi ve uluslararas› tekellere kolayl›k sa¤lanmas›d›r. Böylece emperyalistlere
kaynak yarat›lmaktad›r. IMF yetkililerinden Davison L. Buddhoo,
1989'da yazd›¤› istifa mektubunda bu süreci ﬂöyle dile getirmiﬂtir:
“Baﬂkan Reagan bize, Üçüncü
Dünya'y› kapitalizmin çark›n›n
dönece¤i yeni bir a l a n y a p m a m › z
konusunda s›k› bir talimat vermiﬂti... 1983'den sonra yapt›¤›m›z
h e r ﬂ e y ' y a g ü n e y y a r › m k ü reyi
ö z e l l e ﬂ t i r e c e ¤i z ya d a ö l e c e ¤ i z ' k a rarl›l›¤›na dayan›yordu. ‹ﬂte bu
amaca ulaﬂabilmek için biz, 19831 9 8 8 y › l l a r › a r a s › n d a L a t i n A me r i k a ' d a v e Afrika'da alçakça, ekonomik bir t›marhane yaratt›k.”
(Cumhuriyet 15.7.1989)
IMF politikalar› sonucunda, Afrika'da, Latin Amerika'da, Eski
Sovyetler Birli¤i ülkelerinde, Do¤u
Avrupa'da, Asya'da milyonlarca insan açl›¤a sürüklenmiﬂ, ölüm oranlar› artm›ﬂ, iﬂsizlik yükselmiﬂ, ülkelerin ekonomileri tamam›yla çökmüﬂtür.

Burjuva i ktisatç›lar›n
ve a janlar›n m asallar›
Son G-20 toplant›s›nda IMF ve
Dünya Bankas›'na 1 tri l yon d ola r
yeni kaynak aktar›lmas›n›n dünya
halklar› aç›s›ndan anlam› da yine
bundan baﬂka birﬂey olmayacakt›r.
IMF’yi, Dünya Bankas›’n› güçlendiriyorlarsa, orada halklar›n lehine
hiçbir ﬂey yoktur. Emperyalist liderler, kendi zirvelerinde, kendi

egemenliklerini pekiﬂtiren kararlar
alm›ﬂlard›r, özü budur. Bu kararlar›,
dünya halklar› için iyi bir ﬂeymiﬂ gibi sunanlar, emperyalizmin “ekonomist” ajanlar›d›r.

Bu dönemde " b › r a k › n › z
y a p s › n l a r " › n pratikteki
karﬂ›l›¤›, "b›rak›n tekeller
ha lklar› istedikl eri gib i
soysun, sömürsünler"
ﬂeklindedir. Halklara
liberalizm diye, serbest
teﬂebbüs diye, hür teﬂebbüs
diye yutturduklar› budur.
Emperyalistler insanl›k yarar›na
hiç bir karar almazlar. Dünyadaki
savaﬂlar›n, açl›¤›n, yoksullu¤un tek
nedeni emperyalistlerin pazar sorunu ve tekellerin kar h›rs›d›r. Lenin;
“ K r i z l e r i n k a r t e l l e r arac›l›¤›yla
ortadan kald›r›laca¤› düﬂüncesi,
kapitalizmin ne pahas›na olursa
olsun aklamak isteyen burjuva
i k t i s a t ç › l a r › n › n u y d u r d u ¤u b i r
m a s a l d › r.” demiﬂti. (Lenin, Emperyalizm, syf. 30)
ABD'nin 2. emperyalistler aras›
paylaﬂ›m savaﬂ›'ndan ç›kart›¤› dersler sonucunda uygulamaya baﬂlad›¤› politika, yeni sömürgelere verilen
“yard›mlar” olmuﬂtur. ABD baﬂkanlar›ndan Kennedy “ y a r d › m d ü n y a y› denetleme yöntemlerinden birid i r ” demekteydi. Yard›mlar esasen,
ABD'nin baﬂka ülkelere giriﬂinin
ad›d›r.
Sarkozy'nin G-20 kararlar›n›
“Bretton Woods anlaﬂmalar›ndan
sonraki en önemli kararlardan biri”
olarak de¤erlendirmesinin nedeni
burada yatmaktad›r. Emperyalistler
dünya halklar›n› daha büyük sömürü bata¤›na çekmeye haz›rlanmaktad›rlar. Bu ise, emperyalizmin krizini çözmek için askeri ve ekonomik plandaki sald›r›lar›n› daha da
artt›raca¤› anlam›na gelmektedir.
NAT O, G-20, Medeniyetler ‹ t t i f a k› toplant›lar›yla, Obama'n›n gezi-

leriyle emperyalistler denetimlerini
s›klaﬂt›r›yorlar.
G-20 toplant›s›yla emperyalist
ülkeler “2010 y›l›na kadar dünya
ekonomisini canland›rmak” için
kendilerine 5 trilyon ay›rma karar› da ald›lar. Ekonominin yeniden canland›r›lmas›, tekeller için
yeni pazar alanlar›n›n yarat›lmas›
demektir. Bu ise halklar›n daha
da yoksullaﬂaca¤› anlam›na gelmektedir. Bu paray›, batan tekelleri ve bankalar› kurtarmak için
kullanarak, krizin etkilerini azaltmay› hedeflemektedirler.
G-20 ülkeleri, BM'i de di¤er
emperyalist kurumlarla birlikte
çal›ﬂarak “krizin en fakirler üzerindeki etkisini izleyecek etkili
bir mekanizma oluﬂturmaya” ça¤›rd›. Bu ça¤r›n›n amac› da bellidir:
Emperyalist ülkeler yoksullar›n öfkesini denetim alt›nda alacak yeni
mekanizmalar oluﬂturmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu da yeni terör listeleri,
bask› yasalar›, son kalan k›r›nt› halindeki ekonomik-demokratik haklar›nda tamam›yla rafa kald›rmas›d›r.
Al›nan baﬂka bir karar ise, “küresel ticareti ve yat›r›mlar› teﬂvik
etmek, korumac›l›¤› kald›rmak”t›r.
Sa¤lad›klar› avantajlar, emperyalist
tekelere yetmiyor. 1980'lerin baﬂ›nda dünyay› tekellerin aç›k pazar›
haline getirip, yeni sömürge ülkeleri de sebest bölgelere çevirip, gümrük duvarlar›n› kald›rarak, bu ülkeleri nas›l ucuz iﬂ gücü cenneti hale
getirmiﬂ, ekonomilerini çöküntüye
u¤ratm›ﬂlarsa, bugün bundan daha
fazlas›n› yapmak istiyorlar.
Sonuç olarak emperyalistler G20 toplant›s›yla kendi sorunlar›na
çözüm arad›lar. Kapitalizme iliﬂkin
yapacaklar› düzenlemelerin muhtevas› da bu çerçevededir. Kimse bu
kararlar› yanl›ﬂ de¤erlendirmemeli,
kimse kapitalizmin art›k daha az
vahﬂi olaca¤› gibi bir beklenti içine
girmemelidir, çünkü bunun tam tersi yaﬂanacak. G-20 Kararlar› dünya
halklar› için daha büyük bir y›k›m
ve yoksulluktan baﬂka birﬂey getirmeyecektir.
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‹NT‹HAR ETMEY‹N!
Kendi can›n›z› almay›n; sizi açl›¤a, sefalete,
bunal›ma s ürükleyenlerin i ktidar›n› a l›n!
“Türkiye intihar rekoru k›rd›.”
Rekor üstüne rekor; intihar rekoru, iﬂsizlik rekoru, küçülme rekoru... Bakan›yla, Baﬂbakan›yla iktidardakiler hala “kriz vard›, yoktu,
te¤et geçti” tart›ﬂmas› yap›p, “hane
halk›n›n durumu iyi” diyerek halkla
alay ederlerken, ﬂu rakamlara bak›n;
“Geçen y›l, intihar ve intihara teﬂebbüste rekor k›r›ld›. 3 bin 81 kiﬂi
intihar etti tam. Ve tam 27 bin 367
kiﬂi de intihar giriﬂiminde bulundu
sadece bir y›l içinde.”

‹ntiharlardan
iktidardakiler
sorumludur.
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Bu tabloya, “ i n t i h a r ” denilip
geçilemez. 3081 kiﬂinin intihar› “bireysel sebep ve bunal›mlar”la aç›klanamaz. Bu bir toplu cinayettir; bir
iktidar›n halk› ö l ü m e m a h k u m e t m e s i d i r. Sorumlu, intihar ederek
canlar›na k›yan insanlar de¤ildir.
Açl›k, iﬂsizlik, yoksulluk ç›¤ gibi
büyümekte, insanlar a¤›r yaﬂam koﬂullar› karﬂ›s›nda her geçen gün
kendilerini daha da güçsüz hissetmektedir. Üç gün evine ekmek götüremeyen bir insan, kendini iﬂe yaramaz, biçare hisseder. Çocuklar›n›n yüzüne bakamaz, ölesi gelir.
Basit gerçek budur. AKP hükümeti
milyonlarca insan› bu hale getirmiﬂtir. Açl›¤a, çaresizli¤e ve ölüme
mahkum etmiﬂtir.
‹nsanlar›n dayanma gücü kalmam›ﬂ can›na k›y›yor, onlar; “ h a n e
halk›n›n durumu iyi” diyorlar. Vatandaﬂ kredi kart› borçlar›n› ödeyemez duruma gelmiﬂ, Baﬂbakan; insanlar› “onlara iyi niyetle bakamam” diyerek “ d ol an d ›r ›c ›l ›k ”l a
itham ediyor. Onbinlerce esnaf iflas
etmiﬂ kepenk kapat›yor, Baﬂbakan;
“onlar iﬂini bilmeyenler” diyerek

Tüm bunal›mlar›n›zdan,
yaln›zl›¤›n›zdan ve
ç a re s i z l i ¤ i n i z d e n Ç I K I ﬁ
YOLU,
insanl›¤›m›za, yaﬂam›m›za,
namusumuza, onurumuza,
em e¤ i mi z e , g el e ce ¤ i mi z e v e
c a n › m › z a k a s t e d e n l e re
karﬂ› örgütlenip mücadele
e t m e k t i r.
beceriksizlikle suçluyor.
‹ntiharlar›n artmas›yla ilgili soru
sorulsa “dinimizce günah” deyip
fetva verecek, ard›ndan onlar› da
muhtemeldir ki, “iﬂini bilmemekle”
suçlayacakt›r.
AKP iktidar› için h a l k yoktur.
Tekellerin krizi bunu çok daha aç›k
olarak ortaya koymuﬂtur. Varsa,
yoksa patronlar ve bir de kendi iktidarlar› vard›r. Tüm politikalar› buna
göredir. Aç›lan paketler, programlar, önlemler tekeller içindir. Ne iﬂsiz kalan yüzbinler, ne açl›¤a mahkum olan milyonlar, ne iflas eden
esnaflar ne de çaresizlikten intihar
eden onbinler, onlar›n umurunda
de¤ildir.
Ekonomik, sosyal s›k›nt›lar sonucunda insanlar›n intihara sürüklenmesinin sorumlusu iﬂbirlikçi, sömürücü iktidarlard›r. Bu yüzdendir
ki, tüm iktidarlar, b a ﬂ k a h i ç b i r ﬂey
y a p m a m › ﬂ o l s a l a r bile, sadece bu
intiharlara yol açm›ﬂ olmalar› nedeniyle katil iktidarlard›r. AKP iktidar› da k a t i l d i r. Binlerce intihar›n hesab›n› vermelidir.

