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YYaaflfl››yyoorrllaarr 1 MMAYIS 
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Dersim’in Pertek ilçesine ba¤l›
Ard›ç Köyü Karabay›r Mezras› ile Al-
t›nçevre Köyü yak›nlar›nda 4 May›s
1994’te umudun gerillalar›yla jan-
darma ve özel tim aras›nda çat›flma
ç›kt›. 15 saat süren çat›flmalar so-
nunda Serpil YILMAZ ve Ayten Yük-
sel KELEfi flehit düfltü.

Tokat Zile ilçesi Karfl›yaka Köyü’ndendi. Karadeniz
Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisli¤i ö¤rencisi ve
TÖDEF’li idi. ‹stanbul’da 1 May›s gösterilerine kat›ld›ktan
sonra, 2 May›s 1993’te Trabzon’a dönerken geçirdi¤i
trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

MMeehhddii AALLKKAANN

Devrimci Hareket’e gönül vermifl bir emekçiydi. Esenler
Halk Meclisi Giriflimi üyesi olan Ahmet Özdemir, 1 May›s
1998’de Cephe saflar›ndayd›. 1 May›s’ta polis sald›r›s›n-
da yaralanmas›ndan sonra bunal›ma girerek 5 May›s
1998 günü hayat›na son verdi.

AAhhmmeett ÖÖZZDDEEMM‹‹RR

6 May›s 1980’de ‹stanbul Haydarpafla Teknik Ö¤-
retmen Okulu’nda Deniz Gezmifller için düzenlenen anma
s›ras›nda jandarman›n açt›¤› atefl sonucu katledildi. 1963
do¤umlu Serap, DEV-GENÇ saflar›ndayd›.

SSeerraapp fifi‹‹MMfifiEEKK

Ayten YYüksel KKELEfiSerpil YYILMAZ

Ankara Dikmen’de bir evde kufla-
t›lan dört devrimciydiler. 4 May›s
1992’de, kuflatma alt›nda tereddüt-
süz direndiler. Çat›flmalar sonunda
Solmaz Karabulut ve Fikri Kelefl evde
flehit düflerken, Halil Atefl ve Ali Y›l-
maz kuflatmay› yar›p çat›flmay› so-
kaklarda sürdürerek flehit düfltüler. 

Halil ATEfi, 1960 Sivas Zara do-
¤umluydu. Devrimci mücadeleyle 12
Eylül öncesinde tan›flt›. 1988’de dev-
rimci harekete kat›ld›. 

Solmaz KARABULUT, 1965 Bal›-
kesir Bigadiç do¤umluydu. Okul y›lla-
r›nda bafllad›¤› mücadelesine ö¤ret-

menli¤inde de devam etti. 1989’da tutsak
düfltü. 

Fikri KELEfi, 1969 y›l›nda ‹stanbul Ça¤layan’da do¤du. Aslen Sivasl›’yd›lar.
1989’da mücadeleye kat›ld›. Gecekondu mahallerinde çal›flmalar yapt›. 

Ali YILMAZ, 1971 Kastamonu do¤umluydu. Devrimci hareket içinde mahalli
bölge çal›flmalar› içinde yer ald›.

Solmaz KKARABULUTHalil AATEfi

Ali YYILMAZFikri KKELEfi

66 MMaayy››ss 11997722’de An-
kara’da idam edilen ‹nan,
Gezmifl ve Aslan,
1960’lar›n sonlar›nda ge-
liflen mücadelenin içinde
yeralan, önder nitelikle-
riyle öne ç›kan devrimci-
lerdi. Bu mücadele içinde
önlerine devrim hedefini
koyduklar›nda, devrimi
gerçeklefltirmek için
gençlik örgütlenmesinin
ötesine geçerek, devrimci
bir cüretle Türkiye Halk
Kurtulufl Ordusu’nu olufl-
turup silahl› mücadeleye
bafllad›lar. 

12 Mart cuntas› koflul-
lar›nda tutsak düfltüler.
Mahir Çayan ve yoldaflla-
r›, onlar›n idam edilmesi-
ni önlemek için Ünye ra-
dar üssündeki üç ‹ngiliz
ajan›n› kaç›r›p bu eylem
içinde K›z›ldere’de flehit
düflerken, Deniz, Yusuf ve
Hüseyin de 6 May›s
1972’de Ankara Merkez
Kapal› Cezaevi avlusun-
da idam edildiler. 

Üç devrimci, dara¤aç-
lar›nda son nefeslerinde
halk›n kurtulufl mücadele-
sine ba¤l›l›klar›n› ve
inançlar›n› hayk›r›rken,
tarihe flu ça¤r›y› b›rakt›-
lar: ""BBüüttüünn YYuurrttsseevveerrlleerr::
fifieerreeffssiizz yyaaflflaammaakkttaannssaa
flfleerreeffllee ööllmmeekk,, yyaallvvaarrmmaakk
yyeerriinnee zzoorraa bbaaflflvvuurrmmaakk,,

bbaaflflkkaass››nnaa ddee¤¤iill kkeennddiinnee vvee kkeennddiinn ggiibbii oollaannllaarraa ggüü--
vveennmmeekk,, nneerreeddee vvee nnaass››ll oolluurrssaa oollssuunn,, hhaaiinnlleerree bbooyyuunn
ee¤¤mmeemmeekk ppaarroollaamm››zzdd››rr..”” 

Bugün Marksist-Leninistlerin önderli¤indeki anti-em-
peryalist, anti-oligarflik mücadelede, onlar›n ça¤r›s›na
verilen tek devrimci cevap olmaya devam ediyor.

Hüseyin ‹NAN

Yusuf ASLAN

Deniz GEZM‹fi

‹rlanda Kurtulufl Ordusu (IRA) ön-
derlerindendi. IRA ve ‹NLA'n›n tutsak
üyelerinin hapishanelerdeki tek tip el-
bise ve tecrit uygulamalar›na karfl› bafl-
latt›klar› açl›k grevinde, Boby Sands 5
May›s 11981’de, direniflin 66. gününde
flehit düfltü. Sands, açl›k grevini sürdü-
rürken yap›lan seçimlerde parlamento
üyeli¤ine seçilmifl, fakat ‹ngiltere hükü-
meti bunun üzerine tutsaklar›n seçilme
hakk›n› da ellerinden alm›flt›. Bu dire-
niflte toplam ON ‹rlandal› yurtsever fle-
hit verildi.

Boby SANDS

Gelece¤iz ve 

zaptedece¤iz
Yine ggelece¤iz!
Kentin yyoksul ssemtlerinden
Fabrikalar›ndan ookullar›ndan 
dökülerek yyollara
ak›n aak›n ggelece¤iz.. 

Yine ggelece¤iz!
Ony›llar›n hhasretiyle
yan›p ttutuflan yyüre¤imizin
gö¤üs kkafesini pparçalayarak 
Ve ssoluk ssolu¤a
koflar aad›m ggelece¤iz

Yine ggelece¤iz!
‹flci, öö¤renci, mmemur
Kad›n eerkek
Genç yyafll›

Her ddilden
her ddinden
yurdun ddört bbir yyan›ndan 
Toplan›p ggelece¤iz...

Yine ggelece¤iz!
Ayaklar›m›z› yyere vvura vvura
ve aayak ttak›m›n›n ssesiyle
titreterek yyeri ggö¤ü
Bayraklar›m›z› ddalgaland›rarak 
Dilimizde een ccoflkun mmarfllar
ve ssloganlarla ggelece¤iz

Yine ggelece¤iz!
‹hanet kkap›lar›n› kk›rarak
Dikti¤iniz eengelleri bbir bbir aafla-
rak 
etraf›m›za öörülen ddemirden
tecriti
da¤›tarak ggelece¤iz

Gelece¤iz!

Ad›m aad›m
Gelece¤iz 
ak›n aak›n
Ça¤laya çça¤laya 
Ço¤ala çço¤ala ggelece¤iz
Dalc›lar’la ggelece¤iz
Ve ddünyan›n bbütün 
Kardefl mmeydanlar› ggibi
Gelecek vve..
Ve sseni zzaptedece¤iz. 

Bekle bbizi TTaksim
Bekle bbizi 11 MMay›s AAlan›m›z

‹lk Devrimci Sol dergisi, Day›’n›n önderli¤i ve yönetiminde 1980 y›l›-
n›n Mart’›nda yay›nlanm›flt›. Kapa¤›nda orak çekiçli amblem olan der-
gi, büyük heyecan yaratm›flt›. Sonraki Devrimci Sol dergilerinin hemen
tamam›nda da Day›’n›n do¤rudan denetimi, yönlendirmesi söz konu-
suydu. Devrimci Sol’un 20. say›s›, Day›’n›n flehit düflmesinden sonra
yay›nlanan ilk Devrimci Sol dergisi olma özelli¤ini tafl›yor. 
Dergide, devrimci hareketin Day›’yla özdeflleflmifl tarihinin çeflitli dö-
nemleri, ideolojik politik boyutlar›yla tarihsel bir bak›fl aç›s›yla ele al›-
n›yor, bu tarihin bugün için yükledi¤i görevler ortaya konuluyor. Dergi-
de bunlar›n d›fl›nda, yoksulluk, silahlanma, örgütlenme gibi çeflitli bafl-
l›klarda yaz›lar da yeral›yor. 

20.
Say›s›
Ç›kt›
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Türkiye devrimci hareketi ad›na,
ülkemiz emekçileri ad›na, so-

mut bir tarihsel kazan›m›n coflkusu-
nu ve gururunu tafl›yoruz bugün.
Yaklafl›k 30 y›ll›k bir mücadeleydi
bu; 1 May›s’› yasaklad›klar›, unut-
turmay› denedikleri, içini boflaltma-
ya çal›flt›klar› dönemleri geçtik;
alanlara ç›kman›n iflkenceye al›n-
makla, kurflunlanmakla özdefl hale
getirildi¤i günleri yaflad›k. Bunlara
ra¤men büyük bir irade ortaya koy-
duk. 23 Nisan 2009 günü, 2009 1
May›s›ndan bir hafta önce,
TBMM’de kabul edilen yasa, 30
y›ll›k irademizin, kararl›l›¤›m›z›n
sonucudur. 1 May›s’› resmi tatil ilan
eden bu yasa, 1 May›slar’a iliflkin
devrimci politikan›n tarihsel kaza-
n›m› ve bu politikan›n do¤rulu¤u-
nun tarihsel kan›t›d›r.

Baflta iflçiler, köylüler, memurlar
olmak üzere, tüm emekçilerin,

tüm halk›m›z›n, her kesimiyle Tür-
kiye solunun bu tarihsel kazan›m›n
ertesinde coflkuyla, kendine güven-
le ataca¤› yeni ad›m bellidir: 1 Ma-
y›slar konusunda 30 y›ld›r nas›l bir
irade ve kararl›l›k sergilenmiflse, 1
May›s mücadelesini o do¤rultuda
sürdürmek...

2009 1 May›s›nda irade ve karar-
l›l›¤›n ad›, 1 May›s Alan›’na sa-

hip ç›kmak olacakt›r. 1 May›s’› ka-
zand›¤›m›z gibi, 1 May›s Alan›’n›
da kazanabiliriz. 

Hep vurgulad›¤›m›z gibi, 1 Ma-
y›s Alan› kavgas›, sadece bir

alan meselesi de¤ildir. Emekçiler
aç›s›ndan kkaazzaann››llaaccaakk,, oligarfli aç›-
s›ndan kkaayybbeeddiilleecceekk olan yaln›zca
bir alan da de¤ildir. 

1May›s Alan›’n›n kazan›lmas›,
haklar ve özgürlükler mücadele-

sinde bir mevzi kazan›lmas›d›r. 1

May›s Alan›’n›n kazan›lmas›, mü-
cadelede ›srar›n, kararl›l›¤›n belirle-
yici öneminin görülmesidir; düflü-
nün, 31 y›l önce gasbedilen bir hak-
k›n›zdan 31 y›l boyunca vazgeçmi-
yor ve onu yeniden kazan›yorsu-
nuz! 1 May›s Alan›’n›n kazan›lma-
s›, haklar›n söke söke al›nabilece¤i-
ne dair, uzun zamand›r emekçilerde
zay›flayan bir inanc›n yeniden güç-
lendirilmesidir. Bu inanc›n güçlen-
mesi ise, yeni mevzilerin kap›s›n›n
aç›lmas› demektir... Hat›rlay›n, da-
ha bir y›l önce, Baflbakan, Tak-
sim’in 1 May›s’a aç›lmas› için veri-
len militanca mücadele karfl›s›nda
“ayaklar bafl olursa...” demiflti. 1
May›s Alan›’n› kazand›¤›m›zda
ayaklar bafl olmayacak belki, ama
ayaklar gerçekten de büyük bir güce
sahip olduklar›n› ve bir gün “bafl”
olabileceklerini görecekler. Bütün
bunlar›, tek bir güne, tek bir eyleme
dayand›rm›yoruz elbette. Bir güne
ve bir alana “sihirli” bir anlam yük-
leyecek de¤iliz. Bütün bu mücadele
ve mücadelenin çeflitli sonuçlar›, bir
sürecin sonucu olacakt›r.   

‹flte bütün bu nedenlerle, devrimci,
ilerici, demokrat, tüm güçler, bu

y›l›n 1 May›s›nda, tüm güçleriyle 1
May›s Alan›’n› kazanma hedefine
yönelmelidirler. Türkiye çap›nda
tek bir merkezi 1 May›s düflüncesi-
ni bugüne kadar kabul etmemifl
olanlar, güçlerini Anadolu’nun çe-
flitli flehirlerinde 1 May›slar’› kutla-
maya yo¤unlaflt›ranlar, bunu yeni-
den de¤erlendirmelidirler. 1 May›s
Alan›’n› kazanman›n tarihsel ve si-
yasal anlam›, görmezden geline-
mez. 

Bugün Türkiye solunun çok bü-
yük bölümü, belli bafll› ilerici

iflçi memur konfederasyonlar›, 1

May›s’›, tarihsel 1 May›s Alan›m›z
olarak ad› konulan Taksim’de kutla-
mak konusunda hemfikirdir. Fakat,
bu hheemmffiikkiirrllii¤¤ii bboozzaann çeflitli güçler
de var. Bunlar›n bafl›nda Türk-‹fl ve
Hak-‹fl geliyor. Bunlar›n d›fl›nda,
devrimcilerin önderli¤indeki bu mi-
litan mücadelenin böyle bir kazan›-
ma ulaflmas›n› hazmedemeyen re-
formistler, “iflçicilik” ad›na, Türk-‹fl
sa¤c›l›¤›n›n kuyru¤undan kopama-
yanlar, grupçuluktan gözlerini ka-
rartanlar da 1 May›s’› bölmeye en
az›ndan “aday” durumundalar. 

Taksim d›fl›nda herhangi bir ala-
na baflvuru yapmak, baflka bir

alanda kutlama yapmak, 1 May›s’›
bbööllmmeekkttiirr,, kimse bunu savunamaz.
Türk-‹fl, Hak-‹fl veya EMEP veya
baflkalar›, her kim ki 1 May›s’› böl-
meye soyunursa, bunun tarihi so-
rumlulu¤unun alt›nda kalacakt›r. ‹s-
ter gerici düzen sendikalar›ndan, is-
ter sol’dan, kim ve her ne gerekçey-
le olursa olsun Taksim d›fl›nda bafl-
ka bir alana baflvuru yapanlar, ikti-
dar›n manevralar›na ve sald›r›lar›na
zemin haz›rlam›fl olurlar. Türk-‹fl’in
herkesten ayr› Taksim’e baflvuru ya-
p›p, daha bafltan “izin verilmezse
Kad›köy’de kutlayaca¤›z” diyerek
herkesi Kad›köy’e ça¤›ran aç›kla-
malar yapmas›, polise, iktidara ma-
nevra alan› sa¤layan, Taksim’e ç›k-
mak isteyen güçleri “yasad›fl›” ko-
numa düflürerek s›k›flt›rmak isteyen
bir anlay›fl›n ifadesidir. 1 May›s’›
bölen her politika, 1 May›s Alan›
üzerindeki yasa¤›n sürmesine güç
verir. 

Oligarfli 1 May›slar’› bölmek
için bu manevralara geçmiflte

de çok baflvurdu, bu do¤rultuda
Türk-‹fl’i, Hak-‹fl’i hatta MGK poli-
tikalar›na yedeklendikleri süreçler-
de ilerici sendikalar› bile kulland›.
Hiçbir sendika bu oyuna gelmeme-

11 MMaayy››ss’’›› BBööllmmeenniinn TTaarriihhsseell SSoorruummlluulluu¤¤uu
AA¤¤››rr,, 11 MMaayy››ss AAllaann››’’nn›› KKaazzaannmmaann››nn

TTaarriihhsseell OOnnuurruu BBüüyyüükkttüürr...... 
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lidir. Konfederasyon merkezlerinin
1 May›s’› bölen politikalar›, hiçbir
ilerici sendika taraf›ndan kabul edil-
memelidir. 

Daha önceki çeflitli y›llarda oldu-
¤u gibi, yine Türk-‹fl’e yedek-

lenmeyi düflünenler varsa, onlar da
yeniden düflünmelidirler. 1 May›s-
lar’› kazanan tarih hat›rland›¤›nda,
o tarihin gösterdi¤i tek bir sonuç
vard›r: 1 May›slar’da do¤ru yerde
olmak istiyorsan›z, devrimcilerden
uzaklaflmay›n, çünkü 1 May›s taktik
ve politikalar›nda gelece¤iniz yer
ve politika, yine devrimcilerin yan›-
d›r. 1 May›slar’da geçmiflte Türk-
‹fl’in peflinde sürüklenenler, yeniden
devrimcilerin yan›na dönmek zo-
runda kald›lar. 1 May›s’ta Türk-
‹fl’in pefline tak›l›p Kad›köy’e git-
meyi düflünenler varsa, Abide-i
Hürriyet kapan›na dönmeyi düflü-
nenler varsa, yeniden düflünmelidir. 

1May›s› kazand›k, 1 May›s Alan›-
n› da kazanabiliriz; bu kazan›m,

halk›m›z›n, emekçilerin mücadele-
sine ivme kazand›racak bir kazan›m
olacakt›r. Oligarfliyle çat›flmadan
kaçanlar, mücadelenin önünü aça-
maz. Baz›lar›, o alanda verdi¤imiz
flehitleri unutturmak istiyorlar; çün-
kü o flehitlerin verilmesinde kendi
sorumluluklar› da var. fiehitleri ve
sorumluluklar›n› unutturmak için, o
alan› da gündemlerine almak iste-
miyorlar. Ama biz flehitlerimizi
unutamay›z.  

‹ki y›ld›r 1 May›s Alan›’na ç›k›l-
mas›n› engellemek için sald›r›yor

oligarfli. Yine bedeller ödüyoruz.
Hiçbir konuda böyle militanca bir
mücadelede yeralmayan, tarihlerin-
de böyle bir mevzi mücadelesinin
örne¤i olmayanlar, mücadele kaç-
k›nl›klar›n› örtbas etmek için dev-
rimcileri ““aallaann ffeettiiflfliizzmmii”” ile elefl-
tirmektedirler. Ki buna elefltiri de-
mek de fazlad›r. 

Alan fetiflizmi nakarat›n› tekrar-
layanlardan bir Evrensel yazar›

flöyle diyor: “Öyle bir pat›rt› yap-
maktad›rlar ki, en temel s›n›f ger-
çekleri bile gürültüye getirilmekte-
dir.” (Evrensel, ‹hsan Çaralan, 20
Nisan 2009) Yaz›k! Kendisini ko-
münist olarak nitelendiren bir yaza-

r›n emekçilerin, sendikalar›n, dev-
rimcilerin 1 May›s kavgas›n› ““ppaa--
tt››rrtt››”” olarak adland›rmas›, en hafif
deyimle apolitikliktir. Bu mücadele
pat›rt› de¤ildir. O meydanda yatan
ölülerimiz pat›rt› de¤ildir. Elinde
tafllarla düflen Dalc›lar, “pat›rt›” ya-
parken düflmediler. 

Reformistlerin, pasifizmlerini
perdelemek ve savunmak üzere

klifleleflmifl kavramlar› vard›r. “Pro-
vokasyon teorisi” bunlardan biridir.
Ne zaman ki resmi veya sivil faflist
teröre karfl› mücadele yükselir, bu
cenahtan da devrimci eylemleri pro-

vokasyon olarak gören teoriler orta-
l›¤a yay›l›r, bu arada kendileri de
“aman provokasyona gelmeyelim”
diyerek köflelerine çekilip ortal›¤›n
durulmas›n› beklerler. Provokasyon
teorisi, onlar›n ffaaflfliizzmmllee ççaatt››flflmmaakk--
ttaann kaç›fl›n›n teorisidir.. Bu teorile-
rin bir baflkas›, “kitleler haz›r de-
¤il”, “kitleler bunu istemiyor”,
“kitlelerin gündeminde yok”... diye
say›s›z çeflidi üretilebilen “kitle”leri
kendi pasifizmlerine kalkan yapan
teoridir. Savunduklar› düpedüz kitle
kuyrukçulu¤udur. Fakat sanmay›n
ki, kitleler aya¤a kalkt›¤›nda da kit-
lelerin kuyru¤unda olacaklar? Ha-
y›r, mesela, Gazi ayaklanmas› gibi
dönemlerde kitle kuyrukçulu¤una

ara verip, kitleleri yat›flt›rmaya yö-
nelirler. Onlar kitlelerin en geri e¤i-
limlerinin kuyrukçusudurlar. 

1May›s konusunda da yine ayn›
söylemle ç›k›yor karfl›m›za re-

formizm: “Ama s›n›f›n gerçe¤i ta-
mamen baflkad›r; s›n›f›n en önemli
haklar› büyük bir tehdit alt›ndad›r.”
Tecrite karfl› 122 flehit verilirken de
“s›n›f›n gündemi baflka” diyordu
ayn› kalemler. Peki o s›n›f, o dönem-
lerde o gündeme iliflkin ne yapt›? Bu
sat›rlar›n yazarlar›, tecriti gündemle-
rine almay›p “s›n›f›n gündemine ta-
bi olarak” neler yapt›lar? Bunlar bi-
zim ilk kez sordu¤umuz sorular de-
¤il. Reformizmin bu sorulara bir ce-
vab›n›n olmad›¤›n› da biliyoruz.
Tekrar sormaktaki amac›m›z fludur:
Bu taktik ve politikalar, iflçi s›n›f›
mücadelesini ileri mi götürdü?.. Bu-
gün geçmifli de kapsayacak flekilde
1 May›s politikalar› konusunda da
sorulmas› gereken budur. 

Devrimcilerin önderli¤indeki 1
May›s mücadelesi, sürecin

önünü açan, kitlelere güven veren,
moral veren, onlar› e¤iten ve bilinç-
lendiren ve neticede tarihsel bir ka-
zan›m elde eden bir mücadele olur-
ken, sar› sendikac›l›¤›n, reformiz-
min 1 May›s politikalar›, sonuç ya-
ratmayan, emekçilere, halka, müca-
deleye bir fley katmayan politikalar
olarak geçtiler tarihe. Hükümsüz
hükmündedir ortak o politikalar;
kazanan devrimci politikalard›r. 

Siz ne derseniz deyin, genel ola-
rak Türkiye solu, tarihini unut-

mayan emekçiler, Taksim’in önemi-
nin, anlam›n›n fark›ndad›rlar. Re-
formizme ra¤men bafllat›lan 1 Ma-
y›s Alan›’n› zaptetme kavgas›, yine
reformizmin d›fl›nda sürmektedir.
Eninde sonunda 1 May›s Alan›’n›
kazanaca¤›z ve bugün yan çizenler,
“alan fetiflizmi” diye teori yapanlar,
o zaman ç›k›p gelecekler kazand›¤›-
m›z alana. 

Emekçiler, yoldafllar, halk›m›z;
flimdi zaman, 1 May›s Alan›’n›

kazanmak için yönümüzü Taksim’e
dönüp, coflkuyla, kararl›l›kla yürü-
mek zaman›d›r. 

Devrimci, ilerici, demokrat, tüm
güçler, bu y›l›n 1 May›s›nda, tüm

güçleriyle 1  May›s Alan›’n›
kazanma hedefine yönelmelidir-

ler. Türkiye çap›nda  tek bir
merkezi 1 May›s düflüncesini
bugüne kadar kabul etmemifl

olanlar, güçlerini Anadolu’nun
çeflitli flehirlerinde 1 May›slar’›

kutlamaya yo¤unlaflt›ranlar, bunu
yeniden de¤erlendirmelidirler. 1

May›s Alan›’n› kazanman›n
tarihsel ve siyasal anlam›,

görmezden gelinemez.
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‹flsizlik, açl›k, yoksulluk,
sefalet herkesi ad›m ad›m
içine çekerek büyüyor. 10
milyona yak›n insan›m›z
açl›k, 40 milyonun üzerin-
de insan›m›z yoksulluk s›-
n›r›n›n alt›nda yaflam
mücadelesi veriyor. AKP
iktidar› ise sadakaya muhtaç etti-
¤i hhaallkk››nn ssoorruunnllaarr››nn›› görmek bir
yana adeta yyookk ssaayy››yyoorr.. AKP için
varsa-yoksa kendi iktidar› ve te-
kelci burjuvazi. Tekellerin krizi
için “tedbir” üstüne tedbir al›n›r-
ken, halk için; “sosyal patlama”
korkusuyla “bask›, fliddet ve te-
rör” tedbirlerinden baflka bir fley
düflünmüyorlar. Haklar, özgürlük-
ler, demokrasi sadece kendileri
için. Halk›n taleplerini dile getir-
mesi bile yasak. AKP iktidar›, sis-
teme, iktidarlar›na muhalif tüm
kesimleri sindirmek istiyor. 

Susmayal›m SSinmeyelim!
1 May›s alanlar› gücümüzü

birlefltirdi¤imiz yerlerdir. Her ke-
simden halk›n gücünü gösterdi¤i
alanlard›r. ÜÜrreettiimmddee emekçileri
ili¤ine kadar emen, bbööllüüflflüümmddee
onlar› yok sayan patronlar›n sö-
mürüsüne, bask›s›na, zulmüne
boyun e¤meyelim. GGüüççllüü OOllaann
BBiizziizz,, BBiizz MMiillyyoonnllaarr››zz!! 1 May›s
alan›nda sorunlar›m›z›, talepleri-
mizi, öfkemizi, inançlar›m›z› hay-

k›ral›m. Y›llard›r bize yasaklad›k-
lar› 1 May›s Alan›’m›z› zapt ede-
lim, 1977 ve sonraki y›llarda kat-
lettikleri arkadafl›m›z›n hesab›n›
soral›m.

‹‹fifiÇÇ‹‹LLEERR!! Günde onbinin
üzerinde iflçi iflini kaybediyor. Ya-
r›n iflini kaybeden siz olabilirsiniz,
bu yak›n›n›zdaki bir ihtimaldir;
patronlar ekonomik krizi, iflsizler
ordusunu, çal›flanlara karfl› tteehh--
ddiitt olarak kullan›yor. Bu tehditle
bir çok iflyerinde ücretler afla¤›ya
çekildi. Yar›n yeni IMF program›-
n›n uygulanmaya bafllanmas›yla,
bo¤az›m›za biraz daha sar›lacak-
lar. Ç›kartt›klar› yasalarla var
olan k›smi haklar›m›z da gasp
ediliyor. ‹fl güvencemiz, örgütlen-
me hakk›m›z fiilen elimizden al›-
n›yor. ‹flimize, ekme¤imize, gele-
ce¤imize, onurumuza sahip ç›k-
mak için, bize açl›¤›, sefaleti, zul-
mü reva görenlerden hesap sor-
mak için 1 May›s’ta gücümüzü
birlefltirelim. 1 May›s Alan›’n›
zapt edelim.

MMEEMMUURRLLAARR!! ‹ktidar me-

murlar› zekat’a muhtaç hale getir-
di. Ek ifl, ek gelir olmadan kimse
geçinemez durumda. Y›llard›r
sahte sendika yasas›yla oyalan›-
yoruz, haklar›m›z için alanlara
ç›kt›¤›m›zda s›rt›m›zda coplar,
tazyikli sular eksik olmuyor. Eme-
¤imizle çal›fl›yoruz, onurumuzla
yaflamak istiyoruz diyorsak,
Grevli, Toplu Sözleflmeli Sendika
hakk›m›z› istiyorsak 1 May›s’ta, 1
May›s Alan›’nda olal›m.

EEMMEEKKLL‹‹LLEERR!! Y›llarca çal›-
fl›p eme¤inizi verdiniz. Ancak
devlet sizleri s›rt›nda bir yyüükk gibi
görüyor. Y›llarca sizden emeklilik
için kesilen primlerinizi bile, ma-
afl olarak vermek zoruna gidiyor.
‹ktidarlar, çal›flanlar› mezarda
emekli etmek isterken, emekli
olanlardan da bbiirr aann öönnccee kkuurrttuull--
mmaakk istiyor. Verdi¤i emekli maa-
fl› bunun kan›t›d›r. Bunca y›ll›k
eme¤inizden sonra yaflamak için
ikinci bir iflte çal›flmak zorunda
kal›yorsunuz, ancak bu iflsizlikte
ikinci bir ifl bulmak da art›k
mümkün de¤il. K›sacas› sistem
emeklileri her durumda ölüme
terk ediyor. 1 May›s’ta 1 May›s
Alan›’nda olal›m ve hayk›ral›m:
YYaaflflaammaakk hhaakkkk››mm››zz!! Can›m›za
kastedenlerden hesap soral›m.

KKÖÖYYLLÜÜLLEERR!! Eskiden fle-
hirlerde yaflayan insanlar iflsiz de
kalsa köyünü bir güvence olarak
görürdü. Art›k b›rakal›m flehirde-
kilere güvence olmay›, en büyük
yoksullu¤un ve iflsizli¤in yafland›-
¤› yerlerden biri haline geldi köy-
ler. Hayvanc›l›k çoktan bitirildi,
tar›m h›zla tasfiye ediliyor. Gübre-
si, tohumu, mazotu, ilac› derken
kald›r›lan ürün masraflar› karfl›la-
m›yor. Bugün 1 May›s alan›nda
en çok bulunmas› gereken ke-
simlerden biri de sizsiniz. Sesinizi

Alan›’na

Sorunlar›m›z›, Taleplerimizi, Öfkemizi, ‹nanc›m›z›, 
1 May›s Alan›’na Tafl›yal›m! 

Açl›¤a, Sömürüye, Katliamlara, Emperyalizme Karfl› 
1 May›s Alan›’na Ç›kal›m!

‹flçiler, köylüler, memurlar, ö¤renciler, 
ayd›nlar, esnaflar, avukatlar, mühendisler,
doktorlar, iflsizler, ev kad›nlar›...
Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez
her milliyetten ve inançtan 

Tüm Halk›m›z;
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Kazand›k!



tüm emekçilerin sesine kat›n.

YYOOKKSSUULL GGEECCEEKKOONN--
DDUULLUULLAARR!! ‹‹fifiSS‹‹ZZLLEERR!! Aç-
l›¤›n, iflsizli¤in, yoksullu¤un so-
nuçlar›n› as›l yaflayanlar sizlersi-
niz. Bafl›n›z› sokmak için yapt›¤›-
n›z iki göz evinizi bafl›n›za y›k›-
yorlar. Devlet nezdinde ço¤un-
lukla potansiyel ““tteerröörriisstt”” olarak
görülüyorsunuz; polis bask›s›, te-
rörü eksik olmuyor mahalleleri-
nizden. 1 May›s’ta gücümüzü bir-
lefltirelim ve 1 May›s Alan›’ndan
hayk›ral›m: ‹‹flflssiizzlliikk,, yyookkssuulllluukk
kkaaddeerriimmiizz ddee¤¤iillddiirr.. ‹nsanca yafla-
mak istiyoruz. Bizi, iflsizli¤e, açl›-
¤a, yoksullu¤a mahkum edenler-
den, mahallelerimizde terör esti-
renlerden, evimizi bafl›m›za y›-
kanlardan hesap soral›m.

GGEENNÇÇLLEERR,, ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹--
LLEERR!! E¤itimi sat›l›k bir meta ha-
line getirip, üniversite kap›lar›n›
yoksul halk çocuklar›n›n yüzüne
kapatanlardan, üniversiteleri bili-
min de¤il, her türlü gerici düflün-
cenin boy verdi¤i yerler haline ge-
tirenlerden, bilimi tekellerin hiz-
metine sokanlardan, düflünmemi-
zi, örgütlenmemizi engelleyip
gençli¤i apolitiklefltirenlerden,
aç›lan soruflturmalarla e¤itim
hakk›m›z› gasp edenlerden hesap

sormak için, gücümü-
zü, 1 May›s’ta 1 May›s
Alan›’nda emekçi halk›-
m›z›n gücüyle birleflti-
relim.

EE SS NN AA FF LL AA RR ,,
ZZ AA NN AA AATT KK AA RR --
LLAARR!! Sürekli tekelle-
rin ç›karlar›n› koruyan
politikalar nedeniyle
yüzbinlerce esnaf iflas
etmifl, kepenk kapat-
m›flt›r fakat iktidar›n
umurunda bile de¤ildir.
Üstelik bir de “onlar ifli-
ni bilmeyenler” diye
“beceriksizlikle” suçla-
n›yor. 1 May›s’ta, 1
May›s Alan›’nda yeriniz emekçi-
lerle omuz omuza alanlarda ol-
makt›r. Bu kez kkeeppeennkklleerriimmiizzii
hesap sormak için kapatal›m. 

AAYYDDIINNLLAARR,, DDOOKKTTOORR--
LLAARR,, MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLLEERR,,
AAVVUUKKAATTLLAARR,, ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM
ÜÜYYEELLEERR‹‹!!.... Bu düzen, namus-
lu, onurlu, halk›n›n yan›nda olan
ayd›n›n› katleden, hapislere atan,
özgürce üretmenin önünde engel
olan bir düzendir. Bu düzen; bilgi-
ye, e¤itime, meslek onuruna de-
¤er vermeyen bir düzendir. ‹nsan-
lar›n› iflsiz b›rak›p üretme, halka
hizmet etme imkan› tan›mayan,
tekellere köle yapan bir düzendir.
Düzenin önümüze koydu¤u iki
yol vard›r. Bunlardan birisi, tteekkeell--
lleerree,, ssiisstteemmee kkuull kkööllee oollmmaakk,, ki-
flili¤ini, onurunu satmakt›r. ‹kinci
yol, bu düzene karfl› tüm emekçi-
lerle gücümüzü birlefltirerek mü-
cadele etmektir. Ayd›nlar, her
meslekten serbest meslek sahip-
leri olarak, 1 May›s’ta Taksim
Alan›’nda birleflen halk›n gücüne
gücümüzü katal›m. 

AAlleevvii SSüünnnnii,, KKüürrtt,,
TTüürrkk,, AArraapp,, LLaazz,, ÇÇeerrkkeezz
ddee¤¤iiflfliikk mmiilllliiyyeettlleerrddeenn vvee
iinnaannççllaarrddaann,,TTÜÜMM HHAALLKKII--
MMIIZZ!! Oligarflik düzen resmi ›rk,
resmi dil, resmi din, hatta resmi
mezhep d›fl›nda kalan tüm halk-
lar›n ulusal kimliklerini, inançla

r›n› inkar ve asimilasyon üzerine
kurulmufl bir devlettir. Hiçbir hal-
k›n bu düzen içinde inançlar›yla,
kimli¤iyle yaflamas› mümkün
de¤ildir. “Kürt aç›l›m›”, “Alevi
aç›l›m›” gibi manevralar›n hepsi
aldatman›n oyalaman›n biçimle-
ridir. Tek çaremiz; oligarfliye kar-
fl› özgürlük mücadelesini daha
da yükseltmektir. 1 May›s’ta 1
May›s Alan›’nda halklar›n birlikte
kurtuluflu için güçlerimizi birlefl-
tirelim!

HHAALLKKIIMMIIZZ!! Bize reva gö-
rülen iflsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu-
¤un, sefaletin, iflkencelerin, bas-
k›n›n, zulmün tek sorumlusu em-
peryalistler ve iflbirlikçi iktidar-
lard›r. Bunlar, tüm halk›n düfl-
manlar›d›r. ‹nsanca yaflamak
için, sadakaya, onursuzlu¤a
mahkum olmamak için, bunlara
karfl› mücadele etmeliyiz. 1 Ma-
y›s Alan›’nda yükselecek her se-
sin bu mücadeleyi güçlendirece-
¤ini bilmeliyiz. 

1 May›s Alan›, tüm halk ke-
simlerinin sesini, gücünü birlefltir-
di¤i yerdir. Orada, hep birlikte
olal›m. Oradan ba¤›ms›zl›¤a, de-
mokrasiye, sosyalizme yürüye-
lim. 

““BBeenn oollmmaassaamm nnee oolluurr””
ddeemmeeyyiinn!! BBeenn oolluurrssaamm,,

sseenn oolluurrssaann,, hheerrkkeess oolluurr--
ssaa,, bbüüyyüükk,, yyeenniillmmeezz,, yy››kk››ll--

mmaazz bbiirr ggüüçç oolluurruuzz ddiiyyee
ddüüflflüünnüünn.. 

HHaallkk››nn iirraaddeessiinnii kkaabbuull
eettttiirrmmeekk iiççiinn,, bbüüyyüükk bbiirr

ggüüçç oollmmaall››yy››zz.. 
ZZuullmmee ddiirreenneebbiillmmeekk,,

ssöömmüürrüüyyee dduurr ddiiyyeebbiillmmeekk
iiççiinn,, bbüüyyüükk bbiirr ggüüçç

oollmmaall››yy››zz.. VVee iiflflttee bbuu
yyüüzzddeenn,, sseenn,, ssiizz,, hheeppiimmiizz,,

oorraaddaa oollmmaall››yy››zz!! 

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

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

7

Say›:
11

26
Nisan
2009



Kardefller, yoldafllar, dostlar›-
m›z; eme¤in kavgas›nda burjuvazi-
ye bir darbe vurmak, haklar›m›z›
söke söke alacak gücü kazanmak,
devrim bayra¤›m›z› yükseltmek için 

1 May›s’ta, ‹stanbul’a 1 May›s
Alan›’na, 

1 May›s Alan›’nda Halk Cephesi
bayra¤› alt›na ça¤›r›yoruz. 

NEDEN HHALK CCEPHES‹? 

ÇÇünkü 11 MMay›s’ta ddevri-
min vve ssosyalizmin kk›z›l

bayra¤› aalt›nda yyürüyece¤iz.
Bu bayrak; iflçi, köylü, memur, es-
naf, tüm emekçilerin, her milliyet-
ten, her inançtan tüm halklar›n ger-
çek ve tek kurtulufl bayra¤›d›r. Bu
bayrak, tüm dünyan›n, tüm insanl›-
¤›n tek kurtulufludur. Emperyaliz-
min dünya hakimiyetini ilan etti¤i
son 20 y›ll›k süreçte bir kez daha
görülmüfltür ki, kkaappiittaalliizzmm;; dünya
halklar›na açl›k, yoksulluk ve zu-
lümden baflka bir fley vermemifltir
ve veremez. 

HHaallkk CCeepphheessii,, karfl›-devrim
rüzgârlar›n›n en güçlü esti¤i zaman-
larda, tarihin sonunu ilan edenlere
ra¤men, sosyalizmin de¤erlerinden
uzaklaflarak emperyalizmle uzla-
flanlara ra¤men, çok büyük bedeller
pahas›na da olsa sosyalizmin bayra-
¤›n› en yükseklerde dalgaland›rma
onuruna sahip olmufltur. Devrim ve
sosyalizmde ›srar ederek, emperya-
lizme ve oligarfliye karfl› mücadele-
yi yükselterek karfl›-devrim rüzgâr-
lar›n› tersine çevirmekte dünya ça-
p›nda bir rol oynam›flt›r. Halk Cep-
hesi, tek bafl›na da kalsa bu bayra¤›
kurtulufla kadar tafl›yacak olan hare-
kettir. 

HHalk CCephesi bbir kurtu-
lufl vvaadidir. ‹flçi, köylü,

tüm emekçilerin, her milliyetten her

inançtan tüm halklar›n kurtuluflunu
sa¤layacak tek yol, halk›n kendi
devrimci iktidar›d›r, sosyalizmdir.
Bunun yolunu açacak tek yol ise,
devrimden baflka bir fley de¤ildir. 

HHaallkk CCeepphheessii,, hiçbir koflulda,
hiçbir dönem devrim iddias›ndan,
iktidar hedefinden sapmam›flt›r.
Halk Cephesi, her koflulda halk›,
devrimi, sosyalizmi savunman›n
ad›d›r. 

HHalk CCephesi bbir kurtu-
lufl hhareketidir. Bugün

hiç kimse ba¤›ms›z bir ülke oldu¤u-
muzu iddia edemez. Topraklar›m›z
emperyalistlerin askerleri taraf›n-
dan aç›ktan iflgal edilmemifl görün-
se de, ekonomik, askeri, siyasi an-
laflmalarla ülkemiz emperyalizmin
yeni-sömürgesi yap›lm›flt›r. Açsak,
yoksulsak, milyonlarcam›z iflsizsek,
faflizm alt›ndaysak, iflte bu ba¤›ml›-
l›¤›n sonucudur. HHaallkk CCeepphheessii,, em-
peryalizme karfl› bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn ha-
reketidir. Halk Cephesi, ssöömmüürrüü--
ddeenn kkuurrttuulluuflfluunn hareketidir. Halk
Cephesi, tüm halk kesimlerinin en
temel, en meflru, en demokratik
haklar›n› bask›yla, terörle, zulümle
gasp eden faflist iktidarlara karfl› ddee--
mmookkrraassii mücadelesinin ad›d›r.
Halk cephesi, emekçileri KIRINTI-
LARA raz› etmeye çal›flanlara karfl›,
ttüümm ddüünnyyaayy›› iisstteeyyeenn bir hareketin
ad›d›r. 

11May›s, ppolitik oolarak
emekçilerin ttüm ddünyay›

zapt eetme vve ffethetme eeylemi-
dir. 1 May›slar; ödenen bedellerle,
emekçilerin ve sosyalistlerin karar-
l›l›¤›yla, devrime yürüyüflün, kurtu-
luflun, sosyalizmin simgesel müca-
dele günlerinden biri haline geldi.
Bunun içindir ki, oligarfli 1 Ma-
y›s’larda terör estirdi, katliamlar
yapt›, y›llarca yasaklad› alanlar›
emekçilere. 1 May›s’› özüne uygun

olarak kutlamak
için alanlara ç›k-
makta ›srar
eden devrim-
cilere karfl›
sar› sendika-
c › l a r › n ›
d e v r e y e
soka rak
emekçi-
leri sa-
lonla-
r a

h a p s e t -
meye çal›flt›lar. 1 Ma-

y›s’lar› özünden sapt›r-
mak, içini boflaltmak istedi-

ler. Ancak hiçbir politikalar› ifle ya-
ramad›. Ne alanlar› zapt etmemizi
engelleyebildiler, ne de içini boflal-
tabildiler. Alanlar› devrim mücade-
lesinde bir mevzi olarak söke söke
kazand›k.