Halk›m›z;
‹ntihar çaresizliktir, intihar kaç›ﬂt›r. Kaçmay›n. Yoksullu¤unuzun, iﬂsizli¤inizin nedeni sizin iﬂ bilmezli-

¤iniz ya da iﬂe yaramazl›¤›n›z de¤ildir. Açl›¤›n, yoksullu¤un nedeni,
emperyalizmin ve tekellerin iliklerimize kadar kan›m›z› emmeleridir.
Sorumlular› kan›m›z› emenlerdir.
Sorumlular bu ülkeyi yönetenlerdir.
S o r u n l a r d a n kaçmak hiçbir ﬂeyin
çözümü olamaz, tam tersine sorunlar›n daha da büyümesine neden olur.

Güçsüz de¤iliz, çaresiz
de¤ilsiniz.
Biz halk›z; yani üreten biziz. Biz
eme¤imizle, onurumuzla yaﬂayan
insanlar›z. ‹ﬂsiz kalmak, ekonomik
s›k›nt›lar çekmek; çaresizlik, güçsüzlük demek de¤ildir. Utan›lacak
bir ﬂey de¤ildir. Bir u t a n ç varsa o
da milyonlarca insan› aç, yoksul,
çaresizlik içinde b›rakanlara aittir.
Kendinizi güçsüz, çaresiz hissetmenizin nedeni yaln›zl›¤›n›zd›r. Yaln›zl›k, örgütsüzlü¤ün, dayan›ﬂma
yoklu¤unun sonucudur. Oysa bizler
halk›z, bizler milyonlar›z; yaln›z
kalmamal›y›z.
Halk›m›z›n çok bilinen bir “çöp”
örne¤i vard›r. Tek bir çöpü k›rmak
her zaman çok kolayd›r. Ancak beﬂ,
on, hatta yüzlerce çöpü bir araya getirip birleﬂtirdi¤imizde, onu k›rmak
giderek zorlaﬂ›r.
Halk da böyledir. Milyonlarcad›r. Tek tek güçsüz, ama bir araya
geldi¤inde k›r›lmaz y›k›lmaz bir
güçtür. Yaln›zl›k, birleﬂememektendir. Halk› birleﬂtirecek olan ise, örgütlenmektir.
Bak›n açl›ktan bahsediyoruz; açl›k koﬂullar›nda olan milyonun üzerinde insan var, yoksulluk diyoruz,
rakamlar, 40 milyona yak›n insan›m›z›n yoksulluk s›n›r›nda yaﬂad›¤›n› söylüyor. ‹ﬂte güç, b u m i l y o n l a rd a d › r. Birleﬂildi¤inde, hiçbir sorun
karﬂ›s›nda güçsüz, çaresiz kal›n-

maz. Her türlü sorunun üstesinden
gelinebilir.
‹ntihara kalk›ﬂanlar›n say›s› bile
onbinlerce olmuﬂtur. Onbinler can›na k›ymak yerine, can›na “tak” ettirenlere karﬂ› birleﬂip kavgaya giriﬂmelidir. Halk›, ekonomik, siyasi,
kültürel politikalar› sonucunda açl›¤a, sefalete, bunal›mlara sürükleyenlerin karﬂ›s›na dikilmelidir. Halk›n yaﬂad›¤› sefaletin, bu cinayetlerin tek sorumlular› iktidardakilerdir.
Güçlü olan bizleriz. Gücümüzü
birleﬂtirip onlar›n iktidar›na karﬂ›
mücadele etmeliyiz. ‹ntihar› seçerek
kendi can ›m›z› alaca¤›m›za onla r›n iktidar›n› almal›y›z; onlar›n can›n› alm›ﬂ kadar oluruz zaten. Çünkü
iktidarlar›, yani bu sömürü düzenleri,
onlar›n “canlar›”, herﬂeyleridir.
Sömürü düzeninin oldu¤u yerde
adalet olmaz. Sömürü düzeninin oldu¤u yerde mutlak ve mutlak yoksulluk vard›r. Adaletin olmad›¤› ve
de yoksullu¤un oldu¤u yerde, insanlar›n mutlu, huzurlu olmas›
mümkün de¤ildir.

Sömürü ve zulmün iktidar koltu¤unda oturanlar, bu politikalar›yla
insanlar› sadece intiharlara sürüklemiyorlar. Binlerce, onbinlerce kiﬂi
intihar etmiyor. Fakat fuhuﬂu, ahlaks›zl›¤› kabul ediyor, kimisi mafyac› oluyor, kimisi köﬂeyi dönmek
için her türlü namussuzlu¤a evet diyecek hale geliyor. Asl›nda bunlar
da i n t i h a r › n b a ﬂ k a b i ç i m l e r i d i r.
Çünkü bu örneklerde de insanlar
kendi kiﬂiliklerini öldürüyorlar,
kendi namuslar›n›, ahlaklar›n› öldürüyorlar..

‹nsan, n amusuyla,
onuruyla, de¤erleriyle
insand›r
Bu düzen milyonlarca insan›m›z› açl›¤a, sefalete mahkum ediyor,
iﬂsiz b›rak›yor, bunlar do¤rudur.
Ancak halk›n çaresiz olmad›¤›n›,
olamayaca¤›n› söylüyoruz. Aç kal›nca, iﬂsiz kal›nca akl›m›za gelen
ilk ﬂey ahlaks›zl›k, mafyac›l›k, fuhuﬂ, kumar, intihar olmamal›d›r.
Halk›n de¤erleriyle ba¤daﬂmayacak

hiçbir çözüm yolu do¤ru de¤ildir.
‹nsan onuruyla, namusuyla, de¤erleriyle insand›r.
Bunlar› kaybetti¤imizde insanl›ktan geriye birﬂey kalmaz. Kalm›yor da zaten. Düzen, kendi batakl›¤›na çekti¤i kiﬂilere onursuzca, aﬂa¤›l›k bir yaﬂam› dayat›yor. Kendi rahatlar› için, zevkleri için, pis iﬂlerini
yapt›rmak için batakl›klar›na çektikleri halktan insanlar›m›z› kullan›yorlar. Böylesi bir yaﬂam zaten
ölümdür.
Yoksullar, mazlumlar nedeni ne
olursa olsun ne maddi anlamda, ne
manevi anlamda ke ndi ni zi öl dürmeyin. Öldürülmesi gerekenler bellidir. ‹nsan olarak kalmak için, namusuyla, onuruyla yaﬂamak için tek
seçenek de mücadele etmek, yaln›zl›ktan kurtulmak için örgütlenmektir. Tüm bunal›mlar›n›zdan ve çaresizli¤inizden Ç I K I ﬁ YOLU, insanl›¤›m›za, yaﬂam›m›za, namusumuza, onurumuza, eme¤imize, gelece¤imize ve can›m›za kastedenlere
karﬂ› mücadele etmektir.
lat›larak yap›lan da¤›t›mda
dergi okurlar›; 39 y›ld›r
devrim mücadelesinin kesintisizli¤inden ve bu kesintisizli¤i
mimarlar› olan Mahir Çayan ve Day›’dan bahsettiler.
Teleferik’te 25, Panay›r 12 olmak üzere toplam 37 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
13–14 Nisan günlerinde ise Bursa’da yine Teleferik ve Panay›r mahallelerinde, E mp e ryalizme ve Olig a rﬂiye Karﬂ› Yür üyüﬂ dergisinin
tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. Okurlar›m›z, çald›klar› her kap›da, eli kanl›
Amerikan baﬂkan› Obama’y› alk›ﬂlayan iﬂbirlikçileri teﬂhir ettiler.
Dünya halklar›n›n katilini alk›ﬂlayanlar›n, yap›lan katliamlardan, ak›t›lan her damla kandan birinci dereceden sorumlu olduklar› anlat›ld›.
Üç Yürüyüﬂ okuru ile yap›lan
bu sat›ﬂlarda da; Teleferik Mahallesi’nde 20, Panay›r Mahallesi’nde
16 olmak üzere 36 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Yürüyüﬂ ‹stanbul ‹zmir ve Bursa Sokaklar›nda
Yürüyüﬂ Dergisi halka ulaﬂt›r›lmaya devam ediyor. Dergi okurlar›
bu hafta da ‹stanbul, ‹zmir ve Bursa sokaklar›nda kap› kap› dolaﬂarak
halka Yürüyüﬂ’ü anlatt›lar.
11 Nisan günü ‹stanbul Gazi
Mahallesi Dörtyol’da Yürüyüﬂ
Dergisinin 178. say›s›n›n toplu sat›ﬂ› yap›ld›. Yap›lan sat›ﬂta halka
derginin kapa¤›nda yeralan umudun bayra¤› alt›nda birleﬂme ça¤r›s› yap›ld›. 120 derginin da¤›t›ld›¤›
sat›ﬂta ayn› zamanda megafonlardan yap›lan anonslarla 12 Nisan'da
yap›lacak olan anmaya ça¤r› yap›l-

d›.
‹zmir’de Yürüyüﬂ Dergisi bu
hafta da tüm bask›lara ra¤men halka ulaﬂt›r›lmaya devam etti.
11 Nisan günü Güzeltepe ve Nafiz Gürman mahallelerinde dergi
sat›ﬂ› yap›ld›. Güzeltepe de ﬁehitlerimizin ve Umudun Kuruluﬂunun
anlat›ld›¤› dergi sat›ﬂ›nda 52 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
Nafiz Gürman Mahallesi’nde
yap›lan sat›ﬂta ise 20 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
4 Nisan günü Bursa’n›n Teleferik ve Panay›r mahallelerinde, Ba¤›m s›z l›k De m o k r a si Sos y a lizm
‹çin Yür ü yüﬂ dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›.
Gelmiﬂ geçmiﬂ tüm Amerikan
baﬂkanlar›n›n bast›klar› topraklara
halklar›n kan›n› ak›tt›klar›n›, Obama’n›n da Amerikan baﬂkanl›¤›
koltu¤una oturdu¤u andan itibaren
akan kandan sorumlu oldu¤unu an-
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TMMOB’un görevi
statükolar› korumak de¤ildir
Mimar Mühendis odalar›n›n baz›
kurultaylar›nda, panellerinde son
zamanlarda çok al›ﬂ›k olunmayan
geliﬂmeler yaﬂand›. ‹lerici, devrimci
olduklar› iddias›ndaki odalarda,
devrimcilerin sesine tahammülsüzlük gösteriliyor, tahammülsüzlük,
fiziksel sald›r› boyutlar›na var›yordu. Son olarak geçen ay, 14 Mart’ta
Ankara’da gerçekleﬂtirilen ‹nﬂaat
Mühendisleri Odas› 2. Ö¤renci Üye
Kurultay›’nda, TMMOB tarihinde
eﬂine az rastlan›r bir sald›r› gerçekleﬂti.
Ö¤renci temsilcili¤i seçimlerindeki anti-demokratik sürece iliﬂkin
bildiri da¤›tan ö¤renciler, yönetimin
önce lümpen küfürlerine, sonra tekme tokat sald›r›s›na maruz kald›lar.
Benzer sald›r›lar de¤iﬂik yerlerde de yaﬂand›. Bir baﬂka “sald›r›”,
oligarﬂinin tutuklad›¤› ve bir süre
tutsak kalan Alev ﬁah i n’in Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi taraf›ndan
iﬂten ç›kar›lmas› oldu.
Odalar’da ne oluyordu peki. Bu
sald›r›lar nereden kaynaklan›yordu?
‹vme Dergisi’nin bir aç›klamas›nda
belirtildi¤i gibi, odalarda “ O d a
A¤a la r › ” çok ciddi bir sorundu ve
devrimci geliﬂmenin karﬂ›s›na önce
bunlar ç›k›yordu. Bu sald›rganl›¤›
daha iyi anlamak için k›saca
TMMOB’un tarihine bir göz atal›m.
TMMOB, 1954’de ABD destekli Menderes hükümetinin Türkiye
devletinin yeniden yap›land›r›lmas›
projesi kapsam›nda, yukar›dan aﬂa¤› yap›land›r›larak devletin y a r ›
r es mi bürokratik bir kurumu olarak
kurulmuﬂtur. Fakat ülkemizde geliﬂen toplumsal mücadele ve bu mücadelenin 60’l› y›llar›n sonuna do¤ru ulaﬂt›¤› devrimci boyut
TMMOB’yi de etkilemiﬂ ve bunun
sonucunda da devrimci mühendis
ve mimarlar TMMOB’ye ba¤l› odalarda yönetimleri ellerine geçirmeye
baﬂlam›ﬂlard›r.
1973’de

40

TMMOB yönetimine gelen devrimci mühendis ve mimarlar, 1974’de
bürokratik devlet kurumu kimli¤ini
tümüyle reddederek, TMMOB’yi
mesleki demokratik kitle örgütüne
dönüﬂtürmüﬂlerdir.
Bu tarihten itibaren toplumsal
mücadelenin önemli bir parças› durumuna gelen TMMOB, üniversitelerde Dev-Genç mücadelesi içinde
yer alm›ﬂ mühendis ve mimarlar›n
1976’dan itibaren örgütlü olarak
TMMOB içinde çal›ﬂmaya baﬂlamas›yla birlikte halk›n mücadelesi
içinde daha önemli bir rol oynamaya baﬂlam›ﬂt›r. Bir çok yöneticisi faﬂist sald›r›larda hayat›n› yitiren
TMMOB, 19 Eylül 1979 y›l›nda
tüm Türkiye’de yaklaﬂ›k 100 bin
mühendis ve mimar›n bir günlük iﬂ
b›rakmas›n› örgütleyebilecek güce
ulaﬂm›ﬂt›r.
1980 faﬂist cuntas› sonras›nda
yöneticileri idamla yarg›lanm›ﬂ ve
TMMOB geçici olarak kapat›lm›ﬂt›r. Ancak bir süre sonra cunta taraf›ndan faaliyet göstermesine izin
verilmiﬂtir. Ne var ki yeniden faaliyetine izin verilen TMMOB’yi kendi üyeleri karﬂ›s›nda güçsüz k›lmak
için de baﬂtan bir çok düzenleme
yap›lm›ﬂt›r.
Oligarﬂi bu düzenlemeyle
TMMOB’ye idari olarak yeni bir
yön vermeyi planlarken, di¤er yandan TMMOB bünyesindeki odalar›n maddi gelir kaynaklar› k›s›tlanarak bir tür “ terbi ye ” program› da
baﬂlat›lm›ﬂt›r.Kamuda çal›ﬂan mimar mühendislerin üyeliklerinin zor u nlu ol m a ktan ç› k a rt›l m a s› ile
de, hem mali hem de örgütlenme
aç›s›ndan zor bir sürece sokulmuﬂtur.
80 sonras› süreçte TMMOB yöneticilerinin a¤›rl›¤›n›, ö¤rencilik
y›llar› 70’li y›llarda geçmiﬂ ve bu
süreçte yükselen siyasal mücadelenin etkiledi¤i devrimci sempatizan›
kiﬂiler oluﬂturmuﬂtur. Bu yöneticile-

rin büyük ço¤unlu¤unu ise serbest
çal›ﬂan küçük bürocu mühendis ve
mimarlar oluﬂturmaktayd›.
TMMOB ve birim yöneticilerinin bir ço¤u devrimci, ilerici bir
geçmiﬂleri olmas›na karﬂ›n, ço¤u
düzen içi statülere yerleﬂmiﬂlerdi ve
TMMOB’yi yönetme anlay›ﬂlar›n›
belirleyen de buydu. Odalar›n il ve
ilçe temsilciliklerini ise hemen hemen tümüyle odan›n ad›yla piyasada ön plana ç›kma kayg›s› taﬂ›yan
apolitik mimar mühendisler oluﬂturmaktayd›.
TMMOB içinde, bir yandan siyasi, idari maddi bask› alt›nda
TMMOB’yi geliﬂtirmeye çal›ﬂanlar,
bir yanda bu kurumu meslekçi ve
bireysel beklentileri çerçevesinde
de¤erlendirmeye çal›ﬂanlar vard›.
Bu durum TMMOB’nin bugününü
aç›klayan geliﬂmelerden biridir.
1980-’90 aras›nda meslek çevreleri aras›nda TMMOB’yi yeniden
meﬂru bir örgüt olarak alg›latma çabalar›, bir geriye gidiﬂ sürecini de
baﬂlatm›ﬂt›r. Bu, meﬂrulu¤un art›k
salt düzen s›n›rlar› içinde aranmaya
baﬂlanmas› demekti. Bu dönemde
odalar›n, yaz›ﬂmalarda kulland›klar›
her türlü evrak›n alt›na, “ TMMOB
Anayasa’n›n 135. maddesi uyar›nca
kamu kurumu niteli¤inde bir meslek
kuruluﬂudur” notu yaz›lmas›, bunun bir göstergesi olmuﬂtur. Oysa
TMMOB 70’li y›llarda meﬂr u ti yeti ni yasalardan de¤il, bir parças› oldu¤u toplumsal mücadelenin meﬂruiyetinden alm›ﬂt›r. Fakat 80 sonras› geliﬂen bu meﬂruiyet kayg›s›,
TMMOB’nin de m o kr a t i k k i t le örgü t ü k i mli ¤i n i n reddi ne ve meslek
örgütü kimli¤inin tümüyle ön plana
ç›kart›lmas› sürecini baﬂlatm›ﬂt›r.
Meslekçi yaklaﬂ›mlar ve abart›lan meﬂruiyet kayg›s› ile yeni mad-

di imkanlara kavuﬂmaya yönelik
politikalar, pi ya sa mühendis ve mimarlar›n›n yönetim kademelerine
girmesini
kolaylaﬂt›rm›ﬂ,
TMMOB’nin h›zla depolitize olmas›na neden olmuﬂtur.
90’l› y›llar›n sonuna do¤ru, söylemi sol olsa da, TMMOB yönetiminde, 1954 y›l›ndaki kuruluﬂ misyonu olan sis te m i n b ü r okr a t i k b i r
k u r umu ol ma e¤i li mi güç kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bu politikalarda yukar›da anlat›lanlar›n yan› s›ra, TMMOB ve birim yönetimlerinde hemen hemen
30 y›ld›r de¤iﬂmeyen yönetici ve
delege profili ile, bu yönetici ve delegelerin art›k küçük büroculuk yerine, sa¤lad›klar› sermaye birikimi
ile m üte a hhit kimli¤i kazanm›ﬂ olmalar› da etkili olmuﬂtur.
+ ‹VME Dergisi’nin 5. say›s›nda
yer alan T M M O B b i rim yöne ti cile r i p rofil araﬂ t › rm a s›; TMMOB
içinde yer alan dört büyük odan›n
birim yöneticilerinin % 7 3 ’ ü n ü n
m üte a hh i t , k üçük sa n a yi ci, ka m u
ve özel sekt ö r ü s t d ü zey yöne ti ci
oldu¤unu, yöneticilerin % 55’den
daha fazlas›n›n 40 ve üzeri yaﬂlarda
oldu¤u gerçe¤ini ortaya koymuﬂtur.
Bu bilgiler göstermektedir ki,
TMMOB ve birim yönetimlerinde
yer alanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u
s›n›fsal olarak sis t e m le uz laﬂ m a
e¤ilimi olan kesimdendir.
Öte
yandan
sistem,
TMMOB’nin sistemin bürokratik
bir kurumu olma misyonunu üstlenmesine paralel olarak, mühendislik
ve mimarl›kla ilgili mesleki denetim alanlar›nda TMMOB içindeki
odalara yetki aktar›m› yaparak, odalar için gelir kaynaklar› yaratmaya
baﬂlam›ﬂt›r. TMMOB bunun da ötesine geçerek, AB ve GATS kapsam›nda ülkemizde mühendislik hizmet alanlar›n› emperyalist hizmet
tekellerinin sömürüsüne açacak
olan, mühendis ve mimarlar›n mezuniyet sonras› meslek icras›n› emperyalist denetim ﬂirketlerinin belgelendirme koﬂuluna ba¤layacak
olan yetkili mühendislik yasas›n›
do¤rudan haz›rlayarak 2005 y›l›nda