HHalk CCephesi, 11 MMay›s’›
kazanan ççizginin aad›-

d›r. 1 May›slar ne reformistlerle, ne
icazetçi sendikal anlay›flla, ne onla-
r›n kuyru¤undan kopamayan opor-
tünistlerle kazan›ld›.1 May›slar
devrimcilerle, devrimcilerin do¤ru
taktik ve politikalar›yla kazan›lm›fl-
t›r. Devletin her türlü terörüne ra¤-
men ad›m ad›m inatla, sab›rla, ›srar-
la, kararl›l›kla her türlü bedel göze
al›narak, atefl çemberleri alt›nda yü-
rünerek 1 May›slar’›n alanlarda
kutlanmas› meflrulaflt›r›ld›. Oligar-
flinin katliamlar›, infazlar›, gözalt›
ve iflkenceleri, yasaklar› hiçbir dö-
nem eksik olmad›. ‘88’de Öztürk
Acari ve Salih Kul’u, ‘89’da Meh-
met Akif Dalc›’y›, 93’de U¤ur Ya-
flar K›l›ç ve fiengül Y›ld›ran’›,
96’da Dursun Odabafl, Hasan Al-
bayrak ve Yalç›n Levent’i flehit ver-
dik. Binlercemiz gözalt›na al›nd›,
iflkencelerden geçirildik, fakat hiç-

11 MMAAYYIISS’’TTAA 
HHAALLKK CCEEPPHHEESS‹‹ SSAAFFLLAARRIINNDDAA 

BB‹‹RRLLEEfifiEELL‹‹MM!! 

Say›:
11

26
Nisan
2009

8

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

1 May›s’› 
Kazand›k!



bir fley alanlara ç›kmam›za engel
olamad›. 1 May›s’›n meflrulu¤unu,
yasall›¤›n›, alanlar› böyle kazand›k. 

Halk CCephesi, hhaklar› ssöke
söke aalman›n aad›d›r. Oligarfli,
hiçbir fleyi kendili¤inden bahfletmi-
yor. Geçen y›l “1 May›s yasal tatil
günü olursa flu kadar trilyon zarar
ederiz” diyorlard›. Bugün 1 May›s’›
yasal tatil günü ilan etmek zorunda
kald›lar. Bu, 20 y›ld›r sürdürdü¤ü-
müz difle difl bir mücadele sonucun-
da bir hakk›n teslim edilmesidir. 

fiimdi hedefimiz flehitlerimizin
kan›yla k›z›llaflan 11 MMaayy››ss AAllaann››--
mm››zz›› kazanmakt›r, 1 May›s alan›m›-
z› onbinlerle doldurmakt›r. 

DDaahhaa bbüüyyüükk kkaazzaann››mm--
llaarr iiççiinn,, ddaahhaa bbaaflflkkaa

zzaaffeerrlleerr iiççiinn vvee nniihhaaii zzaaffeerr
iiççiinn HHaallkk CCeepphheessii ssaaffllaarr››nnddaa
bbiirrlleeflfleelliimm.. Halk Cephesi, milli-
yetler, inançlar temelinde de¤il, her
milliyetten, her inançtan tüm halk›,
ss››nn››ffssaall tteemmeellddee birlefltiren bir ha-
rekettir. Çünkü hangi milliyet ve
inançtan olursa olsun, tüm halk›n
gerçek anlamda kurtuluflu halk›n
kendi iktidar› olan sosyalizmdedir.
Halk Cephesi halk›n devrimci ikti-
dar› için mücadele etmektedir.
Halklar ancak halk›n iktidarda oldu-
¤u bir sistemde kendi kimliklerini
özgürce ifade edebilir, inançlar›n›
yaflayabilir. Bunun için Türk, Kürt,
Laz, Arap, Çerkez, Boflnak, Gürcü,
Alevi Sünni, herkesi ça¤›r›yoruz
saflar›m›za. 

‹flçileri çça¤›r›yoruz; egemen-
ler, iflçi s›n›f›n›n tüm kazan›mlar›n›
gasp etmeye çal›fl›yor. ‹flten at›lma-
larla, sendikas›zlaflmaya, kölelik
ücretine, raz› olmam›z›, ses ç›kart-
mamam›z› istiyorlar. Buna raz› ol-
mak kendi gelece¤imizi kendi elle-
rimizle karartmakt›r. Buna elbette
raz› olmayaca¤›z fakat bütün mese-
le, bunlara karfl› nas›l mücadele
edece¤imizdir. ‹cazetçi, devletçi
sendikalar, parlamenterist reformist
örgütler, bu mücadeleyi veremezler.
Bu, bugüne kadar yeterince kan›t-
lanm›flt›r. Haklar›m›za, eme¤imize

ancak örgütlü mücadeleyle ve mili-
tan, direniflçi bir anlay›flla sahip ç›-
kabiliriz. Devrimci bir iflçi hareketi,
devrimci bir sendikal anlay›fl› güç-
lendirmeliyiz. Devrimci sendikac›-
l›k anlay›fl›n›n savunucular› Halk
Cephesi’nde vard›r. Bir çok iflçi di-
renifline önderlik eden Devrimci ‹fl-
çi Hareketi, Halk Cephesi’nin bir
parças›d›r. Bunun için Halk Cephe-
si’ne ça¤›r›yoruz. 

Memurlar› çça¤›r›yoruz; me-
murlar, kölelik zincirlerini 1990’la-
r›n bafl›ndan itibaren difle difl bir
mücadele sonucunda k›rm›fllard›r.
Elbette bu zincir de reformist anla-
y›fllarla de¤il, bedel ödemeyi göze
alan Devrimci Memur Hareketi’nin
öncülü¤üyle k›r›lm›flt›r. Kölelik zin-
cirlerini k›ran memur hareketinin
öncüleri Halk Cephesi kortejinde-
dir. Memurlar›, Halk Cephesi korte-
jine; Devrimci Memur Hareketi saf-
lar›na ça¤›r›yoruz.

Köylüleri çça¤›r›yoruz; em-
peryalist tekellerin dayatmas›yla ta-
r›m› tasfiye eden, çiftçiyi açl›¤a,
yoksullu¤a, topraks›zl›¤a mahkum
eden iflbirlikçi AKP iktidar›na karfl›
1 May›s’ta alanlarda sesimizi yük-
seltmek, hesap sormak için, yoksul
topraks›z köylüleri, küçük üreticileri
Halk Cephesi saflar›na ça¤›r›yoruz.

Emeklileri çça¤›r›yoruz; onca
y›ll›k eme¤inin karfl›l›¤› olarak açl›-
¤a ve ölüme mahkumiyeti kabul et-
memeniz için ça¤›r›yoruz. Halk
Cepheli emekliler, “Demokrasi mü-
cadelesinden emekli olunmaz” di-
yerek eme¤ine, onuruna, sahip ç›-
kan emeklileri, Halk Cephesi safla-
r›na ça¤›r›yorlar.  

‹flsizleri çça¤›r›yoruz; tekeller
kendi krizlerinin faturas›n› biz
emekçilere ç›kartmak istiyor. ‹flsiz-
lik her geçen gün büyüyor. Onbin-
lerce emekçi çolu¤uyla çocu¤uyla
açl›¤a mahkum ediliyor. ‹flsizlik,
umutsuzluk, çaresizliktir; fakat e-
mekçiye umutsuzluk yasakt›r. HHaallkk
CCeepphheessii uummuudduunn ssaaffllaarr››dd››rr.. Tüm
ezilenler için orada mutlaka bir
umut vard›r. 

Ö¤rencileri çça¤›r›yoruz; ül-
kemiz devrim mücadelesinde, mili-
tanl›¤›yla, kararl›l›¤›yla, cüretiyle
faflizme karfl› direniflleriyle önemli
bir rolü olmufltur ö¤renci gençli¤in.
Dev-Genç ise ö¤renci hareketinin
öncüsüdür. Gençli¤in mücadele ve
direnifl tarihiyle ad› özdeflleflen
Dev-Genç, Halk Cephesi saflar›n-
dad›r. Tüm gençlerimizi Dev-
Genç’imizin yan›na, Halk Cephesi
saflar›na ça¤›r›yoruz. 

Yoksul ggecekondulular› çça-
¤›r›yoruz; halk› sadakalara mah-
kum eden AKP iktidar›, seçimler
geçti¤i günden beri evlerimizi bafl›-
m›za y›k›yor. Bu, ony›llard›r hep
ayn› olmufltur. Zenginler orman ara-
zilerine kaçak villalar›n› dikerken
sesini ç›kartmayan iktidarlar, yok-
sulun bir göz kondusunu bafl›na y›k-
m›flt›r. Halk Cephesi, ony›llardan
beri devletin dozerine, kepçesine,
polisine, jandarmas›na, zab›tas›na,
arazi mafyas›na karfl› yoksul kondu-
lular›n yan› bafl›nda olmufltur. Halk
Cephesi, evi bafl›na y›k›lan, aya¤›
gecekondular›n çamuruna bulaflan
mazlumlar›n hareketidir. 1 May›s’ta
Halk Cephesi kortejinde gücümüzü
gösterelim onlara.

ZZafere kkadar yürümek
için HHalk CCephesi ssafla-

r›nda bbirleflelim! 1 May›s’lar
egemenlere karfl› birlefltirdi¤imiz,
gücümüzü gösterdi¤imiz önemli bir
gündür. Ancak biz yaln›z B‹R
GÜNLÜ⁄ÜNE de¤il, bir mücadele
ömrü için, zafere kadar yürüyüfl için
Halk Cephesi saflar›na ça¤›r›yoruz.
Çünkü hepimiz biliyoruz ki, bu kav-
ga uzun süreli bir kavgad›r. Gerçek
kurtuluflumuzun yolu bu kavgada-
d›r, bu kavga Halk Cephesi saflar›n-
dad›r. Bunun için sizi gerçek kurtu-
lufla, Halk Cephesi saflar›na ça¤›r›-
yoruz.

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

Taksim Alan› 1 May›s’› kutla-
mak için meflru bir aland›r. Tak-
sim’in meflruiyetine hiç kimse göl-
ge düflüremez, dil uzatamaz. 

Taksim meflrudur, çünkü Taksim
35 flehidimizin kan›yla kazan›lm›fl-
t›r. Taksim alan› meflrudur çünkü,
Taksim’de 1976-77-78 1 May›s-
lar’›n› kutlad›k. ‹stanbul’da 1 May›s
denince akla Taksim geliyordu. Dün
1 May›s alan› olarak kulland›¤›m›z,
bizim için meflru olan bugün neden
olmas›n. 

1 May›s, emekçilerin, devrimci-
lerin bilincinde meflruydu, onun
içindir ki, y›llarca 1 May›s’› kutla-
man›n mücadelesini verdik. ‹stan-
bul’da emekçilerin Birlik Mücadele
ve Dayan›flma günümüzün simgesi
haline gelen meydan, neden bize
yasak olsun? 1977’de biz mi kana
bo¤duk alan›? “Olay›” hem kendile-
ri ç›kar›yor, sonra da o “olay›” ba-
hane edip alan› kendileri yasakl›-
yorlar. 

Ama ayn› alan, orada kan› dökü-
len emekçilere yasakken, emek düfl-
manlar›na da serbesttir. 

12 Eylül faflist rejimi kendi mi-
tinglerini Taksim’de yap›yordu. 12
Eylül cuntas›n›n takipçileri de Tak-
sim’de say›s›z miting, yürüyüfl, ko-
nuflma, flölen yapt›lar. AB kutlama-
lar›, spor kutlamalar› orada yap›la-
biliyor. K›sacas›, görülen odur ki,
Taksim’de miting gösteri toplant›
yapman›n kriteri eemmeekktteenn yyaannaa ol-
mamakt›r. Bu kabul edilemez. 

Taksim 1 May›s Alan›’n›n emek-
çilerin kanlar›yla kazan›lm›fl meflru
bir alan oldu¤unu unutamay›z.
Unutturmayaca¤›zda. Taksim’in
meflrulu¤una inanmamak, Tak-
sim’de flehit düflen 35 emekçiye, 1
May›s Alan›’n› kazanma mücadele-
sinde kan› dökülen Akiif Dalc›lar’a
sayg›s›zl›kt›r. Her fleyden önce

eemmee¤¤iinn mücadelesine sayg›s›zl›kt›r.
Meflrulu¤una inan›yorsak 1 May›s
Alan›’n› kazanmay› hedefleyece¤iz.
Kazanaca¤›z da. Buna inanal›m.
‹nan›lmayan bir fleyi kazanmak
mümkün de¤ildir. Kazanmak için
inanmak, u¤runda mücadele etmek
gerekir. Bugüne kadarki kazan›mla-
r›m›z direnifllerimiz, mücadelemiz
sonucu olmufltur. Siyasi iktidarlar
bu konularda bize birfley bahflet-
mezler. 

11 MMaayy››ss''›› kkaazzaanndd››kk,,
ss››rraa 11 MMaayy››ss AAllaann››’’nnddaa!!

1 May›s, 22 Nisan günü
TBMM’de yap›lan oylama sonucu
''''EEmmeekk vvee DDaayyaann››flflmmaa GGüünnüü''''
ad›yla resmi tatil ilan edildi. 

1 May›s’› elinden gelse ttaakkvviimm--
lleerrddeenn bbiillee ç›karacak olan 12 Eylül
cuntas›n›n amac›, 1 May›s’› esas
olarak zihinlerden ç›karmakt›. Ama
baflaramad›lar. ‹flte bak›n, tam tersi-
ne, unutmad›k, unutturmad›k, kav-
gas›n› sürdürdük ve sonunda 1 Ma-
y›s’› resmi tatil ilan etmek zorunda
kald›lar. Oysa daha geçen y›l Bafl-
bakan Erdo¤an 1 May›s’› tatil ilan
etmemek için bin dereden su getir-
miflti. Ama AKP de gelinen aflama-
da daha fazla dayanamad›. 

1 May›s'›n resmi tatil ilan edil-
mesi bir sonuçtur. Bu, 1 May›s 1977
katliam› da dahil olmak üzere
emekçilere yönelik yap›lan katliam-
lardan hesap sorma bilinciyle veri-
len devrimci mücadelenin bir sonu-
cudur. 1 May›s resmi tatil oldu.
fiimdi de kararl› bir flekilde Taksim
Alan›’n›n 1 May›s alan› olmas› için
mücadele vermeliyiz. 1 May›s’›n
yasallaflmas› ve resmi tatil ilan edil-
mesi, neredeyse 30 y›l sonra ger-
çekleflti. Uzun bir zaman dilimi,
ama mücadele etmeden, emek har-

camadan, bedel ödemeden de olmu-
yor. fiimdi Taksim Alan›’n› kazan-
ma mücadelesine kararl›l›kla devam
etmeliyiz. 

AAcciizzllii¤¤iinn 330000--550000 kkiiflflii
ppaazzaarrll››¤¤››

‹stanbul Valisi, dergimiz yay›na
haz›rland›¤› s›rada yapt›¤› aç›kla-
mada Taksim’de kutlamalara izin
vermeyece¤ini aç›kl›yordu yine o
bildik klifle sözleriyle. 

Her y›l 1 May›s yaklafl›rken ‹s-
tanbul’da en çok konuflan kifli olan
emekçi düflman› Vali Muammer
Güler, kuflku yok ki, “sahibinin se-
si” olarak iktidar›n  politikalar›n› di-
le getiriyor. 

Bu arada 1 May›s’›n nerede kut-
lanmas› gerekti¤i üzerine de “tavsi-
yelerde” bulunmay› ilhmal etmiyor;
“1 May›s için Kad›köy, Ça¤layan,
Kazl›çeflme meydanlar›n› tahsis et-
meye haz›r olduklar›n›” aç›kl›yor.
Sanki babas›n›n meydanlar›n› lütfe-
diyor. Kimse sizden birfley istemi-
yor. Bofluna çenenizi yormay›n. 

‹stanbul Valili¤i, sendikalar kü-
çük bir grupla gelip Taksim An›t›’na
çiçek koysunlar diye yol da gösteri-
yor. Çal›flma Bakan› Faruk Çelik de
valiyi destekleyip, “iflçi sendikalar›
1 May›s’ta Taksim’e 500-1000 kifliy-
le gelip çiçek b›rak›rsa, kutlamaya
ben de gelirim” diyor. 

Oysa onu ça¤›ran yok oraya. Ol-
mayacak da. Taksim’de, hem de 1
May›s günü, emek düflmanlar›n›n
ifli yok! 

Çok kifli olursa, olay ç›karm›fl,
güvenlik al›namazm›fl. Anarfliyle,
olayla korkutmaya çal›fl›yorlar
emekçileri. Oligarflinin sald›rmad›-
¤› hiçbir 1 May›s’ta “olay” yoktur.
Olay dedikleri, sald›r›d›r. Biz, hakl›,
meflru bir, 1 May›s kutlayaca¤›z!

1 May›s Alan› Taksim Meflru Hakk›m›zd›r
Korku yyayanlar, ttehdit eedenler, hhakl›l›¤›m›z, mmeflrulu¤umuz
ve kkararl›l›¤›m›z kkarfl›s›nda aacze ddüflenlerdir...



Gökyüzünden kufllamalar ya¤›-
yor üstüne. Birini tutuyor eliyle, bi-
rini tutarken bir di¤eri düflüyor, son-
ra birini daha tutuyor. Her birinde
bir baflka slogan... 

Halk Cephesi, 30 Mart-17 Nisan
Devrim fiehitlerini Anma ve Umu-
dun Kuruluflunu Kutlama Günle-
ri’nde ülkemizin dört bir yan›na bil-
dirileriyle, kufllamalar›yla, pankart-
lar›, bayraklar› ve duvar yaz›la-
malar›yla umudun ad›n› tafl›d›. 

Bu kampanya kapsam›nda
tam 11 MMiillyyoonn kufllama bas›l-
m›flt›. 

Özel say›lar›n say›s› ise
110000 bbiinn’’ddii.. 

Meydanlardan, apartman-
lar›n otobüslerin üzerle-

rinden, bir milyon kufl-
lama ulaflt› halka. 

Pankartlar as›ld› ‹stanbul’un her
köflesine. K›z›l bayraklar dalgaland›
‹stanbul’un özellikle yoksul semtle-
rinde. 

Pankartlar›n rakamlar› flöyleydi:
Topkap› bölgesinde, 25 adet, Ana-
dolu yakas›nda 25 adet, fiiflli bölge-
sinde 30, Gazi’de 10 olmak üzere,
toplam 90 pankart as›lm›flt› birkaç
gün içinde. 

K›z›l bayraklar› saymak da zor-
du; say›labilen kadar›yla topkap›
bölgesinde 335500,, Anadolu yakas›nda

338800,,  fiiflli bölgesinde 330000,, GGazi’de
40 olmak üzere, 1070 k›z›l bayrak
as›ld›. 

BBiinnyyeettmmiiflfl k›z›l bayrak selamla-
d›, milyonlarca emekçiyi. Baz› yer-
lerde tek bir k›z›l bayrak dalgalan›-
yordu, baz› yerlerde befli, onu bir
arada... 

‹stanbul’un duvarlar›nda, mey-
danlar›nda 90 pankart dalgalan›-

yordu, ‹stanbul’un göklerinde bini
aflk›n k›z›l bayrak dalgalan›yordu
ve elbette burjuva bas›n yay›n or-
ganlar› için bunun bir “haber” de¤e-
ri yoktu. 

Çünkü bu iki farkl› dünyan›n
aç›k bir çarp›flmas›yd›. 

Bu çarp›flmada, burjuvazinin iillee--
ttiiflfliimm organlar›, devrime, sosyaliz-
me dair hiçbir fleyi “iletmeme” üze-
rine flekillendirilmiflti. 

Onlar, devrimin ve sosyailzmin
KIZILLI⁄INA sayfalar›n› ve ekran-

lar›n› kapatm›fllard›. Fakat bu
önemli de¤ildir bu mücadelede. Bu-
nu sadece bir durum tesbiti olarak
belirtiyoruz. De¤ilse, fluras› çok
aç›k ki, kitlelere burjuva bas›n ya-
y›n üzerinden gitmeyi düflünen her-
hangi bir siyasi hareketin asla bafla-
r› flans› yoktur. 

Biz kitlelere kendimiz gidece-
¤iz, kendimiz anlataca¤›z... 1 mil-
yon kufllaman›n, 100 bin bildirinin

anlam› budur. 

Ve budur ki, asl›nda Cephe-
liler, bu rakamlar› da yeterli
bulmamal›d›rlar. 70 milyonluk
bir ülkede, sadece ‹stanbul’u
ele alacak olursak, 11 milyon-
luk bir flehirde, bu rakamlar hem
önemli büyük rakamlard›r, ama

ayn› zamanda yetersiz rakamlard›r. 

Bilelim ki, rakamlar bir sonuç-
turlar. 

‹ddiam›z büyüdükçe, rakamlar
da büyür. 

Bildirilerimizin, pankartlar›m›-
z›n, kufllamalar›m›z›n, bayraklar›-
m›z›n rakamlar›n› büyütmeyle u¤-
raflmay›n özel olarak; iddian›z› bü-
yütün yeter. Eme¤inizi yo¤unlaflt›-
r›n yeter. Rakamlar kendili¤inden
büyür o zaman. Büyür ve sarar tüm
gecekondular›. Büyür ve sarar tüm
ülkeyi... 

1 milyon kufllama... 100 bin bildiri... Yüzlerce pankart, yüzlerce bayrak...

Ülkemizin Her Taraf›nda
Dalga Dalga Umudun Ad›
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30 Mart- 17 Nisan Devrim fie-
hitlerini Anma ve Umudun Kurulu-
flunu Kutlama Günleri kapsam›nda,
18 Nisan günü Okmeydan› Sibel
Yalç›n Park›'nda “Ya Özgür Vatan
Ya Ölüm" gecesi’nin 1.si yap›ld›. 

Sabah›n erken saatlerinden itiba-
ren flamalarla, pankartlarla süslen-
meye bafllanan parkta haz›rl›klar
gün boyu sürdü. Program›n yap›la-
ca¤› saate do¤ru ise parka yoksul ‹s-
tanbul'un  dört bir yan›ndan insanlar
gelmeye bafllad›lar. Kimi o flehitler-
le ayn› sofraya diz k›rm›fl, kimi bir-
likte slogan atm›flt›, kimi ise hiç ta-
n›mam›flt› belki. Ama insanlar yine
de ayn› duygu ve düflünce u¤runa
omuz omuza bir aradayd›.  Saatler
akflam› buldu¤unda deyim yerin-
deyse parkta ad›m at›lacak yer kal-
mam›flt›. fiehitleri anman›n, önder-
leri selamlaman›n; umudun coflku-
sunu yafl›yor olman›n rahatl›¤› tüm
insanlar›n yüzlerinden okunuyordu. 

Anadolu topraklar›nda dile ko-
lay 39 y›ld›r yürütülen, tarihin en te-
miz sayfalar› ile dolu devrim ve
sosyalizm mücadelesi, flark›larla,
türkülerle, tiyatroyla, filmlerle anla-
t›l›yordu.  Önderlerimizden ö¤ren-
diklerimiz, flehitlerimizden bize ka-
lan miras bir kez daha bilince ç›ka-
r›l›yor, 39 y›ll›k yolculu¤un bir eta-
b› daha coflkuyla tamamlan›yordu.

“ Merhaba dostlar,

30 Mart- 17 Nisan Devrim fie-
hitlerini Anma ve Umudun kurulu-
flunu Kutlama Günleri çerçevesin-
de, “ Ya Özgür Vatan Ya Ölüm" ad›-
n› verdi¤imiz etkinli¤imize onur
verdiniz, hoflgeldiniz!

Bizi burada birlefltiren bir araya
getiren kuflkusuz ki ayn› ailenin fer-
di olmak ve yüreklerimizde tafl›d›-
¤›m›z ayn› umuda ve sevdaya ba¤l›-
l›kt›r.

Gelecek güzel günlere olan
umudumuzu flehitlerimiz büyüt-
müfltür. Onlar›n ö¤rettikleriyle bu-
güne geldik.

Mahir'in ve Day›m›z’›n göster-
di¤i yolda yürüdük.

Hepsi kalbimize gömüldüler. 

fiimdi sizleri ülkemizin ba¤›m-
s›zl›¤› ve sosyalizm düflümüz için
topra¤a düflen flehitlerimiz için say-
g› durufluna davet ediyorum.”  ko-
nuflmas› ile sayg› durufluna kalkan
yumruklar gö¤e uzan›rken, Day›'n›n
cenaze töreninde yap›lan sayg› du-
ruflunda okunan “ Sen Yürürsün
Rüzgar Yürür" fliiri okunuyordu...

Sonra, gecenin anlam›n› ve Cep-
heliler için tafl›d›¤› önemi vurgula-
yan bir metin okundu. Metinde
özetle flunlar ifade ediliyordu:

“Bu tarihin ç›k›fl noktas› Mahir-

ler'dir. K›z›ldere'de o ç›k›fl› bir ma-
nifestoya dönüfltürmüfllerdir.
THKP- C önderlerinin 60'lar›n ikin-
ci yar›s› boyunca süren yo¤un ide-
olojik mücadeleleri sonucunda
70'lere gelindi¤inde devrimin yolu,
art›k netlefltirilmifl, devrimin kim-
lerle ve kime karfl› yürüyece¤i de-
mek olan “ s›n›flar mevzilenmesi"
büyük ölçüde belirlenmiflti. Netlefl-
tirilmifl olan Türkiye devriminin yo-
lu, K›z›ldere'de yolu ayd›nlatan bir
manifestoya kavuflmufl oldu. Bu ta-
rihsel ç›k›fl› al›p bugüne getiren ise,
Day›'d›r...

Böyle bir tarihe sahip olmak, sa-
dece moral de¤il, ideolojik, politik
bir güçtür, bu güç bugün tüm Cep-
heliler'in elindedir. Onu s›n›flar mü-
cadelesinde maddi bir güce dönüfl-
türmek; önderlerimizin, flehitlerimi-
zin ve umudumuzun iyi ö¤rencileri
olabilmek demektir. Daha çok emek
harcayarak bu yolda daha sa¤lam,
daha h›zl› ad›mlar atabilmek de-
mektir. Ama hepsinden önemlisi,
kitlelere daha çok gidebilmek de-
mektir. Bu lekesiz tarihi, bu riyas›z
sözleri, bu ideolojiyi, iddiam›z›,
ideallerimizi en genifl kitlelere tek-
rar ve tekrar götürmek demektir.
Mahir'i, Day›'y›, flehitlerimizi bu-
günkünü misli misli aflan kitlelere
tan›flt›rabilmek demektir. Her gün
biraz daha Mahir, her gün biraz da-
ha Day› olabilmek demektir. fiehit-
lerimizi anman›n, önderlerimizi se-
lamlaman›n ve umudumuzu kutla-
man›n en iyi yolu da budur.” 

Metnin okunmas›ndan sonra, ge-
cemize davet etti¤imiz sanatç› dost-
lar›m›zdan Ercan Ayd›n, K›z›lde-
re'yi, Mahirleri ve ON'lar›n müca-
delesini anlatan türkülerle ç›k›yordu
sahneye... Hüznü ve coflkuyu birlik-
te tafl›yan türkülere yaklafl›k 2000
a¤›z, 2000 yürek de kat›l›yordu.
fiark›lar›n ard›ndan at›lan, önderleri
selamlayan sloganlarla ise coflku
daha art›yordu.

‹dil Tiyatro Atölyesi ç›k›yordu
Ercan Ayd›n'dan sonra sahneye... “
Umudun Büyük Yolcular›" ad›n›
verdikleri oyunda,  Mahirler’den
Day›’ya,  bugüne 39 y›ll›k devrim

Sibel Yalç›n’da Anma
ve Kutlama
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ve sosyalizm mücadelesi anlat›yordu... Oyunun en dikkat
çeken yanlar›ndan biri, K›z›ldere'deki o kerpiç evin nere-
deyse ayn›s› olan bir maketinin sahnede dekor olarak kul-
lan›lmas›yd›. Üzerindeki kurflun deliklerine varana kadar
en ince ayr›nt›s› bile düflünülmüfltü, içerisinde devrimin
manifestosunun yaz›ld›¤› o kerpiç evin...

Yönetmen  Vedat Özdemir'in, Mahir Çayan'la Hüseyin
Cevahir'in Maltepe direniflleri üzerine haz›rlad›¤› k›sa fil-
min gösteriminin ard›ndan bu kez Nurettin Güleç sahne
al›yordu gecede. Ve söyledi¤i türkülere 2000 yürek, cofl-
kuyla kat›l›yordu.

Yaklafl›k bir y›ld›r, halk kültürünün önemli bir parças›
olan halkoyunlar›n› yaflatma ad›na faaliyet yürüten ‹dil
Kültür Merkezi Halkoyunlar› Ekibi, Bitlis yöresine ait
oyunlar›yla sahneye ç›kt› Nurettin Güleç'ten sonra... Hal-
koyunlar› oynan›rken, umudumuzun kuruluflu, gö¤e f›rla-
t›lan havai fifleklerle kutlan›yordu. Gök rengarenk ›fl›klar-
la kaplanm›flt› o an. Gelece¤imiz de, böyle ayd›nl›k ola-
cakt›; o ›fl›klara bakan tüm yüreklerin içinden geçen buy-
du... Çoluk çocuk, genç yafll›, kad›n erkek hep birlikte  al-
k›fllarla, ›sl›klarla selaml›yordu gelecek güzel, ayd›nl›k
günleri, cennet vatan›.

Ve horona ve coflkuya gelmiflti s›ra... Nede olsa hem
anma hem de kutlamayd› 30 Mart-17 Nisan tarihleri.
Hüznün ve coflkunun iç içe oldu¤u günler. Yine dost bir
yürek vard› sahnede: Erdal Bayrako¤lu, horonlar bafllad›
en coflkulusundan. Karadenizli olan olmayan geceye kat›-
lanlar hep birlikte umudu horonlarla selamlad›, kuruluflu
horonlarla kutlad› bir kez daha... Bu da halklar›n kardefl-
li¤inin, birlikteli¤inin en güzel örneklerinden biri oluyor-
du gecede.

30 Mart-17 Nisan günleri için haz›rlanan kurgunun
gösteriminin ard›ndan, 24 y›ld›r ezgili yürekleriyle, dev-
rimci müzik alan›nda bu ülkede alternatifsiz olan, dünya-
da belki efline rastlan›lamayacak bir tarihe sahip olan
Grup Yorum ça¤r›l›yordu sahneye... Ac›lar›m›z›, hüzünle-
rimizi oldu¤u kadar zafer coflkumuzu, sevinçlerimizi de
ezgileyen Yorum, bunun en güzel örneklerini sunuyordu “
Ya Özgür Vatan Ya Ölüm" gecesinde... 

Biz ac›lar›m›z› ve coflkumuzu hep ayn› anda yaflad›k
mücadele tarihimizde. Yaflam›n diyalektik özetiydi yafla-
d›klar›m›z asl›nda... Mahirler’in flehitli¤e eriflirken yaz-
d›klar› manifestoyla b›rakt›klar› miras, iflte bu yüzden gö-
¤üs kafesimize s›¤maz yap›yor yüreklerimizi... 16-17 Ni-
san'da Çiftehavuzlar'da dalgalanan sosyalizmin k›z›l bay-
ra¤›, iflte bu yüzden bitmez, bitirilemez yap›yor umudu-
muzu... Day›m›z, 38 y›ll›k kesintisizli¤in mimar› olarak,
fiziken ayr›l›rken aram›zdan, bize ö¤rettikleriyle apayd›n-
l›k etti¤i yolumuzda, tereddütsüz k›l›yordu inanc›m›z›,
güvenimizi, ML ideolojimizi...

‹flte bu duygulard› bize kalan “ Ya Özgür Vatan Ya
Ölüm" gecesinin ard›ndan... Bu duygularla ayr›ld›k Sibel
Yalç›n Park›'ndan; seneye daha da büyüyece¤imize and
içerek...

16 Nisan sabah› ‹stanbul'da flafak k›z›l bayrak-
larla karfl›land›. Sabah saat 7.00'de ‹stanbul'un
emekçi semtlerinde Halk Cepheliler yüzlerce k›z›l
bayrak ast›lar.

SSaarr››ggaazzii:: Merkeze 100 k›z›l flama ve Day›n›n
resminin oldu¤u iki flama as›ld›. 3 saat as›l› kalan
flamalar› jandarma  indirirken halkta bir korku ha-
vas› yaratmaya çal›flt›lar. Duraktakilere, yoldan ge-
çen halka ve esnaflara bunlar› kimlerin ast›¤›n›
sordular.

GGüüllssuuyyuu:: Umudun ad›n› ve flehitlerini selamla-
yan Halk Cepheliler, minibüs yolu üzerini umudun
k›z›l bayraklar›yla donatt›lar ve "BAYRA⁄IMIZ
ÜLKEN‹N HER YER‹NDE DALGALANACAK-
HALK CEPHES‹" yaz›l› pankart ast›lar.

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii:: Halk Cepheliler belirledik-
leri yerleri sosyalizmin simgesi olan k›z›l bayrak-
larla donatt›lar. K›z›l bayraklar, 3001. Cadde boy-
dan boya, otoban yanyol, Necatibey ‹lkö¤retim
Okulu önü, fiükrü Sar›tafl Park›’na as›d›..

AAlliibbeeyykkööyy: Cengiz Topel Caddesi, Akflemsettin
ve Saya Yokuflu bölgelerine toplam 9 flama as›ld›.

NNuurrtteeppee:: Afl›k Veysel, Kan Sokak, Ka¤›thane
yokuflu, Güzeltepe Köprüsü ve Sokullu Caddesi'ne
as›lan toplam 20 k›z›l bayrakla birlikte okula giden
ö¤rencilere, ifline giden emekçilere sosyalizmin
bayra¤›n›n her zaman dalgalanaca¤› anlat›ld›.

OOkkmmeeyyddaann››:: Sa¤l›k Oca¤›, Mahmut fievket
Pafla, Piyalepafla Yola¤z› bölgelerine k›z›l bayrak-
lar as›ld›.

EEsseennyyuurrtt:: Saadetdere Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi’nin dört ayr› yerine k›z›l flamalar as›ld›.
Sabah saatlerinde as›lan flamalar akflama do¤ru
hala dalgalan›yordu.

EEsseennlleerr:: Çiftehavuzlar Nam›k Kemal Cadde-
si'ne 10, Çiftehavuzlar Köprüsü'ne 5, Yenimahalle
Park›'na 5, Sanayi'ye 5, Karabay›r'a 25 olmak üze-
re toplam 50 k›z›l flama as›ld›. 

‹‹kkiitteellllii:: Afl›k Veysel Caddesi 4. ve 6. sokaklara
100 adet bayrak as›ld›.

BBaa¤¤cc››llaarr:: Halk Cepheliler bayra¤›m›z ülkemi-
zin her taraf›nda dalgalanacak fliar›yla Yenimahal-
le'nin 2 ayr› yerine, Mevlana Caddesi üzerindeki
okulunun girifline ve Dörtyol a¤z›na, Yavuzselim
Mahallesi park›na, Kirazl› Mahallesi'nde 2 ayr› ye-
re, Güneflli Mahallesi Evren Caddesi'ne ve Günefl-
li Park›'na, Demirkap› Mahallesi'nin 2 ayr› yerine,
Fatih Mahallesi'nin 2 ayr› yerine k›z›l bayraklar as-
t›lar. As›lan k›z›l bayraklar›n bir k›sm› gün boyu
as›l› kald›.

‹stanbul'da 
K›z›l Bayraklar
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11 Nisan günü GGöözztteeppee Oto-
ban kenar›ndaki hal› sahaya,
"Önderimiz Mahir ve Day›
Hedefimiz Devrimci Halk ‹ktidar›
/ Halk Cephesi" imzal› pankart
as›ld›.

14 Nisan günü Yenimahalle
Ahmet Kabakl› Caddesi ve 1.so-
kaktan 11.soka¤a ve Birlik Cadde-
si üzerine flehitlerimiz ve Umudu-
muz kufllamalar yap›larak selam-
land›.

Ayr›ca yine 16 Nisan günü YYee--
nniibboossnnaa Zafer Mahallesi'nde sa-
bah saatlerinde 10 bin kufllama ya-
p›ld›.

GGaazzii:: 12 Nisan sabah› Day›'n›n
mezar› bafl›na gidilece¤i gün Yeni-
mahalle'de kufllama yap›ld›.

30 MMart-17 NNisan
fiehitleri AAnadolu'da
An›ld›...

AAddaannaa:: Halk Cepheliler fia-
kirpafla mahallesinde gerçeklefltir-
di¤i program ile devrim flehitlerini
and›. 12 Nisan günü fiakirpafla Öz-
gürlükler Derne¤i önünde gerçek-
lefltirilen programda “30 Mart-17
Nisan Ya Özgür Vatan Ya Ölüm-
Halk Cephesi”  yaz›l› pankart›
aç›ld›, sahneye Mahir Çayan ve
Day›'n›n foto¤raflar› yerlefltirildi.
Programda Halk Cephesi ad›na
yap›lan konuflmada flehitleri sahip-
lenme ve mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
fiiirlerin ve mesajlar›n okundu¤u,
sinevizyon gösteriminin yap›ld›¤›
program devrim flehitleri an›s›na
söylenen türkü ve marfllarla prog-
ram sona erdi. Programa yaklafl›k
70 kifli kat›ld›. Ayr›ca Adana'n›n
fiakirpafla, Hürriyet, Yurt, PTT Ev-
leri mahalleleri ile Ali Münif ve
‹bo Osman caddelerine kufllamalar
yap›ld›.

1992’de katledilen Güven Kes-
kin’in mezar›n› 17 Nisan günü zi-
yaret eden ailesi ve Halk Cepheli-
ler önce mezar› temizleyip, karan-
fillerle süsledi. Saat 13.30’da ya-
p›lan anmada ilk sözü ailesi ald›.
Yap›lan konuflmada haks›zl›klar›n

ve adaletsizliklerin sürdü¤ü buna
karfl› durmak gerekti¤i belirtildi.
Ard›ndan Güven Keskin flahs›nda
tüm devrim flehitleri an›s›na sayg›
duruflunda bulunuldu. Halk Cep-
hesi ad›na yap›lan konuflmada
“Onlar Obamalar, Bushlar ve as-
kerlerinin postallar› ile ülkemiz
topraklar› kirletilmesin, açl›k yok-
sulluk kalmas›n diye mücadele
ediyorlard›. Onlar›n mücadelesine
sonuna kadar ba¤l› kalacak, so-
nuncumuza kadar sürdürece¤iz”
denildi. Devrim fiehitleri Ölüm-
süzdür, Güven Keskin Ölümsüz-
dür sloganlar›n›n at›ld›¤› anmada,
Bize Ölüm Yok marfl› söylendi.
Anman›n bafl›ndan sonuna kadar
sivil polisler 3 araçla mezarl›kta
bulunurken, uzaktan kamera çe-
kimleri de yapt›lar. 

AAnnkkaarraa:: 17 Nisan günü Dik-
men Ahmet Arif Park›'na, K›z›-
lay'da Mithatpafla Caddesi yaya
üst geçidine, Mamak'ta Tuzluça-
y›r, Tekmezar Park› ve fiirintepe 1.
Caddeye as›lan bayraklarla devrim
flehitleri selamland›. 

‹‹zzmmiirr:: Halk Cepheliler 11 Ni-
san günü Do¤ançay Mahallesinde
bildiri da¤›tt›lar. Yap›lan konufl-
malarda Mahir Çayanlar’›n K›z›l-
dere'de Amerikan emperyalizmine
karfl› olduklar› için katledildi¤ini
anlatan Halk Cepheliler “Mahir
Çayanlar Türkiye halklar›n›n kur-
tuluflu için mücadele ettiler ve fle-
hitlerimize sahip ç›kmak bizim
görevimizdir”  dediler. 10 Nisan
günü de Do¤ançay mahallesinde
kufllamalar yap›ld›. 17 Nisan günü
sabah saatlerinde Narl›dere Mit-
hatpafla Caddesi üzerine as›lan
pankartta “ 30 Mart – 17 Nisan fie-
hitlerimizi An›yor Umudun Kuru-
luflunu Kutluyoruz”  yaz›yordu. 

Yamanlar bölgesinde 17 Nisan
günü saat 6.30'da Büyük Yamanlar
mahallesi Kubilay caddesinde ve
Onur mahallesinde "30 Mart-17
Nisan fiehitlerimizi An›yor Önde-
rimizi selaml›yor Umudu Büyütü-
yoruz Halk Cephesi" yaz›l› pan-

AAddaannaa
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Almanya'n›n Hamburg ve
Stuttgart flehirlerinde 18 Nisan
2009 Cumartesi günü, "30 Mart-
17 Nisan fiehitleri Anma ve Umu-
dun Kuruluflunu Kutlama Günleri'
nedeniyle eylemler düzenlendi.

Hamburg Halk Cephesi tara-
f›ndan düzenlenen yürüyüfl, saat
20.00'de, Sternschanze Bahn-
hof'unda bafllad›. Türkçe ve Al-
manca "fiehitlerimizi An›yor, Ön-
derlerimizi Selaml›yor, Umudu
Büyütüyoruz-Halk Cephesi" im-
zal› pankart tafl›nd›. Mahir Çayan
ve Dursun Karatafl'›n resimleri ile
k›z›l bayraklar›n aç›ld›¤› yürüyüfl-
te Halk Cephesi imzal› Almanca
bildiriler de da¤›t›ld›. Meflaleli yü-
rüyüfl boyunca slogan at›ld›. 

Stuttgart kentinde, devrim fle-
hitlerini anma ve partinin kurulu-
flunu kutlama amac›yla bir miting
düzenlendi.

"30 Mart-17 Nisan devrim fle-
hitlerimizi an›yor, önderlerimizi
selaml›yor, umudu büyütüyoruz"
slogan›n›n yaz›l› oldu¤u pankart›n
yan› s›ra k›z›l bayraklar›n ve Tür-
kiye'li devrimci önderlerin resim-
lerinin tafl›nd›¤› yürüyüflte s›k s›k
Day› ile ilgili sloganlar at›ld›.