Adeta sistemin bir
kurumunun yöneticileri
gibi davranan T M M O B
yöneticileri, devrimci
mühendis ve mimarlar›n
çal›ﬂmalar›n›
engellemekte d i r..
hükümete sunmuﬂtur.
Öte yandan yine TMMOB içindeki yaln›zca dört büyük odan›n gelir kaleminin 2007 y›l›nda 100 milyon TL’yi aﬂm›ﬂ olmas› ve baz› odalarda bu gelirlerin % 90’n›n›n piyasada verilen hizmetlerden elde ediliyor olmas›, buna karﬂ›n üye ödenti gelirlerinin toplam bütçe içinde %
1’in bile alt›na inerek binde mertebesine düﬂmesi, TMMOB içinde
r a n t ç› e¤i lim le r i n güç kazanmas›n›n baﬂl›ca nedenidir.
Bu tablo, TMMOB’de egemen
olan yönetim anlay›ﬂ› ile, tüm kararlar›n alt›na imza atmaktan çekinmeyen ‘muhalefet’ anlay›ﬂ›n›n temel
amac›n›n TMMOB’nin ﬂu anda sahip oldu¤u statükoyu ve bu statüko
içinde kendi konumlar›n› korumaktan ibaret oldu¤unun somut göstergesini oluﬂturmaktad›r.
Bu tabloda, son y›llarda devrimci mühendis, mimar ve planc›lar taraf›ndan +‹V M E D e rgi si etraf›nda
geliﬂtirilen devrimci çal›ﬂma tarz›,
TMMOB yönetimlerinde yer alan
egemen anlay›ﬂ›n ve onlar›n dümen
suyunda giden muhalefetinin gerçek yüzünü ortaya ç›karmaya ve
yapt›klar›yla yüzleﬂmeye baﬂlayan
bu çevreleri rahats›z etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Adeta sistemin bir kurumunun
yöneticileri gibi davranan TMMOB
yöneticileri, devr i mci müh e n dis ve
mi m a rla r › n ç a l›ﬂm a la r › n› en gel lem e k t e, g e n e l k u r u l l a r d a s ö z v e r me m e kte, TMMOB alt yap›s›n›n
kullan›m›n› yasaklamakta, bildirileri sansürlemekte, devrimci çal›ﬂma
içinde yer alan oda çal›ﬂanlar›n› iﬂten atmaktad›r.
Bu davran›ﬂ tarz› o kadar ileri
boyuta ulaﬂm›ﬂt›r ki, son olarak yukar›da da sözü edildi¤i gibi, 14
Mart’ta ‹MO yöneticileri, Anka-

ra'da yap›lan ö¤renci kurultay›nda
oda ö¤renci üyelerinin bildiri da¤›t›m›n› engellemek amac›yla bildiri
da¤›tan devrimci ö¤rencilere tekme-tokat sald›rm›ﬂlard›r.
TMMOB yönetimi öyle bir noktaya gelmiﬂtir ki, Hattat Holding’in
Bart›n’daki rant projelerine ve çevreyi tahrip edecek olan termik santral
projesine karﬂ› mücadele yürüten ve
bu projeleri durdurma aﬂamas›na gelen TMMOB Bart›n ‹KK’y› hiçbir
gerekçe göstermeden 2008 y›l›nda
kapatma örne¤inde oldu¤u gibi, sermaye ile çat›ﬂan kendi örgüt birimlerini tasfiye etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu
çal›ﬂma
anlay›ﬂ›,
TMMOB’nin siyasal söylemine de
yans›maya baﬂlam›ﬂ durumdad›r.
TMMOB yöneticilerinin Ankara
Emniyet Müdürü’nün iftar yeme¤ine kat›lmalar›ndan, ‹srail’in Gazze
katliam› karﬂ›nda, BM Gazze’ye
“Ba r›ﬂ G ü cü” gönderme tavsiyesinde bulunulmas›na, bir yandan
Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r
Platformunda yer al›rken, di¤er
yandan odalar›n Dünya Su Forumu’nda yer alan ﬂirketlerin deste¤inde su kongresi düzenlemesine
kadar bir dizi sa¤a savruluﬂ sergilemesi, asl›nda kaç›n›lmaz sonu iﬂaret
etmektedir.
Bu tablo karﬂ›s›nda devrimci
mimar ve mühendislerin görevi,
70’li y›llarda yap›lm›ﬂ oldu¤u gibi,
TMMOB’nin sistemin bürokratik
kurumu olma misyonunun reddedilmesini sa¤layarak, bu önemli örgütü yeniden emekten ve halktan yana
bir mücadele örgütüne dönüﬂtürmek
olmal›d›r.
TMMOB taban›na bak›ld›¤›nda,
yöneticilerinin aksine, TMMOB
üyelerinin % 80’ini n üc r et li ça l›ﬂan mühendis, mimar ve planc›lardan oluﬂtu¤u görülür; yani onlar
emekçilerin bir parças›d›r. Yap›lmas› gereken, TMMOB içinde siyasallaﬂmay›, de¤iﬂik amaçlarla yönetimlere gelmiﬂ apolitik kiﬂilerin yönetimlerden uzaklaﬂmas›n› sa¤layacak bir mühendis, mimar hareketini
örgütleyerek devrimci TMMOB’un
yarat›lmas›n› sa¤lamakt›r.
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Gazi Mahallesi’nde Devrim
ﬁehitleri Selamland›
“Seninle Kuraca¤›z Özgür Vatan›”
30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini
Anma
ve
Umudun
Kuruluﬂunu Kutlama haftas›nda
Halk Cephesi Day›'n›n mezar›
baﬂ›nda bir anma düzenledi.
12 Nisan günü Gazi Mahallesi'nde yap›lan anma program›, ö¤len saatlerinde Gazi Özgürlükler
Derne¤i önünde toplan›lmas›yla
baﬂlad›.
Day›'n›n foto¤raf›n›n da bulundu¤u pankart› açan Halk Cepheliler,
pankart›n ard› s›ra düzenli kortej
oluﬂturarak yürüyüﬂe geçti.Ayn›
pankart yürüyüﬂün yap›ld›¤› cadde
üzerindeki iki ayr› binan›n üç kat›n›
kaplayacak ﬂekilde dalgalan›yordu.
Halk Cepheliler, z›lg›tlar, sloganlarla selamlad›lar Day›'y›.
Halk Cepheliler “Kavgam›z›n
Komutan› Seninle Kuraca¤›z Özgür
Vatan›, Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” pankartlar›n›n ard›nda üzerinde Day›’n›n
silüetinin bulundu¤u k›z›l flamalarla yürüdüler. “Cüret, Direniﬂ Savaﬂ
Zaferin Ad› Dursun Karataﬂ”,

“Cüret Direniﬂ Savaﬂ Yaﬂas›n
Önderimiz Dursun Karataﬂ”,
“Mahir'den Day›'ya Sürüyor Bu
Kavga” dövizlerini taﬂ›d›lar.
Umudun bayra¤› alt›nda Gazi
Mezarl›¤›'na
yürüyen
Halk
Cepheliler, yürüyüﬂ boyunca
att›klar› sloganlarla Day›’y› selamlad›lar. Mezarl›kta sayg› duruﬂunun
ard›ndan Halk Cephesi’nin “Ya
Özgür Vatan Ya Ölüm” baﬂl›kl›
aç›klamas› okundu.
Aç›klamada “Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›, halklar›m›z›n özgür ve adaletli bir dünyada yaﬂamas› için 39
y›ld›r mücadele ediyoruz. Bu 39 y›lda nice engelleri, hainlikleri, kuﬂatmalar› hep bu sözümüzün gücüyle
gö¤üsledik.
Devrim yürüyüﬂümüzün
baﬂlad›¤› 1970 y›l›ndan bu yana;
emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k,
faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm bayra¤›n› hiç
yere düﬂürmedik.
...Hakl›l›¤›m›za olan güvenimiz,
kazanaca¤›m›za olan inanc›m›zla

yürüdük düﬂman›n üstüne.
...Bizler de onlar›n ö¤rencileri
olarak, komutan›m›z›n nezdinde
ﬂehitlerimizi anmaya geldik.
Biliyoruz ki bizi biz yapan önderlerimizdir. Onlar›n ö¤retileridir.
Devrime onlar olmadan ama onlarla yürüyoruz. Bilincimizi onlar
ayd›nlat›yor...
ﬁehitlerimize devrim sözümüz
var, Day›m›za devrim sözümüz var.
Er ya da geç bu sözü yerine getirece¤imize and içiyoruz.” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan Adnan
Yücel'in “Sen Yürürsün” isimli ﬂiiri
okundu. Devrimin türkülerini söylemekten hiç yorulmayan Grup
Yorum da Day›’n›n mezar›
baﬂ›ndayd›.
Grup Yorum ad›na konuﬂan
Cihan Keﬂkek; “30 Mart-17 Nisan,
12 Temmuz ve 122 kahraman›n
destan› bizim sahiplendi¤imiz tarihimizdir. Bu yolda yitirdi¤imiz
Day›'m›z›n yan› baﬂ›nda söyleyece¤iz türkülerimizi” dedi.
Grup Yorum, ö¤rencileriyle bir-

likte Önderlerimiz, Mahirimiz,
Day›m›z için söylediler K›z›ldere
türküsünü. Ard›ndan Sen Olaca¤›z,
Bize
Ölüm Yok,
Hakl›y›z
Kazanaca¤›z marﬂlar› hep birlikte
söylendi.
Mezar baﬂ›nda yap›lan anma
sona erdikten sonra Halk Cepheliler
yine kortejler halinde Gazi
Cemevi'ne kadar sloganlarla yürüyerek eylemi burada sona erdirdiler.

‹stanbul Umuda Selama
Durdu
1 M a y › s M a h a l l e s i ’nde 11
Nisan günü “30 Mart – 17 Nisan
ﬁehitlerini
An›yor
Umudu
Büyütüyoruz” kapsam›nda bir
anma program› düzenlendi.
‹dil Tiyatro Atölyesi’nin, Ayﬂe
Nil Ergen, Ayﬂe Gülen ve Ayçe ‹dil
Erkmen ad›na yazd›¤› oyun sahnelenirken, izleyenler “ayn› bizi
anlat›yor, 1 May›s Mahallesi’nin
kuruluﬂ günlerini anlat›yor” diyerek
duygular›n› ve düﬂüncelerini ifade
ettiler. Oyunun sonras›nda sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Sultanbeyli'de;
Battalgazi,
Hamidiye ve Baﬂaran 4 pankart
as›ld›. Daha önce 30 Mart'tan
baﬂlay›p 9 Nisan'a kadar Battalgazi,
Baﬂaran, Hamidiye, Mimar Sinan,
Uzundere mahallelerinde kuﬂlamalar yap›ld›.
Sa r › ga zi'de; Demokrasi Caddesi, Merkez, Dörtyol, Nam›k Kemal
Caddesi ve Taﬂdelen'e toplam 5
pankart as›ld›.
G ü l s u y u'nda;Heykel, Sondurak,
Mustafa Bakkal Dura¤›, Gülsuyu
Köprüsü olmak üzere 4 pankart
as›ld›.
K a r t a l ' d a ; Cevizli-Tugayyolu
minibüs yolu üzerine, Kartal ‹mam
Hatip Lisesi karﬂ›s›, Kartal Endüstri
Meslek Lisesi karﬂ›s› minibüs yolu
üzerine toplam 3 pankart as›ld›.
Beykoz-Kavac›k'ta Rüzgarl›bahçe
dolaylar›na bir pankart as›ld›.
N u r t e p e ' d e; Sokullu Caddesinde, Güzeltepe'de Aﬂ›k Veysel'de
Kan Sokakta, Osmanpaﬂa taraf›nda

ve Çayan'da olmak üzere toplam 7
pankart as›ld›.
Mahallede 29 Mart'tan bu yana
30 Mart 17 Nisan ﬂehitleri ve
Umudun kuruluﬂ y›ldönümü için
kuﬂlamalar yap›ld›.
Al i b e ykö y ’de Cengiz Topel
Mahallesi, Karadolap Mahallesi ve
Sitelerde
bildiriler
da¤›t›ld›,
kuﬂlamalar yap›ld›.
K ü ç ü k a r m u t l u’da 30 Mart-17
Nisan ﬁehitler Haftas› bildirileri
da¤›t›ld› ve kuﬂlamalar yap›ld›. 5
Nisan-12 Nisan tarihleri aras›nda
kap›lar
çal›narak
“Ba¤›ms›z
Demokratik Sosyalist Türkiye’yi
Yaratmak için Sözümüz Var” bildirileri da¤›t›ld›. Yine ayn› tarihlerde
Küçükarmutlu’nun bütün sokaklar›na
kuﬂlamalar
yap›larak,
Day›’n›n ve Mahir’in kavga ça¤r›s›
yoksul
gecekondu
halk›na
ulaﬂt›r›ld›.
O k m e y d a n ›'nda, Dikilitaﬂ Park›'na 2 tane ve Muhtarl›k önü, Sibel
Yalç›n Park›, ﬁark Kahvesi, FSM
Caddesi, Yola¤z› Dura¤›'na olmak
üzere toplam 7 pankart as›ld›.
E s e n y u r t 'ta, Halk Cepheliler
Saadetdere Mahallesi'ndeki Pazaryolu, Depo Dura¤› üst geçidine ve
Haramidere Migros üst geçidine
pankartlar asarak umudu selamlad›lar.
G a z i M a h a l l e s i'nde; Dörtyol,
Mezarl›k, Köprü, Nalbur ve
Sondurak'ta 5 ayr› pankart as›ld›.
‹ k i t e l l i Caddesi ve Atatürk
Mahallesi’nde kuﬂlama yap›ld›;
Perﬂembe Pazar›’nda ve civar›nda
300 adet bildiri da¤›t›ld›.
Ba¤c›lar’da; Mevlana Caddesi,
Mahmutbey yol üzerine ve Ahmet
Kabakl› Caddesi 9.soka¤a pankartlar as›ld›.
11 Nisan günü sabah saatlerinde
Esenler Terazidere Park›’nda,
Bayrampaﬂa Sanayi Mahallesinde
ve Davutpaﬂa’ya ba¤l› bir parkta 3
pankart as›ld›.
Beﬂiktaﬂ'da, 30 Mart-17 Nisan
ﬁehitler Haftas› nedeniyle, Y›ld›z
caddesindeki Beﬂiktaﬂ ‹lkö¤retim
Okulu’nun duvar›na pankart as›ld›.
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A n k a r a : Mamak’taki anma 12
Nisan günü Tuzluçay›r 75. Y›l
Kad›n ve Gençlik Vakf›’nda
gerçekleﬂtirildi. Murat Metin’in
ba¤lamas› ile kat›ld›¤› anmada
“Çav Bella, Büyü, ﬁark›ﬂla,
K›z›ldere” gibi türkü ve marﬂlar
hep bir a¤›zdan söylendi¤i anma
sinevizyon gösterimi ile sona erdi.
Mamak,Keçiören, Yenimahalle,
Alt›nda¤ ve Çankaya mahallelerinde Halk Cepheliler beﬂ bin bildiri
da¤›tt›.
Tr a k y a : Halk Cepheliler,
Trakya'da 6-9 Nisan tarihleri
aras›nda Tekirda¤ merkez ve
Babaeski merkez de yapm›ﬂ olduklar› kuﬂlamalarla umudu ve ﬂehitlerimizi selamlad›lar.
B u r s a : Panay›r Mahallesi’nde 8
Nisan sabah› 5 ayr› yere Halk
Cephesi imzal›, “30 Mart–17 Nisan
Umudun Kuruluﬂunu Kutluyor
ﬁehitlerimizi An›yoruz”, “Cüret
Direniﬂ Savaﬂ Yaﬂas›n Önderimiz
Dursun Karataﬂ”, “Önderimiz
Mahir ve Day› Hedefimiz Devrimci
Halk ‹ktidar›” yaz›lamalar› yap›ld›.
Ayr›ca Panay›r, Vatan ve Teleferik
mahallelerinde binlerce kuﬂlama
yap›ld›. 11 Nisan günü, 30 Mart–17
Nisan ﬁehitleri Anma haftas›nda,
Gülnihal Y›lmaz'›n baﬂucunda bir
anma düzenledi.
12 Nisan günü Gemlik Halk
Cephesi Gemlik Haklar Derne¤inde
30 Mart-17 Nisan ﬂehitleri anma ve
umudun kuruluﬂunu kutlama program› düzenledi.
H a t a y : 2 Nisan'da Samanda¤
ilçesinin Kurtderes mahallesinde
200 bildiri 3, 6 ve 7 Nisan tarihlerinde Antakya'n›n Harbiye beldesinde 550 bildiri da¤›tan Halk
Cepheliler halk› umudun bayra¤›
alt›nda birleﬂmeye ça¤›rd›.
Hatay Halk Cephesi, Yusuf
Kutlu'nun mezar› baﬂ›nda 12 Nisan
pazar günü anma gerçekleﬂtirdi.
‹ s k e n d e r u n : 8 Nisan’da pankart asan Halk Cepheliler 11
Nisan’da ise Gültepe, Buluttepe

mahallelerinde ve ‹skenderun
merkezinde yaz›lama yapt›.
M e r s i n : 9 Nisan günü Mersin
merkezde Atatürk caddesinde pankart as›ld›. Ayn› akﬂam Pozcu ve
Demirtaﬂ mahallesinde kuﬂlama
yap›l›rken, 10 Nisan da Kazanl›
beldesinde 300 el ilan› da¤›t›ld›.
B u r d u r : Halk Cephesi, 12
Nisan günü Burdur’da Günay
Ö¤rener’in mezar› baﬂ›nda önderleri ve ﬂehitleri selamlad›.
A n t a l y a : 8 Nisan’da Sinan
mahallesinde 300 tane, 12 Nisan’da
K›ﬂlahan kapal› yolda 500 tane bildiri da¤›t›ld›. Gebizli Alt›nova,
K›z›lar›k
mahallelerinde
de
kuﬂlamalar yap›ld›.
Tr a b z o n : Halk Cephesi taraf›ndan Karadeniz Teknik Üniversitesi
içinde "Cüret, Direniﬂ, Savaﬂ, Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ" ve
"30 Mart- 17 Nisan ﬁehitlerimizi
An›yor Umudu Büyütüyoruz" yaz›lamalar› ve kuﬂlamalar› yap›larak
devrim ﬂehitleri selamland›.
Ç a n a k k a l e : 10 Nisan günü
Gençlik Derne¤i giriﬂimi bir anma
düzenledi. Anma ﬂanl› direniﬂlere
sahne olan Türkiye devrim tarihinin
anlat›ld›¤› sinevizyon gösterimi ile
baﬂlad›.
Gençlik
Derne¤i
giriﬂimi
çal›ﬂanlar›, faﬂizmin mücadelenin
yo¤unlaﬂt›¤› zamanlarda K›z›ldere,
77 1 May›s’›, 16 Mart Beyaz›t,
Maraﬂ gibi kitle katliamlar› gerçekleﬂtirdi¤ine, mücadeledeki durgunluklardan kaynakl› olarak asla umutsuzlu¤a düﬂülmemesi gerekti¤ine,
kurtuluﬂun sadece sosyalizmle
gerçekleﬂece¤ine vurgu yapt›lar.
‹ z m i r : 8 Nisan günü 30 Mart-17
Nisan ﬁehitler Haftas› dolay›s›yla
bildiri da¤›t›ld›. 12 Nisan günü
ﬁehitler Haftas› çerçevesinde mezar
ziyaretleri yap›ld›. Buca Kaynaklar
Mezarl›¤›’nda Gökhan Özocak'›n
mezar› baﬂ›nda yap›lan anma,
mezarl›k giriﬂinden mezara kadar
yap›lan yürüyüﬂle baﬂlad›.
Dersim: 8 Nisan akﬂam› emekçi
mahallelerinde umudumuzun kuruluﬂunu ve ﬂehitlerimizi selamlayan
yaz›lamalar yap›ld›.