Alman solcular›n da kat›ld›¤›
eylemde, Stammheim davas› ile
ilgili bildiriler de da¤›t›ld›.

Berlin Halk Cephesi taraf›n-
dan, 19 Nisan Pazar günü Kreuz-
berg Kottbussertor'da bir salonda
gerçeklefltirilen anma saat
14.00'de bafllad›. "Kavgam›z›n
Mahirleri" bafll›kl› aç›klama
okundu. “Bizim Day›m›z” adl›
belgesel film izlendi, ve "fiehitle-
rimiz, Önderlerimiz, Partimiz,
Gelece¤imizdir" bafll›kl› parti bül-
teni okundu. 

Topluca yenilen yemek ve soh-
betle program devam etti. Yeni ç›-
kan "Devrimci Sol" dergisi ve içe-
ri¤i hakk›nda bilgi verilerek, der-

ginin girifl yaz›s› okundu.
Day› flehit düfltü¤ünde Kott-

bussertor'da duvara yap›lan Da-
y›’n›n ç›karma resminin önüne gi-
dilerek, çiçek b›rak›ld›, resmin
önü temizlendi ve 30 Mart'la ilgili
haz›rlanan döviz as›ld›. Coflkulu
at›lan sloganlar ile çevredekilerin
de ilgisini çeken anma program›
sona erdi.

Dortmunt Halk Cephesi tara-
f›ndan 19 Nisan günü 30 Mart-17
Nisan Devrim fiehitlerini anma et-
kinlikleri çercevesinde yürüyüfl
düzenledi. Borsig Platz Meyda-
n›’nda saat 15.00'de bafllat›lan yü-
rüyüfl boyunca "Önder Yoldafl
Dursun Karatafl; Mahir, Hüseyin,
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, Ma-
hir’den Day›’ya Kavga Sürüyor,
Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede,
Devrim fiehitleri Ölümsüzdür"
sloganlar› at›larak marfllar söylen-
di. Çarfl› merkezine kadar slogan-
lar at›larak k›z›l bayraklar dalga-
land›r›larak yüründü. Yap›lan ko-
nuflmalardan ve sayg› duruflunun
ard›ndan, saat 17.30'da son buldu.

Belçika Halk Cephesi 30 Mart-
17 Nisan flehitlerini and› ve Umu-
dun kuruluflunu selamlad›. Liege
ve Brüksel flehirlerinde cuma gü-
nü pankartlar as›ld›. 

kartlar as›ld›.
Uzundere de üzerinde “Önderleri-

miz Mahir Ve Day› Hedefimiz Halk
‹ktidar›”  yazan bir baflka pankart
as›ld›.  Buca Çevik Bir Meydan›'nda
bulunan bir üst geçide de fiehitleri ve
Umudun Kuruluflunu Selamlayan
pankartlar as›ld›.

MMaallaattyyaa:: 17 Nisan günü Yeflil-
yurt caddesine Halk Cephesi imzal›
“Mahir'den Day›'ya Sürüyor Bu Kav-
ga”  yaz›l› pankart as›ld›. Ayn› hafta
içinde Çavuflo¤lu, Zaviye, Paflaköflkü
ve Hasan Varol mahallelerinde kuflla-
malar yap›ld›. 16- 17 Nisan günleri
Zaviye Mahallesi, Emeksiz ve Yeflil-
yurt caddelerinde Halk Cephesi im-
zal› bildirileri da¤›t›ld›.

MMeerrssiinn:: 30 Mart-17 Nisan “Ya
Özgür Vatan Ya Ölüm” haftas› dahi-
linde devrim flehitlerini anmak için
Bedii Cengiz'in mezar› bafl›nda anma
yap›ld›.

Kazanl›'da bulunan Bedii Cen-
giz'in mezar› bafl›ndaki anmadan ön-
ce bahur yak›ld›. Yak›lan bahurla bir-
likte flamalar tafl›nd›. fiehitlerimiz
için yap›lan sayg› duruflunun ard›n-
dan Bedii Cengiz hakk›nda k›sa bir
konuflma yap›ld›. Mahir Çayan ve
Ümit ‹lter'den fliirlerin okundu¤u an-
ma, Bize Ölüm Yok ve Haydi Tenruh
marfllar›n›n söylenmesiyle sona erdi.

30 Mart -17 Nisan haftas› dolay›-
s›yla flehitlerimizden Zeynep Gülte-
kin, Bülent Durgaç, U¤ur Türkmen,
Kemal Askeri, Altan Berdan Kerim-
giller'in mezarlar› ile aileleri de ziya-
ret edildi. Ayr›ca Orhan Gül ile Ay-
gün U¤ur'un aileleride ziyaret adildi.

SSaammssuunn:: Halk Cephesi, 30
Mart-17 Nisan Günleri Umudun Ku-
ruluflunu kutlama ve flehitleri anma
günleri kapsam›nda Samsun flehir
merkezinde yayg›n olarak kufllama-
lar, bildiri da¤›t›mlar› gerçeklefltirdi.

17 Nisan günü de sahil yolu üze-
rinde bulunan bir üst geçide "30 Mart
17 Nisan fiehitlerimizi An›yor Önde-
rimizi Selaml›yor Umudu Büyütüyo-
ruz / Halk Cephesi" imzal› pankart
as›ld›.

AAvvrruuppaa’’ddaa
""UUmmuudduu BBüüyyüüttüüyyoorruuzz""
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1 May›slar mücadelede kararl›-
l›¤›n ve ›srar›n ifadesidir. Çünkü 1
May›s özünde iki s›n›f›n iradesinin
çat›flmas›d›r. Bu çat›flma bazen 1
May›s’›n alanlarda m› yoksa kapa-
l› salonlarda m› kutlanaca¤›nda,
bazen hangi alanda kutlan›p kut-
lanmayaca¤›nda, bazen de hangi
içerik ve fliarlarla kutlanaca¤›nda
somutlan›r.

Ülkemiz s›n›flar müca-
delesi tarihinde 1 May›s-
lar’da bu çat›flmalar›n tü-
mü yafland›. Gün oldu, ya-
sakland› 1 May›slar. Gün
oldu, “kutlay›n ancak
alanlarda de¤il” denildi.
Gün oldu, “kutlay›n ancak
k›z›l bayraklarla, tek tip-
lerle, berelerle de¤il,” de-
nildi. Gün oldu, “kutlana-
cak alan bellidir, Tak-
sim’de kutlanamaz” denil-
di. Ve gün oldu, 1 May›sla-
r›n tarihe kaz›nm›fl ve
kanla yaz›lm›fl anlam›n›
de¤ifltirmeye çal›flt›lar. 1
May›s’› “bahar bayram›”,
“bar›fl ve kardefllik günü”
olarak kabul ettirmeye
çal›flt›lar. Devrimcilerin “1
May›s ‘77 Katliam›n›n Sorumlula-
r›ndan Hesap Soral›m” afifllerini
savafl ça¤r›s›’ yapar gibi afifl diye-
rek yasaklayanlar bar›fltan, kar-
defllikten söz ediyorlar. Devrimci-
leri, emekçileri alçakca katleden-
ler, tüm düflmanl›klar›n› sergile-
yenler, bizlerin hesap soraca¤›z
söylemlerimiz karfl›s›nda “ba-
r›fltan, kardefllikten” bahsediyor-
lar.

1 May›s’› unutmay›, içini
boflaltmay› dayatanlar, emekçile-
re bu dayatmalar› kabul ettirmek
için en azg›n bask› ve terörü de
uygulad›lar. Ve emekçiler dev-
rimcilerin öncülü¤ünde bedeller
pahas›na, bugünün anlam›na ve

özüne uygun kutla-
d›lar 1 May›slar›.

Yani 1 May›s’›n
nerede ve nas›l ya-
p›laca¤› tart›flmas›
gerçekte 1 May›slar
temelinde s›n›f ça-
t›flmas›n›n yans›-
mas›ndan baflka bir

fley de¤ildir. Bugün yine her 1 Ma-
y›s öncesinde oldu¤u gibi her cep-
hede tart›flmalar sürüyor.

‹ktidar cephesinde, 1 May›s ta-
til günü ilan edilerek, bu kazan›m
emekçilere bahfledilen bir hak
olarak sunuluyor. Ve ayn› zaman-
da daha ileri ad›mlar›n önünü

kesmek amaçlan›yor. 1 May›s’›
tatil ilan edenler, hemen ard›ndan
“Taksim yasak haaa!” diyorlar.
Ancak bu gayri meflru ve haks›z
dayatmay› hakl› göstermek için
flimdi “üçyüz, beflyüz kifliyle gidip
anmalar›n› yaps›nlar” diyorlar.

Emekçiler cephesinde ise net,
kararl› tutumlar yan›nda iktidar›n
sald›rganl›¤›ndan etkilenen, 1 Ma-
y›s›n devrimci özünü, s›n›fsal özü-
nü kavramayan bulan›k tutumlar
da görülüyor.

S›n›f çat›flmas›nda iradesizli¤e,
belirsizli¤e, karars›zl›¤a, tereddüte
yer yoktur. Emekçiler bunu tarih-
sel bilinçleriyle, mücadele tarihin-
de ödedikleri bedellerle bilirler. 

Pek çok durumda devrimcilere
“sa¤duyu” ça¤r›s› yaparak, dev-
rimci irade ve kararl›l›¤› zay›flat-
maya çal›flanlar, kendi reformist,
oportünist tutumlar›yla en büyük
sorumsuzlu¤u göstermifllerdir. Ve
bu sorumsuzluk da ço¤u kez ka-
zan›mlar›m›z› gölgede b›rakm›fl,
bedelleri büyütmüfl, iktidar›n sal-
d›rganl›¤›na zemin yaratm›flt›r.

Devletin sald›rganl›¤› ve terörü
üzerine politika yapanlar, “devlet
sald›racak, terör uygulayacak
emekçiler buna zemin sunmama-
l›” diyerek tav›r belirleyenler,
kendi meflrulu¤unu, s›n›fsal hakl›-
l›¤›n› kaybetmifl demektir. Böyle

düflünenler söylemleri ne
olursa olsun kazan›mla-
r›n oda¤›na mücadeleyi,
difle difl çat›flmay› koy-
mazlar. Onlar izin veril-
di¤i ölçüde ve izin ve-
rildi¤i kadar düflünüp
hareket eden iflah olmaz
reformistlerdir.

1 May›s’a say›l› günler
kald›. Biz devrimciler ve
onlara inananlar olarak,
tüm kararl›l›¤›m›zla, cofl-
kumuzla son güne kadar
ayn› disiplin ve ruhla ça-
l›flmal›y›z. Oligarflinin ve
onlar›n sözcülerinin hiç-
bir söylemi, reformizm
ve düzen içi güçlerin
emek güçlerini bölen, ça-
t›flmadan kaçan tutumla-
r› çal›flmalar›m›z› gevflet-

memeli, bir belirsizlik do¤urma-
mal›d›r.

“‹nançla yürü yolunda
Özgürlük senin kan›nda
Aslolan yürümektir
Ifl›k varsa sonunda”

Sondaki ›fl›k, tarihsel hakl›l›¤›-
m›zla kazanaca¤›m›z ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizmdir. Ve
hakl› olanlar ancak bu yolda yü-
rüyerek kazanabilirler. Kararl›l›k
ve mücadelede ›srarla kazand›k.
Kazan›mlar›m›z› da böyle büyüte-
ce¤iz.

Tüm emekçilerin 1 May›s Birlik
Mücadele Dayan›flma Günü Kutlu
Olsun!

1 MAYIS VE
SINIF B‹L‹NC‹ -  3

Devrimci ‹flçi
Hareketi

1 May›s’a say›l› günler kald›.
Biz devrimciler ve onlara

inananlar olarak, tüm
kararl›l›¤›m›zla, coflkumuzla

son güne kadar ayn› disiplin ve
ruhla çal›flmal›y›z. Oligarflinin
ve onlar›n sözcülerinin hiçbir
söylemi, reformizm ve düzen

içi güçlerin emek güçlerini
bölen, çat›flmadan kaçan
tutumlar› çal›flmalar›m›z›

gevfletmemeli, bir belirsizlik
do¤urmamal›d›r.
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Türkiye ge-
nelindeki üni-
versitelerde ça-
l›flan araflt›rma
g ö r e v l i l e r i ,

YÖK Yürütme Kurulu’nun 31 Temmuz 2008 tarihli yö-
netmeli¤i ile tehlikeye giren ifl güvencelerine sahip ç›k›-
yorlar. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde
de "Araflt›rma Görevlileri ‹fl Güvencelerine Sahip Ç›k›yor-
lar" ana konulu bir eylem gerçeklefltirildi. 

Yönetmeli¤in iptal edilmesini talep eden ‹TÜ Araflt›r-
ma Görevlileri, 16 Nisan günü ‹TÜ Ayaza¤a Yerleflkesi
Kültür Sanat Birli¤i Oditoryumu’nda bir forumla konuyla
ilgili güncel bilgileri paylaflt›lar.

Forumu takiben 17 Nisan günü ‹stanbul, ‹stanbul Tek-
nik, Y›ld›z Teknik, Marmara, Kocaeli, Uluda¤, Dokuz Ey-
lül, Ege, Bo¤aziçi, Ankara, ODTÜ, Hacettepe üniversite-
leri araflt›rma görevlileri ayn› anda eylem yaparak, üniver-
sitelerin özerkli¤ini ve ifl güvencesini hedef haline getiren
YÖK kararlar›n› k›nad›lar.

Asistanlardan YÖK’ü Protesto
Ça¤r›s›

E¤itim Sen üyesi asistanlar, ifl güvencelerini ortadan
kald›ran YÖK’ün yönetmelik ve kararlar›na karfl› eylem
yapt›rak tüm üniversite bileflenlerini YÖK’ü protesto et-
meye ça¤›rd›.

E¤itim Sen Ankara 5 No’lu fiube’nin ça¤r›s›yla Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde buluflan farkl› üniversi-
telerden asistanlar, “Biz kal›yoruz, YÖK gitsin” dediler. 

Eylemde Ankara Üniversitesi’nde Araflt›rma Görevlisi
olan Zafer Y›lmaz, YÖK’ün üniversiteyi piyasa süreçleri-
ne dahil ederken, di¤er yandan üniversite emekçilerinin ifl
güvencelerini yok eden düzenlemeler yapt›¤›na dikkat
çekti. Y›lmaz, YÖK’ün 31 Temmuz 2008 tarihli yönetme-
lik ve 26 Kas›m 2008 tarihli karar›n›n “asistan k›y›m›” an-
lam›na geldi¤ine dikkat çekti.

Orhangazi’de Grevdeki Asil
Çelik ‹flçileri ‹çin Eylem

Bursa Halk Cephesi Orhangazi’de bulunan Asil
Çelik Fabrikas›’nda patronun s›f›r zam dayatmas›-
na karfl› direnifle geçip 30 Ocak günü de greve gi-
den iflçilere destek vermek için 19 Nisan günü Or-
hangazi Belediyesi önünde bir eylem yapt›. 

“Asil Çelik ‹flçisi Yaln›z De¤ildir” pankart›n›n
aç›ld›¤›  eylemde; bütün ekonomik krizlerin sorum-
lusunun tekeller ve onlar ad›na ülkeyi yönetenler ol-
du¤unu söylerek, krizleri f›rsata çevirerek karl› ç›-
kanlar›n da yine tekeller oldu¤unu belirtildi.

“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Asil Çelik ‹flçisi
Yaln›z De¤ildir”  sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme iflçi-
lerde kat›ld›lar. 

Kars’da, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren
beton santrali BELTAfi flirketinde çal›flan 50 iflçi-
nin ifline son verildi. 

29 Mart yerel seçimlerinin ard›ndan Kars Bele-
diye Baflkanl›¤›n› kazanan AKP’nin “icraatlar›n-
dan” biri de iflçileri iflten ç›kartmak oldu. Göreve
gelir gelmez  Kars’taki sanat festivallerini yasakla-
yan AKP’li belediye baflkan› BELTAfi flirketini kar
etmemesini gerekçe göstererek iflçi k›y›m› yapt›.

‹fllerine son verildi¤ini ö¤renen iflçiler solu¤u
belediye binas›nda ald›lar ve belediye baflkan›
Nevzat Bozkufl ile görüflmek istediler. Belediye
baflkan› ile görüfltürülmeyen iflçilerden Özcan Mu-
cuk  olaya tepki gösterince bu kez görevliler tara-
f›ndan engellenerek tartakland› ve zorla d›flar› ç›-
kar›ld›. 

‹flçiler hem ekonomik krizin yo¤un yafland›¤›
bu dönemde  sebepsiz yere iflten ç›kar›ld›klar›na
hem de bunun sebebini sormak için belediye bafl-
kan› ile görüflme taleplerinin kabul edilmemesine
ve tartaklanarak d›flar› ç›kar›lmalar›na tepki göster-
diler.

Araflt›rma Görevlileri
Eylem Yapt›

Kars Belediyesi’nde
‹flçi K›y›m› 
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‹fl çok... Adam yok... Zaman
yok...

ASLINDA OLMAYAN SADE-
CE BUNLAR MI GERÇEKTEN? 

Keflke öyle olsa.

Keflke zaman olmasa.

Keflke adam olmasa. 

Keflke ifl çok olsa. 

E¤er gerçekten eksik buysa,
çözümü basittir. 

Zaman yoksa ne
güzel iflte; hiç bofl
zaman yok, her
an›, her saniyesi
dolu bir devrimci
yaflam. 

‹fl çoksa, bir yer-
den bafllayacaks›n
yapmaya demektir.

Ama gerçekten olmayan
bunlar m›?

Hay›r, olmayan bunlar de¤il. 
EKS‹K OLAN DEVR‹MC‹ ‹S-

TEKT‹R. 
EKS‹K OLAN DEVR‹MC‹

RUHTUR. 
KÜBALILAR 12 K‹fi‹ ‹LE B‹R

ÜLKE KURDULAR.
SADECE 12 (ON‹ ‹K‹) K‹fi‹

‹LE...
Bafllang›çta 82 devrimciydi-

ler.
Bir gemide 82 kifli. 
Karaya ayak bast›klar›nda

12 kifli kald›lar. 
Ama yanlar›nda umutlar›

vard›r, k›r›lamayan cesaretleri
vard›r. Ve esas olarak devrimci
ruh ve istekleri vard›r. 

E¤er bu varsa; insan, za-
man, ifl sorunlar›n› çözmek
mümkündür.

"HER SORUNU HEMEN ÇÖ-
ZER‹Z" G‹B‹ B‹R ‹DD‹AMIZ
YOKTUR. 

AMA HER SO-
RUNUN NASIL
ÇÖZÜLECE⁄‹N‹
B‹L‹R‹Z. 

B ‹ L D ‹ K T E N
SONRA ÇÖZÜM

KOLAYDIR. 

B‹Z HANG‹ SORUNU, NASIL
ÇÖZECE⁄‹M‹Z‹ B‹L‹YORUZ. 

GÜCÜMÜZ BURADAN GE-
L‹YOR. 

‹deolojimiz vard›r; yüzlerce
y›ll›k tarihsel kökleri olan ide-
olojimiz. 

Deneylerimiz vard›r; her biri-

nin bedelini yaflam›m›zla öde-
di¤imiz, canl›, dinamik deney-
lerimiz. 

Nas›l çözece¤iz? 

‹deolojimize, tarihimize ve
kendimize güvenece¤iz. 

Kendimize güvenece¤iz el-
bette, ama yetmez. 

En az kendimize güvendi¤i-
miz kadar halka da güvenece¤iz. 

Sorunlar›n çözümünün kay-
na¤› burada, HALKA GÜVEN-
MEKTED‹R. 

Halka güvenmek, halk› e¤it-
mektir.

Halka güvenmek, halka ö¤-
retmektir. 

Siz ona neyi, nas›l yapaca¤›-
n› kavrat›rsan›z, anlat›rsan›z;
onlar SINIRSIZ YARATICILIK-
LARI ‹LE sizin eme¤inizi kat be
kat öderler.

YARATICILIKLARIN SINIR-
SIZLI⁄I ‹LE DEVR‹MLER‹ YA-
PAN ONLARDIR.

Gerekti¤inde milyon milyon

ölürler. 

Alman faflizmini, dünyan›n
tüm emperyalist güçlerini dize
getirmek için; tam yirmi milyon
Sovyet insan› ölmüfltür. 

Yirmi milyon!

Saya saya bitiremezsiniz. Yir-
mi milyon kifli ölerek faflizmi
yenmifl ve ülkelerini kurtarm›fl-
lard›r. Deneyin, say› sayarak ka-
ça kadar sayars›n›z içinizden...
Yirmi milyonu sayamazs›n›z. 

Eksik olan ruh ve motivas-
yonu devrimcilere verecek olan
da halkt›r.

Onlardan ö¤-
renece¤iz. 

Onlara ö¤re-
tece¤iz.

Bilgi halk için
hayati öneme
sahiptir. 

T›pk› susuz-
luk gibi, öldürür insan› bilgisiz-
lik. 

Cahillik, susuzluk kadar teh-
likelidir. 

Ö¤retin onlara, anlat›n. B›k-
madan yorulmadan anlat›n. 

Devrimcilik asla bir avuç
"seçkin”, “zeki" insan›n ifli de-
¤ildir. 

Devrimcilerde bunlardan çok
daha ötesi ve fazlas› vard›r. On-
larda k›r›lmayan bir cesaret var-
d›r, kimse k›ramaz bu cesareti. 

Bazen korkutur, sindirirler
belki. Ama flimdiye kadar bu
cesareti k›rmay› baflaran zor-
bay› duymad›k, görmedik. Hep
yeniden yeniden denerler. Çün-
kü hayat› üreten onlard›r.
Umutlar› da, cesareti de üreten
hayatt›r. 

Cesaretsizleri ve umutsuzlar›
dikkate almay›n!

Cesaretsizleri ve umutsuzlar›
saymay›n! 

Onlar yaflam›yordur.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

KIRILMAYAN B‹R CESARET, 
B‹TMEYEN UMUT ve YEN‹DEN

YEN‹DEN DENEME ISRARI 
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Emekçilerin Birlik, Mücadele ve
Dayan›flma günü 1 May›s’› ad›na
yarafl›r flekilde kutlamaya devam
edece¤iz. Bu 1 May›s’›n geçen y›l-
lardan  bir fark› var; iktidar, 1 Ma-
y›s’› “emek ve dayan›flma günü”
olarak resmi tatil ilan ediyor...

1 May›s’›n tatil olmas›, 1 May›s
hakk›n›n, meflrulu¤unun kesin bir
biçimde kabul ettirilmesidir. Bu ise,
öyle kolay olmad›. Bu hak, iktidar›n
verdi¤i bir lütuf de¤ildir. Bugüne
kadar ödedi¤imiz bedellerin sonucu-
dur. ‹flte bu sayfada gördükleriniz,
ödedi¤imiz bedelleri anlat›yorlar. 

‹flte tarih huzurunda aç›kt›r ki; 11
MMaayy››ss’’›› flfleehhiittlleerriimmiizzllee kkaazzaanndd››kk..  

Tarihin huzurunda diyoruz ki,
flehitlerimizin verdi¤i can, döktük-
leri kan›n bir damlas› bile, bofla git-
medi ve gitmeyecek. 

1 May›s’tan vazgeçmeyece¤iz.
Taksim’den, 1 May›s Ala-
n›’ndan vazgeçmeyece¤iz. 

Ve bu kavgada onlar, 1
May›s flehitlerimiz, 1 May›s
kavgas›n›n bayraktarlar› ol-
maya devam edecekler. 

Her 1 May›s’ta, alanlarda
onlar da aram›zda olacak. 

*

TTaakkssiimm
11 MMaayy››ss AAllaann››’’nn››
11 MMaayy››ss AAllaann››  YYaappaann
11997777 fifieehhiittlleerriimmiizz::

AAllii SSiiddaall,, Kadir Balc›,
HHaassaann YY››lldd››rr››mm,, Hikmet
Özkürkçü, RRaammaazzaann SSaarr››,,
M. Elmas, MMüülltteezziimm OOllttuu--
lluu,, Mahmut Atilla Özbelen,
ÖÖmmeerr NNaarrhhaann,, Bayram Ç›-
tak, KKaahhrraammaann AAllssaannccaakk,,
Aleksandros Konteas, MMee--
rraall CCeebbrreenn,, Kadriye Du-
man, LLeeyyllaa AAlltt››ppaarrmmaakk,,
Ahmet Gözükara, EE rrccüü--
mmeenntt GGüürrkkuutt,, Garabet Ay-
han, SSiibbeell AAçç››kkaallaann,, Nazan

Ünald›, HHaattiiccee AAllttuunn,, Ali Yeflilgül,
NNiiyyaazzii DDaarr››,, Mehmet Ali Genç,
HHaacceerr ‹‹ppeekk SSaammaann,, Bayram Sürü-
cü, HHüüsseeyyiinn KK››rrkk››nn,, Nazmi Ar›,
JJaallee YYeeflfliillnniill,, Kenan Çatak, RRaassiimm
EEllmmaass,, Diran Nigiz, HHaammddii TTookkaa,,
Ziya Baki, BBaayyrraamm EEyyii......

ÖÖzzttüürrkk AACCAARR‹‹ 

SSaalliihh KKUULL

1 May›s 1988’in haz›rl›klar›
içindeyken 30 Nisan’da, ‹stanbul
Okmeydan› Gürsel Mahallesi’nde
kald›klar› ev polis taraf›ndan kufla-
t›ld›. Salih ve Öztürk, katliamc›la-
r›n kuflatmas›na silahlar›yla direndi-
ler. Cuntan›n ölü topra¤›n›n at›lma-
ya bafllad›¤› o y›llarda, teslim olma-
ma gelene¤ini sürdürerek cüret ve
direniflin örne¤i oldular. Salih Kul
ve Öztürk Acari, zor y›llarda önem-
li görevler üstlenen iki Devrimci
Solcu’ydular. 

MMeehhmmeett AAkkiiff DDAALLCCII

Bir iflçiydi Mehmet,, 1989 1 Ma-
y›s’›nda Taksim önündeki binlerden
biriydi. Öfkesini, s›n›f bilincini ku-
flan›p gelmiflti 1 May›s Alan›’na. 

Çat›flmada en öndeydi. Kortej
Kas›mpafla’ya yöneldi¤inde elinde-
ki tafllar›yla savafl›yordu Mehmet.
‹flte tam o anda, elindeki tafl› f›rlat-
maya haz›rlan›rken vuruldu. 

4 May›s günü yaklafl›k 5 bin kifli
kat›ld› cenazesine. 1 May›s’ta sava-
fland› Mehmet, kavgay› ö¤retendi... 

UU¤¤uurr YYaaflflaarr KKIILLIIÇÇ

fifieennggüüll YYIILLDDIIRRAANN

‹stanbul Moda’da 30 Nisan
1993’te kald›klar› ö¤renci evine po-
lis taraf›ndan  yap›lan bask›nda kat-
ledildiler. 

Katledildikleri o gece, 1 May›s

haz›rl›klar› yap›yordu ‹YÖ-DER’li
U¤ur ve fiengül. Silahs›z ve koru-
mas›zd›lar, 1 May›s alan›nda tafl›ya-
caklar› ppaannkkaarrtt›› yyaazz››yyoorrllaarrdd››..... 

U¤ur, 1974 do¤umluydu. ‹stan-
bul Üniversitesi ö¤rencisiydi.
1992’de ‹YÖ-DER bünyesinde mü-
cadeleye kat›ld›. ‹YÖ-DER yöneti-
cilerinden biri oldu. fiengül, 1970
do¤umluydu. Lise y›llar›nda devri-
me sempati duymaya bafllad›. Ör-
gütlü mücadeleye 89’da ‹stanbul
Üniversite’sinde kat›ld›. ‹YÖ-DER
yöneticilerinden biri oldu. 

Ertesi günkü 1 Ma-
y›s’ta, yoldafllar›, ““UU¤¤uurr--
llaarr››,, fifieennggüülllleerrii TTüükkeettee--
mmeezzssiinniizz”” pankart›yla
yürüdüler. Pankart, ger-
çe¤i anlat›yordu; oo ggüünn--
ddeenn bbuu yyaannaa UU¤¤uurrllaarr,,
fifieennggüülllleerr hhiiçç ttüükkeennmmee--
ddiilleerr.. 

DDuurrssuunn OODDAABBAAfifi

HHaassaann AALLBBAAYYRRAAKK

YYaallçç››nn LLEEVVEENNTT

AAkk››nn RREENNÇÇBBEERR

1996 1 May›s’›nda
Kad›köy’e akan yüzbini
aflk›n emekçinin yürüyü-
flü bafllayacakken sald›rd›
ölüm mangalar›. Toplan-
ma yerlerinden Hasanpa-
fla’da Dursun Odabafl ve
Hasan Albayrak flehit
düfltü. 

Mitingin bitiminde
kitlenin da¤›l›fl› s›ras›nda
yeniden sald›rd› devletin
katilleri. Kurtulufl okuru
Yalç›n Levent flehit düfltü
bu sald›r›da da. Onlarca
kifli gözalt›na al›nd› son-
ras›nda. Onlardan biri
olan Ak›n Rençber, k›sa
süre sonra gördü¤ü iflken-
celer sonucunda flehit
düfltü ve 1996 1 May›s fle-
hitlerinin say›s› dört oldu. 

1 May›s’› 
Onlarla

Kazand›k
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U¤ur Yaflar
KILIÇ

fiengül
YILDIRAN

Dursun
ODABAfi

Hasan
ALBAYRAK

Yalç›n
LEVENT

Ak›n
RENÇBER

Öztürk
ACAR‹

Salih KKUL

Mehmet AAkif
DALCI

‘‘7777 11 MMaayy››ss
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11999955 11 MMaayy››ss’’››nnddaa Kad›köy
Meydan›’nda 7700 bbiinn eemmeekkççii vard›
ve Umudun kortejinde 1155 bbiinn kkiiflflii
yürüyordu.... Yaz› dizimizin önceki
bölümünün sonunda 1995 1 Ma-
y›s’›n› anlatm›fl ve bölümü flu söz-
lerle bitirmifltik: “Umut her 1 Ma-
y›s’ta büyümeye devam edecekti.”

Ve zulmün bekçileri, bunu engel-
lemek için kana bo¤acaklard› yine
topland›¤›m›z meydanlar›... 

‘‘9966;; AAtteeflfl AAlltt››nnddaa YYüürrüüyyüüflfl
Hay›r, hiçbir mecaz yok bu ta-

n›mlamada. 1996 1 May›s’› kelime-
nin gerçek anlam›yla böyleydi. 

‘95 sonlar›nda kurulan ANA-
YOL hükümeti halka karfl› savafl aç-
m›flt›. 1996 1 May›s’› bir anlamda
da bu sald›r›n›n karfl›s›na dikilme
olacakt›. 1 May›s öncesinde yo¤un
bir gözalt› terörü yafland›. Devrim-
ciler buna ra¤men sürdürdüler ha-
z›rl›klar›n›. ‹ktidar›n tehditlerine
güçlü bir cevap verilmeliydi. 

Terör o gün erkenden bafllad›. 11
bin polis yerlefltirilmiflti alan etraf›-
na. Kad›köy’e gelen otobüsler yol-
larda durdurulup yüzlerce insan gö-
zalt›na al›n›yor, alana girifl yollar›na
kurulan kontrol noktalar›nda gözal-
t› ve sald›r›lar yaflan›yordu. Polis,
pp rroovvookkaassyyoonn yaratmak için her tür-
lü yönteme baflvuruyordu. 

Kitle daha toplanma yerindey-

ken, HHaassaannppaaflflaa’da polisin ilk sal-
d›r›s› gerçekleflti. Kitlenin üzerine
atefl açan polis, DDuurrssuunn OOddaabbaaflfl ve
HHaassaann AAllbbaayyrraakk’› katletti. 

‹flte o an, Türkiye s›n›flar müca-
delesindeki 1 May›slar aç›s›ndan
son derece çarp›c›, karakteristik an-
d›. ‹ki flehit verilmiflti, a¤›r bir bedel
ödenmiflti yine 1 May›s için ve flim-
di ne yap›lacakt›?

Legal sol partiler, sendika a¤ala-
r›, gözalt› terörünü afl›p kitle katli-
am›na dönüflen bu sald›r›y› görmez-
den geldiler. Sanki onlar ayr› bir
dünyada, aayyrr›› bbiirr 11 MMaayy››ss’tayd›lar. 

Devrimciler çat›fl›yordu. ‹ki fle-
hide, üzerlerine ya¤an kurflunlara ve
panzerlere ra¤men kitle da¤›lmad›.
Devrimci irade, atefl alt›nda alana
ç›kma karar› ald›; hay›r vazgeçil-
meyecekti 1 May›s’tan. Atefl alt›nda
oluflturulan kortejler akt› Kad›-
köy’e. Bu faflist devlet terörü orta-
m›nda Kad›köy Meydan›’nda 110000
bbiinnii aflk›n kitle vard› ve bunun yak-
lafl›k 3300 bbiinnii Cephe bayraklar› arka-
s›nda, temsili gerilla birlikleriyle
birlikte Umudun ad›n› hayk›r›yor-
du. Nas›l oluyordu da devletin “te-
rörist” dedi¤i bir örgütün arkas›nda
bu kadar kitle toplanabiliyordu? Bu
flaflk›nl›k, Milliyet yazarlar›ndan
Naz›m Alpman’›n 2 May›s tarihli
yaz›s›nda flöyle ifade edilecekti:
“‹flçi bayram›n›n en kitlesel grubu-
nu Dev-Sol oluflturuyordu(...) Ala-
n›n yar›s› bile dolmam›fl... Biz tek-
rar Alt›yol’dan akan korteje yöneli-
yoruz. Hala Dev-Sol geliyor. Yasa-
d›fl› bir örgütlenmenin nas›l bu ka-
dar kitleselleflmifl olaca¤›na ak›l s›r
erdirmek kolay de¤il.”

S›r, iradedeydi, ›srardayd›, öde-
nen bedellerdeydi, do¤ru politika-
lardayd›... Devrimci hareketin bu
görkemi karfl›s›nda mitingin da¤›l›-
fl› s›ras›nda yeniden sald›rd› katli-

amc›lar. Bu sald›r›da da Kurtulufl
okuru YYaallçç››nn LLeevveenntt katledildi. 

Sald›r›larda daha fazla kifli öle-
bilirdi. Ancak bu, devrimcilerin pa-
niklemeden sald›r›y› geri püskürt-
meleriyle engellenmifltir. Buna ra¤-
men, burjuva bas›n yay›n organlar›,
1 May›s’›n ard›ndan katledilen üç
iflçiden bahsetmezken, birkaç gru-
bun sorumsuzlu¤u ve kitlelerin kat-
liama öfkesi sonucu meydana gelen
birkaç olay› öne ç›kard›lar. Dema-
goji o kadar alçakçayd› ki, üç iflçi-
nin katledilmesini yok sayanlar, bir
kiflinin bir çiçe¤i tekmelemesini
gösterdiler günlerce. Legal partici-
ler ve düzen sendikac›lar› da ayn›
telden çal›p katledilenleri görmü-
yor, cenazelere sahip ç›km›yor, ama
polisin sald›r›lar›na karfl› direnen
devrimcilere burjuvaziyle ayn› dil-
den elefltiriler yap›yordu. 

Oysa, katliam oligarflinin planl›,
iradi bir katliam›yd› ve ‹stanbul Va-
lisi Kemal Yaz›c›o¤lu, bu iradili¤i
““SSaakk››nn bbiirr ddaahhaa kkaarrflfl››mm››zzaa çç››kkmmaa--
yy››nn”” tehdidiyle somutluyordu.

Peki ne olacakt›?

Kitleler, devrimciler, ç›kmaya-
cak m›yd› bir daha alanlara?

11999977;; SSuussuurrlluukk’’llaa 
HHeessaappllaaflflmmaa

‘96 Kas›m’›nda Susurluk’ta
meydana gelen kazada, kontrgerilla
aç›¤a ç›km›flt›. 1 May›s çal›flmala-
r›nda “SSuussuurrlluukk DDeevvlleettttiirr HHeessaapp
SSoorraall››mm”” talebi öne ç›kt›. Aylard›r
“Ayd›nl›k için 1 dakika karanl›k”
eylemini yapan, mahallelerin mey-
danlar›na toplanan halk, hesab› flim-
di 1 May›s meydanlar›nda soracakt›.

Oligarfli ise bu hesap sormay›
engellemek için her zamanki klasik
yöntemlerine baflvurdu. Önce en s›k
baflvurduklar› yöntem devreye so-

1 May›s’› Nas›l
Kazand›ysak, Alan›m›z›
Da Öyle Kazanaca¤›z!

1 May›s’›n K›sa Tarihi:

BEDEL ve ISRAR
BÖLÜM 33

1 May›s’› 
Kazand›k!



Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

21

Say›:
11

26 
Nisan
2009

kulup, ““11MMaayy››ss’’ttaa kkaann ddöökküülleecceekk””,,
““oollaayyllaarr çç››kkaaccaakk”” yalanlar› pompa-
land›. Yüzlerce kifli gözalt›na al›n-
d›... ‹ktidar ve ‹stanbul polisi tara-
f›ndan yap›lan aç›klamalarda, hiçbir
koflulda ddeevvrriimmcciilleerrii aallaannllaarraa ssookk--
mmaayyaaccaakkllaarr›› ilan ediliyordu. Bir
önceki y›l, Cephe’nin görkemli yü-
rüyüflü ürkütmüfltü onlar›. MGK
sendikac›lar› ise iflte bu noktada po-
lisle anlaflm›flt› ve devrimcileri ala-
na sokmamak için her türlü zorlu¤u
ç›kart›yordu.

Sendika a¤alar› l May›s’› salon-
lara hapsetmeye çal›fl›rken alanlar›n
kavgas›n› veren, bunun için bedel-
ler ödeyen devrimciler flimdi alan-
lardan silinmeye çal›fl›l›yordu. O
bedelleri ödeyenler, 1 May›s ›srar
ve kararl›l›klar›ndan bir ad›m bile
geri ad›m atmayacaklard›. Devrimci
hareket bu kararl›l›kla ilan etti:
“ AAllaannllaarr›› MMGGKK SSeennddiikkaacc››llaarr››nnaa
TTeerrkk EEttmmeeyyeeccee¤¤iizz..””

MGK sendikac›lar›, “geçen se-
neden dersler ç›kard›k” diyorlard›.
Ama “MGK sendikac›l›¤›n›n as›l
sorunu l May›s 96’da alana vurulan
devrimci damgay› silmekti...” (Halk
için Kurtulufl, 18 Nisan 1997, say›: 26) 

MGK sendikac›lar›, 1 May›s
kutlamas› için fiiflli’deki Abide-i
Hürriyet Meydan›’na müracaat et-
mifllerdi. Binlerce polis alan giriflin-
de yy››¤¤››nnaakk yapm›flt›. Cephe korte-
jinde ise bu aç›k devlet terörüne
ra¤men oonnbbiinnlleerr toplanm›flt›. ‹flte o
noktada MGK sendikac›l›¤› iflbir-
likçili¤ini yapt›; daha kortejler yü-
rüyüfle bile geçmeden mitingi baflla-
t›p k›sa sürede de bitti¤ini duyurup
kitleyi da¤›tt›lar. Ama bu kaç›fllar›

bile, devrimcilersiz 1 May›s yapa-
mayacaklar›n›n ifadesiydi. Cepheli-
ler, bu 1 May›s’ta ayn› zamanda
TTaakkssiimm hheeddeeffiinnii de kitlesel bir fle-
kilde dile getirdiler. 

Nitekim, bu ça¤r› bir sonraki y›l
yank›s›n› buldu. “‹nsiyatifi kapt›r-
mamak” isteyen TÜRK-‹fi, D‹SK,
HAK-‹fi ve KESK, ““MMuuttllaakkaa TTaakk--
ssiimm’’ii aallaaccaa¤¤››zz”” aç›klamas› yapt›lar. 

Ancak 1 May›s’a 11 hhaaffttaa,, eevveett
ssaaddeeccee 11 hhaaffttaa kkaallaa,, yapt›klar›
aç›klamada,  konuda ›srarc› olma-
y›p yine AAbbiiddee--ii HHüürrrriiyyeett AAllaann››’n›
kabul edecekleri anlafl›ld›. 

Oligarfli ise 1 May›s’tan günler
önce yüzlerce ev ve demokratik ku-
ruma bask›nlar düzenledi, yüzlerce
insan› gözalt›na ald›. 1122 EEyyllüüll hhaavvaa--
ss›› hakim k›l›nmak istendi. ‹ktidar,
sendika a¤alar›n› ve reformistleri
yedekleyerek yine 1 May›s’tan ddeevv--
rriimmcciilleerrii dd››flflttaallaammaa peflindeydi.
““SSiizzee --ddeevvrriimmcciilleerree-- 11 MMaayy››ss yyaapp--
tt››rrmmaayyaaccaa¤¤››zz”” diyordu polis flefleri.

Cephe ““AAllaannllaarr HHaallkk››nndd››rr YYaa--
ssaakkllaannaammaazz!! 11 MMaayy››ss CCeepphheeddiirr EEnn--
ggeelllleenneemmeezz!!”” kararl›l›¤›yla oligarfli-
nin oyununu bofla ç›kartmaya çal›flt›.

1 May›s günü alan tamamen po-
lis taraf›ndan kuflat›lm›flt›. Alan›n
en kitlesel grubu binlerce kiflinin ol-
du¤u Cephe kortejiydi yine. Kortej,
alana do¤ru yürüyüfle geçti¤i anda
polis azg›nca sald›rd›. Ç›kan çat›fl-
mada yüzlerce kifli yaraland›, yüz-
lercesi gözalt›na al›nd›, 49 kifli tu-
tukland›. Cephe; ““‘‘9999 11 MMaayy››ss’’››nn--
ddaa YYiinnee YYüürrüüyyeeccee¤¤iizz,, CCeessaarreettlleerrii
VVaarrssaa YYiinnee SSaalldd››rrss››nnllaarr!!”” aç›kla-
mas›yla 1 May›s’a ve alanlara sahip

ç›kmaktaki kararl›l›k ve
›srar›n› ortaya koydu.

11999999 11 MMaayy››ss’›nda
ayn› kavga, hemen he-
men ayn› biçimde devam
etti: “Olay ç›kacak”, “1
May›s Yasakland›” gibi
söylentiler manfletlere
tafl›nd›. 1 May›s’tan iki-
üç gün önce birçok dergi
bürosu, kültür merkezi,
parti binas› bas›ld›.
MGK sendikac›lar› dev-
letin 1 May›s taktiklerine

sadakatlerini sürdürüyorlard›. Dev-
letle anlaflarak eylemi kkaappaall›› ssaalloonn--
llaarrddaa yapacaklar›n› aç›klad›lar. Bu-
na ra¤men devrimciler 1 May›s’ta
alanlardayd›. Estirilen terörle ve sar›
sendikac›lar›n manevralar›yla alan-
lar› devrimcilere kapatamad›lar an-
cak kitlede k›smi bir tereddüt yaratt›-
lar. fiiflli Abide-i Hürriyet’teki mitin-
ge toplam 25 bin kifli kat›ld›. Cephe,
düflman›n dayatt›¤› gibi de¤il kendi
istedi¤i flekilde binlerle alanlardayd›.

11 MMaayy››ssllaarr
AAbbiiddee--ii HHüürrrriiyyeett’’ttee 

1997’de bafllayan fiiflli Abide-i
Hürriyet’teki 1 May›slar; 22000000,,
22000011,, 22000022,, 22000033 y›llar› boyunca
sürdü. 

Öncesinde yine demokratik ku-
rumlara bask›nlar›n ve gözalt›lar›n
yafland›¤› 22000000 11 MMaayy››ss’›nda 2277
bbiinn ppoolliiss alan› iflgal etti. Bütün bun-
lara ra¤men alanda 35 bin emekçi
vard›. Oligarflinin devrimcileri alan-
lardan silme politikas› bofla ç›kart›l-
m›flt›; bundan sonraki süreç, ad›m
ad›m alanlar› yeniden onbinlerle
doldurmakt›.

22000011 11 MMaayy››ss’’››,, üüllkkeemmiizzddeekkii eenn
bbüüyyüükk hhaappiisshhaanneelleerr kkaattlliiaamm››nn››nn
ard›na denk geliyordu. 19 Aral›k
2000’de 28 devrimci tutsak katledil-
miflti; ancak direnifl sürüyordu. Oli-
garflinin sald›r›lar› karfl›s›nda refor-
mizm ve düzen sendikac›lar› büyük
oranda sinmiflti. O sene 1 May›s ala-
n›na giriflte polisin en temel “önle-
mi”, ddiirreenniiflflllee iillggiillii eenn kküüççüükk bbiirr
ddöövviizzii ddaahhii iiççeerriiyyee ssookkmmaammaakktt››..
Belediye-‹fl ve Genel-‹fl’teki dev-
rimci iflçilerin kendi kortejlerinde
tafl›d›klar› tecritle ilgili dövizlere bi-
le el koydular. Ancak buna ra¤men
Cepheliler, direnifle dair tüm pan-
kart, döviz ve flehit resimlerini alana
sokup k›z›l bayraklar›yla birlikte yü-
rüdüler. Direniflin sesini alanlara ta-
fl›d›lar. 2001 1 May›s’› bu anlamda
direniflin iradesinin ve yenilmezli¤i-
nin ilan›yla geçti tarihimize. 

22000022 11 MMaayy››ss’’›nda da ölüm oru-
cu direniflçilerinin al›nlar›ndaki k›-
z›l bantlar, binlerin elinde bayrakt›.
5 bin kifliyi aflk›n Cephe korteji, Bü-

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

11999966 11 MMaayy››ss



yük Direnifl’in 1 May›s alanlar›na
tafl›nmas›n›n simgesiydi. F Tiple-
ri’ne karfl› direnifl vard› alanlarda.
2002 1 May›s’›n›n bir baflka özelli-
¤i ülke çap›ndaki yayg›nl›¤›yd›. 41
ayr› yerde 1 May›s kutland›. 22000022 11
MMaayy››ss’’››nn››nn ertesinde ç›kan Ekmek
ve Adalet’in kapa¤›nda flöyle yaz›-
yordu: “ABD’yi, NATO’yu, IMF’yi,
AB’yi arkan›za al›p, yak›p y›kt›n›z;
aç, iflsiz b›rakt›n›z, katlettiniz; halk›
sindirdik, devrimcileri bitirdik dedi-
niz; ‹fiTE ALANLARDAYIZ!”

22000033 11 MMaayy››ss’’››nnddaa alandaki top-
lam kat›l›m 50 bine yak›nd›. Cephe
korteji ise, 7 bin kifliyle adeta bir k›-
z›l bayrak denizini and›r›yordu..  Bu
tablo kan›tl›yordu ki devrimcilersiz
1 May›s olamayaca¤› art›k tart›fl›l-
mazd›. 2003 1 May›s›yla birlikte
devrimci hareket art›k yeni bir hedef
koyman›n gerekti¤ini gündeme ge-
tirdi. Art›k emekçiler, devrimciler
için bir ““kkaappaann””aa dönüfltürülmüfl
durumdaki Abide-i Hürriyet Meyda-
n›’ndan ç›k›p 1 May›s’› kendi mey-
dan›nda kutlaman›n zaman› gelmifl-
ti. 1 May›s’›n ard›ndan devrimci ha-
reket taraf›ndan yap›lan aç›klamada
söylenen fluydu: ““22000044 11 MMAA--
YYIISS’’IINNDDAA HHEEDDEEFF TTAAKKSS‹‹MM
AALLAANNII OOLLMMAALLIIDDIIRR!!””

22000044;; SSttaattüükkoo AAflfl››ll››yyoorr;;
““HHeeddeeff TTaakkssiimm!!””

Devrimci hareket 1 May›s 2004
yaklafl›rken Taksim önerisini
yaparken flöyle diyordu: “Taksim’in
1 May›slara kapat›lmas›, oligarfli
aç›s›ndan siyasi bir anlam tafl›mak-
tad›r. Oligarflinin gerekçesi ne gü-
venlik  ne de baflka bir fleydir. ...
Taksim’in yeniden kazan›lmas› da
halk›n mücadelesi aç›s›ndan siyasal
bir mücadele konusudur.” (Ekmek
ve Adalet, say› 107, syf. 16)

Türkiye devrimci hareketi TTaakk--
ssiimm’’ii kkaazzaannmmaa perspektifinde net
olmal›yd›; ama reformistler ve baz›
devrimci yap›larda böyle bir netlik
yoktu. Oysa, devrimcilerin kararl›l›-
¤› sendikalar› ve di¤er kitle örgütle-
rini de Taksim hedefine yöneltecek-
ti er geç. 

Bu geliflmeler üzerine D‹SK ve

KESK de 1 May›s’›n Taksim’de
kutlanmas›ndan yana oldu¤unu
aç›klad›. TÜRK-‹fi ise her zamanki
misyonunu oynayarak bölücülük
yap›yordu. Fakat esas bölünmeyi
“s›n›ftan kopmamak” ve “iflçi s›n›-
f›n›n birli¤ini bölmemek” ad›na
TÜRK-‹fi’in kuyru¤undan kopama-
yanlar yarat›yorlard›.

Süreç, devrimci politikayla re-
formist olan› ayr›flt›racak önemdey-
di. 1 May›s’›n bir ay öncesinden
devrimci harekete karfl› Avrupa em-
peryalistleriyle oligarflinin ittifak›y-
la Türkiye ve baz› Avrupa ülkelerin-
de ortak bir operasyon düzenlen-
mifl, yüzün üzerinde devrimci gö-
zalt›na al›n›p, tutuklanm›flt›. Ancak
devrimci hareket buna ra¤men Tak-
sim hedefini ortaya koyand›. 

Oligarfli “Taksim” diyenlere teh-
ditler savurmaya bafllamakta gecik-
medi. Çünkü, Taksim hedefi, oligar-
flinin icazetinin d›fl›na ç›kmakt›. 

Sonuçta 11 MMaayy››ss 22000044’’ttee,, iki ay-
r› yerde miting yap›ld›. Devrimciler
Abide-i Hürriyet kapan›ndan ç›kt›.
Y›llar sonra yeniden Taksim tart›fl-
malar›n›n yaflanmas› coflku ve karar-
l›l›¤› yükseltti. Taksim’e ç›k›lamad›
ancak 1 May›s fiili bir mitingle SSaa--
rraaççhhaannee’’ddee kutland›. O gün Saraç-
hane’de toplananlar, günlerdir süren
devletin tehditlerine ald›rmayan, di-
renmeyi, çat›flmay› göze alan onbin-
lerdi. Bedel ödemek göze al›nm›flt›.
Art›k hedefe daha güvenli ve güçlü
ad›mlarla yürünebilirdi. 

Di¤er miting ise, Abide-i Hürri-
yet kapan›ndayd›, TÜRK-‹fi’in yan›-
s›ra EMEP, Al›nteri, DHP, Partizan,
DH (Devrimci Hareket) kat›lm›flt›. 

Statüko afl›lm›fl ve emekçiler
aç›s›ndan Taksim hedefi daha da so-
mutlanm›flt›. Kitlenin ve devrimci-
lerin kararl›l›¤›ndan, cüretinden et-
kilenen D‹SK ve KESK yönetimle-
ri, Saraçhane’de Taksim hedefinden
vazgeçmeyeceklerini aç›klarken,  o
günkü havay› da yans›t›yorlard›.
2004 1 May›s’›, bu yan›yla ondan
sonraki 1 May›s politikalar›n›n da
bbeelliirrlleeyyiicciissii oldu. 

Saraçhane’de ortaya konulan ka-
rarl›l›k sonucunda, 22000055 vvee 22000066 11

MMaayy››ssllaarr››;; ’96 1 May›s› sonras›n-
da, 1 May›slara kapat›lan Kad›köy
meydan›nda yap›ld›. 1 May›s önce-
sinde Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si ve çeflitli siyasi hareketlerin kat›-
l›m›yla DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaattffoorr--
mmuu kuruldu. Platform, bir kez daha
herkesin gündemine Taksim’i getir-
di. Taksim’e ç›k›lamad› yine ama
statüko da parçalanm›flt› bir kez.
TÜRK-‹fi ve HAK-‹fi, ne salonlara
gidebildiler ne Abide-i Hürriyet’e...
Devrimci politika, statükolar› par-
çalam›fl; reformistlerin, sar› sendi-
kac›lar›n kaç›fl yollar›n› kapatm›flt›. 

Nitekim, 2006 1 May›s’›n› da,
““sseenneeyyee TTaakkssiimm’’ddeeyyiizz”” aç›klama-
lar› izledi. 

22000077,, 22000088;; YYaassaa¤¤›› 
KK››rr››yyoorruuzz,, KKaazzaannmmaa 
YYoolluunnddaayy››zz!!

Do¤ru politikalar çerçevesinde
özellikle 2003 1 May›s’›ndan itiba-
ren yeniden güncellefltirilip kararl›-
l›kla sürdürülen “Taksim hedefi”,
2007 1 May›s’›na yaklafl›rken art›k
tart›fl›lm›yordu. Devrimciler aç›s›n-
dan hedef, netti. D‹SK ve KESK de
Taksim’de ›srarl› bir tutum sergile-
diler. TÜRK-‹fi Kad›köy’de kutla-
yaca¤›n› aç›klad›; ancak bunun art›k
hiçbir belirleyicili¤i yoktu. Sadece,
tercihini netlefltiremeyen reformist-
ler, “iki cami aras›nda beynamaz”
misali, “s›n›ftan kopmamak” ad›na
Avrupa yakas›ndaki kitlelerinin Tak-
sim’e, Anadolu yakas›ndaki kitlele-
rinin de Kad›köy’deki 1 May›s’a ka-
t›lacaklar› gibi “dahiyane” 1 May›s
taktikleri belirliyorlard›.

1 May›s sabah› ‹stanbul, polisin
iflgali alt›ndayd›. fiehrin giriflleri tu-

1 May›s’› 
Kazand›k!
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tulmufl, 1 May›s için gelenler fleh-
re sokulmuyordu. ‹lk çat›flmalar
da buralardan bafllad›. Kurtköy gi-
riflindeki giflelerde durdurulan
binlerce kifli polisle saatlerce ça-
t›flt›. 

‹stanbul’un yoksul mahallelerin-
den Taksim’e hareket edenlerin bir
k›sm› da daha mahallelerinden ç›ka-
madan durdurulmufltu ve buralarda
da çat›flmalar yaflan›yordu. 

Polisin tüm ablukas›na, önlemle-
rine ra¤men yine de binlerce kifli
Taksim civar›nda toplanmay› baflar-
d›. Meydan ise binlerce polisin iflga-
li alt›ndayd›. Dolmabahçe’den top-
lan›p Taksim’e yürüyüfle geçen yak-
lafl›k bin kiflilik kitleye polis sald›r-
d›. Kitle tekrar toplan›p polis kordo-
nu alt›nda Taksim Meydan›’na ç›kt›.
‹nsanlar, Taksim Meydan›’na ç›kan
tüm sokaklardan devrimcilerin ön-
derli¤inde alana girmeye çal›flt› ve
sokak sokak çat›flmalar saatlerce
sürdü. Di¤er taraftan OOkkmmeeyyddaann››
taraf›nda toplan›p Taksim’e yürüyü-
fle geçen yaklafl›k 5 bin kiflilik kitle-
nin önü de Okmeydan› ç›k›fl›nda ke-
sildi ve burada da saatlerce sürecek
olan çat›flmalar bafllad›. 

Çat›flmalarda yüzlerce kifli gö-
zalt›na al›nd› ve yaraland›. Bedeller
ödüyorduk ama ad›m ad›m k›r›l›-
yordu Taksim’deki iflgal ve yasak... 

22000077 11 MMaayy››ss’’››nnddaa,, 1 May›s ve
Taksim üzerindeki yasa¤›n kald›r›l-
mas› en genifl kesimler taraf›ndan
savunulmaya baflland›. Taksim’in 1
May›s kutlamalar› için meflrulu¤u
kendini kabul ettiriyordu art›k.
Meflruluk o kadar güçlüydü ki, 2007
1 May›s›’nda, çat›flmalar sürerken,
2008 1 May›s’›nda da Taksim’de
olunaca¤› aç›klamalar› yap›ld›.

Devrimcilerin 1 May›s’ta 1 Ma-
y›s Alan›’nda olma kararl›l›¤› baflka
alan tart›flmas›n› ortadan kald›rm›fl-
t›. Öyle ki, TÜRK-‹fi de D‹SK ve
KESK ile birlikte Taksim’de olaca-
¤› aç›klamas›n› yapt›. Devrimci 1
May›s Platformu ise zaten bafltan
netti ve çal›flmalar› bu hedefi en ge-
nifl kesimlere maletmeye yönelikti. 

AKP de s›k›flm›flt›, karfl›s›nda
genifl bir 1 May›s ve Taksim ittifak›

oluflmufltu. AKP Hükümeti, “Ba-
kanlar Kurulu karar›yla, 1 May›s’›
Emek ve Dayan›flma Günü kabul et-
tik!” aç›klamas›yla, 1 May›s’› 1
May›s Alan›’nda  kutlamak isteyen
güçlere karfl› demagojik bir sald›r›-
ya geçti. Taksim’e hiçbir koflulda
izin verilmeyece¤i aç›kland›. 

Devrimci örgütler, sendikalar ve
di¤er demokratik kitle örgütleri, “1
May›s’› Taksim’de kutlama” kararl›-
l›klar›n› yinelediler. 2008 1 Ma-
y›s’›na birkaç gün kala çat›flmadan
alana girilemeyece¤i kesinleflmiflti.
‹ki gün kala TÜRK-‹fi Taksim’den
vazgeçti¤ini aç›klarken, TÜRK-‹fi’e
ba¤l› baz› sendikalar bu karar› tan›-
mayacaklar›n› ve 1 May›s’a kat›la-
caklar›n› aç›klad›lar. ‹stanbul Valisi
“nizam› sa¤lamak” için 30 bin polis
ve takviye jandarma birliklerinin gö-
rev alaca¤›n› aç›klad›. 30 Nisan ak-
flam›ndan Taksim Meydan›, fiiflli,
Mecidiyeköy gibi kilit noktalara po-
lis y›¤›na¤› yap›ld›. Taksim istikame-
tindeki belediye otobüslerinin, met-
ronun çal›flmayaca¤›; vapur seferle-
rinin iptal edilece¤i, Beyo¤lu, fiiflli,
Ka¤›thane ilçelerindeki okullar›n ta-
til edilece¤i aç›kland›. 

Çat›flma olaca¤› kesindi. D‹SK,
KESK ve birçok devrimci örgüt, 1
May›s’› Türkiye çap›nda merkezi
olarak ‹stanbul’da kutlama karar›
alm›flt›. Bir gün öncesinden ‹stan-
bul’a gelenlerin bir k›sm›, fiiflli’deki
D‹SK binas›nda topland›. Sabah,
yürüyüfl oradan bafllayacakt›. 

1 May›s sabah› oldu¤unda ilk
sald›r›, daha yürüyüfl bile bafllama-
dan 06.30’da D‹SK binas› önündeki
iflçilere oldu. ‹zleyen saatlerde
D‹SK binas›na gelmek veya Tak-
sim’e yürümek isteyen herkese sal-
d›rd› polis; çat›flmalar Mecidiyeköy,
fiiflli, Osmanbey sokaklar›nda ö¤len
saatlerine kadar sürdü. Saat 11.30
s›ralar›nda D‹SK önünde toplanan
yaklafl›k 2 bin kifliye hitaben bir ko-
nuflma yapan Süleyman Çelebi, 1
May›s Platformunun iradesi d›fl›nda

Taksim’e ç›kmayacaklar›n› aç›k-
layarak 1 May›s eyleminin bitti-
¤ini ilan edip kitleyi da¤›tt›. 

SSeennddiikkaacc››llaarr bbiittiirrddii ffaakkaatt
ddeevvrriimmcciilleerr ddiirreennmmeeyyee ddeevvaamm

eettttii.. Kitle D‹SK’in önünden ayr›ld›
fakat da¤›lmayarak devrimcilerle
birlikte Taksim’i zorlamaya devam
etti. Osmanbey’de toplananlara da
polis sald›rd›. Kitle tüm sald›r›lara
ra¤men tekrar tekrar toplan›p ara
sokaklardan Taksim’e girmeye ça-
l›flt›. Polis, bu kararl›l›k karfl›s›nda
kitlenin topland›¤› her yerde, hatta
hastane içinde gaz bombas› atacak
kadar azg›nlaflarak sald›rd›. Saat
13.30 civar›nda HÖC ve baz› dev-
rimci gruplar taraf›ndan Taksim’e
ç›kan sokaklardan alana girifl yeni-
den zorland›. Çat›flmalar Taksim’in
ara sokaklar›nda saat 14.30’a kadar
sürdü.

Polis, binlerce gaz bombas› ve
plastik mermi kulland›. Yüzlerce ki-
fli yaraland›. 38 kifli hastanelik oldu.
530 kifli gözalt›na al›nd›. 

Devrimci hareket 1 May›s’›n ar-
d›ndan o y›l› ve 1 May›slar’›n gele-
ce¤ini flöyle de¤erlendirmekteydi:
“Taksim 1 May›s Alan›’d›r. Bunun
hakl›l›¤›, meflrulu¤u en genifl kesim-
ler nezdinde kabul ettirilmifltir. AKP
veya baflka bir iktidar, emekçilerin
bu hakk›n› teslim etmekten baflka
bir fley yapamazlar art›k. Bu hakk›n
teslimini belki bir süre, birkaç 1
May›s daha geciktirebilirler. Ama
politik olarak ulafl›lan bu noktadan
art›k geriye gidifl yoktur. Taksim er
geç emekçilerin olacakt›r: Hiçbir
güç bunu engelleyemez.” (Halk
Gerçe¤i 4 May›s 2008 say› 5)

Tarih tan›k. 

Bedeller ödeyerek, her koflulda 1
May›s’› kutlamakta ›srar ederek,
hiçbir koflulda kararl›l›¤›m›zdan ge-
ri ad›m atmayarak do¤ru politikala-
r›m›zla 1 May›slar’a dair mevzi
mücadelesini bugüne getirdik. 1
May›s’› kazand›¤›m›z gibi, 1 May›s
Alan›’n› da kazanaca¤›z.

Tarih buna da tan›k olacak. 

- bitti-

1 May›s Alan›’n› 
Kazanmak ‹çin Taksim’e!
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““BBaannaa rreevviirrddee hhaassttaa oolldduu¤¤uu bbiill--
ddiirriillmmeeddii,, tteessaaddüüffeenn ggöörrddüümm..””

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’in katledildi¤i
günlerde Metris Hapishanesi’nin
doktoru olan Yemliha Söylemez,
mahkemeye gönderdi¤i ifadede
böyle söylüyordu. 

BBiirr iinnssaann, iflkence yap›lm›fl ve
kald›r›l›p bir yata¤a at›lm›flt›. 

Öldü ölecekti. 

Ona iflkence yapan hayvanlar›n
umurunda bile de¤ildi. Bu yüzden
doktora da haber verme gere¤i duy-
mam›fllard›. 

Bir insan, iflkence yata¤›nda h›-
r›lt›lar içinde ölüme gidiyordu. 

‹nsan›n ad› Engin’di. 

Onu oraya atan, doktora bile ha-
ber vermeyen hayvanlar›n ad›...
“gardiyan ..... .....”d›. 

*

Engin Çeber ‹stanbul’da gözalt›-
na al›nd›ktan sonra, ‹‹ssttiinnyyee PPoolliiss
MMeerrkkeezzii’’nde iflkence gördü. Ard›n-
dan tutuklan›p götürüldü¤ü MMeettrriiss
HHaappiisshhaanneessii’nde iflkenceyle koma-
ya sokulup katledildi. Engin’in ifl-
kence ile katledildi¤i bir çok kan›tla
ortaya ç›km›flt›r ve tart›flmas›zd›r. 

Engin’i Metris’te yap›lan iflken-
ce sonucu komaya girdi¤i gün gö-
ren Metris’in eski doktoru Yemliha
Söylemez’in, yeni görev yerinden
Sivas 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne
verdi¤i ifade, Metris’te iflkence ile
katletmenin insanl›k d›fl› bir baflka
yan›n› daha ortaya ç›kard›. 

*

‹flkencede ttesadüf yyok!
Çeber’in komaya girdi¤i ve has-

taneye sevk edildi¤i 7 Ekim 2008
gününe iliflkin Doktor Söylemez’in
ifadesi flöyle: 

““EEnnggiinn’’iinn kkoommaayyaa ggiirrddii¤¤ii ggüünn
ssaabbaahhlleeyyiinn rreevviirree ggiirrddii¤¤iimmddee,, nnoorr--
mmaall oollmmaayyaann bbiirr hhoorrllaammaa sseessii iiflfliitt--
ttiimm.. YYaappmmaakkttaa oolldduu¤¤uumm iiflflii bb››rraakkaa--
rraakk rreevviirree yyöönneellddiimm.. EEnnggiinn’’iinn kkoo--
mmaayyaa ggiirrmmeekkttee oolldduu¤¤uunnuu ggöörrddüümm..
YYaann ççeevviirreerreekk ddiilliinniinn ssoolluunnuumm yyoo--
lluunnuu tt››kkaammaass››nn›› eennggeelllleeddiimm.. SSoolluu--
nnuummuu ddüüzzeelliinnccee ppuuppiilllleerriinnee ((ggöözz--
bbeebbeekklleerrii)) bbaakktt››mm.. PPuuppiilllleerr ddiillaattee
((ggeenniiflfllleemmeekk)) iiddii,, ››flfl››kk rreefflleekkssii yyookk--
ttuu.. DDeerrhhaall oorraaddaakkii hheerrkkeessiinn eellllee--
rriinnddeekkii iiflflii bb››rraakkmmaallaarr››nn›› iisstteeddiimm..
SSüürraattllee hhaassttaanneeyyee sseevvkkiinnii ssaa¤¤llaa--
dd››mm.. BBaannaa rreevviirrddee hhaassttaa oolldduu¤¤uu
bbiillddiirriillmmeeddii,, tteessaaddüüffeenn ggöörrddüümm..””

Engin Çeber bir insand› ama onu
tutuklayan düzen insanl›ktan nasibi-
ni almam›flt›. 

Bir hapishanede kendilerine tes-
lim edilmifl ve can güvenli¤ini sa¤-
lamakla görevli olduklar› tutuklu,
gardiyan k›l›kl› insanlarca öldüresi-
ye iflkence yap›larak komaya sokul-
mufl, sonra da doktora bile haber
vermeden insanl›ktan ç›km›fl bir
pervas›zl›kla revirde bir yata¤a at›l-
m›flt›r. 

“Kazaen” ölmüfl de¤ildir Engin.
ÖÖllddüürreessiiyyee iflkence yap›lm›flt›r za-
ten Engin’e. Onun için öylesine at›l-
m›flt›r. 

Doktorun onu öyle görmesi tesa-
düftür belki, ama oraya öyle at›l›p
ölüme terk edilmesinde tesadüf
yoktur. 

Bu nas›l bir zihniyettir, bu nas›l
bir yönetim anlay›fl›d›r? 

Bu anlay›flta insanl›k aramak bo-

fluna gayrettir. 

Bu faflizmin zihniyetidir. 

Personelini buna göre e¤itmifltir.
O personel bu e¤itimin sonucudur
ki, o “öldüresiye” iflkenceleri yapa-
bilmekte, bunun sonucudur ki, so-
rumlulu¤u alt›ndaki tutukluyu, re-
virde ölüme terk edebilmektedir. 

Komaya soktuklar›n›n bir insan
oldu¤unu düflünmezler bile. 

Her devrimci, düflman olarak ö¤-
retilmifltir onlara. Çünkü sistemin
kendisi de en tepeden bafllayarak
öyle görür ve öyle düflünür. 

“‹nfaz koruma memuru” s›fat›
verilen katilleri, bu kadar insanl›k-
tan ç›karan, sistemin bu ö¤retisidir.
Onlar› birer iflkenceci, birer katil
haline getiren bu faflist düzendir. 

*

Kesintisiz iiflkence, 
doktorun bbelgelerinde

Doktor Yemliha Söylemez ifade-
sinin bir baflka yerinde 

“Engin Çeber, Özgür Karakaya
ve Cihan Gün’ün hapishaneye geti-
rildikleri gün, kendisinin yapt›¤› ilk
muayenede, KKaarraakkaayyaa’’nn››nn el, dir-
sek, göz ve al›n çevresinde; GGüünn’’üünn
el ve dirseklerinde k›zar›kl›k tespit
etti¤ini, ÇÇeebbeerr’’iinn bafl a¤r›s› flikaye-
tini rapora geçirdi¤ini” belirtiyor. 

Tutsaklar iflkence alt›ndad›r. 

Ama o noktada söz konusu dok-
torun iflkenceyi tespit edip rapora
geçirmenin öötteessiinnddee nnee yyaapptt››¤¤››,, bbiirr
flfleeyy yyaapp››pp yyaappmmaadd››¤¤›› da meçhul-
dür!

Hat›rlanaca¤› gibi, Metris Ha-
pishanesi yönetimi, iflkencenin so-
rumlulu¤unu üzerlerinden atabil-
mek için Çeber’in hapishaneye ifl-
kence yap›lm›fl olarak getirildi¤ini
iddia ediyorlard›. 

Çeber’e hapishaneye getirilme-
den önce de iflkence yap›ld›¤› do¤-
ruydu ama bunun Metris’te hiç ifl-
kence yap›lmad›¤›n›n kan›t› olarak
sunulmas› çarp›tmayd›. 

Nitekim, Doktor Söylemez, ha-
pishane yönetiminin “Çeber’in ha-
pishaneye getirildi¤i ilk gün kafas›-
n›n flifl oldu¤unu belirtmelerini” ya-

O B‹R ‹NSANDI
Ama ONU TUTUKLAYAN 

DÜZEN ‹NSANLIKTAN 
NAS‹PS‹ZD‹!

Metris Hapishanesi Doktoru’nun ‹fadesinden
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lanlayarak, böyle bir durumun ol-
mad›¤›n›, ““BBuu dduurruummddaa cceezzaaeevvii
iiddaarreessii ttaarraaff››nnddaann aacciill hhaassttaa vvaarr
ddiiyyee ççaa¤¤rr››llmmaamm ggeerreekkiiyyoorrdduu.. BBööyyllee
bbiirr ççaa¤¤rr›› aallmmaadd››mm”” demektedir. 

*

Tutuklu iinsandan 
say›lmaz!!

Oligarflinin tutuklulara bak›fl›n›
san›r›z en iyi bu sözler yans›t›yor.

Ramazan Bayram› tatili boyunca
hapishanede iki doktor bulundu¤u-
nu belirten Doktor Söylemez, ha-
pishanedeki tutuklu fazlal›¤›ndan
dolay› nöbet sisteminin oluflturul-
mas› için 1122 ddookkttoorruunn ggeerreekkllii ooll--
dduu¤¤uunnuu belirtiyor ifadesinde. Ama
yok. 

Faflist devlet, insana de¤er ver-
mez. Hele ki o insan, mahpussa, hiç
de¤er vermez. D›flardaki insana de-
¤er vermeyen bir devletin, “suçlu”
gördü¤ü hapishanedekilere de¤er
vermesi zaten beklenemez de. 

Devlet onlar› suçlu görüyor ve
bask›yla, iflkenceyle “›slah” etmeye
çal›fl›yor. Gerekli gördükleri tek
“tedavi” de bu: RReehhaabbiilliittaassyyoonn!!

Herkes devletin dedi¤ini yapa-
cak, boyun e¤ecektir. Engin Çe-
ber’in katledilmesi sadece kendini
bilmez birkaç gardiyan›n ifli de¤il-
dir. Bu, devletin faflist anlay›fl› ve
merkezi politikas›n›n bir sonucudur.
Devlet hapishaneye girenleri bu
“e¤itilmifl” iflkenceci katillere ema-
net ediyor. Tutuklu ve hükümlülerin
“can güvenli¤i”, iflkence için e¤itil-

mifl bu katillere emanet ediliyor. 
Bu koflullarda hapishanedekile-

rin can güvenli¤inden söz edilebilir
mi? Yoktur! 

En somut örne¤i Çeber’le ayn›
ko¤uflta kalan ve Çeber’e yap›lan
iflkenceye tan›k olan iki tutuklunun,
son duruflmada, ifade veremeyecek-
lerini, ancak serbest kal›nca tan›kl›k

yapabileceklerini aç›klamalar›d›r. 
Türkçesi, iki tutuklu “Metris’te

can güvenli¤imiz yok” diyorlar.
Türkçesi, Engin Çeber’i katleden
politika ve ortam, Metris’de hala
sürüyor. “Özür” dileyenler, o gün-
den bu yana hiçbir fley de¤ifltirme-
mifllerdir. Ve de¤ifltirmeyeceklerdir
de.  

Hapishane’de
güvenli¤in ad›

‘iflkence’dir  
Hapishanelerdeki “gü-

venlik” görevlileri asker
ve gardiyanlardan oluflur.
D›fl güvenli¤i sa¤layan
asker de, içerdeki güven-
likten sorumlu gardiyan-
lar da iflkence yaparlar.
Böyle e¤itilmifllerdir.
“Güvenlik” onlara göre böyle sa¤lanmaktad›r. 

Engin Çeber’in katledilmesi davas›n›n son duruflmas›nda gösteri-
len kamera görüntülerinden anlafl›l›yordu ki, tutuklular, daha hapis-
haneye ilk ad›mlar›n› att›klar› andan itibaren, birer birer odaya al›n›p
askerlerce kendilerine iflkence yap›l›yor. 

Kamera görüntüsünde Çeber bir odaya al›n›yor, arkas›ndan s›ray-
la elinde jop olan askerler odaya giriyorlar. Bir süre sonra Çeber,
“güvenlik görevlileri”nin kollar›nda yürüyemez halde odadan ç›kar›-
l›yor. 

Siyasi tutsaklar›n kondu¤u F Tipi hücrelerde, iflkencenin, bask›-
n›n, yasaklar›n her çeflidi hüküm sürüyor. 

Tecrit bunlar demektir zaten. 
Hapishanelerde tecrit sistematik bir flekilde devam ettirilmektedir. 
Tecrit, iflkenceye aç›k davetiyedir. E¤er hükümet, iflkenceye kar-

fl› ise, yapaca¤› ilk ifl, özür’den de önce, tecrite son vermektir.  

Engin Çeber için Adliye önünde aç›lan defterden
MMeerrhhaabbaa EEnnggiinn,,

Yine seninleyiz. Seni katledenlerin yarg›land›¤› söz-
de Adalet(!) Saray›’n›n önünde adalet istiyoruz. Sana ya-
p›lan iflkencenin görüntülerini izledik dün televizyonlar-
da. Bir kez daha bilendi öfkemiz, bin kat daha büyük bir
öfke ve güçle at›yoruz sloganlar›m›z›. Evet öfkeliyiz.
Çünkü biliyoruz sana sald›ranlar›n as›l amac›, senin ve
bizim hayalini, düflünü kurdu¤umuz sosyalist bir ülke
hedefini yok etmekti. Öfkeliyiz, çünkü sana sald›ranlar,
seni katledenler insanl›klar›n› yitirmifl iflkencecilerdi. Ve
onlara olan öfkemiz hiç dinmeyecek. Güçlüyüz, çünkü
buraday›z. Güçlüyüz çünkü senin iflkence alt›ndayken
susmayan sloganlar›n hala kulaklar›m›zda. 

**

SSeevvggiillii EEnnggiinn,,

Merhaba. Bugün yine adalet istemek için Bak›rköy
Adalet Saray›’n›n önündeyiz. Ad›na Adalet Saray› de-
mifller ama aaddaalleettiinn AA’’ss›› bile uygulanm›yor. Aylard›r ifl-
kencecilerin cezaland›r›lmas› için gidip geliyoruz. Sana
yap›lan iflkencenin bu kadar aleni yap›ld›¤› halde bir tür-
lü iflkenceciler yarg›lanm›yor.

Halk›m›z›n adaletsiz b›rak›ld›¤› bir dünyada yafl›yo-
ruz. Emperyalistler ve onlar›n yerli iflbirlikçileri halka
bu dünyada kan ve gözyafl›ndan baflka bir fley vermemifl-
tir. ‹flte s›rf bu yüzden daha fazla mücadele etmemiz ge-
rekti¤ini düflünüyorum, susaca¤›m›z bir an düflünemiyo-
rum. Çünkü insanl›¤›n sonu olacakt›r...

25

Say›:
11

26
Nisan
2009



Obama yönetimi, geçen hafta
yapt›¤› aç›klamada "terör zanl›lar›-
na iflkence uygulayan CIA eleman-
lar›n›n yarg›lanmayaca¤›n›” aç›k-
lad›.

‹flkence vard›, yapanlar belliydi
ve fakat yarg›lanmayacaklard›. Bur-
juva demokrasisinin bugün ne du-
rumda oldu¤unu görmek için kuflku
yok ki bundan daha aç›k ve çarp›c›
bir baflka örnek bulmak zordur. 

‹flte bburjuvazinin 
‘yasal’ iiflkenceleri!

Burjuva demokrasisiyle yöneti-
len ABD'de iflkence yyaassaallllaaflfltt››rr››ll--
mm››flfltt››rr.. ABD taraf›ndan yasal olarak
yap›labilece¤i kabul edilen iflkence
çeflitleri flunlard›r:

““YYiiyyeecceekklleerrii kk››ss››ttllaammaa ((ssaaddeeccee
ss››vv›› gg››ddaa vveerrmmee)),, 

-- çç››ppllaakk ttuuttmmaa,, 

-- dduuvvaarraa ççaarrppmmaa,, 

-- kkaarrnn››nnaa ddaarrbbee,, 

-- dduuvvaarraa ddaayyaammaa,, 

-- ttaazzyyiikkllii ssoo¤¤uukk ssuu ss››kkmmaa,, 

-- uuyykkuussuuzz bb››rraakkmmaa,, 

-- ggöözzlleerrii bbaa¤¤llaayyaarraakk bboo¤¤aazz››nn--
ddaann iiççeerrii ssuu ddöökkmmee,, 

-- hhüüccrreeyyee bbööcceekk ssookkmmaa..”” 

Kuflkusuz bu yöntemlerin d›fl›n-
da fiilen baflvurulan bir çok iflkence
yöntemi oldu¤u da tahmin edilebi-
lir. Ama burada önemli olan,
ABD’de YYAASSAALL olarak “‹‹NNSSAANN--
LLAARRAA BBUU ‹‹fifiKKEENNCCEELLEERR YYAAPPII--

LLAABB‹‹LL‹‹RR”” izni verilmifl olmas›d›r. 

Obama, bunlar› yapan iflkenceci-
lerin yarg›lanmamas› gerekti¤ini sa-
vunuyor. Gerekçesini de flöyle aç›k-
l›yor: "CIA yetkilileri, George W.
Bush yönetimi taraf›ndan kendileri-
ne verilen yetkiyi kulland›lar. Bu ne-
denle de soruflturmaya tabi tutul-
malar›na gerek yok." Yani k›sacas›
Obama diyor ki, eemmiirrllee iiflflkkeennccee
yyaapptt››kkllaarr›› iiççiinn CCIIAA eelleemmaannllaarr››nnaa
soruflturma yok. Ama o zaman flunu
sormam›z gerekiyor. Peki EEMMRR‹‹
VVEERREENNLLEERR yyaarrgg››llaannaaccaakk mm››?? 

Hay›r, o da yok! 

Tam tersine, Obama; Bush yöne-
timinde CIA taraf›ndan uygulanan 4
iflkence yönteminin kkuullllaann››llmmaayyaa
ddeevvaamm eeddiillmmeessiinnee de izin veriyor.
‹flte emperyalizmin, burjuva de-
mokrasilerinin günümüzdeki as›l
yüzü, burada ortaya ç›k›yor. 

‹flkence, emperyalizmin ihtiyac›
üzerine yasallaflt›r›lm›flt›r, emperya-
list tekellerin politikas›d›r, yar›n yi-
ne uygulanacakt›r. Obama bu yüz-
den ne uygulayanlar› ne de emri ve-
renleri yyaarrgg››llaayyaamm››yyoorr.. ABD'de
bunun teorisi yap›lm›flt›r. 

Nitekim, Obama, CIA’c›lar›n
yarg›lanmayaca¤›n› aç›klarken flunu
da söylüyor: “Kendilerine verilen
hukuki görüfl üzerine iyi niyetle ha-
reket eden CIA yetkilileri yarg›lan-
mayacak.”

Gerçekte bu sözde, emperyaliz-
min tüm mmaanntt››¤¤››nn››,, zziihhnniiyyeettiinnii,,
kküüllttüürrüünnüü görebilirsiniz. ‹flkenceyi
““iiyyii nniiyyeettllee yyaapp››llmm››flfl”” bir eylem ola-
rak nitelendirmek, faflist diktatör-
lüklerde bile zor görülür; ama em-
peryalistler aç›k s›n›fsal bak›fl aç›la-
r›yla böyle görmekte ve bunu da cü-
retle dile getirmektedirler. 

ABD y›llarca yeni-sömürge ül-

kelerin asker ve polislerine iflken-
ce, katliam ve darbecilik e¤itimi
vermifl, bunun için özel okullar
kurmufl bir ülkedir. 

ABD, emperyalist ç›karlar›
do¤rultusunda dünyan›n bir çok
bölgesine askeri müdahalelerde
bulunmufl, gitti¤i her yerde de ifl-
kence merkezleri kurmufltur. Vi-

etnam, Kore, Latin Amerika ve da-
ha birçok ülkede, yüzbinlerce insan
Amerikal›lar taraf›ndan iflkenceden
geçirilmifltir. ABD iflkencehaneleri-
nin son örnekleri, GGuuaannttaannaammoo ve
Irak’taki EEbbuu GGaarriipp hapishaneleri-
dir. Ayr›ca aç›¤a ç›km›flt›r ki, CI-
A'nin dünyan›n bir çok yerinde giz-
li iflkence merkezleri de bulunmak-
tad›r. 

Hukukun
iflkencenin 
hizmetine ssokulmas›

Fakat bütün bunlar›n ötesinde
yaflad›¤›m›z dönem aç›s›ndan öz-
gün ve önemli olan, iflkencenin ya-
sallaflt›r›lm›fl olmas›d›r. CIA istas-
yonlar›nda, “zanl›lara” hangi gözal-
t› ve sorgulama yöntemlerinin kul-
lan›laca¤› ““yyaassaall iizznnee”” ba¤lanm›fl-
t›r. ““HHuukkuukk ddeevvlleettii”” iflte böyle ifl-
kencecili¤in meflrulaflt›r›lmas›na
hizmet eden bir kavrama dönüfltü-
rülmüfltür. 

“‹nsan haklar›na sayg›” vaadiyle
iflbafl›na gelen Obama, iflkencecileri
yarg›lamama ve “yasal iflkence”yi
sürdürme karar›yla kendisini tekel-
lerin ç›karlar›ndan baflka hiçbir fle-
yin ba¤lamad›¤›n› dünyaya bir kez
daha gösterdi. 

Bütün emperyalist yönetimler,
tekellerin karlar› için iflkenceye,
katliamlara, provokasyonlara bafl-
vurmakta tereddüt etmezler. Onla-
r›n özgürlük, demokrasi anlay›fllar›
tekellerin ç›karlar›yla orant›l›d›r.
Nitekim, tekellerin ç›karlar› daha
sald›rgan bir politikay› gerektirdi-
¤inde, artan sömürüyü; hak gaspla-
r›na karfl› kitleleri denetim alt›na
alacak yeni yasalar gerektirdi¤inde,
infazlar› yasallaflt›ran, en temel hak-
lar› rafa kald›ran yasalar ç›karmakta

BurjuvaBurjuva Demokrasisi
Ve ‹fiKENCE
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bir an bile tereddüt etmediler. 

Avrupa ddemokrasisinin 
iflkence ‘‘hoflgörüsü’

‹flkence konusunda ortaya ç›kan
bu durum, sadece Amerika için ge-
çerli de¤ildir. Bugün Avrupa emper-
yalist yönetimlerinde de “iflkence-
nin meflru görüldü¤ünü” gösteren
örnekler ço¤almaktad›r. 

Bunun günümüzdeki en aç›k ka-
n›t›, CIA’n›n iflkence uçaklar›n›n
Avrupa hava sahas›nda ve ülkele-
rinde serbestçe dolaflabilmesidir. Bu
dolafl›m›n, hem tek tek Avrupa ülke-
lerinin yönetimlerinin hem de AB
yetkililerinin bilgisi ve onay› dahi-
linde oldu¤u aç›¤a ç›km›flt›r. Yani
yukar›da örneklenen “CIA’n›n yasal
iflkence metodlar›”, AAvvrruuppaa eemmppeerr--
yyaalliizzmmii ttaarraaff››nnddaann ddaa ffiiiilleenn oonnaayy--
llaannmm››flfltt››rr.. 