Avrupa’da
ﬁehitlerimiz An›ld›
H o l l a n d a : Halk Cephesi, 30
Mart - 17 Nisan Devrim ﬂehitlerini
anma ve umudun kuruluﬂunu kutlama günleri çerçevesinde Hollanda'n›n Den Haag ﬂehrinde, 11 Nisan günü bir seminer düzenledi.
Seminer, Mahir'den Day›'ya uzanan ﬂehitlerimiz nezdinde, tüm
Türkiye ve dünya devrim ﬂehitleri
için yap›lan bir dakikal›k sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
Yap›lan konuﬂmada ilk defa 30
Mart-17 Nisan günlerinde ﬂehitlerimizi anarken, Day›’n›n da
an›ld›¤› ifade edildi. “30 Mart – 17
Nisan, art›k önderimizi de and›¤›m›z, dolay›s›yla ayn› zamanda önderimizin ö¤rettiklerini uygulamak, önderimizin bizlere verdi¤i
görevi yerine getirmek için daha
fazla cal›ﬂt›¤›m›z günler olmak
durumundad›r. Bunun sorumlulu¤unu taﬂ›yoruz” denilerek devam
eden seminerde mücadelenin devaml›l›¤›n›n ve geliﬂtirilmesinin
önemi vurguland›.
65 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer soru-cevap bölümü ile son buldu.
‹sviçre: Basel kentinde, Basel Kültür Merkezi'nde 29 Mart
günü, 30 Mart K›z›ldere katliam›
ve umudun kuruluﬂu y›ldönümü
nedeniyle bir anma ve kutlama etkinli¤i düzenlendi.
Yap›lan konuﬂmalarda, Mahir
Çayan ve yoldaﬂlar›n›n, K›z›ldere'de gösterdikleri direniﬂle Türkiye devrimine ve devrimci dayan›ﬂmaya katk›lar› anlat›ld›. K›z›ldere'nin bir yokoluﬂ de¤il Türkiye
devriminde bir milat oldu¤u vurguland›. Konuﬂma esnas›nda K›z›ldere'den bu güne kadar hareketin geliﬂimini anlatan sinevizyon
gösterimi yap›ld›. Anma, 30 Mart
ile ilgili yap›lan sohbetlerle sona
erdi.

A l m a n y a : Stuttgart kentinde, 12 Nisan günü Stuttgart Anadolu Kültür ve Sanat Evi'nde, Halk
Cephesi taraf›ndan 30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma ve
umudun kuruluﬂunu kutlama haftas› çerçevesinde bir anma düzenlendi.
Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan program, Halk Cephesi temsilcisinin
yapt›¤› bir konuﬂmayla devam etti.
“Bizim Day›m›z Dursun Karataﬂ” isimli sinevizyonun izlenmesinin ard›ndan, derne¤in müzik
grubunun seslendirdi¤i türküler ve
marﬂlarla program son buldu. Anmaya 50 kiﬂi kat›ld›.

Almanya

Av u s t u r y a

Av u s t u r y a :

Halk Cephesi
12 Nisan günü Avusturya'da bulunan Graz Anadolu Kültür Merkezinde 30 Mart-17 Nisan Devrim
ﬁehitlerini Anma ve Umudun Kuruluﬂunu kutlama haftas› çerçevesinde bir anma düzenlendi. 3 Nisan 2001’de yakaland›¤› kanser
hastal›¤› sonucu yaﬂam›n› yitiren
Mustafa Kuran'›n da an›ld›¤› anmada konuﬂan Halk Cephesi temsilcisi “Bu tarih Mahirlerle, Day›larla tüm kahraman ﬂehitlerimizle yaz›ld›, yaz›l›yor" dedi.
9 May›s'ta Viyana'da gerçekleﬂtirilecek "Umudun Türküsü"
gecesine kat›l›m ça¤r›s› yapt›¤›
anmaya 45 kiﬂi kat›ld›.

Hollanda

N ü r n b e r g : 12 Nisan günü
Nürnberg Halk Cephesi, 30 Mart17 Nisan ﬁehitleri anma ve umudun
kuruluﬂunu kutlama amac›yla Yenigün Kültür Merkezinde bir anma
düzenledi. Anmada okunan aç›klaman›n ard›ndan, Mahir Çayan’›n
“Adal›m” ﬂiiri okundu ve “Bizim
Day›m›z Dursun Karataﬂ” adl› sinevizyon gösterisi gerçekleﬂtirildi.

Nürnberg
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Trabzon'da Tutuklamalar
Trabzon polisinin 11 Nisan sabah› düzenledi¤i operasyonla evleri silahl›, kar maskeli özel timler
taraf›ndan bas›lan ‹smet Kurukafa,
Hasan To¤an, Çetin Güven, Banu
Özcan, Zeynep Gonca Karakoç,
Songül Öktem, Hasan Basri Y›ld›z
gözalt›na al›nd›lar.
Ayr›ca Zeynep Erdu¤rul ve Yeliz K›l›ç haklar›nda arama karar› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.

TAYAD’dan
Aç›klama

19
Nisan
2009
Say›:
10

F tipi hapishanelerde hak gasplar›n›n her geçen gün artt›¤›n› belirten TAYAD, Edirne F Tipi Hapishanesinde kalmakta olan Kemal Avc›’ya ailesi taraf›ndan gönderilen kot pantolonun; yap›lacak
olan üst aramalar› esnas›nda metal
detektörün sinyal verece¤i ve öncesinde kiﬂinin bu tür bir aramaya
karﬂ› ç›karak disiplin cezas› ald›¤›

Alibeyköy’de Keyfi
Gözalt›lar
Alibeyköy Saya Yokuﬂu’nda
“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›n›n afiﬂlerini asan Halk Cepheliler
gözalt›na al›nd›lar.
Müslüm Gönül
ve Kadir isimli
Halk
Cepheliler
kampanya afiﬂlerini
asarken polislerin
keyfi müdahalesiyle

Derne¤e Bomba
At›ld›
13 Nisan günü ‹zmir’in Do¤ançay Mahallesi’nde bulunan
Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤ine sald›r› düzenlendi. Yapt›klar› yaz›l› aç›klamada;
her koﬂulda mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Do¤ançayl›lar, “Derne¤imi-
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Gözalt›na al›nan 9
kiﬂi 14 Nisan’da Trabzon Emniyeti'nden Erzurum'a götürüldüler. Erzurum Adliyesi'nde savc›l›k ifadeleri ö¤len
saat 14.00 civar›nda baﬂlay›p geceyar›s› saat 00.00'a kadar sürdü. Gece ç›kar›lan nöbetçi mahkeme karar›yla saat 04.30'da gözalt›nda bulunanlar›n hepsi tutuklan›p, Erzurum
Kapal› Hapishanesi'ne konuldular.
Trabzon Haklar Derne¤i yaﬂa-

gerekçesiyle
verilmedi¤ini aç›klad›.
TAYAD’›n
aç›klamas›nda; “bizden de bu gerekçelere inanmam›z beklenmektedir… ‹nanm›yoruz; Çünkü Adalet
Bakanl›¤›’n› da, hapishane idarelerini de iyi tan›yoruz. Tutsaklar›n
haklar›n› gasp etmekteki pervas›zl›k bu boyuta gelmiﬂtir.” denildi.
karﬂ›laﬂt›lar. Polisin keyfiyetine
izin vermeyen Halk Cepheliler engelleme karﬂ›s›nda itiraz ettiler.
Çevrede bulunan insanlar›n da
toplanmas›yla kalabal›klaﬂan kitle
karﬂ›s›nda acizleﬂen polis y›¤›nak
yaparak sald›r›s›n› sürdürdü.
Yaklaﬂ›k bir saat süren tart›ﬂmalar›n ard›ndan iki Halk Cepheli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›nda da
polisin iﬂkencesine maruz kalan
Halk Cepheliler, ayn› gün serbest
b›rak›ld›lar.
zin suçu uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etmesi, Amerikan emperyalizmine karﬂ› olmas›,
mahalle halk›n›n haklar›na ve sorunlar›na sahip ç›kmas›d›r. ‹zmir
polisinin rahats›zl›¤› bundand›r.
Derne¤imize yap›lan bu sald›r›lar
bizleri haklar ve özgürlükler mücadelemizi engelleyemez. Bask›lar, sald›r›lar bizleri y›ld›ramaz.”
dediler

nan bask›lara karﬂ› 14
Nisan günü
dernek binas›nda bas›n toplant›s› düzenlenerek operasyon protesto edildi. De¤iﬂik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de
destek verdi¤i aç›klamaya aileler
de kat›ld›.

Art› ‹vmeden Eylem!
15 Nisan günü Art› ‹vme Dergisi
Ankara TMMOB ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› önünde “Yetkin Mühendislik Yönetmeli¤i”ne karﬂ› eylem
yapt›.
Ellerinde “‹ﬂsiz-Stajyer Olmayaca¤›z, Yetkin Mühendis Olmayaca¤›z, Mühendisiz Mimar›z Halkl›y›z
Kazanaca¤›z, Yetkin Mühendisli¤e
Hay›r” dövizleri olan ‹vme Dergisi
çal›ﬂanlar›na Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i de destek verdi.