Irak’ta, Afganistan’da iflkence-
haneler kuran sadece Amerika de-
¤ildir. Ebu Garip’te aç›¤a ç›kan ifl-
kence foto¤raflar›n›n hemen ard›n-
dan BBaassrraa hhaappiisshhaanneelleerriinnddee ‹‹nnggii--
lliizz eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn yapt›¤› iflken-
celerin foto¤raflar› aç›¤a ç›km›flt›.
Peki AB’nin bu iflkencecili¤e tepki-
si ne oldu?

HHiiçç!!.... Avrupa emperyalizmi, bu
durumla KKooppeennhhaagg kkrriitteerrlleerrii ara-
s›nda bir çeliflki görmedi. 

Danimarka’n›n 2002’de gözalt›-
na ald›¤› 34 Afganl›y›, iflkence yap›-
laca¤›n› bilerek Amerikal›lara tes-
lim ettikleri ortaya ç›kt›¤›nda da
AB’nin herhangi bir tepkisi olmad›.
Üstelik, Danimarka, gözalt›na al›-
nan bu kiflilerle ilgili tutanaklar› da
imha ederek kaybedilmeleri dahil
her türlü hukuksuzlu¤a bafltan kap›
aralam›flt›.

2002 y›l›nda, parlamentosunda,
““ssoorrgguuddaa iiflflkkeennccee yyaapp››llaabbiilleeccee¤¤ii--
nnee”” dair yasa ç›karan ilk ülke olan
‹srail’e bu nedenle ABD veya AB
taraf›ndan herhangi bir tav›r al›nm›fl
m›d›r? HHaayy››rr!!.... Ve bir baflka ilginç
yan, parlamentosunda böyle bir ya-
sa ç›karan bir devletin emperyalist-
ler ve kimi aymaz ayd›nlar taraf›n-
dan hala ““OOrrttaaddoo¤¤uu’’nnuunn tteekk ddee--

mmookkrraassiissii”” olarak adland›r›lmakta
olufludur. 

Demokrasinin
iflkenceyle 
ba¤daflabilirli¤i!!!

Bu adland›rmay› devam ettirme-
leri de, ddeemmookkrraassii vvee iiflflkkeennccee aarraa--
ss››nnddaa bbiirr ““zz››ttll››kk”” ggöörrmmüüyyoorr oollmmaa--
llaarr››nn››nn bir göstergesidir. 

Bugün baflta Almanya olmak
üzere, Avrupa emperyalist ülkeleri-
nin bir ço¤undan, iktidarlar, burjuva
bas›n yay›n ve faflist örgütlenmeler
arac›l›¤›yla ““tteerröörriissttlleerree zzoorruunnlluu
kkaall››nndd››¤¤››nnddaa iiflflkkeennccee yyaapp››llaabbiilleeccee--
¤¤ii”” yönünde aç›kça “kamuoyu olufl-
turmaya” çal›fl›lmaktad›r. Bu karfl›-
devrimci ve insanl›k d›fl› propagan-
dada, en uç örnekler, insanlar›n en
hassas oldu¤u unsurlar kullan›lmak-
tad›r... (‹flkenceyi meflrulaflt›rmaya
çal›flan bu giriflimlerin bugün dünya
çap›nda bir kampanya halinde sür-
dürüldü¤ünü söylemek hiç de yanl›fl
de¤ildir. Burjuva politikac›lar, hu-
kukçular, filmler, televizyon dizile-
ri, el birli¤iyle iflkencenin “baz› du-

rumlarda” hakl› ve zorunlu olabile-
ce¤ini ifllemektedirler sürekli ola-
rak.) “Kamuoyu” oluflturuldu¤unda,
bunu ABD’de oldu¤u gibi ““flfluu flfluu iiflfl--
kkeenncceelleerr yyaapp››llaabbiilliirr”” diye yasalar›n
ç›kar›lmas› izleyecektir. 

Avrupa'da iflkenceyi, infazlar›
meflrulaflt›ran bu süreç, ABD’ye
ba¤l› olarak özellikle 11 Eylül
2001’den itibaren geliflmifltir. AB
ülkelerinde “terör listeleri” olufltu-
rularak, bütün demokratik hak ve
özgürlüklerde k›s›tlamaya gidilmifl,
›rkç›l›k bizzat devlet eliyle körük-
lenmifltir. Devrimcilere, “Marksist
düflüncelerinden vazgeçmedi¤i”
için cezalar verilmifltir. ‹nsanlar›
(elbette özellikle de yabanc›lar›) ay-
larca, y›llarca sorgusuz sualsiz ha-
pis tutabilecek yasalar ç›kar›ld›. ‹n-
fazlar›n önü aç›ld›. “Demokrasinin
befli¤i” diye adland›r›lan Avrupa'n›n
ortas›nda, Londra'da, Amsterdam'da
iiflflkkeennccee aalleettlleerrii ffuuaarrllaarr›› aç›lmakta-
d›r. 

Üstelik Avrupa ülkelerinde “ifl-
kence yap›labilece¤ine” dair bu tar-
t›flmalar, bu ülkelerde iktidar› tehdit
eden bir mücadelenin olmad›¤› ko-
flullarda yap›lmaktad›r. Böyle bir
mücadelenin ve örgütlenmenin ge-
liflmesi durumunda burjuvazinin ne-
ler yapabilece¤i, bugün "Kopen-
hang kriterleri" haline getirilen hak-
lar ve özgürlükleri nas›l aayyaakkllaarr aall--
tt››nnddaa ççii¤¤nneeyyeeccee¤¤ii tahmin bile edi-
lemez. fiu unutulmamal›d›r ki, dün-
yan›n en vahfli iflkenceleri, en vahfli
katliamlar› burjuva iktidarlar›n ka-
rar ve politikalar› sonucunda ger-
çeklefltirilmifltir. Burjuvazinin s›n›f-
sal ç›karlar› gerektirdi¤inde hheerrflfleeyyii
aammaa hheerrflfleeyyii yapabilirler.

Emperyalist ülkelerin burjuva
demokrasisiyle yönetiliyor olmalar›
iflkenceciliklerine engel de¤ildir. ‹fl-
kence her zaman bir zulüm yöntemi
olarak kullan›lm›flt›r. Çünkü, onla-
r›n demokrasileri esas›nda ""bbuurrjjuu--
vvaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü""ddüürr.. Burjuvazinin
hümanizmi de "insan haklar›" söy-
lemi de demagojik ve sahtekarcad›r.
‹flkence konusunda ortaya ç›kan
tüm bu tav›r ve politikalar da bunun
kan›t›d›r. 

‹‹flflttee eemmppeerryyaalliizzmmee ggöörree
‘‘yyaassaall’’ bbiirr iiflflkkeennccee!!.... HHaannggii
ddeemmookkrraassiiyyii ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz

bbuu rreessiimmddee,, hhaannggii iinnssaann
hhaakkllaarr››nn››??.... 

uu
SSiizziinn nnee ggöörrddüü¤¤üünnüüzz aayyrr››
bbiirr kkoonnuu,, ffaakkaatt,, ggeerrççeekk flfluu
kkii;; AAmmeerriikkaann vvee AAvvrruuppaa

eemmppeerryyaalliissttlleerrii,, ddeemmookkrraa--
ssiiyyllee iiflflkkeennccee aarraass››nnddaa bbiirr

ÇÇEELL‹‹fifiKK‹‹
GGÖÖRRMMÜÜYYOORRLLAARR!!
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AAddllii TT››pp KKuurruummuu, kurulufl ya-
sas›na, amac›na bak›l›rsa, bilimin
yard›m›yla yarg›ya yol gösterecek,
adaletin tecellisini sa¤layacak bir
kurum. Ne var ki, bu kuruma iliflkin
bugüne kadar karfl›m›za ç›kan bilgi-
ler ve olgular, kurumun böyle bir
amaçla, misyonla, hiçbir ilgisinin
olmad›¤›n› gösteriyor. 

Son olarak geçen hafta kurumun
bir görevlisi kurumdaki yozlaflmaya
isyan ederek istifa etti. Psikiyatrist
Doç. Dr. AAyytteenn EErrddoo¤¤aann, Adli T›p
Kurumu'ndanki görevinden istifa
ederken, kurumun niteli¤ini gözler
önüne seren önemli aç›klamalarda
da bulundu. Erdo¤an’›n istifas›nda
“barda¤› tafl›ran damla”, Vakit gaze-
tesi’nin 14 yafl›ndaki k›z çocu¤una
cinsel istismardan yarg›lanan sap›k
yazar› Hüseyin Üzmez'i aklayan ye-
ni bir rapor verilmek istenmesiydi.
Ama kurumda bak›n daha baflka ne-
ler vard›...

AAddllii tt››pp sseerrbbeesstt
bb››rraakktt››rrdd››,, yyiinnee yyaapptt››llaarr

“B.Ç.'nin [Hüseyin Üzmez’in is-
tismar etti¤i k›z çocu¤u] cinsel istis-
mara u¤rad›¤› aç›k. Ruh sa¤l›¤›n›n
bozulmamas› imkans›z. Ama bu gö-
rüflümü belirtince, kurulun di¤er
üyelerinden bask› gördüm... B. Ç.
hakk›nda yine öncekinin ayn› rapo-
run verilece¤i izlenimi edindim...”

Doktor Erdo¤an’a, Üzmez’i ko-
rumak için bask› yapan doktor müs-
veddelerinin Üzmez’in sap›kl›¤›n›
onaylayan, meflru gören bir kafa ya-
p›s›na sahip olduklar› aç›k. Ve iflte
bu kafa yap›s›, ttüümm ÜÜzzmmeezzlleerr’e ay-
n› onay› veriyor:

“B.Ç. d›fl›nda yüzlerce olayda
yanl›fl raporlar verildi... Yanl›fl ra-
porlar sayesinde serbest b›rak›lan
tutuklular, yeniden çocuklar› istis-
mar ederken tutukland›.”

“Cinsel istismara u¤rayan çocu-

¤un rruuhh ssaa¤¤ll››¤¤›› bboozzuulldduu¤¤uunnddaa ccee--
zzaann››nn aalltt ss››nn››rr›› 1155 yy››ll hhaappiiss cezas›-
d›r... ‘Çocu¤un ruh sa¤l›¤› bozul-
mam›flt›r’ yönünde verilen raporlar
üzerine tutuklu kifliler serbest b›ra-
k›lm›fl, serbest kalan baz› san›klar
tekrar çocuklar› cinsel istismara
maruz b›rakt›¤› için yakalanm›fl ve
dosyalar yine kuruma gelmifltir. ”
(Radikal,16 Nisan 2009)

Düflünün, YYÜÜZZLLEERRCCEE kez
yanl›fl(!) rapor verildi¤inden söz
ediliyor. Fakat daha vahimi, burada
bir “yanl›fll›k” yok. SSiisstteemmllii oollaarraakk
sap›klar›n korunmas› söz konusu.
Adli T›p, bilimi, psikolojiyi bir ya-
na atm›fl, tacize, tecavüze u¤rayan
kad›nlar›n, k›zlar›n bunlardan “hiç
etkilenmediklerine” hükmediyor!
Ne için? Sap›klar›n daha az ceza al-
mas› için.  

Adli T›p Kurumu aleni bir flekil-
de çocuk istismar›na göz yumuyor.
A. Erdo¤an, Adli T›p Kurumu'ndaki
tteekk ççooccuukk ppssiikkoolloo¤¤uu oldu¤u için,
yaln›zca çocuklarla ilgili olan istis-
mar› dile getiriyor. Buna kad›nlara
yönelik fliddet, tecavüz vakalar›yla
ilgili verilen raporlar› da ekledi¤i-
mizde, tablo çok daha vahim bir ha-
le geliyor.  

Böyle bir kurumun raporlar›na
dayanarak kararlar veren bir yarg›
sistemi adaletli olabilir mi?

Adli T›p Kurumu raporlar›yla,
ceza almas› gereken yüzlerce sap›k,
tekrar suç ifllemesi için serbest b›ra-
k›l›yor. Kapitalist sistem bin türlü
sap›kl›k üretiyor ve halk› korumas›
gereken devlet de sistemin üretti¤i
sap›klar›, ortal›¤a sal›yor.

BBuunnuunn aadd›› ssaapp››kkll››kk 
ddee¤¤iillssee nneeddiirr??

“Çocuklar›n, eski sistemde oldu-
¤u gibi 15-20 kiflinin ortas›nda mu-
ayene edilmesi istendi... Ben anne
ve babalar› muayene ederken, kimi-

leri sohbet etmekte, kimi gülüflmek-
tedir.” 

Kendinizin, çocu¤unuzun ya da
bir yak›n›n›z›n böyle bir muamele-
ye maruz kald›¤›n› gözünüzün önü-
ne getirin. Bu uygulaman›n çocuk-
lar, hatta yetiflkinler üzerinde nas›l
bir etki yarataca¤›n› bilmek için psi-
kolog olmaya da gerek yok. Her
fleyden önce ççooccuukkllaarr››nn 1155--2200 kkiiflflii--
nniinn öönnüünnddee mmuuaayyeennee eeddiillmmeessii aahh--
llaakkss››zzll››kk,, ddüüppeeddüüzz ssaapp››kkll››kktt››rr.. 

Bu, cinsel istismar›n Adli T›p
eliyle devam ettirilmesidir. Adli T›p
Kurumu insan haklar›na sayg›l›, bi-
limsel, namusa ve meslek ahlak›na
sahip doktorlar yerine, bunlar›n
hepsini istismar eden “uzmanlarla”
doldurulmufltur. Böyle bir zihniyete
sahip olanlar elbette Hüseyin Üz-
mez gibilerin yapt›klar›n› "normal"
görüp, onlar› kurtarmaya çal›fl›rlar.

BBööyyllee bbiirr yyeerrddeenn aaddaalleett 
bbeekklleenneebbiilliirr mmii??

Psikiyatrist Doç. Dr. AAyytteenn EErr--
ddoo¤¤aann anlatmaya devam ediyor:

“Birçok hastan›n bir y›l gibi
randevu bekleyerek muayene gel-
mesine karfl›n baz›lar›n›n hiç bekle-
tilmeden geldi¤i gün muayeneye
al›nmas›, eflitlik ilkesine ayk›r›d›r. ”

Eflitli¤in(!) neyin karfl›l›¤›nda
bozuldu¤unu tahmin etmek güç ol-
masa gerek. Adaletsizli¤in, ç›karc›-
l›¤›n, kay›rmac›l›¤›n bu kadar aleni
oldu¤u bir yerden adalet nas›l bek-
lenecek? Adam› olan›n, paray› bas-
t›ran›n istedi¤i raporu haz›rlatt›rd›-
¤›, her türlü pisli¤in ört bas edildi¤i
bir yerde adaletten söz etmek bile
abestir.

DDeevvrriimmcciilleerree 
‘‘kkaattllii vvaacciippttiirr’’ rraappoorrllaarr›› 
vveerreenn ddee bbuurraass››!!

Adli T›p Kurumu'nda sap›kl›k,

Adalet, Sap›klar›n,
Sorumsuzlar›n, Ç›karc›lar›n Eline
Teslim Edilemez! 
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sorumsuzluk, ç›karc›l›k, kay›rmac›-
l›k, ne ararsan›z var. Bu anlat›lanlar,
kurumun niteli¤ini gözönüne ser-
mesi aç›s›ndan çarp›c›d›r. Ama Adli
T›p yaln›zca istismarlar›, tecavüzle-
ri aklayan yüzlerce raporun alt›na
imza atm›fl bir kurum de¤ildir. Dev-
rimcilere, ilericilere, demokratlara
karfl› onlarca y›ll›k hapis cezalar›n›n
verilmesini sa¤layan raporlar da ha-
z›rlam›flt›r ve haz›rlamaya da de-
vam etmektedir. Onun, düzen aç›-
s›ndan esas ifllevi de budur zaten.
fiili’nin faflist diktatörü Pinochet’in
yönetimindeki Adli T›p Kurumu,
Pinochet’in ““KKaannll›› hhaavvlluussuu””
olarak adland›r›lacak kadar, sis-
temin suçlar›n› aklayacak bir ifllev
yüklenmifltir. 

Devrimcilere iliflkin incelemele-
rinde, bbiilliimmiinn ne dedi¤ine bbaakkmmaazz--
llaarr;; devrimcilere hapis cezas› vere-
bilmek için nas›l bir rapor gereki-
yorsa, öyle rapor verirler. Öte yan-
dan, iflkencecileri aklarlar. Ölüm
orucu gazileri, onlar›n keyfi rapor-
lar› nedeniyle tekrar tutuklanm›fl,
sakat sakat tecrit alt›nda yaflamlar›-
n› sürdürmeye mahkum edilmifller-
dir. Onlar› mahkum eden, iflte bu sa-
p›klar güruhudur. Onlar, bbiilliimmii ifl-
kencecilerin hizmetinde, devrimci-
lere karfl› kullananlard›r. 

BBiilliimm,, hhuukkuukk hhaakk ggeettiirree!!
Bilimi paspas etmekte o kadar

pervas›zd›rlar ki, A‹HM, Adli T›p'›n
Wernicke Korsakoff hastal›¤›na ya-
kalanan direniflçilerle ilgili raporla-

r›n ““ttaarraaffll›› vvee bbiilliimmsseelllliikktteenn
uuzzaakk”” oldu¤unu aç›klam›flt›.
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Ko-
misyonu Baflkan› Sema Piflkinsüt,
Ulucanlar’la ilgili Adli T›p Rapo-
ru’na iliflkin  flu de¤erlendirmeyi
yapm›flt›: ““BBiilliimmsseell,, tt››bbbbii hhiiçç bbiirr
kkuurraallaa uuyyuullmmaadd››......””

Türk Tabipler Birli¤i, ayn› ne-
denle, yani bilimi, hhuukkuukkuu aayyaakkllaarr
aalltt››nnddaa ççii¤¤nneemmeelleerrii nneeddeenniiyyllee,,
Adli T›p 6. ‹htisas Kurulu Baflkan›
Cemal Yalç›n Ergezer'e, 3. ‹htisas
Kurulu Baflkan› Nur Birgen ve 4 ar-
kadafl›na çeflitli sürelerle mmeesslleekktteenn
mmeenn cezalar› vermiflti. Birgen, ifl-
kence görenlere ““ssaa¤¤llaamm”” raporu
verirken, Susurlukçu ‹brahim fia-
hin'e ““hhaassttaa”” raporu veren bir

“doktor” bozuntusuydu. 

‹flte oligarfli, yarg›lad›¤› insanla-
r›n kaderini böyle bir kurumun iki
sat›rl›k raporlar›na havale etmifltir.
Bu kurumun yetkilerini, özellikle
de devrimciler söz konusu oldu¤un-
da nas›l kulland›¤› ise bellidir. 

Adli T›p’ta y›llard›r sürdürülen
ffaaflfliisstt vvee iissllaammcc›› kadrolaflma sonu-
cunda iflte böyle, iiflflkkeenncceecciilleerrii,, kkaa--
ttiilllleerrii vvee ssaapp››kkllaarr›› kkoorruuyyaann bir ku-
rum ç›km›flt›r ortaya. Bu da siste-
min niteli¤iyle SSOONN DDEERREECCEE
UUYYUUMMLLUU bir olgudur. Öyle ya; ül-
kemizde y›llard›r milliyetçi, muha-
fazakar iktidarlar iflbafl›ndad›r ve
ba¤›ml›l›k, yozlaflma, çürüme, onla-
r›n yönetiminde alabildi¤ine boyut-
lanm›flt›r. Adli T›p da, mmiilllliiyyeettççii,, iiss--
llaammcc›› kadrolar›n elinde, iflkenceci-
lere ve sap›klara kkoorruummaa kkaallkkaann››
görevini üstleniyor. 

Adli T›p'›n icraatlar› oligarflinin
bbiilliimmee,, hhuukkuukkaa,, aaddaalleettee bak›fl›n›n
da göstergesidir. Devrimciler, y›l-
larca bu kurumun bir iflkence akla-
y›c›s› oldu¤unu anlatm›flt›. Üzmez
gibilerle ilgili raporlar›, bu kuru-
mun iflkencecili¤inin yan›nda sap›k-
l›¤›n› da gözler önüne sermifltir. En
büyük ahlaks›zl›k iiflflkkeenncceeyyii ssaavvuunn--
mmaakk,, iiflflkkeenncceecciilleerrii kkoorruummaakktt››rr.. ‹fl-
te bu nedenle de t›p bilimini iflken-
cecilerin hizmetinde, devrimcilere
karfl› kullanan, sap›klar› aklayan bu
kurumun haz›rlad›¤› raporlar›n hiç-
bir meflrulu¤u ve hukukili¤i yoktur.
Bu raporlara dayanarak verilen tüm
cezalar, iptal edilmelidir. 

Onlar,
bilimi,

iflkence-
cilerin

hizmetinde,
devrimcilere kkarfl›

kullananlard›r.

u

Adli TT›p’ta yy›llard›r
sürdürülen ffaflist vve iislamc›
kadrolaflma ssonucunda iiflte
böyle, iiflkencecileri, kkatilleri

ve ssap›klar› kkoruyan bbir
kurum çç›km›flt›r oortaya... BBu
da ssistemin nniteli¤iyle sson
derece uuyumlu bbir oolgudur.

GGeeççeenn hhaaffttaa SSaabbaahh ggaazzeetteessiinn--
ddee bbiirr kkoonnttrrggeerriillllaa eelleemmaann››nn››nn
““iittiirraaffllaarr››”” yyaayy››nnllaanndd››.. 

AAdd››,, Y›ld›r›m Be¤ler. ‹ddias›na
göre, 1144 yy››ll Genelkurmay'a tercü--
manl›k yapm›fl, yüzlerce sorguya ve
infazlara, kaybetmelere kat›lm›fl. 

Y›ld›r›m Be¤ler aannllaatt››yyoorr ddaa
aannllaatt››yyoorr:: “Ölenleri helikopterden
at›yorlard›. At›ld›klar› yerleri bili--
yorum.  ‹ki tane pilot vard›. Biri o
zamanlar yüzbafl›, biri üste¤mendi.

‹‹kkiissii ddee hhaallaa ggöörreevvddee diye biliyo--
rum.”

Be¤ler aayyrr››nntt›› ddaa vveerriiyyoorr:: “O
zamanlar yüzbafl› olan›n isminin
bafl harfi "M", üste¤men olan›n is--
minin bafl harfi ise "T". Herkes de
biliyor bu pilotlar›. Cesetlerin at›l--
d›¤› yeri de biliyorum.

Kontrgerillac› aannllaatt››yyoorr:: “‹fl--
kence normal bir fleydi. ‹flkenceden
art›k yorulmufltuk.”  

“Kuyular acemi ifliydi. Biz ifl--

kencede ölenleri kazan dairelerinde
hallettik.”

Onu kontrgerillac› olmaya
Irak’taki Türk K›z›lay›'ndaki Meh--
met Yarbay “ikna” etmifl. 

Bölgede görev yapan komutan--
lar, ona "Manevi O¤lum" diyorlar--
m›fl. EErrddaall SSiippaahhii’’ddeenn HHaassaann
KKuunnddaakkçç››’’yyaa kadar generallerin
isimlerini veriyor. AAKKPP vvee GGeenneell--
kkuurrmmaayy AAçç››kkllaammaall››dd››rr?? KKiimm bbuu
ppiilloottllaarr?? HHaavvaaddaann aatt››llaann,, kkaazzaann
ddaaiirreelleerriinnddee yyaakk››llaannllaarr kkiimmlleerrddii??
KKiimm bbuu ““kkoonnttrraa tteerrccüümmaann››?? VVee
kkiimmiinn eemmrriinnddeeyyddii??.... 

Bu Kontrgerillac› Kimin Emrinde?
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Arjantin'in Buenos Aires eyale-
tinde zengin semtleriyle, yoksulla-
r›n oturdu¤u semtleri ay›rmak üzere
bir duvar örülmeye baflland›. 

Birbuçuk kilometre uzunlu¤un-
da üç metre yüksekli¤inde olacak
duvar›n üzerine dikenli teller çeki-
lecek ve duvar boyunca polis göze-
timinde girifl-ç›k›fl yap›lacak kap›lar
konulacak... Daha önce de Brezil-
ya'n›n Rio de Janeiro kentine de
benzer bir duvar örülmüfl. 

Duvar›n örülmesinin gerekçesi,
“yoksul semtlerden insanlar›n gelip
zengin semtlerinde hh››rrss››zzll››kk yyaappmmaa--
ss››” olarak aç›klan›yor. Duvar, h›r-
s›zl›¤› önlemek için sistemin buldu-
¤u tek çözüm! 

Sistemin üretebilece¤i baflka da
bir “çözüm” yoktur. Oysa, yoksul-
lu¤u yaratan kkeennddiissii,, bu korkunç
zengin-yoksul fark›n› yaratan kkeenn--
ddiissii,, tüketim kültürüyle h›rs›zl›¤›
teflvik eden kkeennddiissii...... Ve bunlar de-
vam etti¤i sürece, hiçbir duvar›n
yoksullar› durdurmas› mümkün de-
¤ildir. Yoksullaflt›r›lan ve ayn› za-
manda tüketim özlemleri k›flk›rt›lan
insanlar›n içinde o tüketim nesnele-
rine sahip olmak için h›rs›zl›k ya-
panlar mutlaka ç›kacakt›r. 

Bu çark tüm yönleriyle görülme-
den b›rak›n sorunu çözmeyi, sorunu
aannllaammaakk bile mümkün de¤ildir;
Kapitalist sömürü alabildi¤ine per-
vas›zlaflmaktad›r günümüzde. Sis-
tem insanlar› korkunç düzeyde yok-
sullaflt›r›rken bir taraftan da sürekli
tüketimi, yozlaflmay›, ahlaks›zl›¤›,
fuhuflu, bireycili¤i körüklüyor. Son-
ra, bunun sonuçlar› kendisini de ra-

hats›z etmeye bafllad›¤›nda bu tür
“çözümler” üretmeye kalk›fl›yor.
Gerçek sorunu görmüyor bile. So-
runu ortaya koyarken de yyookkssuulllluukk,,
aaddaalleettssiizzlliikk olarak koymuyor,
““hh››rrss››zzll››kk”” diyor. H›rs›zl›k, sebep
de¤il, sadece sonuç. 

‹flte bu noktada burjuvazi, bu so-
nucun “kendisine uzanan” yan›n›
törpülemeye çal›fl›yor esas olarak.
DDuuvvaarrllaarr bunun için.  

Yoksullar, burjuvazi için; rahat-
lar›n› bozan, lüks yaflamlar›ndaki
keyiflerini kaç›ran, hatta mallar›na,
canlar›na kadar el uzatan bald›r›
ç›plaklard›r. Bu korkuyla hareket
ediyorlar.

fiehirlerde, özellikle büyük fle-
hirlerde zenginler ve yoksullar›n
oturdu¤u semtler, hh››zzllaa ve kkeesskkiinn
bir flekilde ayr›fl›yor. Bir yandan ge-
lir farkl›l›¤› uuççuurruummllaarraa dönüflür-
ken, öte yandan burjuvazinin yok-
sullardan korkusu büyüyor. Büyü-
meye de devam edecek. Nas›l büyü-
mesin? Sömürü büyüyor, yoksulluk
büyüyor, adaletsizlik büyüyor. Bir
tarafta alabildi¤ine lüks tüketim,
lüks villalar, siteler, konutlar, yatlar,
al›flverifl merkezleri… Lüks yaflam-
lar televizyon ekranlar›ndan, maga-
zin sayfalar›ndan, reklamlardan in-
sanlar›n gözüne sokulurcas›na ser-
gileniyor, vitrinler, lüks tüketim
malzemeleriyle dolu. Hemen bunla-
r›n yan› bafl›nda ise bunlar›n hiçbiri-
ne ulaflamayan ve durmaks›z›n bü-
yüyen bir yoksullar ordusu. 

Ekonomi “t›k›r›nda” oldu¤unda
da, “kriz”de oldu¤unda da, yoksul-
luk büyümeye devam ediyor. Ra-

kamlar, son 18-19 y›l›n, yoksullu-
¤un ve gelir adaletsizli¤inin en de-
rin flekilde  artt›¤› bir dönem oldu-
¤unu gösteriyor. Bugün art›k yok-
sulluktan öte, do¤rudan açl›ktan sö-
zediyoruz. Emperyalist sistemin sa-

hipleri, iflsizlik ve açl›¤›n bu boyut-
lara ulaflm›fl olmas›n›, kendi siktem-
leri için de potansiyel bir tehdit ola-
rak görmeye bafllad›lar. 

HH››rrss››zzll››kk,, kkaappkkaaçççç››ll››kk,, ggaasspp,,
ssooyygguunnllaarr,, her geçen gün art›yor.
Ne oligarflinin ç›kartt›¤› yeni ceza
yasalar›, ne de flehri bir a¤ gibi sa-
ran mobese kameralar› buna engel
olam›yor. Hapishanelerin doluluk
oran›, ülkemiz tarihinin en yüksek
seviyesine ç›kt› ve sürekli artmakta.
Alabildi¤ine yayg›nlaflt›rd›klar› ssaa--
ddaakkaa politikalar› da art›k yeterli
olam›yor. ‹nsanlar, bir tüketim top-
lumunun orta yerinde, kendi açl›-
¤›yla zenginlerin toklu¤unu –bilinç-
sizce de olsa- k›yaslad›kça bu tür
yöntemlere baflvuruyor.

Ve bunun sonucunda, görünme-
yen ama zzaatteenn vvaarr oollaann dduuvvaarrllaarr,,
giderek daha da yükseliyor ve görü-
nür hale geliyor. 

Yoksullu¤u yyoketmek 
yerine ggizlemek vve 
tecrit eetmek!

Ülkemizde ve tüm dünyada bur-
juvalar, bir yandan devrimciler için
“yüksek güvenlikli” hücre tipi ha-
pishaneler infla ederken, kendileri
için de yüksek güvenlikli “site”ler,
“residence”ler  infla ediyorlar. ‹çle-
rinde, lüks al›flverifl ma¤azalar›n›n,
sinema, tiyatro, oyun salonu, çocuk
park›, disko gibi e¤lence yerlerinin,
spor komplekslerinin bulundu¤u,
girifl ç›k›fllar›n›n kameralarla, x-ray
cihazlar›yla, özel güvenlik eleman-
lar›yla denetlendi¤i bu korunakl› bi-

ZENG‹NLER VE YOKSULLAR 
ARASINDAK‹ DUVARLAR YÜKSEL‹YOR
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nalar, adeta burjuvazi
için bir tür “kale”ye
dönüflmektedir. Burju-
va, orta burjuva  ke-
simler için oluflturulan
sitelerin art›k hemen
hemen tamam›n›n du-
varlarla çevrilmesi, her
birinin giriflinin bir k›fl-
la nizamiyesine çevrilmesi, yoksul-
lara karfl› örülen bir duvar de¤il mi? 

Hat›rlanacakt›r, mesela bir çok
ülkede düzenlenen uluslararas› top-
lant›larda, zirvelerde, fuarlarda,
olimpiyatlarda, yönetimlerin ilk
yapt›¤› ifllerden biri de yoksul semt-
leri ggöözzddeenn ››rraakk tutmakt›r. Bunu ki-
mileri güzergah de¤ifliklikleriyle,
kimileri, caddeye bakan evleri ba-
dana boya yaparak, kimileri yoksul
semtlerin d›fl taraflar›na, üzerlerin-
de manzara resmi bulunan geçici
duvarlar örerek yapm›flt›r. 

Ülkemizde de
Ankara Esenbo¤a
havaalan› giriflindeki gecekondular-
dan ‹zmir’in, ‹stanbul’un “anayol
üzeri” gecekondular›na kadar bu
yoksulluk rahats›z etmifltir burjuva-
lar›. Rahats›zl›klar›, insanlar›m›z›n o
koflullarda yaflamaya mahkum edil-
mifl olmas›ndan de¤ildir; rahats›z-
l›klar›n›n tek nedeni yoksul kondu-
lar›n“ülkemizin imaj›n› kötü gösteri-
yor” olmas›d›r. Yaratt›klar› yoksul-
luktan utanm›yorlar fakat bu yoksul-
lu¤un gözükmesinden rahats›z olu-
yorlar. 

Bu rahats›zl›k s›n›f-
sal bir korkuyla içiçedir.
Gecekondulardan gelip
g›rtlaklar›m›z› kesecek-
ler diye kabuslar gören
burjuvazi, çareyi halk-
tan yal›t›lm›fl gökdelen-
lerde, sitelerde, yoksul-
larla aras›na örülecek
duvarlarda görüyor. 

Geçici duvarlar, kal›c›lafl›yor.
Zenginler ve yoksullar, yaln›z gelir
da¤›l›m› tablolar›nda de¤il, hayat›n
her alan›nda FF‹‹ZZ‹‹KKSSEELL olarak ay-
r›fl›yor. Bu do¤al bir süreçtir; açl›k,
yoksulluk büyüdükçe, gelir da¤›l›m›
adaletsizli¤i büyüdükçe, çeliflkiler
kkeesskkiinnlleeflflttiikkççee,, zenginler ve yoksul-
lar, yerleflim aç›s›ndan, yararland›k-
lar› tüm mekanlar aç›s›ndan çok da-
ha keskin s›n›rlarla ayr›lacaklar.
Adaletsizlik ve dünyalar›n farkl›l›¤›
daha görünür hale gelecek.

Gecekondular›m›zdan
ç›k›p 

flehrin meydanlar›n› 
zaptedelim! 

Ellerinden gelse, bizi zengin semtlerine sokmaya-
caklar. Ellerinden gelse, bizi flehirlerin caddelerine,
meydanlar›na hiç ç›karmayacaklar. Fakat bize muhtaç-
lar. O, flatafatl› yal›lar›n›, villalar›n›, köflklerini yapt›r›r-
larken de, lüks içinde sefalar›n› sürerlerken de iiflflççii,, bbeekk--
ççii,, hhiizzmmeettççii,, bbaahhçç››vvaann,, ggaarrssoonn olarak bize muhtaçlar.
Bizim onlar›n “en güvenlikli” dedikleri binalar›na gir-
memizi, isteseler de sadece bu nedenle engelleyemezler.
Ve bunun içindir ki, en güvendikleri gettolar›nda da kor-
kuyu hep yan› bafllar›nda hissetmeye devam ediyorlar. 

Fakat “çal›flma”n›n d›fl›nda yoksullara yasakt›r bu
semtler. Bizim bu semtlere girmemizi as›l engelleyen
eekkoonnoommiikk,, ssoossyyaall,, ssiiyyaassaall,, kküüllttüürreell uuççuurruummuunn oolluuflfl--
ttuurrdduu¤¤uu ggöörrüünnmmeezz dduuvvaarrllaarrdd››rr.. Korkunç boyutlara
ulaflan zenginlik ve yoksulluk fark›, bu duvarlar› kendi-
li¤inden oluflturmufltur. Zenginlerin yaflam›yla yoksul-
lar›n yaflam› iki ayr› dünya gibidir.  Zengin semtlerinde
çal›flman›n d›fl›nda al›flverifl yapmak, gezmek, herhangi
bir ihtiyac›n› gidermek, oturup bir bardak çay içmek bi-
le mümkün de¤ildir yoksullar için. Halk›n durumu o
hale gelmifltir ki, evinden,  mahallesinden d›flar› ç›ka-
maz duruma geldi. YYookkssuullllaarr,, flfleehhiirrlleerriinn ggüüzzeelllliikkllee--
rriinnddeenn,, zzeennggiinnlliikklleerriinnddeenn yyookkssuunn bb››rraakk››llmmaakkttaadd››rr..
‹stanbul'da ony›llarca oturup da denizi göremeyen in

sanlar›m›z, iflte bu ggöö--
rrüünnmmeezz dduuvvaarrllaarr››nn
kan›t›d›r. 

YYookkssuull HHaallkk››mm››zz!! 

Zenginler tüm
zenginliklerini bize
borçludur. Fakat her
f›rsatta bizi küçüm-

semekten, afla¤›la-
maktan geri dur-
mazlar. Varl›¤›-
m›zdan bile ra-
hats›z olurlar. 

Bu flehirleri kuran, bu binalar›, bu caddeleri, mey-
danlar› yapan biziz. Tüm bu de¤erleri yaratan bizim
eme¤imizdir. Ve onlar, bize kendi flehirlerimizi, mey-
danlar›m›z› yasaklamaya kalk›yorlar. Buna izin ver-
meyelim. Bizi hapsettikleri görünmez duvarlar›n ard›n-
dan ç›k›p, duvarlar›n› y›k›p karfl›lar›na dikilelim.

1 May›s’ta bize yasaklad›klar› 1 May›s Alan›’na
ç›kal›m. Zaptedelim bizden çal›nan alan›m›z›. Alanlar›
zapt etmek sömürülen eme¤imizin hesab›n› sormakt›r.
Alanlar› zapt etmek, bizi hapsettikleri görünür-görün-
mez duvarlar› y›kmakt›r. 

Bu flehirler bizimdir. Her santimini biz yapt›k. 1
May›s’ta Taksim'e ç›kal›m ve hayk›ral›m: Bu flehir, bu
meydan bizimdir. Ç›kal›m alanlara; bizi sömürenler-
den, görünmez duvarlar›n arkas›na mahkum edenler-
den hesap soral›m.

Ördü¤ünüz
tüm dduvarlar›
y›kaca¤›z;
Meydanlar›yla,
caddeleriyle
tüm flflehirler
bizim oolacak! 
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AKP'li belediyeler seçim sonras›nda h›zla y›k›m sal-
d›r›lar›na bafllad›lar. ‹stanbul'un bütün gecekondular› bu
sald›r›lar›n hedefi. Öncesinde “Kentsel Dönüflüm”  ad›
alt›nda bafllat›lan sald›r›lar seçimlerde halk› kand›rmak
için geçici olarak durdurulmufltu. Seçimler bittikten son-
ra “seçim döneminde yap›lan kaçak yap›lar› y›k›yoruz”
demagojileriyle tekrar bafllat›ld›. Arnavutköy'de, Ümra-
niye'de, Sultanbeyli'de eflzamanl› sald›r›lar yafland›.

En son yaflanan sald›r› Sultanbeyli'deydi. 16 Nisan
sabah› Sultanbeyli gecekondular› yine bir y›k›m sald›r›-
s›na uyand›. 

Saat 04.30'da Battalgazi Mahallesi'nde, mahallenin
üst taraf›nda büyükflehir belediyesi y›k›m ekipleri ve çe-
vik kuvvet ekipleri taraf›ndan y›¤›nak yap›ld›. Saat
06.00'da y›k›ma baflland›. Halk›n karfl› koymas› sonucu
vahflice sald›ran polis 6 kifliyi yaralay›p, 24 kifliyi de gö-
zalt›na ald›. Sald›r›da bir polis amirinin burnu, baflka bir
polis amirinin de parmaklar› k›r›ld›. 

Gözalt›lardan 7'si ç›kar›ld›klar› mahkemece tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. Di¤er gözalt›lar ise

akflam saat 18.00'de serbest b›-
rak›ld›. 

Belediye ÖÖnce GGöz
Yumdu  fifiimdi YY›k›yor

Sabah›n köründe polis araç-
lar›, dozerler dizilmiflti mahallenin girifline. “Büyük
operasyon” vard› “düflman” topraklar›na do¤ru. 

“Seçim sonras›” bir y›k›m sald›r›s› daha bafll›yordu
21 Nisan sabah›nda. Yer, Ümraniye-Ataflehir Yeniçaml›-
ca Mahallesi’ydi.  

Y›k›m ekipleri, dozerler, çevik kuvvetin himayesin-
de “görevini”  yerine getirmek için harekete geçtiler.
Belediye yetkilileri, mahkemeden “Tedbir karar›” al-
m›fl olanlar›n bu karar›n› dahi dikkate almad›. Kaçak ol-
du¤unu söyledikleri evleri y›kmaya bafllad›. Evlerinin
y›k›lmas›na direnen halk, ttaaflflllaarr vvee eelllleerriinnee ggeeççiirrddiikkllee--
rrii hheemmeenn hheerr flfleeyyllee karfl› koydular. Halk›n direnifliyle
karfl›laflan polis önce geri çekildi. Mahalleyi kuflatt›ktan
sonra tekrar sald›rarak y›k›m ekiplerinin kaçak dedikle-
ri 18 binay› y›kmas›n› sa¤lad›.

Polis evlerin y›k›lmamas› için direnen çok say›daki
mahalleliyi gözalt›na ald›.  Polis ve y›k›m ekipleri evle-
ri y›k›p, direnenlerin bir k›sm›n› gözalt›na ald›ktan son-
ra, halk›n protestolar› aras›nda mahalleyi terkettiler. 

AKP Y›k›m Sald›r›lar›na
Devam Ediyor

Çayan Devrimcileri
Bizim
Çocuklar›m›zd›r

15 Mart'ta MHP seçim konvoyunun
mahallelerinden geçmesine tepki göste-
ren Nurtepe-Güzeltepe halk›na polis
sald›rm›fl ve 24 devrimciyi gözalt›na al-
m›flt›. Polisin öldüresiye dövdü¤ü dev-
rimcilerden 5’i tutuklanm›flt›. 

Halk Cephesi üyeleri 17 Nisan günü
Dilan Kafe önünde yapt›klar› eylemle
yap›lan sald›r›y› bir kez daha protesto
ederken, tutuklanan devrimcilerin ser-
best b›rak›lmas›n› istedi. 

“Faflist Sald›r›lara Barikat Olmak
Çayan Devrimcilerini Sahiplenmekten
Geçer”  pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde
s›k s›k “Nurtepe Faflizme Mezar Ola-
cak” , “Çayan Mahallesi Bizim Mahal-
lemizdir”, “Tutuklananlar Serbest B›ra-
k›ls›n”  sloganlar› at›ld›. 

Ali Tafl taraf›ndan okunan aç›klama-
da yokluklar içinde devrimcilerle yara-
t›lan Nurtepe Mahallesi'nin faflizme bo-

yun e¤meyece¤i vurguland›. Aç›klama-
da ayr›ca flunlar vurguland›: “Çayan'›
devrimciler yaratm›flt›r. Bundan dolay›-
d›r ki tüm devrimciler Çayan'›n çocuk-
lar›d›r. Bu gerçe¤i hiç kimse de¤ifltire-
mez.   Faflist sald›r›lar, boyun e¤erek
de¤il, direnenlerle birlikte olarak püs-
kürtülebilir. Çayan devrimcileri faflist
sald›r›lara karfl› ne yap›lmas› gerekti¤i-
ni pratikte göstermifllerdir. Onlar›n
gösterdi¤i yolun halk taraf›ndan sahip-
lenilmemesi için tutuklanm›fllard›r.  Fa-
flist sald›r›lara barikat olmak Çayan
devrimcilerini sahiplenmekten geçer.”

Do¤ançay'da
Bombal›
Sald›r› Teflhir
Edildi

13 Nisan günü saat
23.45'de ‹zmir'in Do¤ançay
Mahallesi’nde bulunan Do-
¤ançay Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Derne¤i’ne sal-
d›r› düzenlenmiflti. Yap›lan
sald›r›y› anlatan bir bildiri
haz›rlayan Dogançay Yar-
d›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i 16 Nisan günü ya-
p›lan sald›r›y› mahalle hal-
k›na anlatt›. “ Do¤ançay'da
uyuflturucuya, yozlaflmaya
karfl› mücadele etti¤imiz
için sald›r›ya maruz kald›k.
Bu sald›r› hepimize yap›l-
m›flt›r sessiz kalmamal›y›z
derne¤imize sahip ç›kal›m”
diyen dernek üyeleri ev ev
dolaflarak 200 bildiriyi da-
¤›tt›lar. 

Say›:
11

26
Nisan
2009

32

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş



ABD yönetimi, 17-19 Nisan’da
Trinidad ve Tobago’da yap›lan 5.
Amerikan Zirvesi vesilesiyle, Kü-
ba-ABD iliflkilerine iliflkin aç›kla-
malar yapt›. Obama yönetimi, Kü-
ba'yla iliflkileri gelifltirmek istedi¤i-
ni söylüyor ama, bunun için ""KKüü--
bbaa''ddaa ggeerrççeekk bbiirr ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee
ggeerrççeekklleeflflmmeessii...... ssiiyyaassii mmaahhkkuummllaa--
rr››nn ssaall››vveerriillmmeessii"" gibi flartlar öne
sürüyordu. Venezüella Devlet Bafl-
kan› Chavez, ABD’nin bu “flartlar›-
na” flu cevab› vermiflti zirvede: "Hi-
lary Clinton, Küba ambargosunun
kalkmas› için demokratikleflmenin,
siyasi mahkumlar›n sal›verilmesi-
nin flart oldu¤unu söyledi. Bu sak›z›
daha ne kadar çi¤neyecekler?" 

Evet bu sak›z çok çi¤nendi. 

Ülkesinde daha k›sa zaman önce
iiflflkkeenncceeyyii yyaassaallllaaflfltt››rraann,, Ebu Ga-
ripler’i, Guantanamolar’› yaratan
ABD, hala bu sak›z› çi¤nemeye de-
vam ediyor. 

Daha önce de ABD'nin Hava-
na'daki temsilcili¤ine ‹nsan Haklar›
Evrensel Beyannamesi'nden cümle-
lerin yer ald›¤› bir pano asma ukala-
l›¤›n› sergileyen Amerikal›lar, Fidel
Castro’nun flu cevab›yla a¤›zlar›n›n
pay›n› alm›fllard›: ““BBiirr aavvuuçç hhaayydduutt
ttaarraaff››nnddaann yyöönneettiilleenn AABBDD''nniinn iinn--
ssaann hhaakkllaarr››nnddaann bbaahhsseettmmeeyyee hhaakkkk››
yyookkttuurr..””

Yeryüzünde, Küba’ya veya bafl-
ka bir ülkeye “demokratikleflme, in-
san haklar›na uyma” ça¤r›s› yapa-
cak EN SON ÜLKE Amerika’d›r. 

NEDEN böyle oldu¤unun hangi
birini sayal›m?

Sadece Küba'ya yönelik terörist
faaliyetlerini saysak bile, böyle bir
ça¤r› yapmaya hakk›n›n ve yüzünün
olmad›¤›n› göstermeye yeter. Dün-
ya çap›nda demokrasiye, insan hak-
lar›na karfl› faaliyetlerini saymaya
kalk›flmak ise, bir dergiye s›¤maya-
cak ifltir. Ama özeti fludur ki; ifline
gelince demokratikleflmeden yana
olan Amerika, dünyan›n neresinde

demokrasi rraaffaa kkaalldd››rr››llmm››flflssaa,, bü-
yük ihtimal, o operasyonun içinde-
dir. E¤er emperyalist tekellerin ç›-
kar› demokrasinin rafa kald›r›lma-
s›nda ise, Amerika onda da hiç te-
reddüt etmez. 

ABD'nin “demokrasi” anlay›fl›n-
da baflka ülkelere terörist sald›r›lar
düzenlemek, komplolar örgütle-
mek, karfl›-devrimler tezgahlamak
ve darbeler yapmak vard›r. 

“Demokratikleflme” isteyen
ABD, Küba'ya da, olsa olsa, Irak'a
getirdi¤i tarzda bir demokrasi getir-
mek istiyordur. Ama kendisindeki
demokrasiyi getirmek istese bile,
kendi demokrasisinin en ““mmüükkeemm--
mmeell”” hali bile, Küba demokrasisi-
nin yan›nda ““iillkkeell”” kal›r. 

*

KKüübbaa bbiirr ddeemmookkrraassiiddiirr.. Hem
de dünyan›n en genifl ve geliflmifl
demokrasilerinden biri durumunda-
d›r. Dünyan›n baflka hiçbir ülkesin-
de flu anda halk›n kat›l›m› Küba'da-
ki kadar yyaayygg››nn,, ssüürreekkllii vvee kkuurruumm--
ssaall de¤ildir. Çünkü Küba insanl›k

tarihinin flu ana kadarki en de-
mokratik sistemi olan sos-

yalizmle yönetilmekte-
dir. Demokrasi anla-

y›fl› da buna göre
flekillenmifl-

tir. Küba
demokrasi-
si, Ameri-
ka’daki te-
kelci burju-
vazinin iki

partili ““ttaahh--
tteerreevvaallllii ddee--

mmookkrraassiissii”” gibi,
biçimsel bir demok-

rasi de¤ildir. 

ABD yöneticileri, Avrupa'daki
"çok partilili¤i" bile lüks görüp,
“biz iki partiyle zor idare ediyoruz”
diyebilecek kadar uzakt›rlar demok-
rasi anlay›fl›ndan. Amerikan de-
mokrasisi, zenciyi d›fllar, yoksulu
d›fllar. Seçimlerin herhangi bir te-
mel politikay› etkileme ihtimali o
kadar düflüktür ki, bu da otomatik
olarak seçimlere kat›l›m› düflürmüfl-
tür. Kat›l›m yüzde 50’yi bile bulmaz
ço¤u zaman. 

Bunlara karfl›l›k, Küba'da zenci,
beyaz, melez diye hiçbir ›rk ayr›m›
yap›lmaks›z›n bütün halk, Halk Par-
lamentosu'nda eflit bir flekilde temsil
edilmektedir. Küba'da seçmenlerin
hemen hemen ttaammaamm›› seçimlere
kat›l›r. Oy verme yafl› 16'd›r. Befl
y›ll›¤›na seçilmifl temsilciler, y›lda
2 kez halka hesap verir. Gerekli du-
rumlarda, halk›n seçtiklerini görev-
den alma hakk› vard›r. Halk›n tama-
m› yönetimde, politikalar›n belir-
lenmesinde ssöözz vvee kkaarraarr hakk›na
sahiptir. Halk örgütlüdür, siyasi,
sosyal, mesleki kitle örgütlerine sa-
hiptir. Sendikalaflma oran› %% 9955'dir
(Acaba böyle bir orana sahip baflka
bir ülke var m›?). Küba Anayasa's›
dünyan›n en demokratik ve kat›l›m-
c› bir flekilde oluflturulmufl anayasa-
s›d›r... 

Bütün bunlar› alt alta dizdikten

ABD hhala aayn› ssak›z› ççi¤niyor: ‘‘KKüübbaa ddeemmookkrraattiikklleeflflssiinn’’

DEMOKRAT‹KLEfiMEYE ‹HT‹YACI OLAN K‹M?
‹flkencenin kitab›n› yazan,
tüm yeni-sömürge
ülkelere e¤itimini
veren, flu iflkence-
ler yap›labilir
diye yasas›-
n› ç›karan,
iflkencecileri
yarg›lama-
yan ve Ebu
Garipler’i,
Guantanamolar’›
yaratan Amerika...
“Filler ve Eflekler”
aras›nda iki partiyi iktidar
yap›p tekellerin demokrasisini,
gerçek demokrasi diye yuttur-
maya çal›flan Amerika... 
Küba’ya söyleyecek tek bir
sözünüz olamaz!
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sonra sormakta haks›z m›y›z: Ger-
çekte demokratikleflmeye ihtiyac›
olan kim? AABBDD mmii,, KKüübbaa mm››??

*

Küba'daki "siyasi mahkum" lar-
dan söz eden Amerikan yönetimi;
kendi ülkesinde iflkenceyi yasallafl-
t›rm›fl olmalar›n›, Guantanamolar’›,
Ebu Garipler’i, yabanc›lara yönelik
ç›kard›klar› ›rkç› yasalar› hat›rlam›-
yor mu? Elbette hat›rl›yor. Ama em-
peryalistler, “insan haklar› raporla-
r›” haz›rlamaya bafllad›klar›ndan bu
yana, bu konuda alabildi¤ine, pifl-
kin,  riyakar ve pervas›zd›rlar. 

Küba'da, emperyalizmle iflbirli¤i
içinde hhaallkk iikkttiiddaarr››nnaa karfl›, karfl›-
devrimci komplolar düzenleyenler
var hapishanelerde. Üstelik onlara
da sosyalist ilkeler ve politikalar
çerçevesinde davran›lmaktad›r. Kü-
ba yönetimi kendi ahlak›, ilkeleri
konusunda tutarl› ve iddial›d›r. Fi-
del Castro Küba'y›; “Bir ülke ki,
devrimin üzerinden geçen 40 y›lda,
bir tek kay›p yok, iflkenceye maruz
kalm›fl bir tek insan yok; ölüm man-
galar› yok, siyasi cinayetler yok;
bunlar›n hiçbirisi olmam›fl. Bir ülke

ki terk edilmifl tek bir yafll› insan,
sokaklarda yaflayan tek bir çocuk,
kendi kaderine terk edilmifl tek bir
insan yok” diye anlat›yor. 

HHaannggii eemmppeerryyaalliisstt lliiddeerr,, hhaannggii
ffaaflfliisstt ddiikkttaattöörr,, hhaannggii yyeennii--ssöömmüürr--
ggee hhüükküümmeettii,, kkeennddii üüllkkeessii hhaakk--
kk››nnddaa bbuunnllaarr›› ssööyylleeyyeebbiilliirr??

Bunlar› söyleyebilecek bir tek
ülke bile yoktur. 

Üstelik Castro’nun anlatt›¤› bu
Küba, emperyalizmin ambargolar›-
na, terör sald›r›lar›na, Fidel'e yöne-
lik bitmek bilmeyen suikast giriflim-
lerine, ekonomik, siyasi büyük em-
peryalist kuflatmaya  ra¤men yara-
t›lm›flt›r. 

Amerika, Küba'n›n iflte bbööyyllee
bbiirr ddeemmookkrraassiiddeenn vvaazzggeeççmmeessiinnii
istiyor. Vazgeçilmesi istenen; sosya-
lizmdir, halk›n yönetime kat›l›m›-
d›r. Vazgeçilmesi istenen; ücretsiz
e¤itim ve sa¤l›k hakk›d›r. 

Dünyan›n en büyük ekonomisi-
ne sahip olmas›na ra¤men, Ameri-
ka'daki iflsizlik, açl›k, hastal›k, yok-
sullaflma, fuhufl, ahlaki çöküntü
durmaks›z›n artmaktad›r. Amerika,
dünyan›n eenn ççookk ssuuçç iiflfllleenneenn ülkesi-

dir. ABD'de iiflflkkeennccee vvee flfliiddddeett,, dev-
let politikas›d›r. Polis sorgular›nda
her türlü iflkence aleti yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. ABD polisi, ›rkç›-
d›r. ‹nsan haklar›n›n en çok ihlal
edildi¤i yer ise hapishanelerdir ve
hapishanedekilerin %% 4422''ssii ssiiyyaahh--
llaarrdd››rr.. En çok iflkenceye maruz ka-
lanlar ssiiyyaahhllaarr,, kkaadd››nnllaarr vvee ggööçç--
mmeennlleerrddiirr.. ABD'de çocuk haklar›
çi¤nenmekte, 13 milyon yoksul ço-
cuk açl›k çekmektedir. Düflünce öz-
gürlü¤ü yaland›r. Komünist düflün-
celere sahip olanlara karfl› y›llarca
sürek avlar› düzenlenmifltir. Halen
de onlara karfl› ayr›mc› uygulamalar
sürmektedir. 

K›sacas›, tablo aç›kt›r. Gören
göz için ABD ve Küba’n›n karfl›lafl-
t›rmal› durumu aç›kt›r. Bu tabloda
Amerika, kime insan haklar› dersi
verebilir, kime demokratikleflme
ça¤r›s› yapabilir? Herkese yapsa,
Küba’ya yapamaz... 

Amerika’y› yöneten ““bbiirr aavvuuçç
hhaayydduutt””, baflkalar›na demokratik-
leflme ça¤r›s› ukalal›¤› yapmadan
önce, dünya halklar›na, Küba’ya ve
kendi halk›na karfl› iflledi¤i suçlar›n
hesab›n› vermelidirler. 

Nurhan, AAhmet vve CCengiz'e ÖÖzgürlük

““EEmmppeerryyaalliizzmmee vvee
FFaaflfliizzmmee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee
MMeeflflrruudduurr””

Almanya'da Anadolu Federasyonu tutsak edi-
len çal›flanlar› için özgürlük taleplerini yineledi.
18 Nisan günü Belçika’n›n baflkenti BBrrüükksseell'de
Avrupa Parlamantosu'nun önünde pankart aç›ld›,
bildiri da¤›t›ld›.

Almanya'n›n baflkenti BBeerrlliinn'de Nurhan Er-
dem, Ahmet ‹stanbullu ve Cengiz Oban’a Özgürlük istendi. Özgürlük Komitesi'nin ey-
lemlerine 15 Nisan günü Alexendrplatz'da devam edildi. 

Alexendrplatz'daki eylemde yap›lan konuflmalarda “‹yiden, güzelden, do¤rudan,
halktan ve hakl›dan yana mücadele etmenin bedelini tutsakl›kla ödeyen, onurumuz tut-
saklar›m›z›n sesini, özgürlük ça¤›r›m›zla beraber duyurmaya devam ediyoruz.”
denilirken, ayn› günlerde aç›klanan Avrupa emperyalizminin ““tteerröörr öörrggüüttlleerrii rraappoorr--
llaarr››”” elefltirildi. Bu listelerin devrimcileri y›ld›rmay› amaçlad›¤› ama bunun nafile
oldu¤u vurguland›. 

Almanya'n›n KKööllnn flehrindeki Dom Meydan›’nda da 14. kez tutsaklara özgürlük
ça¤r›s› yinelendi. Özgürlük Komitesi üyeleri, "özgürlük" yazan tiflörtler giydi, stand
aç›ld› ve bildiriler da¤›t›ld›. 

““‹‹llkkeerr
AAllccaann vvee
fifieeffiikk
SSaarr››kkaayyaa''yyaa
ÖÖzzggüürrllüükk!!””

Fransa'n›n BBllooiiss
flehrinde, 18 Nisan gü--
nü ‹lker ve fiefik için
Fransa Özgürlük Ko--
mitesi taraf›ndan bildi--
ri da¤›t›ld›. 10 ayd›r
keyfi bir flekilde hapis--
hanede tutulan politik
tutsaklar hakk›nda çe--
flitli kesimlere bilgi ve--
rildi. Özgürlük Komi--
tesi üyeleri, her hafta
eylemlerine devam
edeceklerini  duyurdu--
lar.
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“Yürüyüfl erkek egemenli¤iyle
mücadelenin neresinde?” diye sor-
mufl At›l›m. Bafltan söyleyelim:
““EErrkkeekk eeggeemmeennllii¤¤iiyyllee mmüüccaaddee--
llee””nniinn ttaamm oorrttaass››nnddaayy››zz!!

Peki At›l›m neresinde?

Bunu soruyoruz, çünkü, yaz›m›-
z›n devam›nda görülece¤i gibi, At›-
l›m’›n kad›n sorununa yaklafl›m›, bu
konuda kulland›¤› üslup, yapt›¤› ba-
z› tteessppiittlleerr,, bu soruyu gerekli k›l›-
yor. 

At›l›m, 4 Nisan 2009 tarihli 252.
say›s›nda, Emperyalizme ve Oligar-
fliye Karfl› Yürüyüfl’ün 7. say›s›nda
yay›nlanan ““KKaadd››nnllaarr››nn MMüüccaaddee--
lleessii HHaannggii BBaayyrraakk AAlltt››nnddaa SSüürrmmee--
llii??”” bafll›kl› yaz›m›z› ele ald›¤› “Po-
lemik” bafll›kl› köflede bize soruyor:
“Yürüyüfl erkek egemenli¤iyle mü-
cadelenin neresinde?”

Polemik bafll›kl› köfledeki yaz›,
köflenin ad›na son derece uygun!
At›l›m, bir “polemik” yaratmak için
yaz›m›z› oldukça zorlam›fl. 

At›l›m ZZorla 
Eksiklik AAr›yor

fiöyle deniliyor yaz›da:

“Yürüyüfl ... ‘erkek egemenli¤i’
kavram›n› gönül rahatl›¤› ile kulla-
n›yor olmas›na karfl›n, kad›nlar› ve
devrimci hareketi erkek egemenli¤i-
ne karfl› mücadeleye ça¤›ram›yor.
Dahas› ‘erkek egemenli¤i’ kavra-
m›yla mmeessaaffeellii duruyor.”

Bu kavramla aram›zda belli bir
mesafe oldu¤u do¤rudur. Fakat, Yü-
rüyüfl’ün kad›nlar› ve devrimci ha-
reketi erkek egemenli¤ine karfl› mü-
cadeleye ÇÇAA⁄⁄IIRRAAMMAADDII⁄⁄IINNII
öne sürmek için, bu yaz›y› kaleme
alanlar›n devrimci hareketin tarihin-
den, bugüne kadarki yay›nlar›ndan
bihaber olmas› gerekir. 

Elefltiri, ayn› zamanda emektir.
At›l›m yazar›, e¤er biraz zahmet
edip k›sa bir araflt›rma yapsayd›,
devrimci harekete dair en az›ndan

öyle bir cümlenin yaz›lamayaca¤›n›
görmüfl, ö¤renmifl olurdu. Herfley
bir yana, kad›n flehitlerimizin say›-
s›na baks›n yeter At›l›m. Kad›n fle-
hitlerimizin say›s›, mücadelede oy-
nad›klar› rol, üstlendikleri görevler,
At›l›m’›n “kad›n mücadelesi”nde
sahip oldu¤u ufkun çok ötesindedir.
Ama bu tarih biline biline yaz›ld›y-
sa, o zaman söyleyecek fazla bir fley
yoktur. Burada bilerek bir çarp›tma
söz konusudur ki, o takdirde onu
düzeltmeye de¤mez. 

Belirtti¤imiz gibi, At›l›m, sözko-
nusu yaz›m›zda elefltirebilece¤i bir
eksiklik bulamay›p, anlamlar›, kav-
ramlar› zorluyor adeta ve ortaya
flöyle cümleler ç›k›yor:

“Kad›n sorununun çözümü ‘er-
kek egemen’ anlay›fl›n ortadan kal-
d›r›lmas›na ba¤l›d›r’ deniyor den-
mesine, fakat burada apaç›k ve do-
lays›z biçimde erkek egemenli¤inin
varl›¤› ve ortadan kald›r›lmas› so-
run ve görevi ortaya konmuyor.”

Zorlama o kadar bariz ki, Yürü-
yüfl’ten aktard›¤› cümlede “kad›n
sorununun çözümü erkek egemen’
anlay›fl›n OORRTTAADDAANN KKAALLDDIIRRIILL--
MMAASSIINNAA ba¤l›d›r” diye yazd›¤›n›
unutup, iki sat›r sonra “erkek ege-
menli¤inin ORTADAN KALDIRIL-
MASI görevi ortaya konmuyor.” di-

ye yazabiliyor. 

At›l›m’› ikna etmek için daha ne
yapmal›y›z acaba? Yukar›daki cüm-
leyi yazd›ktan sonra, anlamayanlar
olabilece¤ini düflünüp vallahi de
billahi de erkek egemenli¤inin OR-
TADAN KALDIRILMASI hedefini
ortaya koyuyoruz mu deseydik? 

At›l›m’›n yaz›da dönüp dolafl›p
dedi¤i, eerrkkeekk eeggeemmeennllii¤¤ii kavram›-
n› ““yyeetteerriinnccee”” kullanmad›¤›m›z.
Mesela bir yerde de diyor ki: “Yü-
rüyüfl’ün bütün bu gerçekleri gör-
medi¤ini... sanmak do¤ru olmaz,
ancak bu gerçe¤in ad›n› koymaktan
erkek egemenli¤i olarak tan›mla-
maktan... kaç›nd›¤› da bir gerçek-
tir. ”

Ama bizim ayr›m noktam›z ve
At›l›m’›n savruluflu iflte tam da ora-
da. 

E¤er ne kadar çok “erkek ege-
menli¤i”nden söz edilirse, o kadar
do¤ru politika oluyorsa, kad›n soru-
nunda en do¤ru politikay› kuflku
yok ki feministler savunuyor olur-
du. At›l›m, feminizmle aras›ndaki
s›n›rlar› inceltmesini sorgulamal›-
d›r. Bunu sorgulayaca¤›na, o, Yürü-
yüfl’ün feminizmle aras›na kesin ve
kal›n s›n›rlar çizmesini “kaba femi-
nizm elefltirisi” olarak de¤erlendi-
rerek kendi gerçe¤ine s›rt›n› dönü-
yor. Yüz defa ““EErrkkeekk eeggeemmeenn”” ya-
z›nca “kad›n sorunu”nu en çok sa-
hiplenen, en do¤ru politikay› savu-

Feminizmle, Marksizm-Leninizm 
Aras›ndaki S›n›rlar Kal›nd›r!

Biz uufku kkomünizme
kadar uzanan

Marksist-Leninistleriz.
Bu aanlamda bbu kkonudaki

devrimci ddönüflümü
sa¤laman›n oony›llara
yay›lan bbir emek vve

önderlik ggerektirdi¤i
bizim iiçin aaç›kt›r. DDünya
ve üülkemiz ssolunun bbu

konudaki yyetersizliklerini
de bbu aanlamda ccüretle

ortaya kkoyar›z.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş



nan olunmuyor... 

Elefltiride rreformist ttarz 
ve üüslup ttercihi

At›l›m, Yürüyüfl’ün ““ççookk kkaabbaa
bbiirr ffeemmiinniizzmm eelleeflflttiirriissii yyaapptt››¤¤››nn››””
söylüyor. Feminizmle kesin s›n›rlar
çizmemizi “kaba feminizm elefltiri-
si” olarak görüyor arkadafllar. At›-
l›m’›n ““kkaabbaall››kk”” olarak gördü¤ü,
bizim feminizmle aram›za çizdi¤i-
miz kkaall››nn ççiizzggiilleerrddiirr.. At›l›m bu ka-
l›n çizgilere sahip olmad›¤›, tersine,
yer yer feminizme ööyykküünnddüü¤¤üü,, oonn--
ddaann eettkkiilleennddii¤¤ii için, elefltirilerimizi
böyle alg›lamakta ve böyle tan›mla-
maktad›r. Ama yine de biz, bu elefl-
tiri tarz›n› At›l›m aç›s›ndan do¤al
bulmad›¤›m›z› belirtelim. Bu eleflti-
ri tarz›, esas olarak rreeffoorrmmiizzmmiinn
elefltiri tarz›d›r. Reformizme göre
hiçbir fley kesin s›n›rlarla belirlen-
mifl, kal›n çizgilerle ayr›flt›r›lm›fl ooll--
mmaammaall››dd››rr.. Bu yaklafl›m›n bir ürü-
nü olarak da reformistler, sadece
kad›n sorununda de¤il, örgüt anlay›-
fl›ndan disiplin anlay›fl›na, sosya-
lizm anlay›fl›ndan ahlak anlay›fl›na,
Kürt sorunundan Alevi sorununa
kadar hemen her konudaki yaklafl›-
m›m›z› ““kkaabbaa”” bulurlar. Devrimci-
lerin bu konuda düzen içi çözüm ve
beklentilere yönelik devrim vurgu-
suna karfl›l›k, devrimcileri ““hheerrflfleeyyii
ddeevvrriimmee eerrtteelleemmeekkllee”” elefltirirler.
At›l›m da ayn› elefltiriyi kad›n soru-
nu konusunda yap›yor. Hay›r,
Marksist-Leninist aç›dan sorun, er-
telemecilik de¤ildir, eessaass oollaann››nn
vurgulanmas›d›r. At›l›m’›n elefltir-
meye soyundu¤u Yürüyüfl’teki
““KKaadd››nnllaarr››nn MMüüccaaddeelleessii HHaannggii
BBaayyrraakk AAlltt››nnddaa SSüürrmmeellii??”” yaz›s›-
n›n ifllevi de budur. 

Burjuva, küçük-burjuva çarp›k
bak›fl aç›lar›na karfl›, kad›n soru-
nunda flunu vurgulamakta her za-
man yarar görmüflüzdür: “Sadece
‘erkek egemenli¤i’ne karfl› de¤il,
eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarraa karfl› mücadele
vermeden kad›n›n özgürlük müca-
delesinden söz edilemez.”

“Kad›na “ikinci s›n›f”l›¤› reva
gören, “eeggeemmeenn ss››nn››ff” ideolojisidir.
Egemen s›n›fa karfl› mücadele edil-

meden, bugün ülkemizde egemen s›-
n›flar oligarfli oldu¤una göre, oli-
garfliye karfl› mücadele edilmeden,
kad›n›n kurtuluflu için mücadele
edilmifl olmaz. Kad›nlar “erkek
egemenli¤i”ne karfl› mücadeleyi de
bu mücadelenin içine yerlefltirmek
durumundad›rlar. Aksi halde bofla
kürek çekilmifl, veya burjuvazinin
demokrasicilik sivil toplumculuk
oyununa ffiiggüürraann olunur.” (Ekmek
ve Adalet, say› 101, 7 Mart 2004)

Erkek egemenli¤ine karfl› müca-
dele, bu zemine oturtulmad›¤› süre-
ce, sapmalara, savrulmalara aç›kt›r.
At›l›m’›n yaflad›¤› da iflte böyle bir
savrulmad›r. DDeevvrriimmccii yyaakkllaaflfl››mmllaa
ffeemmiinniizzmm aarraass››nnddaa gidip gelen
mmeevvccuutt eekklleekkttiizzmm,, devrimci bir
tarzla yerine oturtulmazsa, kuflku
yok ki, bu eklektizmden reformizm
galip ç›kar. 

At›l›m kkad›n ssorununu 
nereye kkoyuyor?

Yaz›daki bir çok bölümden, At›-
l›m’›n konuya “abart›l›” yaklaflt›¤›,
abart›n›n da ötesinde, politik müca-
delesini yeniden flekillendirmeyi
gerektirecek bir misyon yükledi¤i
görülebiliyor. Mesela flöyle deni-
yor:

“Devrimci hareket, kad›n kurtu-
lufl mücadelesi ba¤lam›nda tarihi
bir devrimcilik ss››nnaavv››nnddaann geçiyor. 

... Kad›n sorunu ... devrimci ha-
reketin dönüflme-yenilenme-devrim-
cileflme e¤iliminin temel bir bbaarroo--
mmeettrreessii olarak rolünü oynuyor.”

Devrimci hareket, niye flu anda
kad›n kurtuluflu mücadelesi aç›s›n-
dan bir devrimcilik s›nav›ndan geçi-
yor? Bu ss››nnaavv dün sözkonusu de¤il
miydi? De¤ilse, bugün onu böyle
bir “s›nav” unsuru haline getiren
nedir?.. Bu sorular›n hiçbir cevab›
yok yaz›da. 

Keza yaz›da, Kad›n sorununun
neden devrimci hareket için bir
““bbaarroommeettrree”” rolü oynad›¤›n› da
anlayam›yoruz. 

Bunlar temelsiz tespit ve söy-
lemlerdir. Fakat bu abart›l› söylem,
At›l›m’›n konuya yaklafl›m›n› orta-

ya koymaktad›r. 

Yaz›n›n daha ilerisinde bu abar-
t›l› yaklafl›m daha da teorilefltirili-
yor ve bak›n hangi noktalara var›-
yor:

“... devrimci yap›lar, bugünden
bafllayarak erkek egemenli¤ine, er-
kek egemen, ideolojik-kültürel de-
¤erler sistemine karfl› mücadeleyi
ggeenneell vvee tteemmeell bbiirr ssoorruunn vvee ggöörreevv--
lleerrii oollaarraakk kkaabbuull eeddeecceekklleerr mmii,, et-
meyecekler mi?

“20. yy boyunca sosyalistler,
devrimciler bu soruya olumlu bir
yan›t vermediler, veremediler. Hatta
olumlu yan›t›n mücadeleyi sapt›ra-
ca¤›n›, iflçi s›n›f› ve emekçilerin,
ezilenlerin gücünü bölece¤ini...
varsayd›lar, düflündüler...”

At›l›m buradan nereye varacak?

Erkek egemenli¤ine karfl› müca-
deleyi ““ggeenneell vvee tteemmeell bbiirr ssoorruunn
kkaabbuull eettmmeekk”” feminizmin yaklafl›-
m›ndan baflka bir fley de¤ildir. Ya
burada “maksad› aflan” bir ifade
vard›r veya At›l›m’da ciddi bir sap-
ma söz konusudur. 

Evet, sosyalistler 20. yüzy›l bo-
yunca erkek egemenli¤ine karfl›
mücadele genel ve temel bir sorun-
dur demediler. Sosyalistler, 2211.. yyüüzz--
yy››llddaa ddaa bbuunnuu ddeemmeeyyeecceekklleerr.. 

Erkek egemenli¤i meselesini sis-
temden kopar›p, kapitalizme karfl›
mücadeleden, s›n›fsal kökeninden
kopar›p, ggeenneell vvee tteemmeell ssoorruunn ola-
rak görenler, 20. yüzy›lda feminist-
ler ve reformistlerdi. 21. Yüzy›lda
da öyle olaca¤› aflikard›r. 

Çizdi¤imiz kal›n çizgiler iflte
tam da böyle bir sapman›n önüne
barikat örmek içindir. 

EErrkkeekk eeggeemmeenn ssiisstteemmee karfl›
mücadeleyi bir yana koyup müca-
deleyi “erkek egemenli¤ine” karfl›
mücadele olarak tan›mlamak, mü-
cadeleyi zay›flat›r, zay›flatman›n
ötesinde yolundan ç›kar›r. At›l›m,
20. Yüzy›l boyunca devrim müca-
deleleri içinde, sosyalist infla süreç-
lerinde ve sosyalist üretim tarz›nda
kad›n sorununa iliflkin gelifltirilen
Marksist-Leninist tecrübeyi bir ya-
na b›rak›p, bu tarihsel birikimi ve
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Marksist-Leninist teoriyi adeta kül-
liyen yok say›p mahkum ediyor. Pe-
ki yerine ne koyuyor: ““eerrkkeekk eeggee--
mmeennllii¤¤iinnee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeyyii,, tteemmeell
vvee ggeenneell bbiirr ssoorruunn oollaarraakk ggöörrmmeekk..””

Biz ufku komünizme kadar uza-
nan Marksist-Leninistleriz. Bu an-
lamda bu konudaki devrimci dönü-
flümü sa¤laman›n ony›llara yay›lan
bir emek ve önderlik gerektirdi¤i
bizim için aç›kt›r. Dünya ve ülke-
miz solunun bu konudaki yetersiz-
liklerini de bu anlamda cüretle orta-
ya koyar›z. Fakat At›l›m aç›s›ndan
görülüyor ki sorun bu de¤il. 

Biz, kad›n sorununu devrim ve
sosyalizm mücadelesiyle bütünlü¤ü
içinde ele ald›k hep. Bu bütünlük
içinde bakt›¤›m›zda, yukar›daki
yaklafl›mda, devrimi ve sosyalizmi
ve bu bütün içinde kad›nlar›n müca-
delesini, örgütlenmesini, özgürlefl-
mesini ve nihayetinde kad›n soru-
nunun çözümünü gelifltirecek en
küçük bir dinamik görmüyoruz.
Tam tersine gördü¤ümüz bariz bir
kay›flt›r. 

Marksist-Leninist ttutum,
çizgileri kkal›nlaflt›rmak, 
kad›n öözgürleflmesinin 
as›l yyolunu ggöstermektir

At›l›m’›n kad›n sorunundaki
yaklafl›m›n› belirleyen ve genel ola-
rak politikalar›nda giderek daha ön
plana ç›kmakta olan bir yan; özel-
likle küçük-burjuva kesimlere cazip
gelebilecek söylemleri tercih etme-
sidir. Feminist söylemin bu kadar
hakim olmas›n›n bir nedeni de bu-
dur muhtemelen. At›l›m, bu yaklafl›-
m› içinde bu zoraki Yürüyüfl eleflti-
risini de belki sadece grupçu bir
propogandan›n arac› olarak görü-

yor. Fakat bu noktadaki aç-
maz› da flu ki, kad›n müca-
delesi, kad›n›n erkek ege-
menli¤ine karfl› direnifli aç›-
s›ndan propagandas›n› ya-
paca¤› tarihsel somut so-
nuçlar da yok ortada. 

En baflta söylemifltik;
Yürüyüfl’e “kad›nlar› erkek
egemenli¤ine karfl› mücade-
leye ça¤›ram›yor” elefltiri-

sini yöneltmek, herfleyden önce ttaa--
rriihh bbiillggiissiizzllii¤¤iiddiirr.. Bu anlamda ya-
z›m›z› baz› hat›rlatmalarla bitirmek-
te yarar var. Bu hareketin tarihinde
Sabolar var. Türkiye solunda olma-
yan bir örnektir onlar. Bu tarihte,
kad›nlar› “daha çok yard›mc› ifller-
de görevlendirmek” gibi solda da
süren erkek egemen bak›fl aç›s›n›
paramparça eden, bu konudaki sta-
tükolar› y›k›p atan kad›n komutan-
lar, yöneticiler, 17 yafl›ndaki kad›n
kahramanlar var. Bu tarihte dünya-
n›n ilk kad›n ölüm orucu flehidi ‹dil-
ler vard›r. Bu tarihte ölüm orucu fle-
hidi analar, Gülsümanlar, fienaylar
vard›r. Peki soral›m, eerrkkeekk eeggee--
mmeennllii¤¤iinnee karfl› tav›r (hatta daha
do¤ru bir deyimle eerrkkeekk eeggeemmeennllii--
¤¤iinnee karfl› bir aayyaa¤¤aa kkaallkk››flfl) aç›s›n-
dan Gülsüman’›n, fienay’›n tavr›
üzerinde kim ne kadar durmufltur?

Burada flu soru daha tarihsel ve
politik bir yan› aç›¤a ç›kar›r: Erkek
egemenli¤ine karfl› Sabolar’da, ‹dil-
ler’de, Gülsümanlar’da somutlanan
bu köklü meydan okuyufl ve özgür-
leflme, kendili¤inden mi ortaya ç›k›-
yor?.. Sabolar nas›l ki kendili¤inden
ortaya ç›kmam›flsa, ‹diller, Gülsü-
manlar da kendili¤inden ortaya ç›k-
mad›. 

Baflta feministler olmak üzere,
kad›n sorunu üzerine kafa yoran, bu
konuda flu veya bu biçimde mücade-
le vermeye çal›flanlar›n Marksist-
Leninistlerden bu konuda ö¤rene-
cekleri çok fley vard›r; en baflta bu
tarihin incelenmesi, özümsenmesi
onlara çok fley ö¤retecektir. Bunu
de¤erlendirmeyen herhangi bir fe-
minist hareketin feministli¤i de, er-
kek egemen sistem karfl›tl›¤› da tar-
t›flmal›d›r. “Dünyan›n ilk kad›n

ölüm orucu flehidi ‹dil'in flehitli¤inin
beyinlerde yaratt›¤› deprem... erkek
egemen ideolojinin y›k›lmas›nda ve
kad›n›n onurunun yüceltilmesinde
oynad›¤› rol...” bu hareketin yay›n-
lar›nda çok yaz›l›p çizilmifltir; bun-
lar görülmeden erkek egemenli¤ine
karfl› mücadele üzerine kalem oy-
natmak bile, mutlaka sorunun bir
yan›n› eksik b›rakmakt›r.

fienay ve Gülsüman’›n bir resim-
lerinin alt›na yaz›lan flu sat›rlar At›-
l›m’a bir fley anlatm›yor mu acaba:

“Emekçiydiler, Kad›nd›lar...
Mücadele içinde özgürlefltiler!

EErrkkeekk eeggeemmeenn ddüüzzeenn üzerlerin-
de ‘tahakküm’ kurmaya kalk›nca,
‘eeflfl’ k›l›¤›na bürünmüfl oo ttaahhaakkkküü--
mmüü de parçalay›p att›lar bir kena-
ra; yollar›na devam ettiler...” (Yü-
rüyüfl, Say›: 141, 2 Mart 2008)

Bu tarih, bu sat›rlar ortada du-
rurken, “Yürüyüfl kad›nlar› erkek
egemenli¤ine karfl› mücadeleye ÇA-
⁄IRAMIYOR” diye yazmak, nas›l
mümkün olabiliyor acaba? 

Acaba yine Yürüyüfl’ten aktara-
ca¤›m›z flöyle bir cümle At›l›m’›
tatmin eder mi?

“Devrimciler olarak, sizleri,
kad›n› ezen kapitalist sömürüye,
faflizme, fuhufl pazarlar›nda kad›n-
lar› m›z›n afla¤›lanmas›na, evde er-
ke¤in her türlü ihtiyac›n› karfl›la-
maya mahkum eden ‘‘eerrkkeekk eeggee--
mmeenn’’ kköölleelleeflflttiirrmmeeyyee kkaarrflfl›› kkaavvggaa eett--
mmeeyyee ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz..”

Ne diyor Lenin:

“K›lavuz ilkeler, ggeerrççeekk kkaadd››nn
öözzggüürrlleeflflmmeessiinniinn aannccaakk kkoommüünniizzmm--
llee oollaabbiilleeccee¤¤iinnii kesinlikle dile getir-
melidir. Kad›n›n toplumsal ve insa-
ni konumu ile üretim araçlar›nda
özel mülkiyet aras›ndaki çözülmez
ba¤l›l›k kuvvetle belirtilmelidir. Bu-
nunla, kkaadd››nn hhaakkçç››ll››¤¤›› ooyyuunnuunnaa
karfl› kal›n, silinmez ayr›m çizgisi
çekilir.” (Kad›n ve Aile, syf. 261)

Marksist-Leninistler olarak bi-
çim yapt›¤›m›z da budur. At›l›m’›n,
bu ayr›m çizgilerini bbeelliirrssiizzlleeflflttiirree--
rreekk kad›n sorunundaki Marksist-
Leninist bak›fl› ve devrimci politi-
kay› güçlendirmedi¤i kesindir.

37

Say›:
11

26 
Nisan
2009

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş



AKP tüm muhalif kesimlere sal-
d›r›yor; Kürt yurtsever hareketine
karfl› operasyonlar, devrimcilere yö-
nelik operasyonlar, silahl› islamc›
harekete yönelik operasyonlar, laik
ayd›nlara yönelik operasyonlar bir-
birini izliyor. Tüm ülke adeta bir
“operasyon sahas›” görünümünde.
‹ktidar, bütün olarak, klasik bir fa-
flist iktidar›n do¤as›na uygun biçim-
de ""kkeennddiinnddeenn oollmmaayyaann hheerrkkeessii""
sindirme politikas› izliyor. Öncelik-
ler ve yo¤unluk zaman zaman de-
¤iflse de, özü budur. 

AKP, iktidara gelifl sürecinde de-
mokrasi, insan haklar›, özgürlükler
gibi söylemlere s›kça baflvurdu. ‹k-
tidar›n›n belli dönemlerinde de “ifl-
kenceye s›f›r tolerans” gibi slogan-
larla bu görünümünü sürdürmeye
çal›flt›. Ama faflist bir iktidar, yüzü-
nü ne kadar gizleyebilir ki?

Bu sald›r›lara al›flk›n olmayan
kesimler flaflk›nl›k, panik ve kimile-
ri de korku içindeler. Devrimciler
her dönem yafl›yordu bunlar›, yafla-
d›klar›n› durmaks›z›n anlat›p yaz›-
yorlard›. Dikkate almad›lar ço¤un-
lukla. YYaallaann ddeemmookkrr aassiilleerrii kendi-
lerini vurmaya bafllay›nca flafl›rd›lar.

Evlerin sabaha karfl› silahl› tim-
lerce bas›lmas›, talan edilircesine
aranmas›, bilgisayarlara, kitaplara,
cd'lere tam bir keyfilikle el konul-
mas›, hücrelerde gözalt›nda tutul-
malar, günlerce sorgulamalar, düz-
mece ifadeler, ilk defa yaflanm›yor
bu ülkede. Demokratik güçler cep-
hesinde bunlar ony›llard›r adeta ke-
sintisiz süregelmifltir. 

Bask›larla ilk defa yüzyüze ge-
lenler, devrimciler bunlar› yaflarken

ço¤unlukla seslerini ç›karm›yorlar-
d›. Bugün yaflananlar, 1122 EEyyllüüll dö-
nemine benzetiliyor. 12 Eylül ülke-
mizde hiç bitmemiflti ki. AKP'nin
hedefi durumuna gelen baz› muhalif
kesimler, bu sald›r›lar›n oda¤›nda
devrimciler oldu¤unda, onlara ““ttee-
rröörriisstt”” gözüyle bak›yor, oligarflinin
“demokrasisine” çok güveniyorlar-
d›. Bugün herkes görüyor ki, “terö-
rist” damgas› yemek için teröre bafl-
vurmufl olmak gerekmiyor. Fafliz-
min kendinden olmayan herkese
düflman oldu¤u gerçe¤ini, bir çok
kesim yaflarak görüyor. AKP'nin de-
mokratikleflme manevralar›n›n sah-
teli¤iyle yüz yüze geliyorlar. 

Oligarflinin hhalka kkarfl› 
sald›r› iittifak› ssür üyor

Bir yanda Ergenekon'da iç çat›fl-
ma devam ederken, di¤er yandan da
devrimcilere, Kürt yurtseverlere
karfl› tam bir mutabakat halinde sal-
d›r›yorlar. Onlar› kendi aralar›nda
uzlafl›labilir k›lan, sistemdeki ç›kar-
lar›d›r. AKP de, Genelkurmay da s›-
n›fsal olarak ayn› saftalar ve ç›kar-
lar›, oligarflik düzenin devam›nda-
d›r. Kapitalist sömürünün ve emper-
yalizmle iliflkilerin devam etmesini
istiyorlar. 