Elaz›¤ Gençlik
Derne¤i
Giriﬂiminden Film
Gösterimi
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i giriﬂimi 11 Nisan günü film gösterimi
düzenledi.
Che’nin Kübaya ilk ç›k›ﬂ›ndan
itibaren Küba devrimine kadar
olan Gerilla savaﬂ›n› anlatan,
Che’nin devrim mücadelesindeki
komutanl›k vasf›n› ele alan Gerilla
filmi izlenildi. Gösterimden sonra
Küba devrim mücadelesi ve ülkemizdeki devrim mücadelesi üzerine konuﬂuldu. Film gösterimine 17
kiﬂi kat›ld›.

Devrimci Alevi Komitesi:

Dersim Topra¤› ‹hanete Kurak,
Yi¤itli¤e Yediverendir
Devrimci Alevi Komitesi, 13
Nisan’da yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile artan köy koruculu¤u dayatmas›n› kabul edenlerin, derhal ihanetten vazgeçmelerini istedi.
Dersim’in Dilini kültürünü
inanc›n› yasaklayan zamane yezidine faﬂizme karﬂ›, oluk oluk akan
kanlarla yaz›l› bir tarihe sahip oldu¤unu hat›rlatan Devrimci Alevi Komitesi devlet için bir isyan yata¤›
haline gelen Dersim’in alevi halk›-

Zonguldak ve
Bart›n'da Hanta
Virüsü
Zonguldak ve Bart›n'da 15 kiﬂi, fareden insana geçen Hanta virüsü taﬂ›d›klar› ﬂüphesiyle tedavi
alt›na al›nd›. Bart›n'da 2, Zonguldak'ta da 13 kiﬂi, son bir buçuk ay
içinde yüksek ateﬂ, bulant› ve
kusma ﬂikayetiyle hastaneye baﬂvurdu.
Muayenelerinde Hanta virüsü
bulgular›na rastlanan hastalar›n
kan örnekleri incelemeye al›n›rken, ço¤u Ankara'ya sevk edildi.

na ihanetin dayat›lmakta oldu¤unu
belirtti. “Dersim’de koruculuk dayat›lmakta, Alevi halka, kendi halk›na karﬂ› silah kuﬂand›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Pülümür, Hozat ve
Çemizgezek ilçelerinde atamas› yap›lan 277 köy korucusunun yar›ya
yak›n› alevidir. Alevi halk kendi
içinde ihanet tohumlar›n› ezecek,
bunlar›n yeﬂermesine izin vermeyecek kadar direniﬂçi bir tarihe sahiptir. Dostunu da düﬂman›n› da iyi bi-

Ümraniye Belediyesi’nin ilk icraat›
y›k›m oldu
14 Nisan günü sabah saat
04.30’da binlerce Çevik Kuvvet
polisleri iﬂ makineleri ile birlikte
Kocatepe Mahallesi’ne girdi.
Seçim sürecinde evlerinin üstüne bir kat daha ç›kan mahalle halk›na herhangi bir yasal bir uyar› yapmayanAKP’li belediye baﬂkan› Hasan Can seçim süreci sonunda, mahalleden a¤›rl›kl› olarak DTP’ye oy
verilmesine tepkisini evlerinin ikinci kat›n› sabah›n saat 04.30’unda
baﬂlar›na y›karak gösterdi.
Y›k›ma karﬂ› ç›kan çat›ﬂmalar
sonucunda mahalle halk›ndan
yar›m gün iﬂ b›rakma eylemi yapt›.
Dan›ﬂtay önünde bir araya gelen yarg› çal›ﬂanlar› ad›na yap›lan aç›klamada, “Eﬂit iﬂe eﬂit ücret verilmelidir. Yarg› hizmetleri
tazminat› günün koﬂullar›na göre
art›r›lmal› ve emekli maaﬂlar›na yans›t›lmal›d›r.
Yarg› emekçilerinin yemek, servis, lojman, kreﬂ
ve gündüz bak›mevi hizmetlerinden eﬂit olarak
yararland›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Yard›mc› hizmet-

BES Yar›m Gün ‹ﬂ B›rakt›
Büro Emekçileri Sendikas›’na
(BES) üye yarg› emekçileri, y›llard›r dile getirdikleri sorunlar›na çözüm bulunmad›¤›n› belirterek 14
Nisan günü Ankara ve ‹stanbul'da

lir. Tarih boyunca kendini katledenlerin yan›nda silah kuﬂan›p esas duruﬂa geçmez. Geçenlerde bizden
de¤ildir. Koruculu¤a bulaﬂanlar
geçmiﬂini unutanlard›r” diyen Devrimci Alevi Komitesi köy koruculu¤unu kabul edenlerin derhal ihanetten vazgeçmelerini istedi.

20’ye yak›n gözalt›
oldu¤u ve
çok say›da
kiﬂinin yaraland›¤› ö¤renildi. Sald›r›lar›nda pervas›zl›kta s›n›r tan›mayan polislerin copla yetinmeyip,
Kocatepe halk›na inﬂaat demiri ve
taﬂlarla vurduklar› görüldü.

19
Nisan
2009
Say›:
10

ler s›n›f›ndaki personele özel iﬂler
yapt›r›lmamal›d›r. 4-B ve 4-C statüsündeki personel kadroya al›nmal›d›r. ‹ﬂ güvencesini ortadan kald›rmay› amaçlayan kamu personel reformundan vazgeçilmelidir” denildi.
BES’in Beﬂiktaﬂ-F›nd›kl›’da bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ‹stanbul ‹l Müdürlü¤ü önünde gerçekleﬂtirdi¤i eylemde ise emekçiler, Sosyal Güvenlik Reformu'nun
bedelini ödemeyeceklerini belirterek, hükümete de acil önlemler almas› talebinde bulundular.
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Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
Lokmalar gitmiﬂ!
Bir lokma bir h›rka diyorlarm›ﬂ çok eskiden.
Ayetler, hadisler ve
bunlar›n mealleri mi de¤iﬂti acaba? Yoksa Tayyipler mi de¤iﬂti?
ﬁimdi Ta y y i p l e r ’ i n
y e n i ö ¤ r e t i l e r i : B i r v i l l a,
b i r t a y y a re ; e n l ü k s ü n d e n . . . Lokmalar gitmiﬂ,
ﬂimdi deveyi havuduyla
g ö t ü r m e k v a r.

Köpek derisinden
post, polisten dost
olursa,

‹ﬁTE BÖYLE OLUR

Baﬂtan beri böyleydiler
de, fazla dikkat mi çekmiyordu acaba?.. ﬁimdi lüks
ve sefahatta her gün biraz
daha ileri gidiyorlar. Dünyan›n en lüks iﬂ jetlerini
sat›n ald›r›yor, otel diye
saray yavrular›nda kal›yorlar.
ﬁimdilik, yiyin efendiler yiyin.. lokman›z› saym›yoruz, ama gününüzü
say›yoruz.

Yer, Van’›n Muradiye ilçesi. Tarih 12 Nisan Pazar.
Polis, halkla iletiﬂim kurmak için lise ö¤rencileriyle
ilçe stad›nda bir dostluk maç› yapar. Oyun s›ras›nda
H.G isimli bir ö¤renci arkadaﬂ›ndan K ü r t ç e “pas” isteyince polisin sald›r›s›na u¤rar. Araya giren di¤er ö¤renciler polisle tart›ﬂ›nca, polisler onlara da tekme, tokat
sald›r›rlar. 4 ö¤re n c i ya r a l a n › r. Yaral› ö¤renciler hastane yerine karakola götürü-

lerek gözalt›na al›n›rlar.
Böylece polis “Dostluk
maç›”nda ö¤rencileri hastanelik derecesinde dövüp gözalt›na alarak halkla iletiﬂim
kurman›n yeni bir örne¤ini
gösterir.
Hitler’in propaganda bakan› Göbels’e atfen söylenen bir söz vard› hani: “ kül tür laf›n› duyunca elim silah›ma gidiyor”...
Polisler de anlaﬂ›lan
“Kürtçe’yi duyunca elleri
silahlar›na gidiyor”... Maç
esnas›nda olduklar› için
yanlar›nda sald›r› silahlar›
bulunmay›nca da sorunu
tekme tokatla hastanelik
ederek çözmüﬂler...

"Bir karar alacaksak
önceden iyi düﬂünmeliyiz.
Karar ald›ktan sonra da
de¤iﬂtirmemeliyiz.”

BAM TELİ çizgiler

Kemal Askeri

Yarg›ya G üven-Me

“Zaten
1977’deki korkunç bilançodan sonra
(ertesi y›lki istisna) kayda de¤er bir 1
May›s olmad› Türkiye’de. 80’lerde tabii
yasakt›, ama yasak kalkt›ktan sonra
yap›lanlar da yasak savma tavr›n›n pek
ötesine geçmedi.” (Murat Belge, 6
May›s 2007, Radikal)

Vural Savaﬂ demiﬂ ki:
“Korkunç bir durumla karﬂ› karﬂ›yay›z, vatandaﬂ art›k ‘yarg›ya güveniyoruz’ gibi ﬂeylerle kendilerini aldatmas›nlar.”
Do¤ru olmas›na do¤ru da, bu sadece
ﬂimdi için de¤il, bu ülkede hep geçerliydi. Vural Savaﬂlar’›n hukukçu cüppesini taﬂ›d›klar› zamanda da.....

‹stim a rkadan g elmiyor!
Eskiﬂehir Ankara aras›n› 1 saat 20
dakikada alan H›zl› Tren yavaﬂlat›ld›.
ﬁimdi ayn› yolu 2 saatte katediyor.
Çünkü, yeterli haz›rl›¤›n, altyap›n›n
yap›lmad›¤› raylarda büyük ölçüde deformasyon saptanm›ﬂ.
BTS geçti¤imiz haftalarda bunlara
dikkat çekmiﬂ ama hükümet kulak
asmam›ﬂt›.
H›zl› Tren Müdür Yard›mc›s› yazd›¤› raporda ﬂöyle diyor: “Yolda yer yer
deformasyonlar oluﬂtu. Yeni aç›lm›ﬂ olmas› sebebiyle dinamik tren kuvvetlerine karﬂ› hatt›n ne gibi tepkiler verece¤i
henüz bilinmemektedir. ”
Ne tepkisi verirse versin can›m,
AKP “takdir-i ilahi” der geçer.....