Emperyalizm ve oligarflinin tüm
kesimleri, halk›n ba¤›ml›l›¤a, talana
karfl› muhalefetini gelifltirebilecek
hiçbir fleye izin vermek istemiyor-
lar. Kendi içlerinde çat›fl›rken bile,
ittifak halinde sald›rabilmeleri bun-
dand›r. 

Tüm muhaliflerin, devrimcilerin
tasfiye edilmesi özünde Ameri-

ka’n›n 1990’lar›n bafl›ndan beri
dünya çap›nda uygulad›¤› bir politi-
kad›r. Bush’un “Ya bizden yanas›n,
ya bize karfl›” dayatmas›, hemen
tüm yeni-sömürgelerde uygula-
nanbir politikad›r. AKP'nin yapt›¤›
da budur. 

Suçluluk bbask›lanmas›yla 
meflr uluk bbilincini 
yoketmek iistiyorlar

Genelkurmay baflkan›n›n geçen
haftaki aç›klamas›nda PKK'ye yö-
nelik olarak "asl›nda terörist krimi-
nal suçludur" deyifli, terör demago-
jisiyle yürütülen psikolojik savafl
yönteminin içeri¤ini de ortaya ko-
yuyor. Devrimcileri, mücadele eden
tüm güçleri, eski deyimle “krimina-
lize” etmek, yani suçlu konuma dü-
flürmek, burjuvazinin özel bir politi-
kas›d›r. Böylelikle bir yandan tüm
ilerici, devrimci kesimleri "suçlu"
göstererek halktan tecrit etmeye ça-
l›fl›yorlar. "Yasad›fl›", "terörist" dedi
mi orada devrimcilere karfl› yap›la-
cak her fley kan›ksat›lm›fl oluyor.
Mücadeleyi, halktan bu zeminde
tecrit ediyor. Di¤er yandan ise, biz-
zat bu mücadeleyi yürütenler üze-
rinde ssuuççlluulluukk bbaasskk››llaannmmaass›› yara-
tarak, onlar› hakl›l›k, meflruluk ze-
mininden geri çekilmeye zorluyor. 

Bu noktada ilerici, devrimci, de-
mokrat hiçbir güç, hhaakkll››ll››kk mmeeflflrr uu-
lluukk zzeemmiinniinnddeenn bbiirr mmiilliimm bbiillee ggee-
rrii aadd››mm aattmmaammaall››dd››rr.. Ödenen be-
dellere, tehditlere ra¤men haklar ve
özgürlükler mücadelesinden vazge-
çilmemelidir. Esas olan devrimci,
ilerici tüm güçlerin mücadelede ka-

Faflizmin Teslim Alma Politikas›
AKP Eliyle Sürdürülüyor

AKP iktidar›n›n sindirme operasyonu'na 
her alanda direnerek, örgütlenerek, tüm halk 
kesimleri olarak birleflerek karfl›l›k verelim!
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rarl› olup olmamas›d›r. Her alanda
operasyonlara, tutuklamalara ve
tüm faflist sald›r›lara karfl› direnece-
¤imizi göstermeliyiz.

As›l hhedefleri hher zaman 
oldu¤u ggibi ddevrimcilerdir

Devrimciler yok olmal› ki, oli-
garfli istedi¤i gibi sömürebilsin.
Çünkü devrimciler halka karfl› sür-
dürülen psikolojik savafl›n, dema-
gojinin, flovenist k›flk›rtmalar›n kar-
fl›nda barikat oluyor. Devrimciler
var oldu¤u sürece, gerçeklerin üze-
rine örtmek o kadar kolay de¤il.
Katliam politikalar›n› uygulayanlar-
la, devrimcileri yan yana getirerek,
herfleyi birbirine kat›p kar›flt›rarak,
bütün gerçekleri çarp›tacaklar›n›
zannediyorlar. Amaç halkta, dev-
rimcilere karfl› bir güvensizlik, mo-
ralsizlik yaratmakt›r. Devrimciler
ise oligarflinin politikalar›n› teflhir
etmekten vazgeçmiyorlar. Gerçek-
leri halka aç›klayarak, kontrgerilla-
n›n oyunlar›n› bofla ç›kar›yorlar.
Devrimciler d›fl›nda kalan kesimle-
rin tasfiye edilmesi çok da zor de-
¤ildir. As›l sorun y›llard›r bunca sal-
d›r› yaflanmas›na ra¤men devrimci-
lerin yok edilememesidir. Devrim-
cileri tasfiye etmek için açt›klar› F
Tipleriyle de amaçlar›na ulaflamad›-
lar. 

Devrimciler emperyalizmle ifl-
birli¤inin önündeki en büyük engel-
dir. Devrimciler faflizme, kontrge-
rillaya karfl› mücadelede en tutarl›
güç durumundad›r. Devrimciler ka-
pitalist sömürüye karfl›
ç›kt›¤›, sosyalizmi savu-
narak, oligarflik iktidar›
temelden y›kmay› hedef-
ledikleri için oligarflinin
as›l düflman› durumunda-
d›rlar. O nedenle de yok
edilmesi gerekenler liste-
sinin en bafl›nda yer al›-
yorlar. 

Devrimcilere yönelik
y›llard›r onlarca operas-
yon, katliam yap›ld›, yüz-
lerce insan kaybedildi.
Amaç, devrimcilerin halk

içindeki örgütlenmelerinin da¤›t›l-
mas›, halk›n devrim mücadelesin-
den uzaklaflt›r›lmas›yd›. Devrimci-
ler iflçi, memur, gecekondulu, ö¤-
renci, köylü, mimar-mühendis her
kesim içinde örgütleniyorlar. As›l
korkulan, devrim mücadelesinin ül-
ke çap›nda yay›lmas›d›r. “3 ‹lde
operasyon” diye verilen haberler,
psikolojik savafl›n bir parças› ol-
makla birlikte, oligarflinin de korku-
sunu gösteriyor. 

""ÜÜçç ‹‹llddee DDHHKKPP--CC ooppeerraassyyoo-
nnuu"" diye sunulan, bir ilde demokra-
tik mücadele içinde yeralan, sürekli
gözönünde olan bir grup ilerici dev-
rimcinin tam bir keyfilikle, düzenin
yasalar›na göre bile bir “suç unsu-
ru” olmaks›z›n tutuklanmas›d›r. Bu
tür “operasyon”larla, oligarfli sol
saflarda panik yaratmak, bu panik
içinde solu, özellikle Anadolu'nun
bir çok yerinden silmek istiyor. Sil-
meli ki, her yerde meydan faflistler-
le islamc›lara kals›n. “DHKP-C
operasyonu” da bu çerçevede bir il-
deki devrimcileri tasfiye sald›r›s›-
d›r. Oligarfli her zaman devrimcileri
tasfiye etmeye çal›flm›flt›r, bunda el-
bette yeni bir fley yok. AKP, bu terö-
rist politikay› sürdürmek için hak
hukuk ihlalinde s›n›r tan›m›yor. 

Sindirme
operasyonuna kkarfl›
birleflelim, ddirenelim!

Nas›l oligarfli kendi iç çeliflkile-
rini bir tarafa b›rak›p devrimci, ile-
rici, yurtsever tüm güçlere karfl› sal-

d›r›da birleflebiliyorsa, bütün halk
güçleri de bu sald›r›lar karfl›s›nda
birlikte olabilmelidir. 

Evleri y›k›lan gecekondulular,
iflten at›lan iflçiler, sadakaya muhtaç
hale getirilen memurlar, okullar›n-
dan at›lan ö¤renciler, ürünü tarlada
kalan köylüler, iflsizler herkes
AKP'den flikayetçidir. Düzene veya
AKP iktidar›na flu veya bu biçimde
karfl› ç›kan hemen her kesim bask›
alt›ndad›r. Bu zeminde, oligarfli
cephesine karfl›, halk›n cephesini
kurabilmeliyiz. Halk›n birlikteli¤ini
ve direniflini örgütleyebilmeliyiz.

Muhalif bütün kesimlere yönelik
süren gözalt› ve tutuklama terörü,
sistemin adalet çark›n›n nas›l iflledi-
¤ini, “ba¤›ms›z” denilen yarg›n›n
nas›l faflizmin hizmetinde oldu¤unu
gözler önüne seriyor. Yaflanan ada-
letsizlikliklere, hukuksuzluklara
karfl› tüm muhalif kesimleri, haklar
ve özgürlükler mücadelesinin içine
çekmenin yollar›n› bulabilmeliyiz.
Halk›n her kesiminin tepkisini tek
bir potada birlefltirip, örgütlülü¤e
dönüfltürdü¤ümüzde, sald›r›lar›n
karfl›s›na daha güçlü ç›kabiliriz. De-
mokrasi beklentisiyle AKP’yi des-
tekleyenler, “ulusalc›”l›k yan›lg›-
s›yla generalleri destekleyenler,
e¤er gerçekten demokrasiden ve ba-
¤›ms›zl›ktan yana iseler, ba¤›ms›z-
l›k ve demokrasi mücadelesinin ve-
rilebilece¤i tek yerin, halk›n cephe-
si oldu¤unu görmelidirler. 

Sald›r›lara karfl› birlik olmak,
haklar ve özgürlükler mücadelesin-
de asgari müfltereklerde birleflmek

bugün bir ihtiyaçt›r. Oligarfli
cephesini daraltmal›, halk
cephesini geniflletmeli, mem-
nuniyetsizli¤i örgütlülü¤e dö-
nüfltürebilmeliyiz. Mücadele-
nin meflrulu¤unu düzenle çe-
liflkisi olan bütün halk güçle-
rine kavratabilmeliyiz. Bunu
baflarabildi¤imiz oranda, oli-
garflinin demokrasicilik ma-
nevralar›na karfl›, faflizmin
zulmüne karfl›, daha kararl›,
bilinçli, iradi, örgütlü müca-
dele edebilen bir güç ortaya
ç›kacakt›r.

SSaalldd››rr››llaarraa kkaarrflfl›› bbiirrlliikk oollmmaakk,, hhaakkllaarr
vvee öözzggüürrllüükklleerr mmüüccaaddeelleessiinnddee aassggaarrii

mmüüflfltteerreekklleerrddee bbiirrlleeflflmmeekk bbuuggüünn bbiirr iihhttii--
yyaaççtt››rr.. OOlliiggaarrflflii cceepphheessiinnii ddaarraallttmmaall››,, hhaallkk
cceepphheessiinnii ggeenniiflfllleettmmeellii,, mmeemmnnuunniiyyeettssiizzllii--
¤¤ii öörrggüüttllüüllüü¤¤ee ddöönnüüflflttüürreebbiillmmeelliiyyiizz.. MMüü--
ccaaddeelleenniinn mmeeflflrruulluu¤¤uunnuu ddüüzzeennllee ççeelliiflflkkiissii
oollaann bbüüttüünn hhaallkk ggüüççlleerriinnee kkaavvrraattaabbiillmmeellii--
yyiizz.. BBuunnuu bbaaflflaarraabbiillddii¤¤iimmiizz oorraannddaa,, oollii--
ggaarrflfliinniinn ddeemmookkrraassiicciilliikk mmaanneevvrraallaarr››nnaa

kkaarrflfl››,, ffaaflfliizzmmiinn zzuullmmüünnee kkaarrflfl››,, ddaahhaa kkaa--
rraarrll››,, bbiilliinnççllii,, iirraaddii,, öörrggüüttllüü mmüüccaaddeellee
eeddeebbiilleenn bbiirr ggüüçç oorrttaayyaa çç››kkaaccaakktt››rr..
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Halk›m›z›n bir sözü
vard›r “korkunun ecele fay-

das› yoktur” denir. Faflist te-
rörün amac› zaten kitleleri

korkutmak ve sindirmektir. Su-
sarak, korkarak, sinerek kimse fa-

flizmin sald›r›lardan kurtulamaz.
Y›llard›r, devletin faflist terörü kar-
fl›s›nda meydanlardan hayk›rd›k;
“Susma sustukça s›ra sana gele-
cek!” Bugün yaflananlar bir anlam-
da bu slogan›n tezahürüdür. Y›llar-
d›r biz devrimciler katliamlara, gö-
zalt›lara, iflkencelere, her türlü bas-
k›ya karfl› direndik, direniyoruz. 

Bugün AKP sald›r›lar›na maruz
kalan baz› kesimler, uygulanan yön-
temleri “darbe dönemlerinin uygu-
lamalar›” olarak adland›r›yorlar.
Evet öyledir ve faflist terörden kaça-
rak, korkarak, sinerek kimse kurtu-
lamaz. Faflizme karfl›ysan›z ve onu
geriletmek istiyorsan›z, direnmek
zorundas›n›z. Örgütsüzlük ve halk-
tan kopukluk, umutsuzluklar› büyü-

ten en temel nedenlerden biridir.
E¤er faflizmden bahsediyorsan›z,
demokrasi istiyorsan›z, halka git-
mekten, örgütlenmekten, mücadele
etmekten baflka yolu yoktur bunun.
Nas›l direnilece¤ini görmek için
ise, bu ülkede herkesin bakaca¤›,
bak›p ö¤renece¤i tek bir güç vard›r:
DDeevvrriimmcciilleerr..

Susurlukçularla, kontrgerillayla
iliflkisi olmay›p da sadece AKP ge-
ricili¤ine ve emperyalizme ba¤›ml›-
l›¤a karfl› ç›kt›klar› için AKP sald›-
r›lar›na maruz kalanlar, e¤er tutarl›
biçimde emperyalizme ve iflbirlikçi
faflist iktidara karfl› mücadele etmek
istiyorlarsa, yüzlerini egemen s›n›f-
lara de¤il, halka, halk güçlerine çe-
virmelidirler. 

Herkes ö¤renecek ki, emperya-
lizme, faflizme direnmenin tek yolu
halka gitmektir. SS››rrtt››nn››zz›› ggeenneellkkuurr--
mmaayyaa yyaassllaayyaarraakk eemmppeerryyaalliizzmmee,,
ss››rrtt››nn››zz›› AAKKPP’’yyee vveerreerreekk ffaaflfliizzmmee
kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eeddeemmeezzssiinniizz.. 

Ne “ulusalc›” güçler, ne A‹HM
kimseyi, faflist terörden kurtaramaz.
A‹HM, neyin çözümü olabilir? Ül-
kemizde halka karfl› uygulanan her
türlü bask›n›n, zulmün emperyaliz-
min d›fl›nda oldu¤unu düflünenler,
bir kez daha yan›l›yor. 

DDeemmookkrraassii yyaann››llgg››ss›› 
iiççiinnddeekkiilleerriinn kkaarrflfl››ss››nnddaakkii 
ggeerrççeekk:: FFaaflfliizzmm!! 

Bask›lar› elefltiren ayd›nlardan
Toktam›fl Atefl flöyle diyor mesela:
“12 Eylül sonras›nda, buna benzer
uygulamalar görmüfltük. Kimi arka-
dafllar›m›z; ciddi bir suçlama ol-
maks›z›n tutuklan›yor ve inan›lmaz
biçimde, fiziksel iflkence görüyor-
lard›. ... Fakat, ‘Bu yaflananlar, fa-
flist bir cuntan›n eseri. Yar›n öbür-
gün, demokrasiye geri döneriz’, di-
ye düflünüyor ve katlan›yorduk. Bu-
gün ise; flöyle, ya da böyle, bir de-

mokraside yafl›yoruz.” (Bugün, 18
Nisan 2009) 

Hay›r, Atefl’in ve benzer düflün-
ceye sahip tüm ayd›nlar›n yan›ld›k-
lar› nokta tam da buras›. Siyasi par-
tilerin olmas›n›, üç-befl y›lda bir ya-
p›lan seçimlerde sand›¤a gidip oy
kullanmay› y›llard›r halka “demok-
rasi” diye yutturmaya çal›fl›yor sis-
tem. “‹yi kötü demokrasimiz var”
deyifliyle de ayd›nlar›n önemli bir
k›sm› y›llard›r buna ortak oluyor.
Oysa faflizm, halk›n yaflam›ndan
50’li y›llardan beri hiç eksik olma-
d›. Bahsedilen bask›lar›n katmerlisi,
12 Eylül sonras› dönemde de diz-
ginsizce devam etti. Fakat bir çok
kesim, faflist terör kendilerine do-
kunmad›¤› sürece görmezlikten gel-
di. 

O siyasi körlük içinde, halk› da,
kendilerini de “flöyle, ya da böyle”
bir demokrasinin oldu¤una inand›r-
maya çal›flt›lar. Binlerce faili meç-
hul, yüzlerce gözalt›nda kay›p, ifl-
kencede öldürülenler, evlerde, so-
kaklarda yap›lan infazlar, katliam-
lar, yak›lan, y›k›lan köyler… bunla-
r›n hepsi “flöyle ya da böyle” dedik-
leri “demokrasi” içinde gerçekleflti-
rildi. 

Devrimcilere yönelik faflist terör
tüm fliddetiyle sürerken, burjuva,
küçük-burjuva çevreler, AKP’nin
ülkeyi “AB Uyum Yasalar›” çerçe-
vesinde nas›l demokratiklefltirdi¤in-
den dem vuruyorlard›. Yine refor-
mist çevreler de, AB eliyle “demok-
ratikleflme” beklentisi içinde
AKP’ye do¤rudan veya dolayl› des-
tek veriyor, devrimcilere yönelik fa-
flist terörü yok say›yorlard›. 

“‹yi kötü demokrasi” tan›m›nda-
ki yan›lg›n›n büyüklü¤ünü görmek
için, AB uyum yasalar›yla “demok-
ratikleflme” rüzgarlar›n›n estirildi¤i
bir dönemde mesela, sadece hapis-
hanelerde tecrit politikalar›yla kat-
ledilen 122 insan› hat›rlamak yeter-

KORKUYLA, PAN‹KLE, UMUTSUZLUKLA 
FAfi‹ST SALDIRILARA D‹REN‹LEMEZ! 

◆ Susurlukçularla, kkontrge-
rillayla iiliflkisi oolmay›p dda ssa-
dece AAKP gericili¤ine vve eem-
peryalizme bba¤›ml›l›¤a kkarfl›
ç›kt›klar› iiçin AAKP sald›r›lar›-
na mmaruz kkalanlar, ee¤er ttu-
tarl› bbiçimde eemperyalizme
ve iiflbirlikçi ffaflist iiktidara
karfl› mmücadele eetmek iisti-
yorlarsa, yyüzlerini eegemen
s›n›flara dde¤il, hhalka, hhalk
güçlerine ççevirmelidirler. 

◆ Herkes öö¤renecek kki, eem-
peryalizme, ffaflizme ddiren-
menin ttek yyolu hhalka ggit-
mektir. SS›rt›n›z› ggenelkurma-
ya yyaslayarak eemperyalizme,
s›rt›n›z› AAKP’ye vvererek ffa-
flizme kkarfl› mmücadele eede-
mezsiniz. 
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lidir. 

‹flkence tüm iktidarlar dönemin-
de hep sürmedi mi? fiu son bir y›l
içinde sadece ““dduurr iihhttaarr››nnaa uuyymmaa--
dd››¤¤››”” gerekçesiyle sokak ortas›nda
vurulanlar› hat›rlay›n. Velhas›l, Tür-
kiye gerçe¤inin gösterdi¤i gayet
aç›kt›r: ““fifiööyyllee yyaa ddaa bbööyyllee”” bbiirr ddee--
mmookkrraassii yyookk vvee hhiiçç oollmmaamm››flfltt››rr..

SSiisstteemmddeenn bbeekklleennttiilleerree 
ssoonn vveerriillmmeelliiddiirr

Ergenekon operasyonunun “12.
Dalgas›”n›n ilk günü, Kürt yurtse-
ver bas›nda “Irkç› rektörler gözal-
t›nda” diye bafll›k at›lm›flt›. Bu “Er-
genekon Operasyonu”nun oligarfli
içi bir çat›flma oldu¤unu  görmez-
den gelen ve AKP operasyonuna
onay veren bir üsluptu... AKP ikti-
dar› ››rrkkçç››ll››¤¤aa karfl› bir tav›r içinde
miydi? Rektörler ›rkç› olduklar› için
mi gözalt›na al›nm›flt›? Elbette ha-
y›r! Onlar›n kavgalar› oligarfli içi
iktidar kavgas›yd›. Peki, bu bafll›k
neden seçilmiflti? AKP iktidar› “Er-
genekon” çerçevesinde sürdürülen

iktidar savafl›nda halk›n, küçük-bur-
juvazinin çeflitli kesimlerini de ken-
dine yedeklemeye çal›fl›yor. Bunun
için de kay›plar, gömülen silahlar
gibi unsurlar› kullan›yor. Fakat bu
unsurlar, operasyonun as›l niteli¤ini
de¤ifltirmiyor. Ancak bunu görmek
istemeyip, flu veya bu konuda düzen
içi çözümlere umut ba¤layanlar, y›l-
lard›r edindikleri tecrübelerine ra¤-
men, tekrar tekrar ayn› yan›lg›lara
düflmekten kurtulam›yorlar. 

Kürt yurtsever bas›ndaki bu bafl-
l›ktan sadece bir gün sonra, “Irkç›
rektörler”i gözalt›na alan aayynn›› iikkttii--
ddaarr,, aayynn›› ssaavvcc››llaarr,, bbuu kkeezz DDTTPP’’yyee
yöneldi. Parti binalar› bas›ld›.
250’nin üzerinde Kürt yurtsever gö-
zalt›na al›nd›, tutukland›. 

Düzenden beklentiler üzerine
yap›lan her tahlilin ak›betinin böyle
olmas› kaç›n›lmazd›r. Ergenekon-
dan “ayd›nlanma” bekleyenler de
her gün bu yan›lg›y› yafl›yorlar.
“Türkan Saylanlar’la Ergenekon’un
pusulas› flaflt›” diyorlar. Hay›r Erge-
nekon’un pusulas› bafltan beri ay-
n›yd›. AKP, oligarfli içi iktidar sava-

fl›nda iktidar›n› sa¤lamlaflt›rmak
için ad›m ad›m ilerliyor. Ve kendisi-
ne muhalif gördü¤ü, politikalar›na
engel olabilecek tüm kesimlere sal-
d›r›yor.  

Oligarflinin faflist terörü, önce-
likle devrimcilere yönelse de, hiçbir
zaman sadece devrimcilerle s›n›rl›
kalmam›flt›r. Devrimciler nezdinde
halk›n tüm kesimleri sindirilmek is-
tenmifl, sald›r› halka halka yay›l-
m›flt›r. Bugün gelinen aflamada bu
çok daha aç›k görülmektedir. Bu
aç›kl›kta, elbette yap›lmas› gereken
de daha nettir. 

Ba¤›ms›zl›¤› demokrasiyi hedef-
leyen, halktan, emekten yana güç-
ler, düzen güçlerine s›rt›n› dönmeli-
dir art›k. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi,
sadece ve sadece halk›n isteyece¤i
bir fleydir ve bu yüzden, ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi, halkla birlikte sürdü-
rülür. Bu mücadele öyle ucuz ve ko-
lay bir mücadele de¤ildir. O müca-
delenin nas›l bir cüret, kararl›l›k, fe-
dakarl›k ve bedelle sürdürülebilece-
¤ini herkes devrimcilerin prati¤in-
den ö¤renebilir. 

DTP’yi Sindirme Sald›r›s›
DTP’ye yönelik 14 Nisan’da bafllat›lan sald›r›larda,

gözalt› ve tutuklamalar geniflleyerek devam ediyor. Bu-
güne kadar aralar›nda üç genel baflkan yard›mc›s›, PM
üyesi, partinin çok say›daki il ve ilçe yöneticileri, beledi-
ye baflkan adaylar› ve yüzlerce üyesi gözalt›na al›nd›. Bir
hafta içinde gözalt›na al›nanlar›n say›s› 300’ü geçerken,
tutuklananlar›n say›s› da son olarak 110’u  aflm›flt›. 

Sald›r›, DTP’nin Türkiye çap›ndaki örgütlenmesine
karfl› tamamen keyfi, hukuk d›fl› bir temelde sürdürülü-
yor. 

TTuuttuukkllaammaallaarraa TTeeppkkiilleerr
Genel Baflkan Ahmet Türk ve efl baflkan Emine Ay-

na baflta olmak üzere DTP yöneticileri taraf›ndan yap›-
lan aç›klamalarda geri ad›m atmayacaklar› ve arkadafl-
lar› serbest b›rak›l›ncaya kadar eylemlerin sürdürülece-
¤i vurguland›. Bu çerçevede DTP’liler, Diyarbak›r ve
di¤er Do¤u ve Güneydo¤u il ve ilçelerinde, ‹stanbul,
Ankara Adana baflta olmak üzere örgütlü olduklar› yer-
lerde çeflitli bas›n aç›klamalar›, yürüyüfller, oturma ey-
lemleri gerçeklefltirdiler. 

DTP milletvekileri 22 Nisan’› 23 Nisan’a ba¤layan
gece,  TBMM’de oturma eylemi gerçeklefltirerek sald›-

r›lar› protesto ettiler. 

DTP’lilerin gözalt›na al›nmalar› ve tutuklanmalar›
ile ilgili birçok sanatç›, yazar, ayd›n da yapt›klar› ortak
aç›klamalarla tepkilerini dile getirdiler. 

Yine DTP'ye yönelik bu operasyonu protesto eden
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi, 17 Ni-
san’da DTP ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›’n› ziyaret etti.

Ziyaret s›ras›nda yapt›¤› aç›klamada ÇHD; “Kürt
Halk›n›n askeri ve hukuki operasyonlarla iradesinin
teslim al›nmas›n›n imkân› bulunmamaktad›r. DTP’ye
yönelik bask› ve operasyonlar derhal durdurulmal›, gö-
zalt›na al›nan DTP kadro ve üyeleri  serbest b›rak›lma-
l›d›r” dedi.

KESK Ankara fiubeler Platformu da; operasyon
kapsam›nda Ankara SES üyesi Seher Tümer’in tutuk-
lanmas›n› Yüksel Caddesi’nde protesto etti. 

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

41

Say›:
11

26 
Nisan
2009



Genelkurmay Baflkan› ‹l-
ker Baflbu¤’un 14 Nisan günü

‹stanbul’da Harp Akademileri Ko-
mutanl›¤›'nda yapt›¤› konuflmada,
Mustafa Kemal’in bir sözünü daya-
nak göstererek “Türk halk›” yerine
““TTüürrkkiiyyee HHaallkk››”” denilebilece¤ini
belirtmesi, çeflitli kesimler taraf›n-
dan bir ““aaçç››ll››mm”” olarak de¤erlen-
dirilmiflti. 

Baflbu¤’un konuflmas›n› “aç›-
l›m” olarak de¤erlendiren baz› ya-
zarlar da Türkiye Halk› kavram›n›n
““TTüürrkkiiyyeelliilliikk”” anlam›na da geldi-
¤ini, art›k bu kavram›n da kullan›la-
bilece¤i yorumunu yapt›lar. Ama
Genelkurmay, acele yapt›¤› bir
aç›klamayla “orada durun!” dedi. 

Ancak Genelkurmay’›n “aç›l›-
m›”n›n ömrü bir hafta bile sürmedi.
Genelkurmay Baflkanl›¤›, internet

sitesinde ‹lker Baflbu¤’un konuflma-
s›nda belirtti¤i ‘Türkiye halk›’ sözü
ile ilgili bir aç›klama yapt›. 

Yap›lan aç›klamada, bu kez
Mustafa Kemal’in bir baflka cümle-
si hat›rlat›larak, “Atatürk’ün kendi
el yaz›s›yla ifade etti¤i ““TTüürrkkiiyyee
CCuummhhuurriiyyeettii’’nnii kkuurraann TTüürrkkiiyyee
hhaallkk››nnaa TTüürrkk mmiilllleettii ddeenniirr”” tan›-
m›ndan ‘‘TTüürrkkiiyyeelliilliikk’’ gibi bir sonu-
cun düflünülmesinin yanl›fl oldu¤u”
belirtildi. 

Genelkurmay “aç›l›m yapt›” di-
ye övgüler al›rken, hiç de öyle bir
fley yapmad›klar›n›, buna niyetleri
de olmad›¤›n› gayet anlafl›l›r biçim-
de ortaya koydu. 

Genelkurmay sitesine konulan
aç›klamada söylenen aç›kt›: ““UUlluuss--
ddeevvlleett yyaapp››ss›› iiççiinnddee,, bbuu flfleekkiillddeekkii
ddüüflflüünncceelleerriinn yyeerrii oollaammaazz!!””

Bir zamanlar fa-
flist flef Alpaslan
Türkefl’e Türkiye bir
mozaik midir sorusu
soruldu¤unda, Tür-

kefl “Ne mozai¤i ulan” diye cevap
vermiflti. Genelkurmay da “Ne Tür-
kiyelili¤i Ulan!” dercesine bir ce-
vap veriyor ve Türkiyelilik’ten söz
edenleri de “Atatürk’ün ‘Türk mil-
leti’ tan›m›n› niçin yapt›¤›n›, ‘ulus
devlet’kavram›n›n ne anlama geldi-
¤ini anlayamamak, konuyu sapt›r-
makla” suçluyor. 

Neticede Genelkurmay Baflkan-
l›¤›’n›n herkesi ““TTüürrkk mmiilllleettii”” ka-
l›b›na sokan politika ve zihniyetten
hiç uzaklaflmad›klar›n› bir kez daha
ortaya koydu. Baflbu¤’un konumun-
da bir de¤ifliklik yok; ama Bafl-
bu¤’un iki kelimelik “Türkiye hal-
k›” deyiflinden Kürt aç›l›m› sonuç-
lar› ç›karan, o iki kelimeden hare-
ketle çözüm beklentisine girenler
neden bu kadar kolay yan›labildik-
lerinin muhasebesini yapmal›d›rlar. 

Genelkurmay’›n Ahlak›
Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun öldü¤ü helikopter kazas›

sonras› helikopter enkaz›n› görüntülemek için giden
gazetecilerden Cihan Haber Ajans› kameraman› Lütfi
Aykurt’un o gün, “Akreditesi yok” diye askeri heli-
koptere al›nmad›¤› ortaya ç›kt›. 

Aykurt, 2500 metre yükseklikte, da¤›n bafl›nda
dondurucu so¤ukta adeta ölüme terk edilmiflti. Aykurt,
o k›fl koflullar›nda 4,5 saat yürüyerek flehire ulaflt›.

Bir gazetecinin s›rf çal›flt›¤› ajans›n Genelkurmay
nezdinde ““aakkrreeddiittee eeddiillmmeemmiiflfl”” olmas› nedeniyle da¤
bafl›nda b›rak›lmas›, hangi ahlaka, hangi askeri gerek-
çeye s›¤ar acaba?

Genelkurmay›n tavr›n›n bizce sürpriz bir yan› yok-
tur. Genelkurmay’›n ahlak› budur. Kendi halk›na düfl-
manlaflm›fl, durmadan halk çocuklar›n› katleden, her
türlü insanl›k d›fl› uygulamaya tabi tutan, asit kuyula-
r›na atan bir genelkurmaydan ““iinnssaannll››kk”” beklenebilir
mi?

Bazen gazetelerde ç›kar, Güneydo¤u’da bir yerler-
de acil bir hasta, askeri helikopterle tafl›nm›flt›r. Oysa
bunlar da “politika”d›r ordu için. O halka düflmanl›¤›-
n›, bu ülkenin bütçesinin büyük bölümünü halk› kat-
letmek için harcad›¤›n› örtbas etmenin araçlar›d›r. De-
¤ilse, halk da genelkurmay taraf›ndan “akredite” edil-
memifl ve hiçbir zaman da edilmeyecek bir güçtür. 

Alevi Bezirganlar›, 
Alevi Katillerle Birlikte

Cem Vakf› taraf›ndan Ankara’da Ambassador Otel’de
18 Nisan’da düzenlenen ''Tarihten Bugüne Alevilik'' ko-
nulu sempozyuma, MHP Genel baflkan› Devlet Bahçeli
de ça¤r›lm›flt›. Toplant›dan sonra faflist flef Bahçeli, ‘Ve-
rimli bir toplant› oldu’ aç›klamas›n› yapt›. 

Kimdir Bahçeli, Alevilerin toplant›s›nda ne ifli var? 

Bahçeli, Marafl, Sivas, Çorum gibi katliamlar›n so-
rumlular›ndan olan bir faflisttir. Alevilerin katledilmesin-
den sorumlu olan bir partinin lideri, Alevilerin toplant›-
s›na kat›lamaz. Alevi katilleri hiçbir fley olmam›fl gibi
Alevilerin toplant›lar›na rahatça gelip oturamazlar. 

Faflist Bahçeli’yi toplant›ya ça¤›ran Cem Vakf› Bafl-
kan› ‹zzettin Do¤an bir Alevi bezirgan›d›r. Misyonlar›,
Alevileri düflmanlar›yla “bar›flt›rmak”t›r. Bahçeli’ye da-
vet de ayn› amaca yöneliktir. 

Aleviler katilleriyle bir araya gelemezler. Alevi halk,
bu Alevi bezirganlar›na karfl› dikkatli olmak zorundad›r.
Nitekim Do¤an, kendisi gibi bir Alevi bezirgan› olan ve
iktidar koltu¤u peflinde AKP’ye giren Reha Çamuro¤-
lu’nu da toplant›ya ça¤›rarak yan›bafl›nda oturtmufltur. 

Aleviler kendilerini iktidarlar›n iflbirlikçisi yapmaya
çal›flan ‹zzettin Do¤an, Reha Çamuro¤lu gibi bezirgan-
lar› iyi tan›mal› ve onlar›n pefllerinden gidenleri o batak-
tan kurtarmal›d›rlar. 
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A¤›zlar›nda sloganlar, ellerinde
pankartlar alana giriyor DEV-
GENÇ’liler. Ülkemiz gençli¤inin; an-
ti-faflist, anti-emperyalist gençli¤imi-
zin onurlu temsilcisi DEV-GENÇ se-
lamlan›yor kürsüden. 1 May›s Alan›n-
da, 1 May›s için toplanm›fl o alan›n
gerçek sahipleri. Emekleriyle dünyay› her gün yeniden
var eden emekçiler, ülkenin en duyarl›, en ilerici kesimi,
k›sacas› o alanda olmas› gereken herkes orada. DEV-
GENÇ’ de bütün kitleselli¤i, coflkusu ve disipliniyle
alanda. 1 May›s coflkuyla kutlan›rken silah sesleri bölü-
yor kutlamay›. Halk›n üstüne kurflunlar s›k›l›yor, pan-
zerler insanlar›n  üstüne sürülüyor. Devlet eliyle düzen-
lenen bu provokasyon sonucunda onlarca insan kurflun-
larla veya panzer alt›nda, darac›k sokaklarda ezilerek
ölüyor. ‘77 1 May›s’› böyle kana bulan›yor. Emperya-
listler, iflbirlikçiler y›llarca sömürdükleri eme¤i bir de
böyle kanat›yorlar. 

Ama o gün alanda DEV-GENÇ var. Halka sald›ran-
lar karfl›s›nda elde silah direnen, karfl› koyan, gerekirse
kendini feda etmekten çekinmeyen DEV-GENÇ’liler
var. Babas›n›n elinden tutup kutlamaya gelen küçük ço-
cuklara siper olan da pani¤i engelleyerek ölümlerin art-
mas›n›n önüne geçen DEV-GENÇ oluyor o gün. DEV-
GENÇ bafltan sona örnek bir tav›r sergiliyor. 

Gençlik olmas› gereken yerde disiplinini bir an kay-
betmeden, meflrulu¤undan ald›¤› güçle tarihe unutulma-
yacak bir not düflüyor. 

DEV-GENÇ’in bu tavr› emperyalizme, 1 May›s’ ›n
içini boflaltmaya çal›flan tüm anlay›fllara bir cevap nite-
li¤i de tafl›yor. fiimdilerde 1 May›s Alan› Taksim’den
vazgeçmenin teorisini yapan statükocu çevrelere, 1 Ma-
y›s’› anlam›ndan uzak kutlamalarla geçifltirmeye çal›-
flanlara da ta o zamandan verilmifl bir cevap hem de. 

1 May›s kan bedeli kazan›lm›fl bir mevzidir. Ülke-
mizde de 1 May›s’ ›n anlam›na uygun, ad›na yak›fl›r kut-
lanmas› baflta iflçiler ve ülkenin en dinamik kesimi
gençlik sayesinde olmufltur. Bu gün 1 May›s’ta 1 May›s
Alan›’nda olma iste¤i, kazan›lm›fl bir mevziyi terk et-
meme iradesinin bir göstergesidir. DEV-GENÇ gelene-
¤inin günümüzde devam›d›r. Y›llarca süren yasaklara,
sald›r› ve katliamlara karfl› koyufltur. Bu esnada direnen-
lere, direnirken flehit düflenlere bir borçtur. K›sacas› bu
konuda ›srardan daha do¤al, daha do¤ru bir davran›fl
yoktur. 

1 May›s için yap›lan çarp›tmalardan birisi de 1 Ma-
y›s’›n iflçi bayram› oldu¤u, gençli¤in alanda bir iflinin
olmad›¤› yönündeki söylemlerdir. Bu, neresinden tutul-
sa elde kalacak bir anlay›flt›r. Çünkü gençlik o en bili-
nen tabiriyle toplumun dinamitidir. Çünkü gençlik
ayd›nd›r, ayd›n oldu¤u için emekten yanad›r. Çünkü bu

ülkede ba¤›ms›zl›¤›n, sömürüsüz, eflit bir dünya özlemi-
nin savafl›n› veren devrimci gençli¤in, en do¤al hakk›d›r
1 May›s’› kutlamak. Gençlik mücadelesini verdi¤i dün-
yada eme¤in rolünün fark›ndad›r. Bu eme¤i koyan iflçi-
lerle omuz omuzad›r mücadelenin her an›nda. Fabrika
iflgallerinden, grevlere iflçi s›n›f›n›n yan›ndad›r devrim-
ci gençlik. 1 May›s’ ta o alanda olmas› gereken kesim-
lerin bafl›nda gelmektedir bu yüzden. 

Gençli¤in özelliklerini biliyorlar. Bu yüzden de
gençlik üzerindeki bask›lar› gün be gün artt›r›yorlar. En
temelinde 1 May›s’›n anlam›n›n da fark›ndalar. 1
May›slar, salt ekonomik talepler için verilmifl bir müca-
deleyi de¤il, iflçi s›n›f›n›n s›n›f bilinciyle davranmaya
bafllad›¤›n› anlat›r ayn› zamanda. Bunun böyle olmas›n-
da bir çok ülkede oldu¤u gibi ülkemizde de gençli¤in
az›msanmayacak eme¤i ve pay› var. Elbette bunun da
fark›ndalar. Kazanaca¤›z diye hayk›r›yor ya halk 1 Ma-
y›s’ta en gür sesiyle alanlarda, bundan korkuyorlar.
Korktukça da sald›rganlafl›yorlar. Elbette bir de halk›
devrimcilerden tecrit etmeye çal›fl›yorlar. Hemen her 1
May›s’ta yap›lan “baz› illegal marjinal gruplar...”  diye
bafllayan konuflmalar da buna hizmet ediyor zaten. On-
lar›n marjinal dedikleri okullarda en demokratik haklar›
ellerinden al›nmak istenen, fabrikalarda iki kere sömü-
rülen halk›n devrimci gençleridir. Halk›n kendisidir bir
anlamda. 

Hemen her 1 May›s’ta, savafla gider gibi ald›klar›
‘önlemlerle’ koca bir ülkeyi terörize etmeye çal›fl›yorlar.
Ama baflaramayacaklar. Aç›k de¤il mi? Ne ‘77 katli-
am›ndan sonra engelleyebildiler halk›n alana ç›kmas›n›,
ne ‘89’dan sonra, ne de 2007’den sonra. Çünkü biz bili-
yoruz ki, 1 May›s’ta ›srar emperyalizmin ve faflizmin
karfl›s›nda dimdik cüretle durabilmektir. 

Yaflat›lan bunca adaletsizli¤e, hukuksuzlu¤a, sömü-
rüye karfl› durmakt›r 1 May›s’ta ›srar. Ve o alanlarda
DEV-GENÇ gelene¤ine yak›flan flekilde olmal›d›r genç-
lik bir kez daha. Sorumluluklar›n›n fark›nda, tüm coflku-
su ve üzerindeki bask›lara inat yenilmedim diyebilmek
için tüm gençler o gün o alanda olmal›d›r. 

1 May›s bizimdir ve Taksim 1 May›s Alan›’d›r.
Okullar›m›zda, sokaklarda artan faflist bask›lar karfl›s›n-
da e¤ilmedi¤imizi anlatmaya, halk için bilim halk için
e¤itim istemeye, emekten adaletten yana oldu¤umuzu
hayk›rmaya, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini
sürdü¤ümüzü göstermek için 1 May›s’ta 1 May›s Ala-
n›’na, Taksim’ e. 

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii KAVGAMIZIN
BAYRAMINDA 
KAVGAMIZIN ALANINA

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

43

Say›:
11

26
Nisan
2009



Halk Cephesi’nin e¤itimin bir
parças› olan ulafl›m›n ö¤rencilere
ücretsiz olmas› talebiyle bafllatt›¤›
“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›-
n›n çal›flmalar› devam ediyor. ‹stan-
bul’un mahallelerinde ve Anado-
lu’nun pek çok flehrinde ö¤renciler
ve emekçiler, bu hafta da yapt›klar›
eylemlerle taleplerini dile getirdiler.

‹‹ssttaannbbuull:: ÇÇooccuukkllaarr,,
2233 NNiissaann''ddaa üüccrreettssiizz uullaaflfl››mm
hhaakkllaarr››nn›› iisstteeddiilleerr

23 Nisan’da okullarda düzenle-
nen törenlere kat›lan çocuklar tö-
renlerin ard›ndan taleplerini hayk›r-
mak için bu kez Okmeydan›’nda bir
araya geldiler. Halk Cephesi, ço-
cuklar›n yo¤un olarak kat›l›m›yla
Okmeydan›’nda bir eylem yapt›. 

Okmeydan› Sa¤l›k Oca¤› önün-
de 200 kiflinin kat›l›m›yla yap›lan
eylemde tafl›d›klar› dövizlerle talep-
lerini dile getiren Halk Cepheliler,
"Servis Ücreti Soygununa Son, Di-
lenci De¤il Halk›z Ücretsiz Ulafl›m
Hakk›m›z, Halk›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z" sloganlar›n› att›lar. 

Eylemde aç›klamay› okuyan il-
kö¤retim ö¤rencisi Özlem fiimflek,
kendilerine bayram olarak sunulan
bugünde haklar› için biraraya gel-
diklerini söyledi. "Yol param›z ol-
madan okula nas›l gidece¤iz?" diye
soran Özlem, ücretsiz e¤itimin en
do¤al haklar› oldu¤unu ve okula gi-
derken yol paras› verme zorunlulu-
¤unun ortadan kald›r›lmas›, devle-
tin kendilerini müflteri gibi görme-
mesi gerekti¤ini belirtti. 

Özlem fiimflek son olarak, Halk
Cephesi’nin ö¤rencilere ücretsiz

ulafl›m talebini hayk›rmak için bu-
rada olduklar›n› belirterek, "Anne-
lerimiz, babalar›m›z, a¤abeyleri-
miz, ablalar›m›z... Haklar›m›za sa-
hip ç›kal›m. Hakl›n›n, do¤runun ya-
n›nda olal›m. Evlatlar›m›z›n, kar-
defllerimizin göz göre göre sömü-
rülmesine, soyulmas›na karfl› ç›-
k›n." dedi. Eylem at›lan sloganlarla
sona erdi. 

Küçükarmutlu'da 19 Nisan günü
gecekondu sokaklar›nda ve Armutlu
pazar›nda bildiri da¤›t›ld›, kufllama-
lar yap›ld›, imza topland›. Kampan-
ya ile ilgili pullar›n da yap›ld›¤› ça-
l›flma boyunca halka kampanyaya
destek olma, haklar›m›za sahip ç›k-
ma ça¤r›s› yap›ld›.

LLiisseelliilleerr kkaammppaannyyaayyaa
ddeesstteekk vveerriiyyoorr

Kâ¤›thane Lisesi'nde 20 Nisan
günü ö¤renciler teneffüsteyken
1000 adet kufllama yap›ld›. Kuflla-
ma yap›ld›¤›n› gören ö¤renciler al-
k›fllarla destek verdiler. Kufllaman›n
ard›ndan okulun birçok yerine pul
yap›flt›r›ld›.

Eyüp Refan Tümer Lisesi'nde de
okul civar›na birçok pul yap›flt›r›ld›.
Otobüs dura¤›nda bekleyenlere de
yine kampanya anlat›larak imza
topland›. 

Gazi Ticaret Meslek Lisesi'nde
okul ç›k›fl›nda 1500 adet kufllama
yap›l›rken, ö¤rencilerle sohbet edi-
lerek kampanya anlat›ld› ve imza
topland›.

Kaptanpafla Lisesinde de s›n›f
konuflmas› yap›larak ö¤rencilerden
imza topland›. S›n›f konuflmas›n›n
ard›ndan okulda birçok yere pul ya-

p›flt›r›ld›.

MMaallaattyyaa::
““‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz””  

Halk Cepheliler ulafl›m›n ö¤ren-
cilere ücretsiz olmas› talebini içeren
“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›
çerçevesinde Malatya Lisesi’nde
duyurular yap›p, imza toplad›. Ö¤-
rencilerinde deste¤i ile k›sa sürede
çok say›da imza toplan›rken, Malat-
ya Lisesi çevresinde ve Cemal Gür-
sel Mahallesi’nde kampanya bildiri-
leri da¤›t›ld›. Bildiri da¤›t›m› esna-
s›nda ö¤renciler ve velilerle sohbet-
ler edildi.

AAddaannaa:: ÜÜccrreettssiizz UUllaaflfl››mm
HHaakkkk›› iiççiinn AAçç››kkllaammaa vvee
KKaammppaannyyaa

Halk Cephesi taraf›ndan bafllat›-
lan kampanya çerçevesinde günler
boyunca çeflitli araçlarla halka kam-
panya anlat›ld› ve talepler etraf›nda
örgütlenme ça¤r›lar› yap›ld›.

16 Nisan günü Uçak Mahalle-
si’nde yap›lan eylemle kampanya
duyurulurken, Ücretsiz ulafl›m›n
halk›n hakk› oldu¤u vurguland›. Ey-
lemden günler önce Halk Cepheliler
taraf›ndan Adana’n›n dört bir yan›n-
da “Servis Soygununa Son!” “Tüm
Ö¤rencilere Günde Bir Gidifl Gelifl,
Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyoruz Alaca¤›z”
bafll›kl› pullar yap›flt›r›ld›. Belediye-
ye verilmek üzere imzalar topland›. 

16 Nisan günü eylem öncesi es-
naflar tek tek dolafl›larak kampan-
yan›n amac› anlat›ld›. Eylemde ilk
sözü Mehmet B›ld›rc›n ald›. B›l-d›r-
c›n kampanya hakk›nda bilgi verdi,
bu soruna karfl› örgütlü bir flekilde
mücadele ederek sonuç al›nabilece-
¤ine vurgu yapt›. Daha sonra lise
ö¤rencisi Burcu Akaya söz alarak
kampanyay› duyurmaya çal›fl›rken
polisler taraf›ndan kendisine sald›-
r›ld›¤›n› ama bu keyfiliklerle, mü-
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cadelelerini engelleyemeyeceklerini
anlatt›. Ard›ndan okunan aç›klama
metninde günden güne halk›n yok-
sullaflt›¤› belirtilerek ulafl›ma yap›lan
harcamalar›n önemli bir yer tuttu¤u
anlat›ld›. Ö¤rencilerin bu yüzden yü-
rümek zorunda kald›klar›na da vurgu
yap›l›rken; “Biz halk›z. Hak k›r›nt›-
lar›, göz boyamak için yap›lan yat›-
r›mlar de¤il sorunlar›m›z›n çözümü-
nü istiyoruz” denildi. 

Adana’da kampanya çal›flmalar›
devam ederken polis ise liseliler üze-

rindeki bask›s›n› devam ettiriyor. Li-
seli gençli¤in imza toplad›¤› bir lise-
de okul idaresi bütün ö¤rencileri
konferans salonunda toplam›fl terör
üzerine sunum vermifl, imza topla-
yanlar ve imza atanlar hakk›nda ifl-
lem bafllataca¤›n› söylemifltir. Gene
bir baflka lisede ö¤rencilerin önü po-
lislerce kesilmifl, imza toplayanlar›n
'terörist' olduklar›n› onlara inanma-
malar›n› asl›nda bu kampanyay› be-
yinleri y›kamak için yapt›klar› yalan-
lar›n› anlatm›fllard›r. 

KKooccaaeellii:: 20 Nisan günü Kocaeli
Gençlik Derne¤i’nde "1 May›s" ko--
nulu panel düzenlendi. 35 kiflinin ka--
t›ld›¤› panelde  1 May›s’›n dünya ta--
rihindeki yeri, önemi anlat›ld›. Ülke--
miz tarihinde  kazan›lan bütün hakla--
r›n, ödenilen bedeller sayesinde ka--
zan›ld›¤› vurgulanarak panelde Tak--
sim’de ›srar etti¤imiz anlat›ld› ve 1
May›s’a ça¤r› yap›ld›. 

BBaall››kkeessiirr:: Gençlik Derne¤i 18 Ni--
san’da De¤irmen Bo¤az›’nda Genç--
lik Pikni¤i düzenledi.

Halaylar›n çekildi¤i, türkülerin
söylendi¤i piknikte her türlü yozlafl--

t›rma dejenerasyon ve çürümeye kar--
fl› 1 May›s ça¤r›s› yap›ld›. 

AAnnkkaarraa:: Gençlik Derne¤i'nde 18
Nisan günü “1 May›s” konulu bir se--
miner düzenlendi. Seminerde dernek
çal›flanlar›ndan Bilgehan Karpat ve
Eray Destegül konuflma yapt›.

1 May›s'›n ç›k›fl›na ve tarihsel öne--
mine de¤inilen konuflmalarda "1 Ma--
y›s'› unutanlara, ‘salonlarda kutlaya--
l›m’ diyenlere, 1 May›slar’a devrimci
özünü kazand›rd›¤›m›zda bizi tecrit
etmek isteyenlere biz bugün Taksim
dedirttik" diyerek, devrimci politika--
n›n do¤rulu¤una vurgu yap›ld›.

Gençlik 1 May›s’a Haz›rlan›yor

18 Nisan günü Kars E¤itim-Sen
fiubesinde Gençlik Derne¤i Giriflimi
taraf›ndan “Gençli¤in Mücadele Ta-
rihi Ve Örgütlenme Sorunlar›” konu-
lu seminer düzenlendi. ‹lk olarak
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimli ö¤-
rencilerden Tahir Belli, gençli¤in
mücadele tarihi hakk›nda dinleyici-
lere bilgi verdi. Bir di¤er konuflmac›
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimli Se-

vim Özdemir ise gençli¤in mü-
cadelede ve örgütlenmede ki so-

runlar›na de¤inerek, söze devam et-
ti. Gençli¤in ülke nüfusunun büyük
bir ço¤unlu¤unu oluflturdu¤u ve
gençli¤in akademik-demokratik mü-
cadeleden di¤er toplumsal olaylara
kadar at›lganl›¤›yla ve direngenli-
¤iyle hep en önde oldu¤u vurgulan-
d›. Yaklafl›k 30 kiflinin kat›ld›¤› se-
miner soru- cevap k›sm›n›n ard›n-
dan son buldu.

Eskiflehir:
Devrimci-Demokrat
Ö¤rencilerden
Aç›klama

18 Mart günü Eskiflehir Ana-
dolu Üniversitesi’nde yaflanan
faflist sald›r› ve geliflmeler sonra-
s› süreçte Demokratik Gençlik
Hareketi, Devrimci Proleter
Gençlik, Devrimci Ö¤renci Birli-
¤i, Eskiflehir Gençlik Derne¤i,
Ekim Gençli¤i ve Odak ortak
yapt›klar› bir aç›klamayla EMEP
ve ÖDP’yi k›nad›lar. “EMEP ve
ÖDP’den Devrimcilere Hakaret
ve Karalama” bafll›kl› aç›klama
da 18 Mart günü yaflanan gözalt›
s›ras›nda EMEP çal›flan›n›n
Gençlik Dernekli bir ö¤renciye
hakareti ve Adalar Migros önün-
den gözalt›ndaki arkadafllar›n›
sahiplenmek için eyleme kat›lan-
lar› Vilayet Meydan›’na götüren
devrimci-demokrat ö¤rencileri
“f›rsatç›” olarak de¤erlendirme-
leri, ÖDP’nin ise devrimci-de-
mokrat ö¤rencileri yönelik ayn›
nedenle yapt›¤› “provokatör”
benzetmesi elefltirildi.

Aç›klaman›n sonunda;
“EMEP ve ÖDP’nin tavr› dev-
rimci yap›lara dil uzatmaya ka-
dar varan bir tav›ra dönüflmüfl,
bununla da kalmay›p ortak ifl
yapmama karar›n› öneren ve bu-
nu di¤er siyasetlere dayatan ve
bu durumu kabul eden anlay›fl
devrimcileri tecrit eden ve dev-
rimci yap›lar›n önünü kesmeye
yönelik bir tav›rd›r. Her siyaset
durdu¤u yeri bilmeli ve oradan
durumlar› de¤erlendirip bunun
üzerinden kararlar almal›d›r.
Kendini devrimci saflarda gören
hiçbir siyaset düzen a¤z›yla ko-
nuflup, düflman›n kulland›¤› söz-
lerle de¤erlendirme yapamaz.
Faflist sald›r›larda devrimci da-
yan›flmay› sürdürmeye devam
edece¤iz. Ancak özelefltiri veril-
medi¤i takdirde EMEP ve ÖDP
nin bu tutumlar› teflhir edilecek-
tir.” denildi.

Gençlik Derne¤i, 15 Nisan günü
yapt›¤› yaz›l› bir aç›klamas› ile Lise-
li Gençlik'ten Burcu Akkaya'n›n u¤-
rad›¤› polis sald›r›s›n› de¤erlendirdi.
"Adana polisi neyin peflinde" diye
sorulan aç›klamada daha önce de

Burcu Akkaya'n›n ailesine polisin
telefon etti¤i, ancak sonuç alama-
y›nca bu sald›r›n›n gerçeklefltiril-

di¤i söylendi. “Adana polisi bu yap-
t›¤›ndan bir sonuç alamayacakt›r.
Çünkü adaletin olmad›¤› yerde di-
renmek, gençli¤in en meflru hakk›-
d›r.” denilen aç›klamada mücadele-
nin kararl›l›¤› vurguland›. 

Kars’ta Gençlik Paneli

Adana’da Polis Sald›r›s›
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Ovac›k, Dersim, Malatya’da verdi¤i konserlerin ar-
d›ndan Elaz›¤’a geçen Grup Yorum son konserini 14
Nisan günü Do¤u Dü¤ün Salonu’nda verdi.  

Grup Yorum Elaz›¤’da verece¤i konserden önce Ora
Cafe’de söylefliye kat›ld›. Söyleflide “Bafle¤meden”
üzerine sohbetler edildi.

Konser salonuna gelenleri “fiehitlerimiz Dünümüz
Bugünümüz Yar›n›m›zd›r, 1 May›s’ta Taksim’e, Konse-
rimize Hoflgeldiniz” pankartlar› ve as›lan Mahir Çayan
resmi karfl›lad›. Halk oyunlar› ekibinin de sahne ald›¤›
gecede Halk Cephesi ad›na yap›lan konuflmada misafir-
lere 1 May›s’› Taksim’de kutlama ça¤r›s› yap›ld›. 

Ard›ndan
sahne alan
Grup Yorum
konserin ilk bölümünde a¤›rl›kl› olarak bafl e¤meyen
yeni flark›lar›n› seslendirdi. “Sen Olaca¤›z” ve “Abir’ e
A¤›t” parçalar›yla birlikte sinevizyon gösterimi yap›ld›. 

‹kinci bölüm ise Mahir Çayan’›n “Adal›lar” adl› fli-
iri ile bafllad›. “Adal›lar” fliirinin ard›ndan 30 Mart-17
Nisan Haftas›na ve 1 May›s’a iliflkin sinevizyon göste-
rimi yap›ld›. ‹lgiyle izlenilen sinevizyonun ard›ndan
Grup Yorum ikinci bölüme “Haziranda Ölmek Zor”
parças›n› seslendirerek girifl yapt›. Konsere yaklafl›k
500 kifli kat›ld›.

Grup Yorum Elaz›¤’dayd›

TAYAD, 19 Aral›k
Bayrampafla davas›na
ça¤r› yapt›

TAYAD, 28 Nisan Sal›
günü Eyüp 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülecek
olan 19 Aral›k Bayrampa-
fla duruflmas›na kat›l›m
ça¤r›s› yapt›.

28 tutsa¤›n katledildi¤i,
6 kad›n›n diri diri yak›ld›¤›
operasyonun sorumlular› hakk›n-
da de¤il, katliamdan sa¤ kurtulanlar hak-
k›nda dava aç›ld›¤›na de¤inen TAYAD,
“Adalet karfl›lanmad›kça, Adalet yerini
bulmad›kça bu dava bitmez. Bu dava
hakk›nda hükmü tarih verecektir. Bu hü-
küm verilene kadar da zaman geçmifl ol-
mayacakt›r. Hepinizi saat 10.00’da bafl-
layacak bu tarihi ana tan›kl›k etmeye, 19
Aral›k Bayrampafla Hapishanesi durufl-
mas›na ça¤›r›yoruz.” dedi.

Cemevinin Y›k›m›na Karfl›
Nöbet

Alevi Bektafli Federasyonu Genel Baflkan› Ali
Balk›z, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i ‹stanbul flube-
leri ve Devrimci Alevi Komitesinin de aralar›nda
bulundu¤u komite 19 Nisan günü AKP'li Ümraniye
Belediyesi taraf›ndan y›k›lmak istenen Kaz›m
Karabekir Mahallesi Cemevi'ne destek ziyaretinde
bulundu.

Devrimci Alevi Komi-
tesi Mahalle halk›yla ko-
nuflup sorunlar›n› dinlemek
ve bundan sonra nas›l hare-
ket edeceklerini sormak için
gitti¤i Kaz›m Karabekir
cem evinde yönetiminin
engelleyici tav›rlar›yla kar-
fl›laflt›.

Bütün bu engellemelere
ra¤men cem evinin inflaat› gezilerek çal›flanlardan bilgi
al›nd›. Mahalle halk›yla sohbet edildi.

ÇHD ‹zmir fiubesi 22 Nisan
günü ‹zmir Adliyesi önünde bir
eylem gerçeklefltirdi. 

Herkes için hak, herkes için
hukuk, herkes için adalet talep
eden ÇHD üyeleri, Ergene-
kon’da yaflanan son geliflmeler
üzerine bu ülkenin elitlerinin,
hukukun “kendilerine uygula-
n›fl›ndaki” adaletsizli¤i gördü-
¤üne de¤indiler.

“Bu yüzden de süreçteki te-
mel slogan ‘benim için hak, be-
nim için hukuk ve benim için
adalet’ oldu” diyen avukatlar,
Ergenekon soruflturmalar› s›ra-
s›nda “sabaha karfl›” gözalt›na
al›nanlar›n haklar›n› savunanla-
r›n, insanlar›n “ölü ele geçiril-
di¤i” ev bask›nlar›n›, “Hayata
Dönüfl Operasyonlar›”n›, mu-
halif ö¤renci derneklerine yap›-

lan bask›nlar›, parti kapatmala-
r›n›, gazete-dergi yasaklamala-
r›n›/ toplatmalar›n›, askeri dar-
belere kadar çok çeflitli tertip,
plan, harekât ve operasyonlar›
görmemelerini ise elefltirdi. 

DTP’ye yap›lan operasyon-
lar› da de¤erlendiren ÇHD’liler,
Ergenekon operasyonlar› da dâ-
hil olmak üzere bu ülkede huku-
kun hiçbir zaman adil biçimde
uygulanmad›¤›n› savundu.

Bu nedenle ‘adalet’, dün
‘öteki’lere yap›lan ihlalleri des-
tekleyen ya da ya da görmez-
den gelenlerin bugün s›ra ken-
disine geldi¤inde sadece kendi-
leri için var oldu¤unu sand›kla-
r› fley de¤ildir” diyen avukatlar,
hak, hukuk ve adaletin herkes
için gerekli oldu¤unu vurgula-
d›lar.

ÇHD ‹zmir: “Herkes ‹çin Hak”
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‹‹zzmmiirr:: 18 Nisan günü, Harman-
dal› Mahallesi’nde dergi okurlar›
kap› kap› dolaflarak Yürüyüfl’ü hal-
ka tan›tt›. Mahirler’in, devrim fle-
hitlerin anlat›ld›¤› Yürüyüfl sat›fl›n-
da ayn› zamanda Obama’n›n Türki-
ye’ye gelifli ve TBMM’de yapt›¤›
konuflmas› ile ilgili sohbetler yap›l-
d›. Yap›lan tan›t›m ve sat›flta toplam

48 dergi hal-
ka ulaflt›r›ld›.
Yürüyüfl ay-

r›ca  sat›ld›¤› yerlerden biri de Me-
nemen Asarl›k`t›. Sat›fl s›ras›nda 1
May›s`a dönük konuflmalar ve Tak-
sim ça¤r›s› yap›ld›. 48 dergi halka
ulaflt›r›ld›.  

BBuurrssaa:: 20–21–22 Nisan günle-
ri, Teleferik, Panay›r ve Kestel ilçe-
sine ba¤l› Kale Mahallesi’nde, Yü-
rüyüfl’ün tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.

Megafon eflli¤in-
de yap›lan dergi
sat›fl›nda Yürü-
yüfl okurlar› hal-
ka, Mehmet Akif
Dalc›’n›n, 1 Ma-
y›s 1977’de kat-
ledilen emekçile-
rin, katillerinden
hesap sormak
için 1 May›s’ta

Taksim’e ç›kmak gerekti¤ini, anlat-
t›lar. ‹lk defa Kestel’de dergiye ç›-
kan Yürüyüfl okurlar›na Kale Ma-
hallesi’nden bir abla; “Devrimcileri
tan›yor ve çok seviyoruz.” diyerek
bir dergi ald› ve devrimcilerle ilgili
düflüncelerini dile getirdi. Toplam
47 dergi halka ulaflt›r›ld›.

MMaallaattyyaa:: 13–14 Nisan tarihle-
rinde Yürüyüfl okurlar› her zamanki
gibi sokaklardayd›. Yeflilyurt cad-
desinde Emperyalizme ve Oligarfli-
ye Karfl› YÜRÜYÜfi dergisinin ta-
n›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.

Okurlar, karfl›laflt›klar› her insa-
na, çald›klar› her kap›da, katil Oba-
ma’y› ve ülkemizdeki iflbirlikçileri
anlat›l›p teflhir ettiler. Tekellerin
temsilcilerinin ve yurdumuzdaki
temsilcilerine karfl› mücadeleye da-
vet edildi herkes. Malatya polisi ise
yine her zaman yapt›¤› korku ve te-
dirginlik yaratmaya çal›flt›. Ancak
da¤›t›m devam etti.

Küçükarmutlu'da Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derne¤i'nde 15 Nisan gü-
nü göz muayenesi yap›ld›. Avrupa
Göz Hastanesi'nin katk›lar›yla yap›-
lan ücretsiz göz muayenesi saat
14.00'ten 18.00'e kadar sürdü. 

110 kifliye göz muayenesi yap›l›r-
ken halk›n ilgisinin yo¤unlu¤u, üc-

retsiz sa¤l›k hiz-
metinin zorunlu-
lu¤unu bir kez da-
ha ortaya koydu.

Küçükarmutlu'da
göz  muayenesi

Diyarbak›rl› halk ozan› 77
yafl›ndaki Afl›k ‹hsani, evinde
özel bir prodüksiyon flirketi tara-
f›ndan yap›lan belgesel çekimleri
s›ras›nda aniden fenalaflt›. Dicle
Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin
Cerrahi Servisi’ne yat›r›lan ve
afl›r› heyecan nedeniyle tansiyo-
nunun yükselmesi sonucu beyin
kanamas› geçirdi¤i belirlenen
Afl›k ‹hsani, 21 Nisan sabah› ha-
yat›n› kaybetti. 

Afl›k ‹hsani Diyarbak›r’›n fie-

hitlik semtindeki mezarl›kta top-
ra¤a verildi. Afl›k ‹hsani, 1970’li
y›llardaki
devrimcilerin,
halk›n eylem-
lerine, gecele-
rine saz›yla ve
sözüyle
kat›larak,
halk›n
mücadelesin-
deki yerini
alm›flt›r.

Afl›k ‹hsani vefat etti

Halk Cepheliler, 19 Nisan günü
Ümraniye 1 May›s ve Yenibosna Za-
fer Mahallesi’nde, 21 Nisan günü
Ça¤layan’da Ferhat ve Engin için
adalet isteyen seslerini yapt›klar› ey-
lemlerle duyurdular. “Ferhat'› Vuran-
lar Engin'i Katledenler Cezaland›r›l-
s›n” yazan Halk Cephesi imzal› pan-
kartlar›n aç›ld›¤› eylemlerde bas›n
aç›klamalar› yap›ld›. Aç›klamalarda

Ferhat’› vuranlar, Engin’i katleden-
ler 1 May›s 1977’nin katilleridir vur-
gusu yap›l›rken “1 May›s 1977’de
katledilenlerin hesab›n› sormak için
1 May›s flehitlerinin yan›nda Tak-
sim’de olal›m. Ferhat için, Engin
için, 1 May›s flehitleri için adalet is-
teyelim. Tüm adaletsizliklerin hesa-
b›n› soral›m.” denildi. Adalet isteyen
sloganlar›n hayk›r›lmas›yla son bu-

lan eylemlerin ard›ndan Ça¤layan’da
43, Yenibosna Zafer Mahallesi’nde
42, 1May›s Mahallesi’nde 75 dergi
halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Dergisi Viyana'da
Viyana’da 19 Nisan Pazar günü 7 dergi okuru taraf›n-
dan Yürüyüfl dergisinin tan›t›m› yap›ld›.
Emekçi halk›n hafta sonunu de¤erlendirdi¤i Tuna neh-
ri kenar›ndaki piknik alan›nda insanlarla s›cak sohbet-
ler gerçeklefltirildi. Piknikteki insanlarla birçok konu-
nun tart›fl›ld›¤› tan›t›mda 10 dergi sat›fl› gerçekleflti.
1 May›s’a ça¤r›n›n da yap›ld›¤› tan›t›mda ayr›ca pik-
nikte bulunan halk, 9 May›s’ta Viyana’da yap›lacak
olan “Umudun Türküsü” etkinli¤ine davet edildi.

“Ferhat’› vuranlar, Engin’i katledenler
1 May›s 1977’nin katilleridir”

47
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Yürüyüfl ‹zmir  Bursa ve Malatya
Mahallelerinde
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BAM TELİ çizgiler

Çocuk
zindanc›lar›n›n
çocuk
bayram›
flovu

12-17 yafl aras›nda
500 çocuk, gösterilere
kat›lmak, polise tafl at--
mak gibi gerekçelerle
tutuklu.

Sadece 2006-2007
y›llar›nda ayn› gerek--
çeyle 11557722 ççooccuukk hhaakk--
kk››nnddaa dava aç›lm›fl.  

Bir de utanmadan ar--
lanmadan 23 Nisan Ço--
cuk Bayram› kutluyor--
lar. 

‹ki fifi›k dda VVahim
ADL‹ TIP’da bir skandal daha diye yazd› gazeteler:

“Babalar› taraf›ndan taciz edilen iki k›z çocu¤u için de
ayn› flekilde ruhsal durumlar› bozulmam›flt›r raporu
vermifller.”

BB‹‹RR;; ‹ki k›z çocu¤u yak›nlar›n›n tacizine u¤ramala-
r›na ra¤men ruhsal durumlar› bozulmuyorsa, bu duru-
mun kendisi zaten bir ruhsal bozukluktur ve Adli T›p
uzmanlar›n›n bunu ele almalar› gerekir.  

‹‹KK‹‹:: O kadar kelli felli doktorlar, profesörler, k›z
çocuklar›n›n ruhsal durumu bozuk olmas›na ra¤men,
“ruhsal durumlar› bozulmam›flt›r” raporu veriyorlarsa,
rraappoorruu vveerreennlleerriinn kkeennddiilleerriinnddee rruuhhssaall bbiirr bboozzuukklluukk
vveeyyaa ÜÜzzmmeezz ggiibbii bbiirr ssaapp››kkll››kk vvaarrdd››rr.. 

Yolunuzu hher ggün dde¤ifltirirseniz, ggidece¤iniz yyere
varamazs›n›z.

Anonim

E¤riye DDo¤ru:
“Diyelim ki, uzun vade-
de sosyalist bir devrim
gerçeklefltirmek hedefi-
niz olsun olmas›n, de-
mokrasi mücadelesi diye
bir meseleniz var. O za-
man bu sene 1 May›s’ta
Taksim’i tercih etmeniz
daha akla yak›n çünkü
y›llarca iflçilere yasak-
lanm›fl bir alan›n tekrar
onlara aç›lmas›n›n mev-
cut hak ve özgürlükleri
geniflletece¤ine flüphe
yok. E¤er bu y›l 1 Ma-

y›s’ta Taksim’de sendika
flamalar›, k›z›l, kara-k›-
z›l, kara, mor ve gök-
kufla¤› renkli bayraklar
dalgalan›rsa kendimize,
dostlar›m›za ve dünya
aleme, bir fleylerin de-
¤iflebilece¤ini, bir fleyle-
rin kazan›labilece¤ini is-
pat etmifl olaca¤›z. BBuu--
nnuunn kkaazzaanndd››rraaccaakkllaarr››
bbiirr ggüünn vvee bbiirr aallaannddaann
ççookk ddaahhaa ffaazzllaass››...”

AAyyflflee DDüüzzkkaann,, 
1199 NNiissaann 22000099,, BBiirrggüünn

Gene mmi mmünferit?
B›kmad›n›z mm› bbu
kelimeden?

Emniyet Genel Müdürü
O¤uz Ka¤an Köksal, poli-
sin yasalara sayg›l› vatan-
dafllara karfl› yanl›fl bir dav-
ran›fl›n›n ssöözzkkoonnuussuu oollmmaa--
dd››¤¤››nn›› söylemifl, (olur mu
hiç!”) 

Ama sonra da eklemifl:
“Çevik Kuvvet polisimize
olaylara nas›l bir fiziki mü-
dahalede bulunaca¤›n›, ...
her fleyden önemlisi de sab-
retmesini ö¤retiyoruz. Ama
nedir, polis de bir insan;
sabretmesi gereken yerde

bazen sabredemiyor, patl›-
yor. O zaman da birkaç
münferit olay oluyor.”

Gazeteler de bu son de-
rece masum demeci ““PPoolliiss
ddee iinnssaann,, bbaazzeenn ssaabbrreeddee--
mmiiyyoorr” bafll›¤›yla vermifl. 

Emniyet Müdürü’nün
iflkenceyi, daya¤› bu kadar
masumlaflt›rarak anlatt›¤›
bir ülkede iflkencenin,
daya¤›n bitmesi mümkün
mü? 

Böyle bir Emniyet Ge-
nel Müdürü’nü koltu¤unda
tutan bir iktidar›n iflkenceye
toleranss›z oldu¤unu iddia
etmek mümkün mü? 

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR



49

Say›:
11

26 
Nisan
2009

Belçika emperyalizminin 5 kiflilik
bir sorgu ekibi, geçen hafta ülkemiz-
deydi. Özdemir Sabanc›’n›n cezalan-
d›r›lmas› eylemine iliflkin Belçi-
ka’daki devrimcileri yarg›layabilmek
amac›yla “kan›t” toplamaya gelen he-
yet, Sabanc› Davas›’nda ad› geçen-
lerle görüflmeye çal›flt›. 

Aralar›nda emniyet müdürü, yar-
g›ç ve savc›lar›n bulundu¤u Belçika
heyeti, Türkiye Hükümeti’yle iflbirli-
¤i yaparak, DHKP-C’li tutsak Ercan
Kartal’› da sorgulamak istedi. Ama
bekledikleri gibi olmad›. Edirne F Ti-
pi Hapishanesi’nden ‹stanbul Beflik-
tafl Adliyesi’ne getirilerek Belçikal›-
lar’la görüfltürülen Ercan Kartal, em-
peryalist temsilcilerin yan›nda fazla
kalmad›. Hapishaneye geri götürül-
mek için d›flar› ç›kar›lan Kartal’a ne
konufltuklar›n› soran gazeteciler, Kar-
tal’dan tek kelimelik bir cevap ald›-
lar: “Reddettim!” 

Belçika sorgucular›n›n bulundu¤u
odada Ercan Kartal’la birlikte Kar-
tal’›n avukat› Taylan Tanay da bulu-
nuyordu. Tanay, ç›k›flta gazetecilere
Belçikal› emperyalistlerin “sorufltur-
mas›yla” ilgili aç›klamalarda bulun-
du.

Tanay aç›klamas›nda flu bilgileri
verdi. Ercan Kartal Belçika emperya-
lizminin sorgucular›na cevap verme-
yi reddetti. Sabanc› eylemini örgütü-
nün gerçeklefltirdi¤ini, bu konuda ör-
gütünün aç›klamalar›n›n oldu¤unu ve
gizli kalm›fl herhangi bir yan›n bulun-
mad›¤›n›, bu anlamda sorular›na ce-
vap vermeyece¤ini  belirtti. 

Belçika emperyalizminin Türki-
ye’de yarg› yetkilerinin olmad›¤›n›,
üyesi oldu¤u DHKP-C’nin bir halk
hareketi oldu¤unu belirterek, kendisi-
nin de 15 y›ld›r haks›z yere hapisha-
nede tutuldu¤unu vurgulad›. 

*

Belçika emperyalizmi, Türkiye
faflizmiyle iflbirli¤i yaparak, Türki-
ye’de gerçeklefltirilmifl olan baz› ey-
lemlerle ilgili devrimcileri BBeellççii--
kkaa’’ddaa yyaarrgg››llaammaakk istiyor. 

Belçika emperyalist tekellerinin
kimbilir hangi pazarl›klar› söz konu-
sudur ki, Türkiyeli devrimcileri yar-
g›lama konusunda giriflimlerini art›r-
d›lar. Belçika devleti, bu konuda öy-
lesine yo¤un bir gayret içinde ki, Sa-
banc› eylemiyle ilgili olarak adeta
TTüürrkkiiyyee ffaaflfliizzmmiinniinn vvee SSaabbaanncc›› AAii--
lleessii’’nniinn aavvuukkaatt›› gibi davran›yor!

Avukatl›k ücreti olarak ne al›yor,
o flimdilik belli de¤il. 

Sri Lanka ordusu, Tamil Eelam
Kurtulufl Kaplanlar› (LTTE) gerilla-
lar›n›n bulundu¤u bölgeyi yo¤un fle-
kilde bombalamay› sürdürüyor. Sri
Lanka hükümeti son y›llar›n en bü-
yük katliam sald›r›s›n› gerçeklefltire-
rek, uzun y›llardan beri gerillalar›n
denetiminde olan baz› bölgeleri kon-
trolü alt›na ald›. 

Sri Lanka ordusu bir yandan kat-
liamlar›n› sürdürürken di¤er yandan
Tamil gerillalar›n›n teslim olmalar›n›
istiyor. Gerillalar, teslim olma ça¤r›-
lar›n› reddederek Sri Lanka ordusuy-
la çat›flmay› sürdürüyor. Bu arada

Amerika’n›n da Tamil gerillalar›n›n
bulundu¤u bölgenin uzaydan çekil-
mifl görüntülerini Sri Lanka hüküme-
tine vererek, katliama ortak oldu¤u
aç›¤a ç›kt›. 

Halka vve ggerillalara kkarfl›
zehirli ggaz

Sri Lanka ordusu, gerilla bölge-
sinde yaflayan Tamil halk›na karfl›
katliam sald›r›lar›n› da sürdürüyor. 

Tamil gerillalar› yapt›klar› aç›kla-
mada, Sri Lanka hükümetinin sald›r›-
lar›nda zzeehhiirrllii ggaazz bboommbbaass›› kulland›-
¤›n› belirttiler. 6 Nisan 2009’da zehir-
li gaz bombas› kullan›larak gerçek-
lefltirilen sald›r›da halktan binin üze-
rinde kiflinin katledildi¤i belirtildi. 

Birleflmifl Milletler (BM) taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada da, imha sal-
d›r›lar›n›n sürdürüldü¤ü son 3 ayda,
Tamil halk›ndan 44550000 kiflinin Sri
Lanka ordusunun bombalar›yla kat-
ledildi¤i belirtildi. BM’nin aç›klama-
lar›na göre Tamil halk›ndan yaklafl›k

100 bin kifli gerilla bölgesinde bulun-
maktad›r. 

Katliam pprotesto eediliyor
Sri Lanka hükümetinin gerçeklefl-

tirdi¤i katliamlar Avrupa’daki Tamil-
ler taraf›ndan çeflitli eylemlerle pro-
testo edildi. Norveç Meclisi önünde
protestolar›n› sürdüren Tamiller, Sri
Lanka’n›n Oslo’daki büyükelçili¤ine
karfl› tafll› sopal› bir eylem gerçeklefl-
tirdiler. 

Almanya’n›n Düsseldorf flehrin-
de tren istasyonundan eyalet parla-
mentosuna kadar bir yürüyüfl yapan
binlerce Tamilli, aralar›nda seçtikleri
13 kiflinin açl›k grevine bafllad›¤›n›
aç›klad›lar. ‹ngiltere’nin baflkenti
Londra’da da parlamento önünde 5
bin kifli Sri Lanka devletini protesto
etti. Fransa’n›n baflkenti Paris’te de
Tamiller iki haftadan beri açl›k grevi-
ni sürdürüyorlar. Burada, 20 Ni-
san’da yapt›klar› bir protesto eyle-
minden dolay› 180 kifli tutukland›.
Emperyalizm, katliamc› Sri Lanka
devletinin yan›nda yine.

Tamil Katliam› Sürüyor

Belçika Emperyalizmi
Devrimcileri Sorgulayamaz

““SSaabbaanncc››’’nn››nn eemmppeerryyaalliisstt
aavvuukkaattllaarr›› nneeyyiinn ppeeflfliinnddee??””
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Yaflam›ndaki zorluklardan kaynakl› psikolojik
sorunlar› olmas›na ra¤men askere al›nm›fl, as-
kerde ise sorunlar› daha da artm›flt›r. Askerlik
sonras› iflsizlik yoksulluk sorunlar›yla karfl›lafl-
m›flt›r. Bu zor süreçte Esenler Temel Haklar’a
gelmifltir. Dernek ona hayata tutunmas›nda
bir dayanak olmufl, ailesinin maddi s›k›nt›lar›-

na ve yoksullu¤una karfl› ifl bakm›flt›r. 
Özgür girdi¤i bunal›m›n sonucunda kendini asa-

rak yaflam›na son vermifltir. Özgür’ün yaflam›na son vermesinin so-
rumlusu bu düzendir.

ÖÖzzggüürr KKÖÖSSEE

l957 do¤umluydu. DEV-GENÇ saflar›nda yeral-
d›, h›zla geliflti. So¤ukkanl›l›¤›, mütevazili¤i
ve kitle çal›flmas›ndaki yetene¤i önemli özel-
liklerindendi. Yönetici yeteneklerinin geliflme-
siyle birlikte Do¤u Karadeniz sorumlulu¤unu
üstlendi. 6 May›s 1980’de Aybast›’da bir
göreve giderken faflistlerin kurdu¤u pusuda
flehit düfltü.

EErrccaann GGÜÜNNDDOO⁄⁄DDUU

Malatya Arguvan Koyuncuköyü'nde
1978'de do¤du. Lise y›llar›nda devrimcile-
ri tan›d›. Gençlik hareketinde görev ve so-
rumluluklar ald›. 

F Tiplerine karfl› Küçükarmutlu'da di-
renifle destek eylemi yaparken 13 Kas›m
2001'de dördüncü kez gözalt›na al›n›p tu-

tukland›. Büyük direniflin tecrit alt›ndakiler
cephesindeydi flimdi. Ölüm orucuna gönüllü oldu hemen. 10.
Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 1 May›s 2004’te, Saraçha-
ne’de yoldafllar› k›z›l bayraklar›yla büyük direniflin kararl›l›¤›n› 1
May›s alanlar›na tafl›rken o da Gebze Hapishanesi’nde feda atefl-
leriyle kat›ld› 1 May›s’a. 1 May›s günü bedenini tutuflturarak
ölümsüzleflti.

Selma KKUBAT

1955 do¤umluydu. Yüksek ö¤renim için geldi-
¤i Bursa’da devrimci mücadeleye kat›ld›. Bir
Dev-Genç'li olarak ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesine omuz verdi. ‹flçi s›n›f›-
n›n mücadele günü 1 May›s 1977’de kat-
ledildi.SSaaddeettttiinn EEmmiirr

ÇÇIINNAARROO⁄⁄LLUU

KAYIP
Soner ve Hüsamet-

tin 80’li y›llar›n sonun-
dan itibaren ‹stanbul
Üniversitesi’nde gençlik
mücadelesi içinde ye-
rald›lar. Bu dönemde
DEV-GENÇ’in bir çok fa-

aliyetine kat›ld›lar, görevler üstlendiler. 4 May›s 1992’de ‹stan-
bul’da gözalt›na al›nd›lar ve bir daha onlardan haber al›namad›.

Hüsamettin YYAMANSoner GGÜL

Gülabi Güzel
Aram›zdan Ayr›ld›

Cephe dostlar›ndan Gülabi Güzel, Fran-
sa’n›n Nancy flehrinde kanser tedavisi gör-
mekte oldu¤u hastanede 17 Nisan’da yaflam›-
n› yitirdi. 

Gülabi Güzel, 1951 Erzincan-Tercan do-
¤umluydu. 1970’li y›llar›n bafl›nda Cephe
sempatizan› olarak mücadeleye kat›ld›. 1980
cuntas› ve öncesinde gözalt› ve iflkencelere
maruz kald›. 

1982’de Libya’ya gitti; 1988’de ülkesine döndü¤ünde
yine gözalt› ve iflkencelerle karfl›laflt›. Güzel 1991’den iti-
baren yaflam›n› Fransa’da devam ettirdi. Yurtd›fl›nda, dev-
rimci de¤er ve duygular›n› yitirmeden yaflam›n› sürdürdü. 

2006 y›l›ndan itibaren Cephe’ye yak›nl›¤› ile tan›d›k
onu.

17 Nisan’da aram›zdan ayr›lan Güzel için yap›lan ce-
naze töreni sayg› durufluyla bafllad›. Halk Cephesi’nin ha-
z›rlad›¤› özgeçmiflinin okunmas›yla törene devam edildi.
Güzel, vasiyeti üzerine, k›z›lbayrak, karanfil ve marfllarla
20 Nisan’da ülke topraklar›na u¤urland›.

Emperyalistler Göçmenleri
Yine Ölüme Terkettiler

Afrikal› göçmenler Libya üzerinden
‹talya’ya, Avrupa’ya gitmek üzereyken
Akdeniz’de bo¤ulma tehlikesi geçirdiler.
145 Afrikal› göçmen, P›nar E adl› gemi
taraf›ndan kurtar›ld›lar. 

Ancak bu kez ikinci bir sorun daha
ç›kt›; Türkiyeli Bar›fl Erdo¤du’nun kap-
tanl›¤›ndaki gemide hastal›k, açl›k, su-
suzluk baflgösterdi. Çünkü ‹talya da,
Malta da göçmenleri kkaabbuull eettmmeeddii..

Günlerlerdir denizde olan göçmenlerin sa¤l›k durumlar› gi-
derek bozulmaya bafllad›. Nitekim hamile bir kad›n gemide
yaflam›n› yitirdi. Gemide bir kiflinin ölmesi ve birço¤unun
ciddi sa¤l›k sorunlar›yla karfl› karfl›ya kalmas› üzerine olu-
flan tepkilerden sonrad›r ki ‹talya göçmenleri almay› kabul
etti. 

‹nsana de¤er vermeyen, hatta Afrikal›, Asyal› yoksul
göçmenleri insan bile saymayan ‹talya ve di¤er emperyalist
ülkeler, göçmenleri aç›k denizlerde yüzüstü b›rakmak bir
yana, göçmen gemilerini bat›rmay› tart›fl›yorlar art›k. 

Emperyalist tekellerin ya¤ma ve talan› sonucunda aç ve
iflsiz kal›p göç yollar›na savrulan yoksullar›, göç yollar›nda
da emperyalizmin vahfleti bekliyor. 

Göç yollar›nda yaflam›n› yitirenlerin say›lar› bile tespit
edilmiyor. Ama katillerini tespit edebiliyoruz; katilleri em-
peryalistlerdir. 