‹lker ve ﬁefik'e
Özgürlük
Fransa cezaevlerinde 10 ayd›r
keyfi bir ﬂekilde tutulan ‹lker Alcan ile ﬁefik Sar›kaya için, Fransa'n›n Blois ﬂehrinde
özgürlük ça¤r›s› yap›ld›.
9 Haziran 2008'den bu yana tutsak olan ‹lker ile
ﬁefik hakk›nda suç teﬂkil edecek hiç bir delil olmamas›na ra¤men hala cezaevinde tutulmaktad›rlar. Tek
suçlar› Türkiye faﬂist rejimine karﬂ› olmakt›r.
11 Nisan günü yap›lan bildiri da¤›t›m›na 2’si
Özgürlük Komitesi, 2’si Anti-Kapitalist Partisi üyesi 4
kiﬂi kat›ld›. Toplam 200 tane bildiri da¤›t›ld›.
Özgürlük Komitesi çal›ﬂanlar› her hafta cumartesi
günleri Blois'nin merkezinde kurulan pazarda özgürlük talebinde bulunacaklar›n› duyurdular.

Viyana’da Dergi Da¤›t›m›
Avusturya’n›n Viyana ﬂehrinde 3 Nisan’da Halk Gerçe¤i’nin 10. say›s› ile 13 Nisan Pazartesi günü Yürüyüﬂ dergisinin 177. say›s›n›n tan›t›m ve da¤›t›m› yap›ld›.
3 Nisan Cuma 10.Viyana’da yap›lan Halk Gerçe¤i
tan›t›m› 2 saat sürerken, Paskalya nedeniyle tatil olan
13 Nisan Pazartesi ise Yürüyüﬂ okurlar› taraf›ndan
piknik alan› olarak kullan›lan
Tuna Nehrinin kenar›nda gerçekleﬂtirilen tan›t›m 4 saat sürdü.
Ayr›ca halk›n 9 May›s’ta Viyana’da gerçekleﬂtirilecek ”Umudun Türküsü” gecesine davet edildi¤i tan›t›mlarda toplam
25 dergi sat›ﬂ› gerçekleﬂti.

Sanatç› Dostlar›m›za Baﬂar›lar

Bahara Merhaba

Belçika’da BAHKEM'liler 11 Nisan günü Türkiyeli sanatç›lar›n haz›rlad›¤› resim sergisini ziyaret etti.
Anadolu yaﬂant›s›n›n ve ›rkç›l›¤a karﬂ› çizgilerin
a¤›rl›kta oldu¤u tablolar Belçika'n›n Liege ﬂehrinde
sergileniyor. 13 gün sürecek serginin ressamlar›n›n
aras›nda Türkiye'den gelen sanatç›lar›n yan›nda BAHKEM'li sanatç›lar da var.
"BAHKEM'den sanatç› dostlar›m›za baﬂar›lar" yaz›l› çiçekle sanatç›lara deste¤ini sunan dernek çal›ﬂanlar› herkesi sergiyi ziyarete ça¤›r›yor...

Hamburg Halk Cepheliler, 12 Nisan günü düzenledikleri piknik ile “Bahara Merhaba” dedi.
Piknikte yap›lan sohbetlerde, birlik ve beraberlik
içinde olman›n güzellikleri ve gereklilikleri üzerinde
duruldu.
Hep birlikte yenilen yeme¤in ard›ndan çeﬂitli oyunlar oynand›, ﬂark› ve türküler söylendi. 18 Nisan'da,
“ﬁehitleri Anmak, Önderleri Selamlamak ve Umudu
Büyütmek” için yap›lacak olan meﬂaleli yürüyüﬂe ça¤r›lar›n da yap›ld›¤› pikni¤e yaklaﬂ›k 70 kiﬂinin kat›ld›.

“girdi, gördü, ç›kt›”
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Bu tür manevralar halk› kand›rmaktan baﬂka
birﬂey de¤ildi. AKP lideri Erdo¤an’›n Hakkari konuﬂmas›nda “Tek devlet, tek mil let.
tek bayr a k ” vurgusu yapmas› TRT ﬁeﬂ’in
nas›l bir oyun oldu¤unu gösteriyordu zaten.
Ama düzenden beklentileri olanlar, siyasi
bir köre dönüﬂürler, göremezler bu ç›plak gerçekleri. Ancak kendi deneylerini yaﬂad›klar›nda
farkederler. Baz›lar› onu da farketmez. Bu anlamdad›r
ki, tüm küçük-burjuva ayd›n, sanat çevreleri için Rojin’in yaﬂad›¤› deneyimden al›nacak dersler vard›r. Amerika veya AB emperyalizminin, AKP’nin gündeme getirdi¤i her türlü manevraya “demokratikleﬂme” diye sar›lanlar, emperyalizmin ve oligarﬂinin her durumda s›n›fsal ç›k a rlar› yla hareket etti¤ini unutmamal›d›r.
Kürt halk› diye bir derdi olmayanlar›n, Kürt halk›n›n
diline kültürüne katk›da bulunmas› mümkün müdür?
Rojin 3 ay› aﬂk›n ancak dayanabildi, istifa etti. Ama
ders ç›karak çok farkl› bir ﬂeydir. Umuyoruz ki, ﬂu veya bu ﬂekilde düzen içinde düzenin sahiplerine alet
olanlar, bu dersi al›rlar.

Peki DERS Alacaklar M›?
AKP’nin Kürt halk›n› asimilasyon ve dejenerasyon
çemberine sokmak için gündeme getirdi¤i TRT ﬁeﬂ’e
alet olan sanatç›lardan biri de Rojin’di. Rojin, geçen
hafta TRT ﬁeﬂ’den ayr›ld›¤›n› aç›klad›.
Yapt›¤› aç›klamada “girdim, gördüm, ç›kt›m” diyerek ﬂunlar› vurguluyordu Rojin: “Benim programla ilgili yapt›¤›m önerilerim hiçbiri kabul edilmedi. Yay›na
girdi¤imde kiminle konuﬂaca¤›m› neyi konuﬂaca¤›m›
bilmiyordum, diyordu. Progr a mlar›ma suçlu, ban a
po t a n siyel suçlu olarak bak›yorlard›.”
Oligarﬂik devleti tan›yanlar için, TRT ﬁeﬂ’teki herkesin karﬂ›s›na bunlar›n ç›kaca¤›n› tahmin etmek zor
de¤ildi. Ama düzenin sunduklar› onlara cazip gelmiﬂ ve
bu gerçe¤i görmemekte ›srar etmiﬂlerdi.
Buras› Türkiye idi. Burada demokrasi yoktu. Demokrasinin olmad›¤› bir yerde demokratik ad›mlar›n
at›lmas›, ulusal sorunun çözülmesi sözkonusu de¤ildi.
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Grup Yorum 9-12 Nisan tarihleri aras›nda Dersim ve Malatya’da
dinleyicileriyle buluﬂtu. 9 Nisan
günü Ovac›k’ta yap›lan konseri 11
Nisan Dersim, 12 Nisan Malatya
konserleri takip etti.
Ovac›k' ta verilen konser öncesi
sevenleriyle Balk›z Cafe'nin önünde buluﬂan Grup Yorum son albümleriyle ilgili Ovac›kl›lar’›n sorular›n› yan›tlad›. Yaklaﬂ›k 110 kiﬂinin
kat›ld›¤› söyleﬂi s›ras›nda Ovac›kl›lar’›n Grup Yorum'a olan yo¤un ilgileri görülmeye de¤erdi. Karﬂ›l›kl›
sohbetlerle devam eden söyleﬂi

konserde buluﬂma temennisiyle son
buldu.
Ovac›k Belediye Dü¤ün salonunda yap›lan konserde Halk Cephesi ad›na yap›lan konuﬂmada halk›n yoksullu¤unun gerçek nedenlerinden, krizin bedelinin nas›l halk›n
üzerine y›k›ld›¤›ndan, Munzur'da,
siyanürlü alt›n arama ile yap›lmak
istenen 8 tane baraja karﬂ› örgütlü
bir tutum sergilemenin öneminden
bahsedildi. Konuﬂma daha sonra
önümüzdeki 1 May›s'›n ne kadar
önemli oldu¤u ve herkesin 1 May›s'
ta Halk Cephesi saflar›nda alanlara
ça¤r›lmas›yla son buldu.
S›k›l› yumruklarla,
çekilen halaylarla son
bulan konsere yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi kat›ld›.
Konserin ertesi günü Ovac›kl›larla birlikte Munzur Gözelerine yap›lan ziyaretten
sonra Dersim Merkezde yap›lacak konser için Grup Yorum
Ovac›k'tan ayr›ld›.
11 Nisan Cumartesi günü Dersim Kapa-

l› Spor Salonunda yap›lankonserde de önce Halk
Cephesi ad›na bir konuﬂma
yap›larak Dersimin sorunlar› ve birlikte mücadelenin
önemi vurguland›.
“Türküler susmaz halaylar sürer" anonsuyla sahneye ç›kan Grup
Yorum Dersimliler’e coﬂkulu bir
konser verdi.
Baﬂ e¤meyen türküleriyle Grup
Yorum 12 Nisan günü son olarak
Malatya’da bir konser verdi. Renkli Dü¤ün Salonu’nda yap›lan konserde, 1 May›s’ta alanlara ç›kma
ça¤r›s› yap›ld›. Okunan ﬂiirler ve
mesajlar›n ard›ndan Grup Yorum
sahneye ç›kt›. Türkülere baﬂlamadan önce ﬂehit aileleri taraf›ndan
Grup Yorum’a karanfiller verildi.
Konser boyunca yeni albümünden ve eski albümlerinden seçme
türküler söyleyen Yorum mücadeleyi K›z›ldere’den al›p bu günlere
kadar taﬂ›yan Day› için “Sen Olaca¤›z”; halklar›n düﬂman› Amerika’ya karﬂ›, salonda bulunan yüzlerce insanla birlikte “Defol Amerika” marﬂlar›n› söyledi.
800 kiﬂiye konser veren Grup
Yorum Cemo’yu söylerken k›z›l
bayraklar eﬂli¤inde sahnede yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. At›lan sloganlar, alk›ﬂ ve z›lg›tlar, halaylar eﬂli¤inde süren konser Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›yla sona erdi.

